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 رسالة اؼباجستَت

 إعداد
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 ٖٕٕٓٓٓٚٔرقم التسجيل : 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كليات الدراسات العليا

 ىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبرا
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( يف تعليم مهارة Reciprocal Teachingتنفيذ الّتدريس الّتباديّل )
 القراءة يف مدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوّسطة اإلسالمية ماالنج

 

 رسالة اؼباجستَت

ماالنج  اإلسالمية اغبكومية اإلسالمية إبراىيم موالنا مالك جامعة إىل تقدـ
 اؼباجستَت درجة على اغبصوؿ شروط من رطش الستيفاء

 إعداد
 أضبد بوصَتي

 ٖٕٕٓٓٓٚٔرقم التسجيل : 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كليات الدراسات العليا

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
 ـ ٕٙٔٓ
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 استهالؿ
 

 (ٕ :يوسف سورة) ْعِقُلْوفَ تػَ  َلَعلَُّكمْ  قُػْرَآناً َعَربِيًّا ِإنَّا أَنْػزَْلَنا



 د

 

 إىداء
 

 أىدي ىذه الرسالة إىل :
 

 اغباجة أسمانيةاغباج ووالديت  محمد أخياروالدي 

 يف نفسو وعرفت والوفاء الصدؽ مبادئ أوؿ الكرديتُت يديو على تلقيت الذي األوؿ اؼبعلم

 واحًتاـ إجالؿ تقدمة الضمَت ونقاء الطوية وسالمة الطيبة السمحة
 أدباين أحسن التأديبوبربياين و 

 

  كنت أشتقيها دامما وكنت ؿببا ححما من اليت
 احملبوبةأمنة اللطيفة  



 ه

 

 تقديرالشكر و كلمة ال
 

بسم اهلل الرضبن الرحيم، اغبمد هلل رب العاؼبُت والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء 
 واؼبرسلُت وعلى آلو وأصحابو أصبعُت، وبعد.

الرسالة العلمية للماجستَت، وىنا يريد الباحث يقدـ  يسر الباحث إنتهاء كتابة ىذه
من صميم قلبو العميق أجزؿ الشكر وأشبن القدير ؼبن قد ساىم وساعده على كتابة ىذه 

 الرسالة، وىم :
الربفيسور الدكتور اغباج موجيا راىرجو، اؼباجستَت مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .ٔ

 اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
 .اؼباجستَتحبر الدين  الدكتور الربوفيسور العليا الدراسات ةكلي عميد .ٕ

الدكتور اغباج ولدانا وارغاديناتا، اؼباجستَت رميس تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك  .ٖ
 إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.

 اعلميا وعملي الباحث أفاد الذي األوؿ اؼبشرؼاألستاذ الدكتور اغباج نور اؼبرتضى،  .ٗ
 اإلنتهاء حىت البحث فكرة بداية منذ البحث ىذا إعداد مراحل كل يف خطواتو ووجو

صبيع األساتيذة يف .والتقدير الشكر عظيم الباحث ومن اعبزاء خَت هلل من فلو منو،
الدراسات العليا احملًتمُت، واألصدقاء، ومن ال يستطيع الباحث أف يذكرىم صبيعهم 

 ىنا.

فقد  وتقديره شكره عن لساين يعجز فحقا الثاين َت، اؼبشرؼالدكتور اغباج زيد بن ظب .٘
ومل  بعلمو يبخل فلم البحث ىذا إعداد فًتة طواؿ والتشجيع العوف كل الباحث قدـ

البحث  ىذا دبناقشة لتفضلو وكاف وتوجيهو، الباحث مساعدة عن يوما صدره يضق
 و الثواب عظيم هلل ومن والتقدير الشكر خالص مٍت فلو الباحث نفس يف األثر أكرب
 .اعبزاء

 وأمي. أيب احملبوبُت احملًتمُت والدي .ٙ



 و

 

 .ويساعدونٍت ويدافعونٍت يرافقونٍت الذين اؼبستأجرة الغرفة يف زمالمي .ٚ

 يف واربادىم وضباستهم ومصاحبتهم ظباحتهم على العربية اللغة تعليم قسم يف زمالمي .ٛ
 .النجاح و العلـو نيل كسب

 عسى، واحدا فواحدا أذكرىم أف الاستطيع و أموري يف يساعدونٍت الذين زمالمي وصبيع

 واغبكمة "وىب ويزيدكم العلم يزيده أف البحث ىذا من الباحث ويرجو .فعلواه دبا يبارؾ هلل

 وحكمة، وبالعلم نور يا عليم قلوبنا". آمُت علما يل يا وىاب
تَت ىذه ىذا، وأسأؿ اهلل أف تكوف أعماؽبم مقبولة ومثابة، وتكوف رسالة اؼباجس

 نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمُت.
 

 ـ.ٕٙٔٓمايو  ٕٚماالنج، 
 الباحث،

 
 

 أضبد بوصَتي
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 مهارة تعليم يف( Reciprocal Teaching) الّتباديلّ  الّتدريس تنفيذ. ـٕٙٔٓ بوصَتي، أضبد
 تعليم قسم اؼباجستَت، رسالة. ماالنج اإلسالمية اؼبتوّسطة" اؼبغفرة حبر" مدرسة يف القراءة

 ماالنج، اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا اعبراسات كلية العربية، اللغة
 .ظبَت بن زيد الدكتور :الثاين اؼبشرؼ اؼبرتضى، نور الدكتور األستاذ: األوؿ اؼبشرؼ

 

 اءةالقر  مهارة تعليم الّتباديّل، الّتدريس:  اؼبفتاحية الكلمات
 

 مهارة ىيو  اللغوية اؼبهارات إحدى يف الطالب صعوبة ىي البحث ىذا خلفية
 الطلبة جعلوا حىت التقليدية الطريقة ستخدـا العربية اللغة مدرسي أف ذلك وجبانب. القراءة
 بواسطة السابقة اؼبشكالت من انطالقا الدراسية، اؼباّدة فهم يف الصعوبات وواجهوا سأموا

 . واؼبمتعة الفعالية الطريقة ستخدـا أف العربية اللغة درسيم فعلى البحث ىذا

 التدريس طريقة ىي العربية اللغة تعليم يف القراءة مهارة يف اؼبستخدمة الطرؽ ومن  
 تعلم بُت االسًتاتيجية العالقة. اؼبهارات ولتطبيق السياؽ لتستعرض الطريقة وىي. التباديل
( ٗ) التوحيح( ۳) التنبؤ( ۲) األسئلة تكوين( ۱) من تتكوف أهنا يصف واؼبعلم الطلبة

 .التلخيص

 مهارة يف التباديل التدريس اسًتاتيجيات تطبيق وصف إىل البحث ىذا يهدؼو   
 .ماالنج اإلسالمية اؼبتوسطة ؼبدرسة أ-التاسع الفصل طلبة عند القراءة

 ارواالختب واؼبالحظة اؼبقابلة من البيانات جبمع وىو الكيفي على البحث ىذا
 البيانات ربليلو . الدراسي الفصل يف والطلبة اؼبعلم بو يقـو الذي الكيفي حصل. واالستفتاء

 من اؼبعلومات على أدى الذي التعليم طريقة على حيتوي البحث ىذا يف



 ك

 

 ۳3 بعدد الطلبة ىو البحث ىذا وموحع. واالستفتاء اؼبالحظة ومن والطلبة اؼبدرسُت 
 .واالستفتاء واؼبالحظة اؼبقابلة واألجوبة ألسئلةا ىي البحث ىذا وأدوات. طالبا

 قاـ الذي القراءة مهارة يف التباديل التدريس اسًتاتيجية تطبيق يف البحث ىذا نتيجة  
 اجراء من يتكوف اليت العمل ورقة ملء مث الفقرة يف النص لفهم الفرؽ على الطلبة تكوين بو

 مهارة يف التباديل التدريس اسًتاتيجية يقتطب والتلخيص. والتلخيص األجوبة وتنبؤ األسئلة
 .ماالنج اإلسالمية اؼبتوسطة اؼبغفرة حبر باؼبدرسة أ-التاسع الفصل يف الطلبة لدى القراءة
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ABSTRAK 

 
Busiri, Achmad, 2016. Pelaksanaan Reciprocal Teaching dalam Kemahiran 

Membaca di SMP Islam Bahrul Maghfiroh. Pembimbing : 1) Prof. Dr. Nurul 

Muratdlo, 2) Dr. Zaed Bin Smeer, LC, M.Pd 

 

Kata kunci : Reciprocal Teaching, Kemahiran Membaca. 

 
 Penelitian ini berlatar belakang pada kesulitan siswa pada salah satu 

keterampilan berbahasa Arab yaitu kemampuan membaca. Hal ini disebabkan oleh 

anggapan siswa bahwa kemampuan membaca adalah salah satu keterampilan yang 

paling sulit diantara ketiga keterampilan lainnya. Selain itu, strategi yang digunakan 

oleh guru bahasa Arab di sekolah tersebut membuat siswa merasa bosan dan 

kesulitan untuk memahami materi yang diberikan.  

 Salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

membaca  bahasa Arab adalah strategi pembelajaran reciprocal teaching. Strategi 

reciprocal teaching adalah strategi digunakan untuk meninjau konten dan 

mempraktikkan ketrampilan dan strategi timbal balik antara siswa yang belajar 

menjelaskan seperti guru dan terdiri dari empat prinsip kegiatan yaitu, (1) menyusun 

pertanyaan, (2) memprediksi, (3) mengklarifikasi, dan (4) membuat ringkasan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

penerapan strategi pembelajaran timbal balik reciprocal teaching pada siswa kelas 

IX-A SMP Bahrul Maghfiroh Malang. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan pendekatan kualitatif  Deskriptif. 

Kualitatif didapatkan dari data berupa fenomena yang terjadi dikelas terkait 

pembelajaran. Data penelitian dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, paparan data dan penarikan 

kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX-A semester genap Tahun 

Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 35 siswa. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi pembelajaran 

timbal balik (reciprocal teaching) untuk kemampuan membaca pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara memahami teks dalam paragraf. Kemudian mengisi lembar 

yang meliputi; membuat pertanyaan, memprediksi jawaban, dan merangkum. 

Sehingga dapat disimpulkan penerapan strategi reciprocal teaching dalam 

kemampuan membaca siswa kelas IX-A SMP Bahrul Maghfiroh Malang 
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ABSTRACT 

 
Busiri, Achmad, 2016. Study Reciprocal Teaching Strategies in Reading Skill in The 

School SMP Bahrul Maghfiroh Malang. Tutorship: 1) Prof. Dr. Nurul Murtadlo, 2). 

Dr. Zaed Bin Smeer, LC., M.Pd. 

 

Keyword: Reciprocal Teaching Strategies, Reading Skill 

 

This research grounds on student difficulties in one of Arabic language skills, 

called reading skill. This is due to the students’ assumption that reading skill is the 

most difficult skill among the other three skills. In addition, the strategies used by 

Arabic language teachers in schools tend to make students feel bored and difficult to 

understand the material given. 

One of strategy used to improve students’ Arabic reading skills is reciprocal 

teaching learning strategies. Reciprocal teaching learning strategy is a strategy which 

is used to review the contents and practice skills and mutual strategy between the 

student who is explaining like a teacher and consists of 4 principles of activities: (1) 

arranges the questions (2) predicts (3) clarifies and (4) summarizes  

The purpose of this study is to describe the implementation of reciprocal 

teaching learning strategies on second grade students class IX-A Bahrul Maghfiroh 

Malang. 

This classroom action research uses qualitative. Qualitative datas obtained 

from phenomenons that happen in class related to the learning process. Data were 

obtained from interviews, observations, tests and questionnaires. . This research 

subjects is twenty seven students of second SMP Bahrul Maghfiroh Malang class in 

the first semester of second 2015/2016 academic year. 

The result that the implementation of mutual learning strategy (reciprocal 

teaching) to improve reading skill was done by dividing the students into group to 

discuss and understand the text on paragraph. The students fill the worksheet which 

consists of making questions, predicting, answer, and summarizing. They learn to 

clarify the understandings of other group The cycle assessment obtained from 

observations of the teacher. So, students reading skill after reciprocal teaching was 

implemented. 
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 ؿبتويات البحث
 

 ج ....................................................................  استهالؿ

 د ........................................................................  إىداء

 ىػ ...............................................................   وتقدير شكر

 ز ............................................................... موافقة اؼبشرفاف 
 ح .......................................... اؼبناقشُت  عبنة من اؼبوافقة واالعتماد

 ط ................................................................. إقرار الطلبة  
 ي ............................................. مستخلص البحث باللغة العربية  

 ؿ ........................................ مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية  
 ـ ............................................ اإلقبليزية مستخلص البحث باللغة 

 ف ............................................................. ؿبتويات البحث 

 ص ............................................................ قاممة اعبداوؿ   
 ؽ ...............................................................   قاممة اؼبالحق

 

 الفصل األوؿ
 اإلطار العاـ

 ٔ ........................................................... مقدمة  -أ
 ٘ .................................................. أسئلة البحث  -ب
 ٘ ................................................. أىداؼ البحث  -ج
 ٙ ....................................................  فوامد البحث -د
 ٙ .................................................. حدود البحث   -ىػ
 ٚ ................................................ الدراسات السابقة -و



 س

 

 ٔٔ ............................................. ربديد اؼبصطلحات -ز
 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 بحث األوؿ : تعليم مهارة القراءةاؼب -أ
 ٗٔ .................................................. القراءة مفهـو -ٔ
 ٙٔ ................................................... طبيعة القراءة -ٕ
 ٚٔ .............................................. أمهية مهارة القراءة -ٖ
 ٛٔ ..................................... أىداؼ تعليم مهارة القراءة -ٗ
 ٕٓ ....................................... طرؽ التعليم ؼبهارة القراءة -٘
 ٕٕ ........................................... أنواع تدريس القراءة  -ٙ
 ٖٕ ........................................... أغراض دروس القراءة -ٚ
  ٕٗ ........................................... مراحل تعليم القراءة  -ٛ
 ٕٙ ............................... ات يف تدريس القراءةاسًتاتيجي -ٜ

  ٕٛ ............................................. قرامية مشكالت -ٓٔ
 اؼببحث الثاين : التدريس التباديل -ب

 ٖٔ .........................................مفهـو التدريس التباديل -ٔ
 ٕٖ .................................. اسًتاتيجيات التدريس التباديل -ٕ
 ٖٔ ......................................... أسس التدريس التباديل -ٖ
 لتطبيق التدريس التباديل باسًتاتيجياتو  اإلجراءات التفصيلية -ٗ

 ٙٗ ........................................................ اؼبختلفة
 ينبغي التأكيد عليها خالؿ عمليات  األساسية اليتالنقاط  -٘
 



 ع

 

 ٛٗ ................................................ التدريس التباديل
 ٜٗ ...... كيف يقيم اؼبعلم أداء التالميذ القرامي يف التدريس التباديل؟  -ٙ
 ٜٗ ............................. ماذا حيتاج اؼبعلم الستخداـ الطريقة -ٚ
 ٓ٘ .............................. التباديل التواصلي وخيارات اعبميلة -ٛ
 ٔ٘ .......................................خطوات التدريس التباديل -ٜ

 

 لثالفصل الثا  
 منهجية البحث

 ٖ٘ .......................................... مدخل البحث ومنهجو -أ
 ٗ٘ ......................................... ؾبتمع البحث وعينتو –ب 
 ٗ٘ ............................................... مصادر البيانات -ج
 ٙ٘ ........................................... أسلوب صبع البيانات -د

 ٚ٘ ................................................... أدوات البحثىػ 
 ٛ٘ .................................................. ربليل البيانات -و
 ٜ٘ ... اؼبتوسطة جويوكراند دباالنج  مدرسة حبر اؼبغفرة عنحملة اؼبوجزة  -ز

 

 الفصل الرابع
 ناقشتهانتامج البحث وربليلها وم

 ٜٙ .................................................. عرض البيانات -أ
 ٖٛ ................................. ومناقشتهاربليل البيانات  -ب
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 الفصل اػبامس
 اػباسبة

 ٜٓ .................................................. ملخص نتامج البحث –أ 
 ٜٔ ................................................. التوصيات واالقراحات -ب

 

 قاممة اؼبصادر واؼبراجع

 ٖٜ ................................................................. اؼبصادر -أ
 ٖٜ .................................................... العربيةاؼبراجع  -ب
 ٖٜ ............................................... اإلندونيسيةاؼبراجع  -ج
 

  اؼبالحق
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 قاممة اعبداوؿ
 

 وعاؼبوح اعبدوؿ
 ماالنج اإلسالمية اؼبتوسطة اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يف النظامة ٔ
 ماالنج اإلسالمّية اؼبتوسطة اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يف والتسهيالت الوسامل ٕ
 ماالنج اإلسالمّية اؼبتوسطة اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يف واؼبوظفُت اؼبدرسُت ىيئة ٖ
 ماالنج اإلسالمّية طةاؼبتوس اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يف الطلبة ىيئة ٗ
باؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة  الدراسي اؼبنهج حسب على الدروس جدوؿ ٘

 اإلسالمّية ماالنج
 ماالنج اإلسالمّيةاؼبتوسطة  اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يف اؼبقررة الكتب ٙ
 ماالنج اإلسالمّيةاؼبتوسطة  اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يفزبطيط اللغة العربية  ٚ

 



 ق

 

 اؼبالحققاممة 

 
 اؼبوحوع الرقم
 أماـ باب اؼبعهد حبر اؼبغفرة دباالنج ٔ
 الفطة اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتتوسطة اإلسالمية دباالنج ٕ
 مبٌت اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتتوسطة اإلسالمية دباالنج ٖ
 مدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتتوسطة اإلسالمية دباالنج ٗ
اللغة العربية مع الباحث يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتتوسطة اإلسالمية مدرس  ٘

 دباالنج
 

  



 

 
 
 

 الفصل األّوؿ 
 مقدمة



1 

 

 الفصل األّوؿ 
 اإلطار العاـ

 
حدود فوامد البحث و مقدمة وأسئلة البحث وأىداؼ البحث و حيتوى ىذا الفصل على 

 نها ما يلي:. وتفصيل كل مالبحث والدراسات السابقة وربديد اؼبصطلحات
 

 أ. مقدمة
اللغة ىي شيء خطَت يف حياة البشر. وليست ؾبرد وسيلة ألة للًتصبة عن الفكر  

واالتصاؿ بالغَت فقط، بل ىي قبل ذلك تأكيد ؼباىيتنا األصلية، وتوثيق عرى اعبماعة، ورمز 
 ما بينهم، وموطدة وجودىم، وال ديكن االستغناء عنها.

قدمتو على تعريف ابن جٌت للغة بأهنا : "ألفاظ يعرّب واألستاذ العاليلي يعًتض يف م
هبا كل قـو عن أغراحهم". وأوحح األستاذ العاليلي "بأهنا غاية ال وسيلة فقط". ويقوؿ 

كتور أنيس : "إف اللغة اكتسبت مع الزمن صفة أظبى وأرقى من ؾبرد الرمزية، ألهنا د ال
 ٔاألفكار". اتصلت خبواطر الناس وأفكارىم، فأصبحت جزءا من ىذه

يقوؿ الشيخ ؿبمد على النجار : "اللغة العربية من أوسع اللغات وأغناىا وأدقها 
تصويرا، وأوسعها مذىبا : وسعت صبيع األغراض اليت تناوؽبا البشر. ومل تضق ذرعا جبميع 
العلـو والفنوف. وتقبلت بصدر رحب شبرات قرامح الفحوؿ، ونتاج أفكار الفالسفة واغبكماء 

األمم. وكاف أف نزؿ القرآف الكرمي هبا : أبلغ كالـ وأعاله طبقة، وأظباه بالغة،  من سامر
 ٕوأظبعو فصاحة، وأفرعو بيانا وأبرعو افتنانا".

                                                           
 .ٖٕ، ص : )عارؼالقاىرة: دار اؼب(، يف طرؽ التدريس اؼبوجو الفٌت ؼبدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  1
 .ٓٗ، ص : يف طرؽ التدريس اؼبوجو الفٌت ؼبدرسي اللغة العربيةإبراىيم،  ٕ
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لقد اتسع نطاؽ تعليم وتعّلم العربية كلغة أجنبية يف ـبتلف بقاع العامل خاصة يف 
ة بإندونيسيا يبدأ من روحة األطفاؿ العقدين األخَتين، وىذا ُمربْىن على أّف تعليم اللغة العربي

حىت اعبامعة. ويف عصرنا اآلف، تصويب تعليم اللغة العربية ليس إاّل لفهم أو ؼبعرفة نصوص 
، التصويب األكادديي، العربية، بل ىناؾ غرض آخر يف تعليمها، منها: التصويب الديٍت

 والتصويب اغبِرفانية.
لفرد قادرا على استخداـ لغة غَت لغتو األوىل إف تعّلم اللغة األجنبية معناه أف يكوف ا

اليت تعّلمها يف صغره أو كما يطلق عليها اللغة األـ، أي قادرا على فهم رموزىا يستمع إليها، 
ومتمكنا من فبارستها ؿبادثة وقراءة وكتابة، وبعبارة أخرى نقوؿ: إف تعّلم اللغة يتم على 

هما: توظيف ىذه اللغة، وعلى سبيل التفصيل مستويُت: أّوؽبما استقباؿ ىذه اللغة، وثاني
ديكننا القوؿ: إف اؼبتعّلم اعبّيد للعربية كلغة أجنبية ىو ذلك الذي يصل بعد جهد يبذلو يف 

  ٖتعّلم ىذه اللغة إىل اؼبستوى الذي ديكنو.
أّف تعّلم اللغة األوىل والنمط الشامع يف تعلم اللغة الثانية يتضح لنا أّف بينهما من 

 اللتقاء الكثَت، ومن أىّم ىذه النقاط ما يلي:نقاط ا
اؼبمارسة : ينبغي يف تعلم أية لغة أف سبارس، ولنالحظ أف الطفل يف مراحلو  .ٔ

 األوىل لتعلم اللغة يكرر ما يسمعو مرات، ومرات.
التقليد : إف احملاكاة ىي األصوات اليت ينطقها والكلمات اليت يرددىا ىي فبا  .ٕ

 يت يسمعها هبا.يسمعو حولو وبالطريقة ال
: يصل الطفل إىل فهم اؼبنطوؽ من الكلمات قبل أف يقدر على  الفهم .ٖ

استعمالو، واألمر نفسو يصدؽ على متعلم اللغة الثانية، إنو يفهم من 
 الكلمات والتعبَتات أكثر فبا يستطيع أف يستخدـ منها.

ارة : أف االستماع كمهارة لغوية يأيت قبل أية مه ترتيب اؼبهارات اللغوية .ٗ
أخرى، وتأيت بعد مرحلة االستماع ومرحلة الكالـ حيث ينطق ما وصل إليو 
من أصوات. االستماع إذف مهارة تسبق الكالـ، والكالـ يسبق القراءة، 

 والقراءة تسبق الكتابة.
                                                           

)الرباط: مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة،  ،طرامق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباؿبمود كامل الناقة ورشدي أضبد طعيمة،  ٖ
 ٕٓ-ٜٔص. ، ـ(ٖٕٓٓ
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تعلم النحو: إف الطفل يستخدـ اللغة أوال، مث يعرؼ قواعدىا ويتعلم  .٘
 ٗمنطقها.

كتساب اؼبعارؼ وتثَت لديهم الرغبة يف الكتابة والقراءة تساعد الطالب على إ
اػبالقة. فمن القراءة تزداد معرفة الطالب بالكلمات واعبمل والعبارات اؼبستخدمة يف الكالـ 

ألف القراءة ىي  ٘والكتابة. وعلى ىذا فهي تساعد الطالب يف تكوين إحساسهم اللغوي.
اؼبعٌت الذي رغب الكاتب يف إيصالو إىل  ربليل الرموز اللغوية اؼبكتوبة وإعادة تركيبها لفهم

القارئ. والقراءة تعٍت أيضا االتصاؿ الشفهي باآلخرين من خالؿ القراءة ؽبم، وىي يف ىذه 
اغباؿ جهرية. أما القراءة الصامتة، وقراءة التصفح )الكشطية( فهما قراءتاف ال تستخدماف يف 

ي السليم، وفهم القارئ ؼبا يقرأ، ونقده االتصاؿ الشفهي. ويتضمن مفهـو القراءة األداء اللفظ
إياه، وترصبتو إىل سلوؾ حيل مشكلة أو يضيف إىل عامل اؼبعرفة عنصرا جديدا. والقراءة ذات 
أمهية كربى يف حياة اإلنساف، فهي العامل األساسي يف اكتساب اػبربات واتساع آفاؽ اؼبعرفة 

 ٙوعصوبتها.
مات واعبمل ونطقها نطقا صحيحا وفهمها فالقراءة تتم عرب عملية التعرؼ على الكل

والطرامق من القراءة كثَتة ومن كل  .ٚومن مث توجيو ىذا الفهم ألحد األغراض اآلنفة الذكر
عن القراءة اليت زبصص إىل حبث خيتار  طرامق القراءة نتيجتها حسنة بكل ما قصد. والباحث

اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية  تدريس التباديل يف تعليم مهارة القراءة ألنو قد ُتطبق يف
ماالنج ونتيجتها جيري كما يريد ؼبدرس اللغة العربية ألف مكاف اؼبدرسة فيها ذبري بربامج ىذه 

 الطريقة حبسب نظر اؼبكاف.
كما يف مفهـو البحث ىو عملية يريد الشخص من خالؽبا معرفة شيء معُت يتعلق 

 غبضارة البشرية، ونتامج العملية البحثية ىي اؼبعرفة.دبشكلة معينة أو العمل على زيادة ا

                                                           
، )الرباط: مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة، رامق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباطؿبمود كامل الناقة ورشدي أضبد طعيمة،  ٗ

 ٕٓ-ٜٔص. ، ـ(ٖٕٓٓ
 .ٗٓٔ، ص: (ـٜٗٛٔمكتبة الفالح، الكويت: )، جامعة اؼبلك سعود، تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أضبد مدكور،  ٘
، )اإلمارات العربية اؼبتحدة: دار الكتب ربيةمهارات األتصاؿ يف اللغة العظبر روحي الفيصل و ؿبمد جهاد صبل،  ٙ

 .ٔٓٔـ(، ص: ٕٗٓٓاعبامعي، 
، )دار األندلس للنشر والتوزيع: الطبعة اؼبهارات اللغوية مدخل إىل خصامص اللغة العربية وفنوهناؿبمد صاحل الشنطى،  ٚ

 .ٛٙٔـ(،  ص :  ٜٜٙٔ-ىػٛٔٗٔالرابعة 
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حبر اؼبغفرة" اؼبتوّسطة اإلسالمية ماالنج ىي مدرسة متقدمة مشهورة لدى واؼبدرسة "
ؾبتمع ماالنج ألف براؾبها واححة، بل بعض مسابقتها ومبارهتا فبتعة، ولكن مادة قراءة اللغة 

ثَتة تؤدي إىل تأخر اؼبدرسة اؼبذكورة يف تدريس العربية مل ربقق نتيجة وافية. وىناؾ عوامل ك
اللغة العربية، منها: أف اؼبدخل اؼبستخدـ يف عملية تدريس اللغة العربية ال يناسب الطلبة بل 
يقدفهم الدوافع والتفاؤؿ يف تعلم اللغة العربية ال سيما يف تطبيق مهارة القراءة. وكذالك 

لتدريس ليست وافية وجذابة للطلبة حىت أهنم يشعروف الطريقة التعليمية اؼبستخدمة يف عملية ا
بالسأـ واؼبلل عند مشاركتهم يف عملية التدريس. وكما قد عرؼ أف القراءة يف مهارة القراءة 
صعبة حىت صنفت يف اؼبستوى األعلى الذي حيتاج إىل فهم اؼبقروء واألفكار الرميسية 

 الصحيحة اؼبعرفة اعبيدة.
حث أف استخداـ الطريقة التعليمية الصحيحة واؼبناسبة واعبذابة ؽبذه الظاىرة، يرى البا

يف تدريس مهارة القراءة مهم جدا لتنمية مهارة القراءة يف ىذه الدراسة. وطريقة التدريس 
( وىي نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بُت اؼبعلمُت Reciprocal Teachingالتباديل )

ىذا النشاط يلعب كل منهم )اؼبعلمُت والطالب( والطالب فيما خيتص نصا قراميا معينا. ويف 
مناقشة. وترتكز الطريقة                                       دوره على افًتاض قيادة اؼبعلم لل

( Summarizing( والتلخيص )Questinoningعلى أربعة االسًتاتيجيات وىي: توليد األسئلة )
 (.Predicting( والتنبؤ )Clarifyingواالستيضاح )

لقد حققت ىذه الطريقة التعليمية نتيجة جيدة جدا يف مدارس بعينها، ولكن ليس  
كل الطريقة التعليمية اعبيدة يف مكاف معُت وستحصل على النتيجة نفسها يف مكاف آخر. 

 لذلك يرى الباحث أف ىذه اؼبشكلة جديرة بالبحث.
التدريس باستخداـ  بناء على ذلك، حياوؿ الباحث يف ىذا البحث أف تطبيق عملية

( لتنمية قدرة الطالب يف قراءة الكتب اللغة Reciprocal Teachingطريقة التدريس التباديل )
 العربية خصوصا يف فهم اؼبقروء.

تنفيذ الّتدريس الّتباديّل موحوع البحث العلمي عن "عن  ولذلك، اختار الباحث
(Reciprocal Teaching يف تعليم مهارة القراءة يف مدر ) سة حبر اؼبغفرة اؼبتوّسطة اإلسالمية

ـّ يف فهم واستيعاب الطالب عند تعّلم اللغة القراءة " ألّف قد عرفنا أّف ماالنج ؽبا دور ىا
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، ىم اؼبمارسة والتكرار واؼبراف، وأيضا ؽبم الطالب  العربية خصوصا يف مهارة القراءة يف كل يـو
 ة. وقتا طويال ويستطيعوف أف يتعّلموا مهارات اللغوي

 

 ب. أسئلة البحث 

فبناء على خلفية البحث الىت شرحها الباحث فيما سبق، فإنو حدد أسئلة ىذا 
 البحث ما يلي:

( يف تعليم مهارة القراءة يف Reciprocal Teachingالّتدريس الّتباديّل )كيف تنفيذ   -أ
 مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوّسطة اإلسالمّية ماالنج؟

يف تعليم  (Reciprocal Teachingالّتدريس الّتباديّل ) تنفيذ ما اؼبزايا والعيوب يف -ب
 مهارة القراءة يف مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوّسطة اإلسالمّية ماالنج؟

 

 ج. أىداؼ البحث 

 وفقا على أسئلة البحث السابقة، يهدؼ ىذا البحث اىل الكشف عن األمور اآلتية: 
يف تعليم مهارة  (Reciprocal Teachingالّتدريس الّتباديّل ) تنفيذالكشف عن  -

  القراءة يف مدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوّسطة اإلسالمّية ماالنج.
( Reciprocal Teachingالّتدريس الّتباديّل ) اؼبزايا والعيوب يف تنفيذالكشف عن  -

 يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوّسطة اإلسالمّية ماالنج.

 

  د. فوامد البحث
رأى الباحث أف ؽبذا البحث فوامد كبَتة من ناحية تطبيقية ونظرية تعليم اللغة العربية 

اؼبتوّسطة اإلسالمّية  ”حبر اؼبغفرة“يف مدرسة تعليم اللغة العربية تدريس التباديل لخاصة يف 
 حىت تتحقق األىداؼ الدراسية. ماالنج 

  
 إّف فوامد ىذا البحث يف التطبيقية :

تطبيق الّتدريس الّتباديّل و من حبثها أف يعطي اؼبعلومات يف : يرج للباحث ( أ
(Reciprocal Teachingيف تعليم مهارة القراءة يف اؼبدرسة ) . 
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تطبيق للمدرسة: أف تعطي النتامج ىذا البحث واؼبعلومات اإلحافية ل ( ب
 .( يف تعليم مهارة القراءةReciprocal Teachingالّتدريس الّتباديّل )

ف يكوف ىذا البحث أساسا للمعّلمُت يف تطبيق اؼبدخل للمعّلمُت: أ ( ج
( يف تعليم مهارة Reciprocal Teachingالّتدريس التّباديّل ) تنفيذاؼبهّم ب
 .القراءة

تطبيق : أف تكوف ىذه النتيجة دافعة للطلبة وإعطاء الفرصة ل للطلبة ( د
 .( يف تعليم مهارة القراءةReciprocal Teachingالّتدريس الّتباديّل )

 

 ىػ. حدود البحث
 اغبدود اؼبوحوعية -أ 

الّتدريس الّتباديّل  عن تنفيذيركز الباحث موحوع ىذا البحث 
(Reciprocal Teaching ) يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوّسطة

 اإلسالمّية ماالنج.
 اغبدود الزمانية -ب 

 ٕ٘ٔٓعاـ دراسي   إف الدراسة اؼبيدانية اليت قاـ هبا الباحث يف
 ـ. ٕٙٔٓـ/

 حدود اؼبكانية -ج 
حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية يف اؼبدرسة حدد الباحث ىذا البحث 

ماالنج وخاصة للصف التاسع. ويرى البحث أف ىذه اؼبدرسة مناسبة لتكوف 
ميداف البحث ألهنا مدرسة مشهورة ولكن عندىا مشكالت يف اللغة. وىم 

 ومل يفهموا جيدا.  يستطيعوف على القراءة
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 و. الدارسات السابقة.

قد وافق موحوعة الباحث على طبسة موحوعات أشخاص من الباحثُت 
السابقُت عن البحث العلمي يف التدريس التباديل وىم لطفي حكيم وعينا سلسيبيال 

 لوس فردوس زكية. وتفصيل كل منها ما يلي:أنيتا اندرييا قينجسية و مشس الدين و و 

(، العنواف : إعداد اؼبواد لتعليم مهارة القراءة من خالؿ ٖٕٔٓفي حكيم ). لطٔ
موحوعات الصحافة العربية )بالتطبيق على طلبة اؼبدرسة الثانوية األىلية ثري 

 باكيت ماديوف(.

 اؼبنهج   : اؼبدخل الكمي ونوعو الوصفي اإلجرامي. 

ُت : إلنتاج اؼبواد النتيجة : أ( أف تصميم الكتاب التعليمي وطبقو إىل نتيجت
التعليمية بشكل الكتاب التعليمي. واػبظوات إلنتاج اؼبواد التعليمية 

 ىي التحليل والتصميم واالختبار والتصحيح. 

ب( أف وجود التأثَت يف "علم العامل" مستوى األوؿ بناء على النتيجة 
احملصولة من اػبتبارين القبلي والبعدي يف مهارة فهم اؼبقروء )ؿبتوى 

 نص( عن طريق اختبارات.ال

قد اختلف ىذا البحث عن حبث الباحث : ىذا البحث يبحث عن 
وأّما  إعداد اؼبواد لتعليم مهارة القراءة من خالؿ موحوعات الصحافة العربية.

( Reciprocal Teaching)التدريس التباديل  تنفيذيف حبث الباحث عن يبحث 
غفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج. يف مهارة القراءة. وشكلو يف اؼبدرسة حبر اؼب

. وأما حبث الباحث اؼبدخل الكمي ونوعو الوصفي اإلجراميومنهج البحث 
اؼبدرسة دبدخل الكيفي ونوعو الوصفي. مّث ؿبّل البحث يف ىذا البحث يف 

وأّما يف حبث الباحث يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة  الثانوية األىلية ثري باكيت ماديوف.
 مية ماالنج.اؼبتوسطة اإلسال
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(، العنواف : تطوير مواد اللغة العربية يف تعليم مهارة القراءة ٖٕٔٓ. عينا سلسيبيال )ٕ
باسًتاتيجية زبمُت معاين اؼبفردات )حبث تطوير وذبرييب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 

 اإلسالمية اغبكومية روكوه بندا آتشيو(. 

 يب. اؼبنهج   : اؼبدخل الكمي والكيفي ونوعو تطويري وذبري

النتيجة : أف نتيجة االختبار القبلي والبعدي للطلبة باعتمدت على الرموز منها قيمة 
اؼبقارنة واؼبقياس اؼبعدؿ )اؼبتوسط( يف االختبار البعدي من اجملموعة 
التجريبة واؼبقياس اؼبعدؿ )اؼبتوسط( يف االختبار البعدي من اجملموعة 

موعة التجريبة وعدد التنوعي الضابطة وعدد التنوعي يف كل النتامج من اجمل
يف كل النتامج من اجملموعة الضابطة وعدد الطلبة يف اجملموعة التجربة 

 وعدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة.

تطوير قد اختلف ىذا البحث عن حبث الباحث : ىذا البحث يبحث عن 
وأّما يف  فردات.مواد اللغة العربية يف تعليم مهارة القراءة باسًتاتيجية زبمُت معاين اؼب

يف ( Reciprocal Teaching)التدريس التباديل  تنفيذحبث الباحث عن يبحث 
مهارة القراءة. وشكلو يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج. ومنهج 

. وأما حبث الباحث دبدخل اؼبدخل الكمي والكيفي ونوعو تطويري وذبرييبالبحث 
اؼبدرسة اؼبتوسطة ؿبّل البحث يف ىذا البحث يف الكيفي ونوعو الوصفي. مّث 

وأّما يف حبث الباحث يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة  اإلسالمية اغبكومية روكوه بندا آتشيو.
 اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج.

(، إعداد اؼبواد التعليمية يف مهارة القراءة )حبث تطويري للطلبة ٖٕٔٓ. مشس الدين )ٖ
 باري سالويسي اعبنوبية(. -كومية باريمعهد اعبامعة اإلسالمية اغب

 اؼبدخل الكمي والكيفي ونوعو تطويري وذبرييب. اؼبنهج   : 

النتيجة : أف نتيجة البحث ىي اؼبوحوعات اؼبناسبة لًتقية القراءة فيها العربية 
الفصيحة واثرىا ومرحلة الشباب والسارؽ وابنو وعمل اؼبرأة واختيار الزوجة 
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أحرار التدخُت وأف قدرة الطلبة يف قراءة نص العربية وأنواع الًتويح ومن 
 % )مستوى جيد(. ٙٚ، ٕٚوفهمها 

قد اختلف ىذا البحث عن حبث الباحث : ىذا البحث يبحث عن إعداد 
التدريس  تنفيذوأّما يف حبث الباحث عن يبحث  .اؼبواد التعليمية يف مهارة القراءة

لقراءة. وشكلو يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة يف مهارة ا( Reciprocal Teaching)التباديل 
اؼبدخل الكمي والكيفي ونوعو تطويري اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج. ومنهج البحث 

. وأما حبث الباحث دبدخل الكيفي ونوعو الوصفي. مّث ؿبّل البحث يف ىذا وذبرييب
ا وأمّ  .باري سالويسي اعبنوبية-البحث يف معهد اعبامعة اإلسالمية اغبكومية باري

 يف حبث الباحث يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج.

 Reciprocal(، استخداـ طريقة التدريس التباديل )ٕٛٓٓأنيتا اندرييا قينجسية ) .ٗ

Teaching ،يف تعليم مهارة القراءة يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الواحدة الموقباف )
جبامعة موالنا مالك إبراىيم اغبكومية اإلسالمية الرسالة اؼباجستَت، اللغة العربية 

 ماالنج.

 التجرييباؼبدخل الكمي ونوعو  اؼبنهج  :

قبل استخداـ طريقة التدريس التباديل قالنتيجة اؼبعدلة لإلختبار القبليمن  النتيجة :
. وبعد استخداـ طريقة التدريس التباديل ٔٙ،ٖٖٛ٘اجملموعة التجريبية 
. ومتوسط بُت ٕٛ، ٖٖٛٓصولة لإلختبار البعدي قالنتيجة اؼبعدلة احمل

 . ٕٓ، ٘نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي لدى الطلبة التجريبة 

قد اختلف ىذا البحث عن حبث الباحث : ىذا البحث يبحث عن 
( يف تعليم مهارة القراءة Reciprocal Teachingاستخداـ طريقة التدريس التباديل )

وأّما يف حبث الباحث عن يبحث  .ية الواحدة الموقبافيف اؼبدرسة الثانوية اغبكوم
يف مهارة القراءة. وشكلو يف ( Reciprocal Teaching)التدريس التباديل  تنفيذ

اؼبدخل الكمي اؼبدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج. ومنهج البحث 
ؿبّل البحث  وأما حبث الباحث دبدخل الكيفي ونوعو الوصفي. مثّ  التجرييب.ونوعو 



11 

 

 

وأّما يف حبث  .يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الواحدة الموقبافيف ىذا البحث 
 الباحث يف اؼبدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج.

(، تغيَت مهارة القراءة لدي الطلبة يف اؼبرحلة األربعة اللغة ٕٛٓٓ) لوس فردوس زكية. ٘
 Reciprocalماالنج باستخداـ طريقة التدريس التباديل )اإلقبليزية اعبامعة اإلسالمية 

Teaching الرسالة اؼباجستَت، اللغة اإلقبليزية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اغبكومية ،)
 اإلسالمية ماالنج.

 اؼبدخل الكمي ونوعو التجرييباؼبنهج  : 

ليم مهارة النتيجة : طريقة التدريس التاديل تستطيع أف تنمى كفاءة الطلبة  يف تع
يف  ٖٚ، ٘ٚو  ٘٘، ٖٛالقراءة ونتيجة اؼبعدلة يف اإلختبار القبلي 

اإلختبار البعدي. وجبانب األخرى، ىذه الطريقة تدافع طلبة يف تعليم 
مهارة القراءة وىم يتعلموف معا ويتعاونوف مع زمالمهم بالفروؽ 

 .ٛالكفاءة

تغيَت  قد اختلف ىذا البحث عن حبث الباحث : ىذا البحث يبحث عن
مهارة القراءة لدي الطلبة يف اؼبرحلة األربعة اللغة اإلقبليزية اعبامعة اإلسالمية ماالنج 

وأّما يف حبث الباحث  .(Reciprocal Teachingباستخداـ طريقة التدريس التباديل )
يف مهارة القراءة. ( Reciprocal Teaching)التدريس التباديل  تنفيذعن يبحث 

اؼبدخل حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج. ومنهج البحث وشكلو يف اؼبدرسة 
. وأما حبث الباحث دبدخل الكيفي ونوعو الكمي والكيفي ونوعو تطويري وذبرييب

الوصفي. مّث ؿبّل البحث يف ىذا البحث يف معهد اعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
سة حبر اؼبغفرة وأّما يف حبث الباحث يف اؼبدر  .باري سالويسي اعبنوبية-باري

 اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج.
 

                                                           
لطلبة يف اؼبرحلة األربعة اللغة اإلقبليزية اعبامعة اإلسالمية ماالنج باستخداـ تغيَت مهارة القراءة لدي ا، لوس فردوس زكية 8

ٙٛ(، ص: ٕٛٓٓ)، ، الرسالة اؼباجستَت، اللغة اإلقبليزية جبامعة اغبكومية ماالنجطريقة التدريس التباديل
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 اتربديد اؼبصطلحز. 

التدريس التباديل : عبارة عن أنشطة تعليمية تأيت على ىيئة حوار بُت  -
اؼبعلم والطالب، أو بُت الطالب بعضهم البعض، حبيث يتبادلوف األدوار طبًقا 

تضمنة
ُ
والتصور الذىٍت  –توحيح وال –والتساؤؿ  -)التنبؤ  لالسًتاتيجيات الفرعية اؼب

والتلخيص( هبدؼ فهم اؼبادة اؼبقروءة، والتحكم يف ىذا الفهم عن طريق مراقبتو  –
  ٜوحبط عملياتو.

ويكوف ذلك التدريس التباديل يف اؼبدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوسطة اإلسالمية 
ع ماالنج أوؿ تدريس اللغة العربية فيها يف الفصل التاسع. ألف يف الفصل الساب

 والثامن ال يستعمل ذلك التدريس التباديل.
تعليم مهارة القراءة : ىي قدرة الطلبة اليت تشتمل على كفامتهم يف  -

النطق، وقدرهتم يف فهم النص واإلجابة وفهم مضموف القراءة ىي القارئ على 
استخداـ مضموف الكتاب مؤسسا على ارتباط اؼبعٌت بُت الكلمة وبُت الفقرة يف 

 ٓٔاؼبقروء.

ؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج، ىي اؼبدرسة من اؼبدارس ا -
 اإلسالمية ربت رماسة وزارة الشئوف الدينية تقع يف شارع جويو اغونج ماالنج.

                                                           
9 Palincsar A. S. Reciprocal Teaching: Teacher and Student Use Prior 

Knowledge and Dialogue to Construct A Share Meaning of The Text and Improve 

Reading Comprehension, 2002, 

http://www/sdcoe.kl2.ca.us/score/promosing/tips/rec.html/, diakses tanggal 28 

Mei 2015. 
ٔٓ

(، ص: ٕٜٜٔفؤاد ؿبمود علياف، اؼبهارات اللغوية ماىيتها وطرامق تدريسها، الطبعة األوىل )الرياض: دار اؼبسلم،  أضبد  
ٕٔٗ. 

http://www/sdcoe.kl2.ca.us/score/promosing/tips/rec.html
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
هارة القراءة حيتوى ىذا الفصل على مبحثُت ومها : اؼببحث األوؿ من تعليم م

 واؼببحث الثاين من التدريس التباديل. وتفصيل كل منهما ما يلي :
 

 . اؼببحث األوؿ : تعليم مهارة القراءةٔ
 مفهـو القراءة -أ

ىي عملية التعرؼ على الرموز النكبوعة، ونطقها نطقا صحيحا  -إذف  -القراءة 
وىو االستجابة البصرية  )إذا كانت القراءة جهرية(، وفهمها. وعلى ىذا تشمل التعرؼ،

ؼبا ىو مكتوب. والنطق وىو ربويل الرموز اؼبطبوعة اليت سبت رؤيتها إىل أصوات ذات 
معٌت. والفهم أي ترصبة الرموز اؼبدركة وإعطامها معاين. والقراءة هبذا اؼبفهـو عملية 

 أنو معقدة، ففيو تعرؼ، فيها نطق، فيها فهم. وبالرغم من أمهية التعرؼ يف القراءة إال
ومن مفهـو القراءة ىي عملية استخالص معٌت من رمز  ٔٔوسيلة وليس غاية يف ذاتو.

 .ٕٔمكتوب أو ىي أداة اتصاؿ فكري بُت القارئ والكاتب من خالؿ الرمز اؼبكتوب
يقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعرؼ على الرموز اؼبكتوبة والنطق هبا. مث 

، حيث أصبحت ال قراءة تعٌت قراءة اؼبادة الكتوبة وفهمها. ويف النهاية تبذؿ ىذا اؼبفهـو
صارت تعٍت : القدرة على حّل الرموز وفهمها والتفاعل معها واستثمار ما يقرأ يف 
مواجهة اؼبشكالت اليت دير هبا القارئ، واالنتفاع بو يف حياتو عن طريق ترصبة اػبربات 

 ٖٔإىل سلوؾ يتمثلو القارئ. القرامية

                                                           
 .ٗٓٔـ(، ص: ٜٗٛٔمكتبة الفالح، الكويت: ، جامعة اؼبلك سعود، )تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أضبد مدكور،  ٔٔ
ـ(، ص:  ٜٜٚٔىػ/  ٙٔٗٔ، )دمشق: منشورات جامعة دمشق، العربيةيف طرامق تدريس اللغة ؿبمود أضبد السيد،  ٕٔ

ٖٕٓ. 
 .ٚٗـ(، ص: ٕٕٓٓ"، )عماف : دار الفكر تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عمليةوليد أحم جابر، " ٖٔ
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نتبناه ىنا للقراءة مؤداه أف القراءة ليت مهارة آلية بسيطة، إهنا اؼبفهـو الذي 
عملية ذىنية تأملية تستند إىل عملية عقلية عليا. إهنا نشاط ينبغي أف حيتوى كل امناط 
التفكَت والتقومي واغبكم والتحليل والتعليل وحل اؼبشكالت، وليست ؾبرد نشاط بصرى 

 ٗٔدالالهتا فقط.ينتهى بتعرؼ الرموز اؼبطبوعة أو فهم 
وقيل : إف القراءة ىي عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز اليت يتلقاىا القارئ عن 
طريق عينية وتتتطلب ىذه الرموز فهم اؼبعاين، كما أهنا تتطلب الربط بُت اػبربة الشخصية 

 .٘ٔوىذ اؼبعاين، فبا جيعل العمليات النفسية اؼبرتبطة بالقراءة معقدة إىل درجة كبَتة
راءة إحدى الكيفيات لنيل اؼبعلومات واؼبعارؼ من الزماف اؼباحي إىل ىذا والق

، إذ تسَت التطورات يف كل نواحي اغبياة وتتغَت تغَتا سريعا. وكم من اؼبعلومات زبرج  اليـو
كل يـو من الوسامل اؼبطبوعة مثل الصحيفة واجمللة، وكذلك كثرت العلـو واؼبعارؼ اليت 

ؼبعلومات الصحيحة من تلك اؼبصادر اؼبقروءة كبتاج نشاط سطرت على الكتب، لتلقى ا
 ٙٔيسمى بالقراءة.

 وىذا التطور يف تطور مفهـو القراءة :  
كاف مهفـو القراءة ؿبصورا يف دامرة صيقة، حدودىا اإلدراؾ البصري للرموز   -ٔ

 اؼبكتوبة، وتعرفها والنطق هبا، وكاف القارئ اعبيد ىو السليم األداء.
اؼبفهـو نتيجة للبحوث الًتبوية، وصارت القراءة عملية فكرية تغَت ىذا  -ٕ

 عقلية، ترمى إىل الفهم، أي ترصبة ىذه الرموز إىل مدلوالهتا من األفكار.
، بأف أحيف إليو عنصر آخر، ىو تفاعل القارئ مع  -ٖ مث تطور ىذا اؼبفمـو

النص اؼبقروء تفاعال جيعلو يرحى، أو يسخط، أو يعجب، أو يشتاؽ، أو 
 يسر، أو حيزف، أو كبو ذلك فبا يكوف نتيجة نقد اؼبقروء، والتفاعل معو.

                                                           
 ٕٖٔص:  ـ(،ٜٜٛٔ، )القاىرة: دار الفكر العريب، مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدى طعيمة،  ٗٔ
 .ٜٙٔـ(، ص: ٜٚٚٔ"، )القاىرة: دار الثقافة أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي على يونس وؿبمود كامل الناقة " ٘ٔ

16M. Djiwandono Soenardi, 1996. Tes Bahasa Dalam Pengajaran. (Penerbit 

ITB Bandung), hlm: 23. 
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وأخَتا انتقل مفهـو القراءة إىل استخداـ ما يفهمو القارئ. وما يستخلصو  -ٖ
فبا يقرأ، يف مواجهة اؼبشكالت، واالنتفاع بو يف اؼبواقف اغبيوية. فغذا مل 

 ٚٔيستخدمو يف ىذه الوجوه ال يعد قارما.
 

 القراءةطبيعة  -ب
القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت لغة الكالـ والرموز الكتابية وتتألف لغة 

 ٛٔالكالـ من اؼبعاين واأللفاظ اليت تؤدي ىذه اؼبعاين.
 وىذه الطبيعة يف طبيعة القراءة :

عند ما ينطر القارئ إىل الصحفة اؼبكتوبة يف حوء كاؼ. فإف الضوء الساقط  .ٔ
 يعكس صورة الرموز على العُت. على الرموز اؼبطبوعة

وعندمذ ربمل أعصاب العُت ىذه الرسالة البصرية إىل منطقة األبصار يف اؼبخ.  .ٕ
فإذا ما أثار رسم الكلمة أو اعبملة الذي وصل إىل منطقة األبصار معناىا 

 اؼبعروؼ للقارئ من قبل، أو ارتبط الرسم باؼبدلوؿ، فهم القارئ اؼبعٌت.

راكز األبصار دبراكز الكالـ، ومن األخَتة ىذه تصدر وىناؾ يف اؼبخ ترتبط م .ٖ
 األوامر بالتحرؾ حركة معينة للنطق وذلك يف حالة القراءة اعبهرية.

وقد يكوف القارئ مبتدما أو سطحيا فال يثَت إدراؾ الرموز لديو إالّ اؼبعاين الصرخية  .ٗ
دامرة  البيطة احملددة. وقد يكوف القارئ ذا خربة طويلة ومعارؼ واسعة فتتسع

 اؼبعاين اؼبفهومة لديو ويصل يف فهمو إىل اؼبعاين الضمنية.

وقد يكوف القارئ دا قدرة نقدية، فيحلل ويفسر ما يقرأ، ويتفهمو تفهما دقيقا،  .٘
 وحيكم عليو بأنو صحيح أو خاطئ، وبأنو غث أو ظبُت وفق معايَت موحوعية.

ثلو، حمو إىل خرباتو فإذا أفاد القارئ من اؼبقروء أو من بعضو باستجاب لو وسب .ٙ
 ٜٔوصار جزاء من معارفو وذباربو العقلية.

                                                           
 .ٛ٘-ٚ٘، )القاىرة: دار اؼبعارؼ(، ص : درسي اللغة العربيةيف طرؽ التدريس اؼبوجو الفٌت ؼبعبد العليم إبراىيم،  ٚٔ
 .ٚ٘، )القاىرة: دار اؼبعارؼ(، ص : يف طرؽ التدريس اؼبوجو الفٌت ؼبدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   ٛٔ
-٘ٓٔ ـ(، ص:ٜٗٛٔمكتبة الفالح، الكويت: ، )جامعة اؼبلك سعود، تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أضبد مدكور،  19

ٔٓٙ. 
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 أمهية مهارة القراءة -ج
تعترب القراءة من أىم وسامل اكتساب اؼبعرفة والتعليم، فهي النافذة اليت من  

خالؽبا يطل اإلنساف على نتاج اؼباحى واغباحر، والقريب والبعيد من فكر وثقافة 
أو اؼبكتوبة من أقوى وسامل اكتساب اؼبعرفة، وأوسعها  وحضارة، وتعد الكلمة اؼبقروءة

 لألسباب اآلتية:
إف الوسامل األخرى عن القارئ تتوفر لو حرية اختيار الكتاب الذي يود  -ٔ

قراءتو، واختيار اؼبوحوع الذي يهمو، واختيار الزماف الذي يناسبو، واختيار 
 و.اؼبكاف الذي يرتاح فيو، واختيار اعبلسة اليت ال ترىق

إف الوسامل األخرى ذبعل اإلنساف تابعا وجامدا، فهي تقف باإلنساف عند  -ٕ
 موحوع معُت أو فكرة معينة.

وخاصة بعد تطور وسامل  –إف الكلمة اؼبكتوبة يف صحيفة أوؾبلة أوكتاب  -ٖ
ال تزاؿ مع قوة تأثَتىا، وشدة فعاليتها، تعد من  –الطباعة والتصوير السريع 

 وأيسارىا. أرخص وسامل اؼبعرفة
إف اؼبكتوبة يف صحيفة أوؾبلة أوكتاب تقدـ للقارئ يف سطور قليلة أفكار  -ٗ

 متنوعة، ومعارؼ متجددة.
ىي اللغة العربية  -يف أكثر الكتابات–إف اللغة اليت تستخدـ يف الكتابة  -٘

 .ٕٓالفصخى لغة الثقافة واؼبعرفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ٕٓ

، )الرياض: دار اؼبسلم للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل: اؼبهارات اللغوية ماىيتها وطرامق تدريسهاأضبد فؤاد علياف،  
 ٕٗٔ-ٖٕٔىػ(، ص :  ٖٔٗٔ
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 أىداؼ تعليم مهارة القراءة -د
دافا متعددة ومتباينة، األمر الذي يؤثر يف طبيعة عملية القراءة ذاهتا. إف للقراءة أى

 ومن بُت ىذه األىداؼ ما يلي:
( القراءة للبحث. قد يقرا اؼبرء سبهيدا لبحث يريد أف يكتو. ىنا تكوف قراءتو ٔ

 انتقامية ألنو يقرأ ما يتعلق دبوحوع حبثو فقط.
من أجل تلخيصو. وىنا تكوف القراءة ( القراءة للتلخيص. قد يقرأ اؼبرء نصا ما ٕ

متأنية ودقيقة وشاملة ألف القارئ يريد أف يكتشف األفكار الرميسية 
 ويستبعد التفاصيل غَت اؼبهمة.

( القراءة لإلعالـ. قد يقرأ اؼبرء ليسمع اآلخرين مثلما يفعل اؼبذيع يف الراديو ٖ
 والتلفزوف.

الختبار ما، وىنا تكوف القراءة  ( القراءة لالختبار. قد يقرأ اؼبرء استعداداٗ
متأنية. وقد يضطر القارئ إىل القراءة اؼبتكررة من أجل حماف االستيعاب 

 واغبفظ.
( القراءة للمتعة. قد يقرأ اؼبرء من أجل اؼبتعة وسبضية الوقت. ويف ىذه اغبالة، ٘

ال يقرا قراءة مركزة يف العادة، بل قد يقفز من سطر إىل آخر ومن صفحة 
 ى.إىل أخر 

( القراءة للعبادة.قد يقرأ اؼبرء تعبدا هلل، مثلما حيدث حُت يقرأ اؼبرء ما تيسر لو ٙ
 ٕٔمن القرآف الكرمي.

 وىذا اؽبدؼ العاـ ديكن أف يوحع يف شكل األىداؼ اعبزمية التالية :
أف يتمكن الدارس من ربط الرموز اؼبكتوبة باألصوات اليت تعترب عنها يف  -ٔ

 اللغة العربية.
 يتمكن من قراءة نص جهرية بنظق صحيح. أف -ٕ

                                                           
 ٖٔٔ-ٕٔٔ، )الرياض: اؼبملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية(، ص : العربية أساليب تدريس اللغةؿبمد على اػبويل،  ٕٔ
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أف يتمكن من استنتاج اؼبعٌت العاـ مباشرة من الصحفة اؼبطبوعة وإدراؾ تغَت  -ٖ
 اؼبعٌت بتغَت الًتاكيب.

أف يتعرؼ معاين اؼبفردات من معاين السياؽ، والفرؽ بُت مفردات اغبديث  -ٗ
 ومفردات الكتابة.

 راؾ عالقات اؼبعٌت اليت ترتبط بينها.أف يفهم معاين اعبمل يف الفقرات وإد -٘
 أف يقرأ بفهم وانطالؽ دوف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة وصرفها. -ٙ
أف يفهم األفكار اعبزمية والتفاصيل وأف يدرؾ العالقات اؼبكونة للفكرة  -ٚ

 الرميسة.
 أف يتعرؼ عالمة الًتقيم ووظيفة كل منها. -ٛ
 م أو قوامم مفردات مًتصبة إىل اللغتُت.أف يقرأ بطالقة دوف االستعانة باؼبعاج -ٜ
أف يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ  -ٓٔ

والعلـو واألحداث اعبارية مع إدراؾ األحداث وربديد النتامج وربليل اؼبعاين 
 .ٕٕونقدىا وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية واإلسالمية

 

 م ؼبهارة القراءةطرؽ التعلي -ىػ
إف الطريقة اليت نتبناىا ىي الطريقة التوليفية اليت ذبمع بُت مزايا كل من الطرؽ 
التحليلية والطرؽ الًتاكيبية. وتبدأ الطريقة التوليفية باعبمل السهلة البسيطة مث ربللها إىل  

وؼ. وتعٌت كلماهتا اليت تتكرر كثَتا منها، مث ربللها الكلمات إىل مقاطع وصوال إىل اغبر 
ىذه الطريقة بتحليل الكلمات ربليال صوتيا، لتمييز أصوات اغبروؼ، وربطها برموزىا مث 

 ٖٕتركيب كلمات جديدة من ىذه اغبروؼ.

 

 

                                                           
، منشورات اؼبنظمة اإلسالمية طرامق التدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباؿبمود كامل الناقة ورشدي أضبد طعيمة،  ٕٕ

 .ٕ٘ٔـ(،  ص :  ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔللًتبية والعلـو والثقافة، )ايسيسكو، 
ٕٖٔـ(، ص: ٜٜٛٔ ، )القاىرة: دار الفكر العريب،مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدى طعيمة،  23
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 االستعداد للقراءة -ٔ

ينبغي زبصيص قسم يف مستهل كتاب الصف األوؿ لتنمية استعداد 
اليت تضم ؾبموعة الطفل للقراءة. ويشتمل ىذا القسم على عدد من التدريبات 

 من الصور واإلشكاؿ والرسومات اليت تستهدؼ:
 تنمية قدرة الطفل على تعرؼ األصوات والتمييز بينها. -(ٔ 

تزويد الطفل بعدد من اؼبفردات اليت تعرب عن معاف ومفاىيم حيتاج  -(ٕ
 إليها األطفاؿ يف نشاطهم.

 تدريب الطفل على تعرؼ األشياء وتسميتها. -(ٖ
 لطفل على التحدث.تشجيع ا -(ٗ
تنمية قدرة الطفل على دقة اؼبالحظة وإدراؾ العالقات بُت  -(٘

األشياء. وتنمية حواسو اؼبختلفة دبا جيعلو مهيئا الستقباؿ الرموز 
 اؼبكتوبة.

وينبغي يف ىذه القسم عدـ تكليف طفل بالقراءة. ويقًتح أف 
أو أربعة تًتاوح الفًتة الالزمة لتدريس ىذا القسم ما بُت أسبوعُت 

 أسابيع.
 ميوؿ األطفاؿ يف القراءة -ٕ 

سبييل البحوث أليت أجريت حوؿ ميوؿ األطفاؿ إىل االتفاؽ بأف األطفاؿ 
يف الفًتة من سن السادسة إىل الثامنة )وىي تقابل اغبلقة األوىل من التعليم 
األساسي من الصف األوؿ إىل الثالث(، يفضلوف القصص اليت تصور حيوانات 

كما يفضلوف القصص الفكاىية وقصص البطولة واؼبغامرات. والطفل يف حقيقية،  
ىذه اؼبرحلة يكوف قد قطع شوطا أكرب وراء الظواىر الواقعية اليت خربه بنفسو يف 
بيئتو، فيلجأ إىل بيئتو اػبياؿ اغبر اليت تظهر فيها الساحرات والعمالقة واألقزاـ، 

 تتضمنها القصص اػبيالية.والبساط الساحرات وغَتىا من الشخصيات اليت 
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ومع التقدـ يف العمر يفضل األوالد القصص اليت تعاجل اغبياة خارج 
البيت وقصص البطولة واؼبغامرات واغبيوانات، وقصص األلعاب الرياحية والعملية 
والفكاىية، بينما تفضل البنات قصص األلغاز، والقصص اليت تدور حوؿ اغبياة 

 ٕٗلبطولة وقصص الشخصيات اػبارقة للطبيعة.اؼبنزلية واؼبدرسية والقصص ا
 

 أنواع تدريس القراءة -و
تنقسم القراءة من حيث األداء ومن حيث الغرض منها إىل اقساـ ـبتلفة. 
والقراءة من حيث األداء نوعاف : قراءة صامتة وقراءة جهرية. وسوؼ نعرض لكل نوع 

  ٕ٘من ىذين النوعُت بالتفصيل.
درؾ القارئ اغبروؼ والكلمات اؼبطبوعة أمامو القراءة الصامتة : ىي أف ي

ويفهمها دوف أف جيهر بنطقها. وعلى ىذا اغباؿ يقرأ الطالب اؼبوحوع يف صمت مث 
يعاود التفكَت فيو لتبُت مدى ما فهمو منو. واألساسي النسفي ؽبذه الطريقة ىو الربط 

ستعد عنصر التصويب بُت الكلمات باعتبارىا رموزا مرمية، أي أف القراءة الصامتة فبا ي
 ٕٙاستبعادا تاما.

والقراءة الصامتة يظهر فيها انتقاؿ العُت فوؽ الكلمات، وإدراؾ القارئ ؼبدلوالهتا 
حبيث لو سألتو يف معٌت ما قرأه ألجابك، وإذف فهي سرية ليس فيها صوت وال مهس وال 

 .ٕٚربريك لساف أو شفة
وفهمها ونطقها بصوت  القراءة اعبهرية : ىي التعرؼ على الرموز اؼبطبوعة

مسموع مع الدقة والطالقة وذبسيد اؼبعاين. القراءة اعبهرية تسَت للمدرس الكشف عن 
 ٕٛاألخطاء اليت يقع فيها الطالب يف النطق، وبالتايل تتيح لو فرصة عالجها.

                                                           
ٖٖٔـ(، ص: ٜٜٛٔ، )القاىرة: دار الفكر العريب، مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدى طعيمة،  24

 .ٗٔٔـ(، ص: ٜٗٛٔمكتبة الفالح، الكويت: ، جامعة اؼبلك سعود، )تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أضبد مدكور،  ٕ٘
 .ٛٔٔ-٘ٔٔ، ص: تدريس فنوف اللغة العربيةمدكور،  ٕٙ
 .ٔٙ، )القاىرة: دار اؼبعارؼ(، ص : يف طرؽ التدريس اؼبوجو الفٌت ؼبدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   ٕٚ
-٘ٔٔـ(، ص: ٜٗٛٔمكتبة الفالح، الكويت: ، جامعة اؼبلك سعود، )تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أضبد مدكور،  ٕٛ

ٔٔٛ. 
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القراءة اعبهرية تشتمل على ما تتطلو القراءة الصامتة، من تعرؼ بصري للرموز 
عقلي ؼبدلوالهتا ومعانيها، وتزيد عليها التعبَت الشفوي عن ىذه الكتابية، وإدراؾ 

اؼبدلوالهتا واؼبعاين بنطق الكلمات واعبهر هبا، وبذلك كانت القراءة اعبهرية أصعب من 
 ٜٕالقراءة الصامتة.

 

 أغراض دروس القراءة  -ز

 جيب أف تتجو دروس القراءة إىل ربقيق األغراض األتية :

 ى القراءة وسرعتو فيها، وجودة نطقو وأدامو وسبثيلو للمعٌت.تنمية قدرة التلميذ عل .ٔ

فهمو للمقروء فهما صحيحا، وسبييزه بُت األفكار األساسية والعرحية فيو،  .ٕ
 وتكوينو األحكاـ النقدية عليو.

تنمية قدرة التلميذ على تتبع ما يسمع، وفهمو فهما صحيحا، ونقده واالنتفاع  .ٖ
 بو يف اغبياة العملية.

ل التلميذ إىل القراءة، ودفعو إىل االتصاؿ دبا يالممو وينفعو من الكتب تنمية مي .ٗ
 واؼبطبوعات.

 ربصيل اؼبعلومات وتنميها وتنسيقها. .٘

الكسب اللغوي، وتنمية حصيلة التلميذ من اؼبفردات والًتاكيب اعبديدة  .ٙ
 والعبارات اعبميلة.

 تدريب التلميذ على التعبَت الصحيح عن معٌت ما قرأ. .ٚ

                                                           
ٕٜ

 .ٔٙ، ص :  ؼبدرسي اللغة العربيةيف طرؽ التدريس اؼبوجو الفٌتإبراىيم،  
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رة التلميذ على البحث واستخداـ اؼبراجع واؼبعاجم واالنتفاع باؼبكتبة ازدياد قد .ٛ
 .ٖٓوالفهارس

 

 مراحل تعليم القراءة -ح
حيتاج تعليم القراءة كما تقوؿ وعبا ريفرز )( إىل برنامج ؿبكم التصميم للمراحل 

 اؼبختلفة لنمو القراءة.
 اؼبرحلة األوىل  -ٔ 

اما مرحلة تنمية القراءة وىي مرحلة التعرؼ والنطق. وىي تقابل سب
اعبهرية. تقوؿ معظم االذباىات اغبديثة يف تدريس اللغة األجنبية : إف أحسن 
بداية ؽبذه اؼبرحلة ىي االعتماد على مواد سبق أف ألفها الدارسوف يف مرحلة 

 االستماع والكالـ.
 اؼبرحلة الثانية -ٕ 

أف تنتقل  وىي مرحلة القراءة من أجل الفهم. ويف ىذه اؼبرحلة ديكن
بالدارس إىل قراءة أكثر عمقا ربت توجيو وإرشاد اؼبعلم، والتطور بالقراءة إىل 
مستوى أكثر عمقا يتطلب تقدمي مفرداتت جديدة وكثَتة. ومن ىنا وجب 
استخداـ كلمات شامعة متواترة تقدـ من خالؿ نصوص مألوفة حبيث خيرص 

 اؼبعلم على توحيح معاين اؼبفردات اعبديدة.
 رحلة الثالثةاؼب -ٖ

وىي مرحلة القراءة اؼبكثفة أومرحلة الدرس والتحصيل. ويف ىذه اؼبرحلة: 
"إف اؼبادة اليت زبتار ؽبذه اؼبرحلة ينبغى أف تكوف أكثر صعوبة من تلك اليت 

 ستقدـ يف القراءة الواسعة، وأف تكوف ىذه اؼبادة ىي أسس كل النشاط التعليمي

 

                                                           
 . ٙٛ-٘ٛـ( ، ص  ٜٜٛٔسورية  -، )دار الفكر: دمشق طرؽ تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،  ٖٓ
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تقرأ فقط بل تناقش تفصيال بواسطة اللغة  داخل الفصل. فاؼبادة اؼبقدمة ال 
 اعبديدة نفسها".

 اؼبرحلة الرابعة -ٗ
وىي مرحلة القراءة اعبادة التاملية الواسعة يف ميداف الفكر والثقافة. 
وينبغي أف يشعر الدارس بالثقة الكافية يف قدرتو على قراءة كتاب أوصحيفة من 

تاع شخصي. وهتدؼ القراءة أجل غرض من أغراض القراءة بو حىت لوكاف الستم
يف ىذه اؼبرحلة إىل تنمية التفكَت وتدريب الدارس على استخداـ عقلو يف 

 .ٖٔالقراءة
 

 اسًتاتيجيات يف تدريس القراءة -ط
إف اإلسًتاتيجيات ىي التخطيطات الدقيقة يف األنشطة للوصوؿ إىل ىدؼ 

بناء على ىذا خاص، إذف ىي اإلجراءات أو اػبطوات لتحقيق األىذاؼ اؼبخططة. ف
 التعريف إف تدريس مهارة القراءة ؽبا خطوات خاصة لتحقيق أىدافها، فهي كاأليت:

يقرأ اؼبدرس الكلمات واعبمل مصحوبة دبا يوحح معناىا )مناذج األشياء  -ٔ
صورىا، حركات الوجو، االشارات( ويتأكد اؼبدرس من أف الطالب قد فهموا 

 دموهنا يف مواقف اتصاؿ حية.معٌت ىذه الكلمات واعبمل وبدأوا يستخ
يطلب اؼبدرس من الطالب فتح الكتاب. ويقرأ أمامهم الكلمات واعبمل مرة  -ٕ

 أخرى ويطلب منهم تريد ما يسمعونو بدقة.
يردد الطالب صبعيا ىذه الكلمات واعبمل مث يقسم اؼبدرس الصف إىل قسمُت  -ٖ

الب اؼبختارين أو ثالثة ويطلب من كل قسم أف يردد، مث يطلب من بعض الط
 عشواميا أف يرددوا وراءه.

                                                           
ٖٔ

، منشورات اؼبنظمة اإلسالمية طرامق التدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباؿبمود كامل الناقة ورشدي أضبد طعيمة،  
 .ٛٚٔ-ٕٙٔـ(،  ص :  ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔايسيسكو، للًتبية والعلـو والثقافة، )
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عند ما يتكوف عند الطالب رصيد من اؼبفردات والًتاكيب، يتم عرض نصوص  -ٗ
مبسطة عليهم، مث يقرأوهنا قراءة صامتة ويعطوف الوقت اؼبناسب لالنتهاء من 

 القرءاة الصامتة دوف دفعهم إىل التوقف.
قد انتهوا من القراءة الصامتة  بعد أف يشعر اؼبدرس بأف الطالب بشكل عاـ -٘

 يطلب منهم االلتفات إليو وترؾ الكتاب مفتوحة أمامهم.
تلقي أسئلة فهم النص والكتاب مفتوح أما الطالب. ينبغي أف سبوف األسئلة يف  -ٙ

الًتتيب الذي ترد فيو اإلجابات يف النص. وأف تكوف إجابات الطالب ىي 
 ارية.اإلجابات اؼبختصرة غَت االجابات اؼبعي

وقد يعود اؼبدرس للنص من بدايتو مرة أخرى للحصوؿ على فكرة معينة أو  -ٚ
 تأكيد مفهـو معُت.

 إذا مل يكن لدى الطالب إجابة عن السؤاؿ اؼبطروح جييب تكليف غَته.  -ٛ
جييب تشجيع استقاء اإلجابة من النص وذكر عبارتو دوف أف نشق على  -ٜ

 ده.الطالب بتكليفو بصياغة جديدة من عن
ينبغي أف يتوقف طرح األسئلة عند ما يشعر اؼبدرس أف مدى االنتباه عند  -ٓٔ

الطالب قد حعف. مث يعتمد اؼبدرس فن تدريس القراءة اغبقيقية على طرح 
 السؤاؿ اؼبناسب واستثمار إجابات الطالب استثمارا جيدا.

ألفكار يقرأ الطالب النص بعد ذلك قراءة كاملة )صامتة( حبيث يسًتجعوف ا -ٔٔ
اليت كانت تثَتىا األسئلة ويطلعوف على اإلجابات يف ترتيبها الذي وردت بو يف 

 النص وكما كتبو اؼبؤلف.
وقد تكوف القراءة األخَتة جهرية، ويف ىذه اغبالة جييب أف يبدأ بالقراءة  -ٕٔ

 أحسن الطالب قراءة، وجييب أف يناؿ كل طالب حظا من ىذا.
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أسلئة تستقي إجابتهامن النص اؼبقروء مث جييبوف  تشجيع الطالب على صياغة -ٖٔ
عليها. ىذا التدريب يدرهبم على صياغة الًتاكيب واستثمار ما يعرفونو من 

 قواعد.
وال ديكن من اؼبدرس أف خيتار اإلسًتاتيجيات التعليمية اؼبناسبة بالظروؼ 

 ٕٖؼبناسبة.والفعالية يف اإلجراء إال بعد تعرفو على اؼبواد التعليمية ووساملها ا
 

 ٖٖمشكالت قرامية -ي
 قد يواجو متعلم العربية بعض اؼبشكالت يف قراءهتا. ومن ىذه اؼبشكالت ما يلي : 

 اغبروؼ الزامدة -ٔ
توجد يف حاالت ؿبدودة يف الكتابة ؿبدودة يف الكتابة العربية حروؼ 
 تكتب وال تلفظ، مثل األلف يف )ذىبوا( واأللف يف )زاىدا( والواو يف )عمرو(.

 وقد تسبب مثل ىذه اغبروؼ صعوبة لدى بعض اؼبتعلمُت.
 اغبروؼ اؼبقلوبة -ٕ

بعض اغبروؼ ال تقرأ كما ىي يف مكتوبة، بل جيب قلبها إىل صوت  
آخر وفقا لنظاـ ثابت. مثاؿ ذلك الالـ قبل اغبروؼ الشمسية، إذ جيب قلب 

كما يف  ىذه الالـ إىل صوت يشبو صوت اغبرؼ التايل مث يدغم الصوتاف معا،  
كلمة )الشمس(. وقد يقرأ بعض اؼبتعلمُت ىذه الكلمة ناطقُت الالـ دوف 

 قلب، وىذا باطبع ـبالف للنطق الصحيح.
 الصوات اؼبشكلة -ٖ

جيد كثَت من اؼبتعلمُت صعوبة يف نطق بعض األصوات العربية وخاصة 
األصوات الطبقية /ؾ، خ، غ/ واألصوات اغبلقية /ؽ، ح، ع/ واألصوات 

                                                           
 .ٜ٘٘-ٚ٘٘ـ( ص: ٜٜٛٔ، )مصر: جامعة اؼبنصورة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدي أضبد طعيمة،  ٕٖ
-ٖٕٔ(، ص : العربية السعوديةالرياض : اؼبملكة ، ، )الطبعة الثانيةالعربية أساليب تدريس اللغةؿبمد على اػبويل،  ٖٖ

ٕٔ٘ 
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/ط، ض، ص، ظ/. وىذه اؼبشكلة تظهر قي أثناء القراءة اعبهرية، وال  اؼبفخمة
 تظهر يف أثناء القراءة الصامتة.

 اختالؼ االذباه -ٗ
كثَت من اللغات تكتب وتقرأ من اليسار إىل اليمُت. أما العربية فتكتب 
وتقرأ من اليمُت إىل اليسار. فإذا كانت اللغة األـ للمتعلم من النوع األوؿ، فإنو 
جيد بعض الصعوبة يف التعود على االذباه اعبديد بالنسبة إليو. ولكن ىذه ليست 
مشكلة صعبة، غذ سرعاف ما يتغلب اؼبتعلم على ىذه الصعوبة وتتكيف عيناه 

 وحركاهتما مع اؼبوقف اعبديد واالذباه اعبديد.
 البطء القرامي -٘

ء شديد بعض اؼبتعلمُت يواجو مشكلة يف سرعة القراءة، فهو يقرأ ببط
وكأنو يقرأ حرفا حرفا أو مقطعا أو كلمة كلمة. واؼبطلوب ىو أف يقرا وحدات  
كبَتة. وبالطبع جيب ااّل تكوف السرعة على حساب االستيعاب، ألف اؼبراد ىو 

 قراءة سريعة مصحوبة بدرجة عالية من االستيعاب.
 القراءة اعبهرية -ٙ

فهو حُت يفًتض فيو بعض اؼبتعلمُت ال يستطيع أف يقرا قراءة صامتة، 
أف يفعل ذلك نراه يهمس أو حيرؾ شفتيو أو يقرأ قراءة جهرية. وكل ىذا ليس 
بقراءة صامتة. مثل ىذه اؼبتعلم الذي ال يستطيع أف يقرأ قراءة صامتة يكوف يف 
 العادة قارما بطيئا يف سرعتو، كما أف جهره يف القراءة ينقص من درجة استيعاب.

 الًتاجع البصري -ٚ
القارمُت يكثر من إرجاع بصره إىل الكلمات والسطور اليت قرأىا. بعض 

ومثل ىذا الًتاجع قد يلـز أحيانا للتأكد من كلمة أو معٌت أو عالقة، ولكنو 
 جيب أال يزيد عن اغبد اؼبقبوؿ ألنو إف زاد يؤّد إىل بطء قرامي غَت ؿبمود.
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 التثبيت البصري -ٛ
اؼبقروءة وال جيعل عينو تنطلق إىل  بعض القارمُت حيدؽ طويال يف الوحدة

 أماـ بالسرعة اؼبطلوبة. ومثل ىذا التثبيت يؤدي إىل حياع الوقت وبطء القراءة.
 حيق اؼبدى البصري -ٜ

بعض القارمُت يكوف مداىم البصري حيقا يف القراءة. ويقصد باؼبدى 
ة. وكلما البصري ىنا عدد الكلمات اؼبكتوبة اليت تلتقطها العُت يف النظرة الواحد

 زاد ىذا اؼبدى، كاف القارئ أسرع يف عملية القراءة.
 اؼبفردات -ٓٔ

قد يالقي القارئ مشكلة أخرى عن طريق اؼبفردات غَت اؼبألوفة اليت 
يصادفها يف النص القرامي، األمر الذي يعيقو يف استيعاب ما يقرأ. ولذلك، على 

ن طريق إعداده مسبقا اؼبعلم أف يساعد الطالب يف التغلب على ىذه الصعوبة ع
 ؼبفردات اعبديدة يف النص اعبديد.لقراءة نص جديد وتعليمو ا

 

 . اؼببحث الثاين : التدريس التباديلٕ
التدريس ال يعٌت ؾبرد توصيل معلومات أو معارؼ من معلم إىل متعلم، إنو 

الكشف عما لذى التالميذ من  -يف اؼبقاـ األوؿ–عملية أكرب من ذلك،  إذ تستهدؼ 
تعدادات وقدرات، ومساعدهتم على استغالؽبا يف أقصى طاقاهتا حىت يعلموا أنفسهم اس

 بأنفسهم.
إف السبيل لتحسُت مستوى الطالب يف عملية التعلم : ىو تنمية قدرهتم على 
استخالص اسًتاتيجيات مناسبة للتعلم، وكيفية تنشيط اؼبعرفة السابقة وتوظيفها يف 

االنتباه على النقاط والعناصر البارزة يف احملتوى، وفبارسة مواقف التعلم اغبالية، وتركيز 
أساليب التقومي الناقد لألفكار واؼبعاين، ومراقبة النشاطات الذىنية واللغوية اؼبستخدمة 

 .للتحقق من مدى بلوغ الفهم
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وىذه العمليات وغَتىا ىي جوىر اغبديث عن : التدريس التباديل باسًتاتيجياتو 
 : ٖٗمن مفهومو الفرعية كما سيتضح

  مفهـو التدريس التباديل-أ
التدريس التباديل : عبارة عن أنشطة تعليمية تأيت على ىيئة حوار بُت 
اؼبعلم والطالب، أو بُت الطالب بعضهم البعض، حبيث يتبادلوف األدوار طبًقا 

تضمنة
ُ
والتصور  –والتوحيح  –والتساؤؿ  -)التنبؤ  لالسًتاتيجيات الفرعية اؼب

والتلخيص( هبدؼ فهم اؼبادة اؼبقروءة، والتحكم يف ىذا الفهم عن  –الذىٍت 
 .(Palincsar A., 1986)  طريق مراقبتو وحبط عملياتو.

(، كانت طريقة ٕٕٓٓ)Palincsar و  ٖ٘(ٜٜٚٔ)Arrends وعند 
التباديل أسلوب التعليم اؼبصمم لتنمية كفاميات الطالب اؼبعرفية يف فهم النص 

ات، وىي: توليد األسئلة، والتنبؤ، واالستيضاح، الذي ينطلق بعدة نشاط
 ٖٙوالتلخيص.

ويقصد بالتدريس التباديل ىو نشاط تعليمي بأخذ شكل حوار بُت 
اؼبعلمُت والطالب فيما خيص نصا قراميا معينا. ويف ىذا النشاط يلعب كل منهم 

 .ٖٚ)اؼبعلمُت والطالب( دورىهم على افًتاض قيادة اؼبعلم للمناقشة
 جيات التدريس التباديلاسًتاتي -ب
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تسلم كل التدريس التباديل يأخذ شكل اسًتاتيجيات بوظفها اؼبعلم مثاؿ 
منها لألخرى. وتكاد ذبمع األدبيات الًتبوية يف ىذا اجملاؿ على أف ىذه 

 ٖٛسًتاتيجيات أربع، ىي: التنبؤ/ توليد األسئلة/ االستيضاح/ التلخيص.اال
 أي فرع من فروع اؼبعرفة وخباصة وتصلح ىذه االسًتاتيجية لالستخداـ يف

  القراءة وديكن وصف ىذه االسًتاتيجيات كما يلي:
  : Predicting أ( التنبؤ

التنبؤ زبمُت تربوي يعرب بو الطالب عن توقعاتو ؼبا يقولو يقصد 
اؼبؤلف من خالؿ النص، إنو جسر بُت ما يعرفو الطالب اآلف من النص وما 

ًتاتيجية من الطالب أف يطرح فروحا معينة ال يعرفو منو. تتطلب ىذه االس
حوؿ ما ديكن أف يقولو اؼبؤلف يف النص كلما خطى يف قراءتو خطوات 

وتعد ىذه الفروض بعد ذلك دبثابة ىدؼ يسعى الطالب لتحقيقو،  ٜٖمعينة.
 سواء بتأكيد الفروض أو رفضها.

يضع فروًحا أو يصوغ  أوتتطلب ىذه االسًتاتيجية من القارئ أف
عما سيناقشو اؼبؤلف يف اػبطوة التالية من النص، األمر الذي يوفر  توقعات  

تأكيد أو دحض  ىدفًا أماـ القارئ، ويضمن الًتكيز يف أثناء القراءة ؛ حملاولة
ىذه التوقعات، كما أنو يتيح فرًصا أماـ القارئ لربط اؼبعلومات اعبديدة اليت 

باإلحافة إىل ما  سيحصل عليها من النص مع تلك اليت ديتلكها فعاًل،
يؤدي إليو ذلك من سبكُت القارئ من عملية استخداـ تنظيم النص عندما 

 يتعلم ويدرؾ أف العناوين الرميسة والفرعية واألسئلة اؼبتضمنة يف النص تعد
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وسامل مفيدة لتوقع ما يدور حولو احملتوى يف كل جزء من أجزاء النص  
 اؼبقروء.

فًتاحات عن اؼبقروء قبل القراءة أي أهنا هتتم بصنع توقعات أو ا
الفعلية، وىذا يعمل على ربط اػبربات السابقة دبا سيتناولو اؼبوحوع، فبا 
ييسر فهمو من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يهيئ الذىن لعملية نقد 
اؼبقروء من خالؿ استدعاء بعض اؼبعلومات اليت قد تكوف معاين كلمات أو 

قارئ لتقييم اؼبادة اؼبقروءة وإصدار حكم حقامق أو مفاىيم فبا حيتاجو ال
بشأهنا، وأيضا الكشف عن أساليب الدعاية يف حوء ما ربث عليو األلفاظ 

  اؼبستخدمة سواء يف التحفيز على عمل ما أـ التحذير من عمل آخر.
أف تقدمي اإلجابة عن  ٓٗ(ٜٜٔٔ) Palincsar dan Klenksقاؿ 

سة بالتفكَت النقدي يف االستقرار، األسئلة عملية يستطيع هبا الطالب اؼبمار 
حيث تكوف معرفة الطالب ذي معٌت إذا كانت تطبيق يف صبيع اغباالت. 

أف تقدمي اإلجابة يستطيع أف توّرط الطالب يف  ٔٗ(ٜٜٜٔ) Englertوقاؿ 
 عملية فعالية يف تقييم التعليم والتعلم.

ة وديكن للمعلم أف يساعد طالبو على أف يتوقعوا ما ستتناولو قطع
 : قرامية ما من خالؿ اؼبساعدات التالية

 . قراءة العنواف األصلي والعناوين الفرعية .ٔ
 االستعانة بالصور )إف وجدت( .ٕ
 . االستعانة باألسئلة اليت يضمِّنها الكاتب منت النص .ٖ
 اعبمل يف الفقرة األوىل بعض قراءة .ٗ
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 . قراءة السطر األوؿ من كل فقرة يف النص .٘
 . الفقرة األخَتةقراءة اعبملة األخَتة من  .ٙ
  مالحظة األظباء، واعبداوؿ، والتواريخ، واألعداد .ٚ

وجيب على اؼبعلم أف يوحح للقارئ : أنو ديكنو االكتفاء بواحدة فقط 
 من ىذه اؼبساعدات وفق مستواه القرامي.

  :Summarizing ب( التلخيص
ويقصد التلخيص ىو قياـ الطالب بإعدة صياغة ما درسو موجزا إياه 

 ٕٗاػباصة.وبلغتو 
ىذه االسًتاتيجية تتيح الفرصة أماـ القارئ لتحديد األفكار الرميسة يف 
النص اؼبقروء، وأيًضا إلحداث تكامل بُت اؼبعلومات اؼبهمة يف النص، من خالؿ 

 . تنظيم وإدراؾ العالقات بينها
وتشَت ىذه االسًتاتيجية إىل العملية اليت يتم فيها اختصار شكل اؼبقروء، 

أخرى من خالؿ ؾبموعة من اإلجراءات تُبقي على  تاجو يف صورةوإعادة إن
أساسياتو وجوىره من األفكار الرميسة للنقاط األساسية، فبا يسهم يف تنمية 
مهارة القارئ يف الًتكيز على اؼبعلومات اؼبهمة من اغبقامق واألدلة، وأيًضا تعرؼ 

 . غَت اؼبهم من خالؿ استبعاده
( أف عملية التعلم ترتكز على ٖٜٜٔ) Zemelman dan Danielsوقاؿ 

مهارة الكتابة، ولكن ال تقصد بعدـ االىتماـ باؼبهارات األخرى. أما إجراءات 
( ٕاؼبناقشة، ) –الكتابة  –( القراءة ٔأو نشاطات عملية التعلم فهي : )

( ٗالكتابة، ) –اؼبناقشة  –( االستماع ٖاؼبناقشة، ) –الكتابة  –االستماع 
 –( اؼبناقشة ٘اؼبناقشة، ) –التخطيط  –القراءة  –ع التقرير وح –الكتابة 
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أف يف عملية الكتابة ينطلق الكاتب  ٖٗ(ٜٜٓٔ) Pappasالقراءة. قاؿ  –الكتابة 
 دبا حولو أو احمليط بو لالتصاؿ فتكوف عملية عقلية فعالية.

عملية الكتابة يف التلخيص يستطيع القياـ هبا ككتابة البحث العلمي أو 
 (ٕ(، )prewriting( قبل الكتابة )ٔة، والكتابة تكوف من أربع مراحل: )اؼبقال

وعلى اؼبعلم أف يبُت لطالبو أف القارئ ديكنو تلخيص اؼبقروء بشكل جيد 
 : من خالؿ

  التأكيد على استخداـ كلمات الطالب اػباصة، وليس االقتباسات
 . من أجل تعزيز فهم اؼبقروء

  ،سواء أكانت كتابية أـ شفهية؛ ربديد الفًتة الزمنية للتلخيص
 . للتأكد من أف الطالب قد حكموا على األمهية النسبية لألفكار

  ترؾ الطالب يُناقشوف ُملخصاهتم، وخاصة وحع معايَت لقبوؿ أو
(، ٖٓ٘، ٖٕٓٓاستبعاد اؼبعلومات.)دونالد أورليخ، وآخروف، 

 . حذؼ اؼبعلومات اؼبكررة . حذؼ اؼبعلومات غَت الضرورية
 بأدوات استفهاـ مثل )من، ماذا، مىت، أين، ؼباذا، وكيف(  ماـاالىت

 أو األفعاؿ الًتكيز على مصطلحات العناوين أو اؼبصطلحات اؼبهمة

. 

 : كما ديكن للمعلم أف يرسم اعبدوؿ التايل على السبورة أماـ الطالب
دباذا ينتهي  ما اؼبضموف األساسي؟ دباذا يبدأ التلخيص؟ ماذا سأػبص؟

مث يطلب منهم أف يفكروا بصوت مرتفع، عما ينبغي اتباعو ؼبلء التلخيص؟ 
مث يكتب صبلة التلخيص )عندما ينتهي من ملء اعبدوؿ( . اعبدوؿ اؼبوحح

 . مستخدًما اؼبعلومات اؼبوجودة يف كل عمود من اعبدوؿ
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بعد   -بصوت مرتفع –مث يرشدىم لكي يسألوا أنفسهم األسئلة التالية 
 كتابة اؼبلخص:

  معلومة مهمة غَت متضمنة باؼبلخص؟ىل ىناؾ 

  ما اػبطوات اليت اتبعت؟ وما الطرؽ الصعبة اليت توصلوا إليها؟ وما
  اؼبشاكل اليت طرأت عليهم؟ وما النتيجة النهامية؟

 ىل اؼبعلومات يف ترتيبها الصحيح كما عرب عنها الكاتب؟  

  ىل ُسجلت اؼبعلومات اليت اعتقد الكاتب أهنا أكثر أمهية من
  ا؟غَتى

 بأف مهارة التلخيص ليست  وعلى اؼبعلم أف يكوف على وعي تاـ
بالعمل السهل، بل ىي اسًتاتيجية صعبة بالنسبة للطالب، وعليو 

 إعادة النمذجة مرة تلو األخرى؛ للتأكد من سبكن الطالب منها.

  :Questioning ج( التساؤؿ
ويقصد بو قياـ الطالب بطرح عدد من األسئلة اليت يشتقها من 

ومن أجل ذلك يلـز الطالب أف حيددوا أوال نوع اؼبعلومات  ٗٗالنص اؼبلتقى.
اليت يودوف اغبصوؿ عليها من النص حىت تطرح األسئلة حوؽبا. فبا يعٌت 
تنمية قدراهتم على التمييز بُت ما ىو أساسي يسأؿ عنو وما ىو ثانوي ال 

إف طرح مؤاؿ يؤثر كثَتا يف إلتقاء النص. وطرح األسئلة ليس مسئلة سهلة. 
 جيد فهما جيدا للمادة، سبثال ؽبا وقدرة على استثارة اآلخرين لإلجابة. 

وجدير بالذكر أف الطالب عندما يصوغوف أسئلتهم ستولوف 
بأنفهسم مراجعتها والتأكد من قدراهتا على صبع اؼبعلومات اؼبطلوبة سواء 

 هتامن حيث افكارىا أو عددىا أوصياغتها. وتدعم ىذه اػبطوة سابقا
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التلخيص. وتأخذ بيد الطالب خطوة لألماـ كبو فهم النص. وتوليد  
األسئلة ىنا عملية مرنةترتبط باؽبدؼ الذي يتوخاه اؼبعلم أو اؼبنهج واؼبهارات 
اؼبطلوب تنميتها. القراءة مثال ؽبا مستويات كثَتة. ىناؾ ما يسمى بقراءة 

 وراء السطور. السطور، وىناؾ قراءة ما بُت السطور، وىناؾ قراءة ما
ىناؾ مراحل يف القراءة تبدا بالتعرؼ مث الفهم مث النقد مث التفاعل 
والتطبيق... وىكذا. وديكن للمعلم أف يكلف الطلب بتوليد أسئلة تتناسب 
أف تستثَت الطالب لإلجابة وأف تساعدىم على توليد أسئلة جديدة. السؤاؿ 

لك أف تساعد األسئلة على اعبيد يستثَت سؤاال جيدا آخر. ومن اؼبعايَت كذا
األذاء اعبماعي وليس فقط اإلجابة الفردية من طالب معُت. ولقد تستلـز 
اإلجابة على األسئلة اعبيدة مراجعة قراءة النص للبحث عن اإلجابة 

 اؼبناسبة. وىذا أيضا من معايَت جودهتا.
أف توليد األسئلة بالكتابة يستطيع أف يرقى  ٘ٗوقاؿ سيسواناى

إىل أف توليد األسئلة  ٙٗوذىب آليندادا ى الطالب بشطل جيد.الذاكرة لد
ىو أسهل الطرؽ اؼبثَتة على التفكَت اؼببدع والنقدي. ال يعلم اؼبعلم التفكَت 
اؼببدع لدى الطالب، ولكن يؤثر على تنمية كفاءة الطالب يف توليد األسئلة 

على أف توليد األسئلة حيث الطالب ويساعدىم  ٚٗوتطويرىا. وقاؿ مرتُت
التفكَت العلمي، وإجياد الرغبة واؼبمارسة بتعبَت اآلراء، وتطوير كفاءة التفكَت 

أف األسئلة وسيلة مستخدمة لتنمية   ٛٗ(ٕٔٓٓ) Lublinerوغَتىا. وقاؿ 
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كفاءة الطالب يف عملية التفكَت، وحصل إليها بتوليد األسئلة اؼبتنوعة 
 واؼبتطورة من اؼبعلم.

 لعريب ما يلي :ويستلـز ذلك من منهج اللغة ا
تنمية إمكانات التعلم الذايت عند التالميذ، والًتكيز على مهارات ربصيل  -ٔ

 اؼبعرفة، وربويل موطن االىتماـ من زيادة كم اؼبعرفة إىل أسلوب ربصيلها.
النظر إىل شخصية التلميذ ككل تتكامل فيو اعبوانب اؼبعرفية والوجدانية  -ٕ

وتربية وتكوين قيم واذباىات وميوؿ دبثل ما واؼبهارية، إف اللغة أداة هتذيب 
ىي أداة توصيل للمعلومات واؼبعارؼ، فبا يساعد على التغيَت الفعاؿ يف 
شخصيات التالميذ، وسبكينهم من االستخداـ األمثل للغة يف ـبتلف 

 .ٜٗاجملاالت
Marbach dan Claasesnورأي 

51
أف توليد األسئلة يستطيع أف ترقى 

( أف عملية التعليم والتعلم ٕٗٓٓوقالت ىافيدة ) سلوؾ الطالب العلمي.
باستخداـ طريقة األسئلة تدؿ على أهنا عملية تعليم مهارة اغبياة، ألف فيها 

 يطلب الطالب تقدمي آراءىم فعالية للمعلم أو اآلخرين.

 كانت األسئلة تنقسم إىل نوعُت أساسُت، مها:
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تتضمن اؼبضموف مع طلب (: ىي األسئلة اليت convergen(. اؼبتقارب )ٔ
ألجوبة اؼبباشرة )صحيحة كانت أو خطيئة( ا

 وتقتصر على التفاعل أو التفكر احملدودة.
(: ىي األسئلة اليت تزتكز على العملية وىي غَت ؿبدودة. divergen(. اإلختالؼ )ٕ

فالسؤاؿ اعبيد ىو الذي يرتكز جوابو على 
كَت اؼبعلومات أو اؼبعارؼ اؼبهمة وتطلب عملية التف

 ٔ٘يف إجابتو.
واػبطوة األوىل قبل توليد األسئلة ىي التعرؼ على اؼبعلومات اؼبهمة يف 
القراءة مث تقدديها يف شكل االستفهاـ. وأما الطالب يلـز عليو التمكُت يف إجابة 

 ٕ٘األسئلة اليت وحعها.
عندما يولِّد القارئ أسئلة حوؿ ما يقرأ، فإنو بذلك حيدد درجة أمهية 

ؼبتضمنة بالنص اؼبقروء، وصالحيتها أف تكوف ؿبور تساؤالت، كما اؼبعلومات ا
أنو يكتسب مهارات صياغة األسئلة ذات اؼبستويات اؼبرتفعة من التفكَت. 

 .ٖ٘ويقصد بو قياـ الطالب بطرح عدد من األسئلة اليت يشتقها من النص اؼبلتقى
تتعلق بثالث  ٗ٘(ٖٕٓٓ)  Depdiknasوكانت جودة األسئلة كما قررىا 

جهات وىي : اؼبواد التعليمية )منا سبتها بأىداؼ التعليم(، والبنوف أو الصيغة 
 )نوعية االسئلة( واللغة )اتصالية وال تتضمن اؼبعاين اؼبتعددة أو االلتبس(. وقاؿ
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(، يستطيع استفادة Taksonomi Bloomأف نوعية السؤاؿ يف علم التجنيس ) 
سئلة والتمرينات وبناء أدوات االختبار منها تنمية نتيجة التعلم وتطوير أنواع األ
 اؼبناسبة بنتيجة التعلم والطريقة اؼبستخدمة.
 ٙ٘(ٖٕٓٓ)  Depdiknasو ٘٘(ٜٗٛٔنوعية السؤاؿ، قسمها فوروانطا )

 إىل ست مراحل على حسب علم التجنيس، وىي :
 (. اؼبعرفة: الذاكرةٔ 

 (. الفهم: القدرة على إدراؾ اؼبعاينٕ
 يف تطبيق القواعد غبل اؼبشكلة(. لتطبيق: الكفاءة ٖ
(. التحليل: الكفاءة يف التصنيف والتحليل حىت يفهم الطالب الًتكيب كلو ٗ

 من اؼبواد
 (. اعبمعية: الكفاءة يف تكوين شكل جديد٘
 (. التقييم: الكقاءة يف تكوين اآلراء اؼبعايَت والنتامجٙ

تضمن وت ٚ٘(ٜٜ٘ٔ) Brown Dan Walton  طريقة فيوحع األسئلة عند  
حينما يعرؼ   مرحلتُت اؼبعرفتُت، وىي : مرحلة االستالـ ومرحلة االستجابة.

الطالب اؼبعلومات فهم يف مرحلة االستالـ، وحينما يقدموف األسئلة فهم يف 
مرحلة االستجابة. يف مرحلة  االستالـ ديكن الطالب إدراؾ اؼبعلومات الكثَتة. 

 ض اؼبعلومات بعالقة قوية. وقاؿأما يف مرحلة االستجابة فيمكنهم تعليق بع
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 Klipatrida
أف يف األسس اؼبعرفية يف عملية وحع األسئلة ىي اعبمع، ألف  ٛ٘

بُت اؼبعلومة اعبديدة وكفاءة اؼبعرفة لدى الطالب، فيكوف تصنيف اؼبعلومات 
 على طريقة التمثيل والتحهيز.

المو وزم  Kartawisastraبناء على ما سبق، طؤيقة وحع األسئلة عند   
تكوف بدايتها بقراءة اؼبواد التعليمية. ال، الشروط األساسية يف وحع  ٜ٘(ٜٓٛٔ)

 ٓٙ.األسئلة ىي الكفاءة يف القراءةوفهم اؼبعلومات وتعبَتىا شفويا أو كتابيا

، القراءة ىي عملية فعالية تتأثر باؼبعرفة واػبَتة ٔٙوزمالمو Homsbyوعند   
ذاتية، فال ديكن وجود االستجابة  والعاطفة لدى القارئ، فاستجابة الطالب

 بدوف عالقتها بالقارئ واؼبؤلف، وال ديكن وحع األسئلة دوف االستجابة.
وىنا جيب على اؼبعلم أف يساعد طالبو على توليد ؾبموعة من األسئلة 

مث ؿباولة اإلجابة عنها، فبا يساعد  اعبيدة حوؿ أىم األفكار الواردة يف القطعة،
ادة اؼبقروءة، وتنمية مهارتو يف اؼبوازنة بُت اؼبعلومات اؼبهمة القارئ على ربليل اؼب

 . وغَت اؼبهمة
وعليو كذلك أف يوحح لطالبو أف ىناؾ ؾبموعة من أدوات االستفهاـ 
تستخدـ يف صوغ أسئلة حوؿ اؼبعلومات السطحية الظاىرة يف النص، ومنها 

وؿ العالقات )من؟/ماذا؟/ أين؟/مىت؟( وأف ىناؾ أدوات أخرى لصوغ أسئلة ح
بُت اؼبعلومات أو اؼبعاين الكامنة، ومنها )ؼباذا؟/كيف؟/ىل جيب؟/ىل 

 سوؼ؟/ىل كاف؟/فيم يتشابو أو خيتلف؟(.
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أف القراءة ليست عملية غَت فعاؿ )سلبية(  ٕٙ(ٜ٘ٛٔ) Rosenblatوقاؿ 
ألف القارئ جيب عليو إعادة تعبَت معاين اؼبقروء. فإعادة تعبَت اؼبعاين ستكوف 

جديدة، ألف فيها "التعامل" يب القارئ واؼبقروء، ويدخل القارئ اؼبعاين معلومات 
اؼبعرفية واالنفعالية إىل النص، واؼبعاين تتعلق خبَتات القارئ، فاؼبعٌت ليس يف 

ال يستطيع إعادة تعبَت الكلمات وإمنا يف ذىن القارئ والكاتب.إذا كاف القارئ 
 تاج إىل اإلجابة.اؼبعاين فال شك يؤدي إىل وجود سؤاؿ جديد حي

على اؼبعلم الفرصة لقراءة  ٖٙ(ٜٜ٘ٔ) Laceyويف عملية القراءة عند 
النص وقراءتو مثالية للطلبة.إذا كاف اؼبعلم يأمر الطالب بالقراءة وىو خبارج 
الفصل أو يشتغل بكشف اغبضور فحسب، فتنظر الطالب بأف القراءة عملية 

ءة يف الدور الذي يتكوف يف أربعة غَت مهمة. واؼبستحسن، أف ذبري عملية القرا
أو طبسة طالب، خيتار الطالب على حسب كفاءاهتم اؼبختلفة وتقدمي الفرصة 

 الختيار مصادر اؼبقروء وتطوير طريقة القراءة بأنفسهم.
مث بعد ذلك يصوغ اؼبعلم بعًضا من األسئلة حوؿ الفقرة اؼبعروحة، مث 

كيفية انتقاء اؼبعلومات )متوف يلفت نظر طالبو للتفكَت بصوت مرتفع وتوحيح  
 األسئلة( وكيفية صياغتها بشكل جيد، وكذا ما يتبع لإلجابة عنها.

  : Visualization د( التصور الذىٍت
يقـو القارئ بالتعبَت عن انطباعاتو الذىنية حوؿ احملتوى اؼبقروء من خالؿ 

لى الفهم رسم الصورة الذىنية اليت انعكست يف ـبيلتو عما قرأ، فبا يساعده ع
  اعبيد للمعاين اليت تعرب عنها األلفاظ اؼبستخدمة يف النص اؼبقروء.

وىنا جيب أف يبُت اؼبعلم لطالبو أنو عندما يقرأ اإلنساف حوؿ موحوع 
 معُت، فثمة تصور ذىٍت ربضره الكلمات والتعبَتات اؼبختلفة إىل عقلو، فقد يرى
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األحداث، واالسًتاتيجية  أشياء أو يسمع أصواتًا تبعثها الكلمات وتعكسها 
تشَت إىل اإلجراءات اليت تساعد القارئ أف يتوقف أماـ ىذه اغبالة الوسيطة بُت 
استثارة األلفاظ واستجابات اؼبعٌت لَتسم صورة عن انطباعو عما قرأ، فبا يساعده 
يف فهمو، ومن أجل النقد فإف ىذه االسًتاتيجية تنمي مهارة القارئ يف التوصل 

غَت اؼبعلن عنها تصرحًيا فيما يقرأ، أو اليت ال تكفي التلميحات يف  إىل األغراض
 توحيحها.

  :Clarifying ىػ( التوحيح
عند ما ينشغل القارئ يف توحيح النص، من خالؿ ربديد نقاط الصعوبة 
فيو سواء من اؼبصطلحات أـ اؼبفاىيم أـ التعبَتات، فإف ىذا اإلجراء يوجهو إىل 

للتغلب على ىذه الصعوبات إما بإعادة القراءة أو االستمرار االسًتاتيجية البديلة 
 أو طلب اؼبساعدة.

أي أف اؼبقصود هبذه االسًتاتيجية : اإلجراءات اليت تتبع لتحديد ما قد 
ديثل عامًقا يف فهم اؼبعلومات اؼبتضمنة باؼبقروء سواء كلمات أـ مفاىيم أـ 

قدرة الكاتب على استخداـ  تعبَتات أـ أفكار، فبا يساعد القارئ على اكتشاؼ
األلفاظ واألساليب يف التعبَت عن اؼبعاين، واالستعانة دبساعدات من داخل 

 : القطعة أو خارجها للتغلب على ىذه الصعوبات من مثل
 نطق الكلمات جهريًا الستدعاء مرادفات من الذاكرة . 
 االستعانة بالسياؽ لتوحيح اؼبعٌت . 
 خربية أـ استفهامية ربديد نوع اعبمل والعبارات أىي . 
 االستعانة بعالمات الًتقيم لتوحيح العالقات بُت الكلمات واعبمل  
 استخداـ اؼبعجم للكشف عن اؼبعاين .  

وديكن للمعلم ربقيق ذلك بتوجيو الطالب إىل وحع خط ربت 
 الكلمات أو اؼبفاىيم أو التعبَتات اليت قد تكوف غَت مألوفة أو سبثل صعوبة يف
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مطالبتو الطالب بتطبيق اإلجراءات اؼبوححة أو بعًضا منها بغرض الفهم، أو  
التوحيح، والتفكَت بصوت مرتفع حوؿ كيفية ربديد عوامق الفهم، وكيفية 

 . استخداـ إجراءات التوحيح

 
 : ٗٙأسس التدريس التباديل -ج

أف ىناؾ أسًسا للتدريس التباديل ينبغي  ( Jeffrey, M, 2000, 92 ) يوحح
  : ها ، وأمههاالتأكيد علي

أف اكتساب االسًتاتيجيات الفرعية اؼبتضمنة يف التدريس التباديل مسئولية  -أ
 . مشًتكة بُت اؼبعلم والطالب

بالرغم من ربمل اؼبعلم اؼبسؤولية اؼببدمية للتعليم ومنذجة االسًتاتيجيات  -ب
 الفرعية فإف اؼبسئولية جيب أف تنتقل تدرجيًيا إىل الطالب.

يشًتؾ صبيع الطالب يف األنشطة اؼبتضمنة، وعلى اؼبعلم التأكد من يتوقع أف  -ت
ذلك، وتقدمي الدعم والتغذية الرجعة، أو تكييف التكليفات وتعديلها يف 

 . حوء مستوى كل طالب على حدة
ينبغي أف يتذكر الطالب باستمرار أف االسًتاتيجيات اؼبتضمنة وسامط ُمفيدة  -ث

يقرءوف، وبتكرار ؿباوالت بناء معٌت تساعدىم على تطوير فهمهم ؼبا 
للمقروء يتوصل الطالب إىل التحقق من أف القراءة ليست القدرة على فك 

  رموز الكلمات فقط، وإمنا فهمها وسبييزىا واغبكم عليها أيًضا.
ولعل األسس السابقة ؼبفهـو التدريس التباديل واسًتاتيجياتو الفرعية 

ؿ مشوليتو، وتعبَته اغبقيقي عن التفاعل اإلجيايب اؼبتضمنة بو يقدـ دعًما نظريًا حو 
يف عملية القراءة، فبا يضمن نشاط القارئ وفعاليتو يف التعامل مع النص اؼبقروء، 

أي أف ىذه االسًتاتيجية تتكوف من عناصر  " .ومن مّث مالءمتو لفهم اؼبقروء
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لد أورليخ، عديدة : اؼبناقشات واالستقصاءات والتفكَت وما وراء التفكَت" )دونا
 (ٖٓ٘، ٖٕٓٓوآخروف، 
 

  لتطبيق التدريس التباديل باسًتاتيجياتو اؼبختلفة: اإلجراءات التفصيلية -د
على اإلجراءات   (Raymond, 1999)،  (Kahre et Al, 1999)يتفق كل من

  التفصيلية التالية لتطبيق التدريس التباديل باسًتاتيجياتو اؼبختلفة:
ن الدرس يقود اؼبعلم اغبوار، ُمطبًقا االسًتاتيجيات الفرعية يف اؼبرحلة األوىل م  -أ

 . فقرة قرامية من نص ما على
خالؿ النمذجة يعرض اؼبعلم على الطالب كيفية استخداـ االسًتاتيجيات،  -ب

من خالؿ التفكَت بصوت ُمرتفع؛ لتوحيح العمليات العقلية اليت استخدمها 
بكل نشاط، والتأكيد على أف  يف كل منها على حدة، مع توحيح اؼبقصود

 .ىذه األنشطة ديكن أف تتم يف أي ترتيب
توزيع بطاقات اؼبهمات اؼبتضمنة يف االسًتاتيجيات الفرعية على الطالب يف  -ت

 . أثناء جلوسهم يف الوحع اؼبعتاد
بدء مرحلة التدريبات اؼبوجهة، حيث يقـو الطالب بالقراءة الصامتة لفقرة  -ث

تبادلوا بعدىا اغبوار بشكل صباعي طبقا لبطاقات من النص، على أف ي
 . اؼبهمات اليت مع كل منهم

ُمراجعة اؼبهمات اؼبتضمنة باالسًتاتيجيات الفرعية، من خالؿ طرح األسئلة  -ج
 : التالية
 التوحػػػيح: ىل توجد كلمات يف الفقرة ليست مفهومة بالنسبة لك؟ 
  عندما قرأت ىذه الفقرة التصور الذىٍت: ما الصورة اليت أتت إىل عقلك

 أوظبعتها تقرأ عليك؟

 .التسػػػػاؤؿ : صغ أسئلة بنفس جودة أسئلة اؼبعلم على الفقرة اؼبقروءة 
 .التلخػػػػيص : ما الفكرة األساسية ؽبذه الفقرة؟ 



43 

 

 

 .التنبػػػػػؤ : ماذا تتوقع حوؿ الفقرة التالية من النص؟ 

ويات التحصيل، حبيث تقسيم الطالب إىل ؾبموعات غَت متجانسة يف مست -د
 . تضم كل ؾبموعة ستة طالب، طبًقا لالسًتاتيجيات الفرعية اؼبتضمنة

تعيُت قامد لكل ؾبموعة )يقـو بدور اؼبعلم يف إدارة اغبوار( مع مراعاة أف  -ىػ
يتبادؿ دوره مع غَته من أفراد اجملموعة بعد كل حوار جزمي حوؿ فقرة من 

 . فقرات اؼبقروء
ًدا هبا نقاط توزيع نسخة من  -ز النص على كل طالب يف اجملموعة اؼبختلفة، ؿبدَّ

 . التوقف بعد كل فقرة
زبصيص وقت مناسب للقراءة الصامتة؛ لقراءة كل فقرة طبًقا لطوؽبا ودرجة  -ح

 .صعوبتها
بدء اغبوار التباديل داخل اجملموعات بأف يدير القامد/اؼبعلم اغبوار، ويقـو   -ط

رض مهمتو لباقي أفراد اجملموعة، وجييب عن كل فرد داخل كل ؾبموعة بع
 . استفساراهتم حوؿ ما قاـ بو

توزيع أوراؽ التقومي، اليت تضم أسئلة على القطعة كاملة، بعد االنتهاء من  -ي
اغبوارات حوؽبا، ومراجعة اؼبعلم عمليات التفكَت اليت سبت؛ للتأكد من 

 مساعدهتا على فهم اؼبقروء.
ؾبموعة بالبدء يف استعراض اإلجابة عن أسئلة  تكليف فرد واحد من كل -ؾ

التقومي، مع توحيح اػبطوات اليت اتبعتها اجملموعة، والعمليات العقلية اليت 
 . استخدمها كل منهم ألداء مهمتو احملددة
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 : ٘ٙينبغي التأكيد عليها خالؿ عمليات التدريس التباديل النقاط األساسية اليت -ىػ
( أف ىناؾ بعض النقاط األساسية اليت ينبغي التأكيد  (Jeffrey, 2000, 92يوحح

 : عليها خالؿ عمليات التدريس التباديل، وىي
أف اكتساب االسًتاتيجيات الفرعية اؼبتضمنة يف التدريس التباديل مسئولية  -أ

  . مشًتكة بُت اؼبعلم والطالب
السًتاتيجيات بالرغم من ربمل اؼبعلم اؼبسئولية اؼببدمية للتعليم ومنذجة ا -ب

 . إىل الطالب الفرعية، فإف اؼبسئولية جيب أف تنتقل تدرجيًيا
يتوقع أف يشًتؾ صبيع الطالب يف األنشطة اؼبتضمنة، وعلى اؼبعلم التأكد من  -ج

ذلك وتقدمي الدعم والتغذية الرجعة، أو تكييف التكليفات وتعديلها يف حوء 
 . مستوى كل طالب

مفيدة  ستمرار أف االسًتاتيجيات اؼبتضمنة وسامطينبغي أف يتذكر الطالب با -د
تساعدىم على تطوير فهمهم ؼبا يقرءوف، وبتكرار ؿباوالت بناء معٌت 

التحقق من أف القراءة ليست فقط القدرة على  للمقروء، يتوصل الطالب إىل
 .فك شفرة الكلمات بل أيضا فهممها وسبييزىا واغبكم عليو

 

 ميذ القرامي يف التدريس التباديل؟كيف يقيم اؼبعلم أداء التال  -و
عن طريق االستماع للتالميذ خالؿ اغبوار تكوف ىناؾ إشارات ذات قيمة 
تعكس ما إذا كاف الطالب قد تعلموا االسًتاتيجيات اػبمس، أو ما إذا كانت ىذه 
االسًتاتيجيات مل تساعدىم، ويف كل األحواؿ فإنو جيب على التالميذ أف يكتبوا 

 اوالت التلخيص فبا يتيح للمعلم أو الطالب اآلخرين أف يراجعوىا.األسئلة، وؿب
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 ؟ٙٙماذا حيتاج اؼبعلم الستخداـ الطريقة -ز
اؼبعلموف الذين يرغبوف يف استخداـ طريقة التدريس التباديل جيب أف تكوف 
لديهم ملخصات مزودة دبنظمات زبطيطية يتم ملؤىا بنتامج تطبيق اسًتاتيجيات 

تلخيص والتوحيح والتنبؤ والتصور الذىٍت، كما يلزمهم بعض التفكَت حوؿ التساؤؿ وال
النص لرصد األىداؼ التعليمية خالؿ مرحلة التعلم، كما أف مستوى قدرات الطالب 
جيب أف يؤخذ يف االعتبار عند اختيار القطع القرامية، وديكنهم االستعانة باعبرامد اليومية 

 : نشاط. ىل فئات ومعدالت قرامية أخرىكمؤشرات مهمة النتقاؿ التالميذ إ
 تقـو كل ؾبموعة بإعداد خطة درسية توظف فيها أسلوب التدريس التباديل. -
 يتم عرض إنتاج اجملموعات ومناقشتو. -

 

 التباديل التواصلي وخيارات اعبميلة -ح
ديكن القوؿ أف التواصل ينطوي يف جوىره على تبادؿ إما بضامع وخدمات أو 

كن للمتواصل )اؼبتكلم أو الكاتب( أف يعتمدوا واحدا من دورين خبصوص معلومات، ودي
)القضية( اؼبتبادلة : إما يعطيها أويطيلها. وإذا أخذنا يف عُت االعتبار أف ىناؾ عدة طرؽ 
ـبتلفة لألخذ والعطاء وأنو ديكن تبادؿ كم ىامل من البضامع واػبدمات واؼبعلومات، وإذا 

اسية، ذبد أف التواصل حيل نفسو يف تصنيف رباعي بسيط قبلنا بأف ىذه األنطقة أس
 جذاب ديكن أف يشكل أساس أمنوذج ديكن تطويره الحقا:

 = عطاء + بضامع وخدمات. ٔ+  ٔ)أ(    
 = عطاء + معلومات ٕ+  ٔ)ب( 

 = طلب + بضامع وخدمات ٔ+  ٕ)ت(  
 = طلب + معلومات ٕ+  ٕ)ث( 
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بل أوانو، ديكننا تعيُت كل ىذه اغباالت وبدوف تفريغ الفصل السادس من ؿبتواه ق
بأحدث كالمية من خالؿ السؤاؿ التايل: )ماذا ديكن أف تسمى ما كاف يفعلو اؼبتكلم يف  

 كل واحدة من ىذه اغباالت؟( ديكن أف كبصل على اآليت من بُت األجوبة اؼبمكنة :
 )أ( يقدـ عرحا : "ىل ترغب يف فنجاف من القهوة؟"

 لقد جهزت القهوة")ب( يديل بأقرار : "
 )ت( يصدر طلبا : "أعطٍت قهوة!"

 )ث( يطرح تساوال : "ىل 
 

 خطوات التدريس التباديل -ط

 ٚٙشبر عملية التدريس  خبطوات قبملها فيما يلي : 

خالؿ اؼبرحلة األوىل لالتصاؿ بالنص يتوىل اؼبعلم مسؤلية تقدمي سؤاؿ بذكر  -ٔ
أف يكوف ربت العنواف من أفكار العنواف ويطلب من الطالب التنبؤ ديا ديكن 

 أو ما ديكن أف يعاعبو الكاتب من قضايا.

يقـو أحد الطالب بالتنبؤ من خالؿ عنواف النص. فإذا مل يستطع أحد ذلك قاـ  -ٕ
 اؼبعلم بقراءة اعبملة األوىل من النص سامال طالبا آخر أف يتبأ دبا فيو.

لبا آخر أف يستوثق من تنبؤ قد يتبأ طلب آخر بشيء. وعند ما يكلف اؼبعلم طا -ٖ
 زميلو والتأكيد من أف األفكار اليت طرحها موجودة يف النص.

بعج ذلك يسلم اؼبعلم زماـ اؼبناقشة لطلب آخر يثق يف قدرتو على قدارة اغبوار.  -ٗ
 فيتوىل الطالب طرح السؤاؿ يطلب منو التنبؤ دبا ورد يف الفًتات التالية.

                                                           
، )إيسيسكو: منشورات اؼبنظمة تعليم اللغة اتصاليا بُت اؼبناىج واالسًتاتيجياترشدي أضبد طعيمة وؿبمود كامل الناقة،  ٚٙ

 .ٜٚٔ-ٜٙٔـ(، ص: ٕٚٓٓاإلسالمية للًتبية والعلـو والثقافة: 
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صل إليو الطالب، مث تقـو اجملموعة بالبحث عن يقـو طالب آخر بتلخيص ما و  -٘
 إجابة سؤاؿ كاف قد طرحو الطالب آخر.

يتبادؿ الطالب واؼبعلم األدوار. ويقرأ اؼبعلم فقرة، يقـو طالب بالتنبؤ واألفكار  -ٚ
األساسية. يطرح فكرة غامضة أو كلمة صعبة أو غَت ذلك مستخدما يف ذلك 

خيص الفرات حىت ينتهي النص.اسًتاجية االستيضاح، ويقـو آخر بتل
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
حيتوى ىذا الفصل على مدخل البحث ومنهجو ونوعو وميداف البحث وحضور 
الباحث والبيانات ومصادرىا وأدوات البحث وأسلوب صبع البيانات وربليل البيانات 

. مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة جويوكراند دباالنج وحملة اؼبوجزة عن وفحص صدؽ البيانات
 وتفصيل كل منها ما يلي:

 

 البحث ومنهجو مدخل .أ 

إعتمادا على أسئلة البحث اليت كتبها الباحث يف الفصل التاسع، يعٌت يستخدـ 
(. أي يعقد الدراسة بدوف التدخل qualitative approachالباحث اؼبدخل الكيفي )
ا الباحث يف مكاف الدراسة للفهم، ودراسة األحواؿ، وأفعاؿ والتحويل، وىي ما يقـو هب

 الدارسُت، وعملية تعليم اللغة العربية.
عند بوغاف وتيلور، كما نقل ؿ"مولوانج" يتعرفاف اؼبدخل الكيفّي ىو الشيء من 
إجراء البحث الذي حيصل البيانات الوصفّية بوجود مالحظة الكلمة واللساف اؼبشاىدة 

ا البحث من الدارسة اغبالة. وحبث الدارسة اغبالة من البحث ذوجنس ى. ٛٙفبّن وأخالقو
 يستخدـو  ٜٙالذي يستمعل مكثفا ودقيقا وعميقا إىل اؼبؤسسة اؼبتعضّية أو إشارة معينة

 .الباحث هبذا البحث اؼبنهج الوصفي

                                                           
68Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: PT. 

Remaja Rosda Karya 2003), hlm 3. 

69Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bina Aksara, 

1991), hlm 115. 
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 مجتمع البحث وعينته. ب
ينة مالممة هبدؼ أّما عينة البحث ىي فعل أو طريقة أو تقنية يتم هبا اختيار ع

. ويف البحث ٓٚربديد خصامص أومواصفات معينة أواػبروج باستنتاجات عن اجملتمعات
الكيفي يسّمى بالّرواية أو مشًتؾ البحث واؼبخرب والصاحب واؼبعّلم يف البحث. وىم 
رميس اؼبدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج واؼبدرسُت والطالب فيها. أّما 

تيار عينة البحث عند البحث الكيفي فتكوف بطريقة اختيار العينة الغرحية أو أسلوب اخ
وأّف  حيث أف عينة البحث اؼبختارة معتمدا على موحوع البحث أو ىدفو.،القصدية

 اختيار العينة أو اؼبخرب أو اؼبشًتؾ قاـ هبا الباحث حبد حضورىا يف ميداف البحث.
 

 ج. مصادر البيانات 
إذا كاف الباحث  ر البيانات ىي الفرد من البيانات اؼبتناوؿ.اؼبقصود من مصاد

يستعمل اؼبقابلة يف صبع البيانات فمصادر البيانات أنفا يسّمى اؼبستجيب أي من الذي 
يستجيب أو جياب أسئلة الباحث، كاف أسئلة الكتابة أو أسئلة اللساف. ويستعمل 

 .مصادر البيانات الثَّاَنوِيةو  ساسّيةمصادر البيانات األيف مصادر البيانات يف ىذا البحث 

ىي تيسَت الوصوؿ إىل اؼبصادر األولية والثانوية،  مصادر البيانات األساسّيةو 
الباحث جبمعها  يقصد هبا تلك البيانات اليت يقـو وتنظيمها، دبا يعظم االستفادة منها

ؽبذا النوع من  ويلجأ الباحث .مباشرة ألوؿ مرة لألغراض اؼبباشرة للبحث الذي يقـو بو
وتركيزا وارتباطا دبشكلة البحث، إذ ال تفي  البيانات اليت تتصف غالبا بأهنا أكثر ربديدا

البيانات الثانوية يف معظماغباالت باالحتياجات اليت يتطلبها حبث معُت عن مشكلة 
 والبيانات األولية إما مكتبيا أوميدانيا أو ذبريبيا، باستخداـ طريقة أ ؿبددة ويتم صبع

 .أكثر، مثل ربليل اؼبضموف، االستقصاء ، اؼبقابلة، اؼبالحظة، التجربة

                                                           
ف: مكتبة اجملتمع العريب للنشر )عما البحث النوعي يف الًتبية وعلم النفس خالد ؿبمد أبو شعَتة،   70

 .ٕٕٕ(، ص: ٜٕٓٓوالتوزيع، 



51 

 

 

ؼبصادر الثانوية: وتتضمن اؼبصادر اليت نشرت ىي  مصادر البيانات الثَّانَوِيةو 
من اؼبصادر األولية ومن أمثلتها دوريات اؼبختصرات،  ملخصات حبوث صبعت

ؼبًتصبة، واؼبقاالت. وىذه اؼبصادر اإلرشادية، اؼبوسوعات، واؼبواد ا اؼبراجعات، الكتب
 .الباحث دبعلومات غَت مباشرة وغَت أنية عن موحوع البحث تزود

 والبيانات الثانوية: تلك البيانات اؼبنشورة أو اليت مت صبعها وتسجيلها، واؼبتعلقة

البيانات  بظاىرة معينة أو موحوع من اؼبوحوعات يقـو الباحث بدراستو. وتتوافر ىذه
اعبهات صاحبة البيانات  يف الكتب والدوريات واجملالت العلمية، أو لدى بعضالثانوية 

وتسجيلها كوزارة التخطيط واعبهاز  أو اعبهات اؼبتخصصة يف صبع البيانات واؼبعلومات
صنع القرار التابع جمللس الوزراء وبعض اؼبراكز  اؼبركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ومركز

ومن  .ىل قضية صبع البيانات واؼبعلومات اىتماما كبَتاتتو  واؼبؤسسات األخرى اليت
الضروري أف دييز الباحث بُت البيانات اؼبتصلة دبوحوع البحث وتلك اليت ال صلة ؽبا 

 ٔٚ.هبذا اؼبوحوع علي اإلطالؽ، حىت ال ينفق وقتاً أو جهداً فيما ال عامد من

 مصادر البيانات يف ىذا البحث كما يلي:
 ة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج.التالميذ يف مدرس -ٔ
 غفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج.مدرس اللغة العربية يف مدرسة حبر اؼب -ٕ
 

 د. أسلوب صبع البيانات 

وأّما أسلوب صبع البيانات اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة اؼبالحظة، وطريقة 
 اؼبقابلة وطريقة الوثامقية وىي فبّا يلى:
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 حظة اؼبال .ٔ
قـو الباحث ييستخدـ الباحث طريقة اؼبالحظة اؼبباشرة ىي حُت 

دبالحظة سلوؾ معُت من خالؿ اتصالو مباشرة باألشخاص أواألشياء اليت 
يدرسها، ويقاؿ أيضا اؼبالحظة باؼبشاركة ىي حُت يعيش الباحث اغبدث نفسو 

 ٕٚويكوف عضوة يف اعبماعة اليت يالحظها.
احث من اؼبدرسُت يف تلك اؼبدرسة "حبر يف ىذه اؼبالحظة يكوف الب

دبعٌت أّف الباحث يلقى مباشرة مع األشخاص  ماالنج اإلسالمّيةاؼبتوسطة  اؼبغفرة"
أوالطالب يف تلك اؼبدرسة، ويقـو الباحث ىذه اغبالة للحصوؿ على البيانات 

وين الكاملة الىت تتعلق باألنشطة القرامية يف العملية التعليمية واسًتاتيجية يف تك
 تدريس التباديل اللغوي العريب ويعرؼ عن مستوى اؼبعٌت من كل السلوؾ الظاىر. 
واالتصاؿ بُت الباحث ورميس اؼبدرسة و بُت الباحث واؼبدّرس وبُت 
الباحث والطالب. مّث يكتب ويسّجل الباحث البيانات ويقـو الباحث هبذه 

بتنفيذ التدريس التباديل يف تعليم اؼبالحظة للحصوؿ على البيانات الىت تتعلق 
 غفرة.مهارة القراءة يف مدرسة حبر اؼب

 اؼبقابلة  .ٕ
جبانب اؼبالحظة كأسلوب عبمع اغبقامق ويقـو الباحث باؼبقابلة. فإننا 
نرى أّف اؼبقابلة دبعناىا العلمي ىي ذلك االتصاؿ الشخصي اؼبنظم والتفاعل 

أومع أفراد آخرين ىدفو استشارة  اللفظي اؼبباشر الذي يقـو بو فرد مع فرد آخر
أنواع معينة من اؼبعلومات والبيانات الستغالؽبا يف حبث علمي أولالستعانة هبا يف 

 ٖٚالتوجيو والتشخيص والعالج والتقومي.

                                                           
، ـ(ٜٜٚٔأدواتو أساليبو، )الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع،  وذوقاف عبيدات وآخروف، البحث العلمي: مفهوم ٕٚ

 ٓ٘ٔ-ٜٗٔص.
 ٕٚٔص. (، ٕٓٓٓ)عمن: مؤسسة الوراؽ،  العلمي إلعداد الرسامل اعبامعة، أسس البحثمرواف عبد اجمليد إبراىيم،   ٖٚ
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جبانب اؼبالحظة كأسلوب عبمع اغبقامق ويقـو الباحث باؼبقابلة الرميسية، 
الكاملة أودليل اؼبقابلة تفصيليا. ىي نشاط اؼبقابلة الىت يستعّد الباحث األسئلة 

ويستطيع الباحث من خالؿ اؼبقابلة أيضا أف خيترب مدى صدؽ اؼبفحوص ومدى 
دقة إجابتو عن طريق توجيو أسئلة أخرى مرتبطة باجملاالت الىت يشّك الباحث 

 هبا.
وهبذه قاـ الباحث اؼبقابلة مع رميس اؼبدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوسطة 

 وبعض الطالب ألخذ البيانات احملتاجة فيها. اإلسالمية ماالنج

 الوثامقية .ٖ
الوثامقية ىي طريقة البحث لطلب اغبقامق والبيانات من الوثامق والكتب 
واجملالت والوسامل واؼبذاكرات وغَتىا من اؼبواد اؼبكتوبة، فبهذه الطريقة كشفت 

 ة القراءة.الباحث اغبقامق أو البيانات عن اللغوية العربية لًتقية تعليم مهار 
 

 ىػ. أدوات البحث 
إّف يف ىذا البحث الكيفي يكوف الباحث أداة بشرية ومن وظامفها وتعيُت مشكلة 
البحث وزبطيط خطة البحث واغبضور يف ميداف البحث واختيار اؼبخرب كمصدر 
البيانات وصبع البيانات وربليل البيانات وتفسَتىا وفحص صدؽ البيانات مث استنتاج ما 

 ٗٚالبيانات. حصل عليو
 وأدوات األخرى عبمع البيانات ىي:

 دليل اؼبالحظة .ٔ
 دليل اؼبقابلة  .ٕ
 التوثيق اؼبيداين .ٖ
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 و. ربليل البيانات 
يستعمل ىذا البحث يف ربليل البيانات الذي يناؿ بالكيفّي أي اؼبنهج بتصوير 
البيانات من الكلمات اؼبتفرقة لصنامف أو لنيل اإلختصار قصدا لذلك ليعرؼ شيئا 

 وكيفا وكما وغَتىا.

عاما، ُيستعمل ىذا البحث أي حبث كيفّي من البحث غَت الفرحية عند صفات 
يُفرؽ البحث الكيفّي من حبث كيفّي أي بتصوير شيء أو مرتبة و ربليل البيانات 

. لذلك، يكوف الباحث أف يريد اغبالة اليت تتعلق شيئا بوسعة ربليل اؼبسألة يف ٘ٚالًتقية
 ليل البيانات دبنهج اإلجتماعية.رموز اؼبسألة ورب

المتوسطة جويوكراند  مدرسة بحر المغفرة عنلمحة الموجزة  المبحث األول : -ز
 بماالنج

 .ذاتية اؼبدرسةٔ

 اؼبتوسطة جويوكراند دباالنجمدرسة حبر اؼبغفرة :  اسم اؼبدرسة

 تلوكو ماس لوووكوارو ماالنج ٕ: شارع جويو أكونج أتاس رقم  العنواف

 : حصاء اؼبدرسةرقم إ

 :  رمز الريدي
 (ٖٔٗٓ)ٛٓٓٚٙ٘:   رقم اعبواؿ

 santri_bam@yahoo.co.id:  الربيدي اإللكًتوين

 ٜٜٚٔ:  سنة القياـ
 : أغوس لقماف عبد اهلل فتاح اغباج اسم مدير اؼبعهد

 : رظباف ىلي اؼباجستَت اسم مدير اؼبدرسة
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 . التاريخ اؼبدرسةٕ
تلوكو ماس لوووكوارو  ٕجويو أكونج أتاس رقم قاـ اؼبعهد يف شارع 

ومؤسسة ينتشر يف سنة وربت الشراؼ  ٜٜ٘ٔماالنج، اسس اؼبعهد يف سنة 
قاـ رياحة اؼبشرؼ دبعبد اهلل فتاح اغباج. فسمي ىذا اؼبعهد حبر اؼبغفرة تباركا 

و دبذىب أىل السنة واعبماعة والطالب بفاسورواف ومدير اؼبعهد أيضا. ومذىب
   يدرسوف يف ذلك اؼبعهد ؾبانا لكن يؤخذ أقل من طبسُت ومئاة أآلؼ روبية.

 . أىداؼ اؼبدرسةٖ

، ربت رعاية العلماء واجملتمع بتلك ٜٜٚٔىذه اؼبدرسة يف سنة  أسست
القرية وليست ىذه اؼبدرسة دبدرسة حكومية وتكوف ربت مؤسسة حبر اؼبغفرة وتكوف 
يف تلك اؼبؤسسة اؼبدرسة لألطفاؿ واإلبتدامية واؼبتوسطة والعالية. تقصد بتأسيس ىذه 

 اؼبدرسة لقبوؿ الطالب من أىلي القرية الذين يريدوف أف يواصلوا درستهم. 

 وأما األىداؼ األساسية من تأسيس ىذه اؼبدرسة ىي كما يلي :

 النتشار العلـو اإلسالمية يف تلك القرية والبالد. .ٔ

 ين شباب اؼبسلمُت ديلكوف خلق كردية وعلـو نافعة.لتكو  .ٕ

 لتوفَت حاجة اجملتمع عن الًتبية اإلسالمية أىل السنة واعبماعة. .ٖ

 وتكوف أىداؼ اؼبدرسة بأىدفُت:

 العاـ اؽبدؼ . أ
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 والتخلق والتكنولوجية، العلـو استيالء باهلل، متقنُت الطلبة تكوين

 .الكردية باألخالؽ

 اػباص اؽبدؼ. ب

 .حياهتم يف بتطبيقها والقياـ اإلسالـ بتعاليم بالوعي الطلبة تكوين. ٔ

 .بقدراهتم مالمما التطور كماؿ إىل للحصوؿ وإرشادىم الطلبة بتعليم القياـ. ٕ

 يف حياهتم مواجهة يف وقادرين والتكنولوجية العلـو يف متفوقُت الطلبة تكوين. ٖ
 .العاؼبي العصر

 .والتكنولوجية العلـو بتطوير اؼبالممة واعبودة اؼبمتازة اإلدارية تطوير. ٗ

 والتسهيالت الوسامل. 4

 والتسهيالت الوسامل بوجود سهال الًتبية أىداؼ إىل الوصوؿ سيكوف
 وتسهيالهتا وساملهاحبر اؼبغفرة ماالنج  اإلسالميةاؼبتوسطة  اؼبدرسة ويف. الكافية
 :اعبدوؿ  ىذه يف يظهر كما للغاية، كاملة

 ٕ جدوؿ
ماالنج اإلسالمّية اؼبتوسطة اؼبغفرة حبر اؼبدرسةيف  تسهيالتوال الوسامل  

 العدد الوسامل والتسهيالت الرقم
 ٔ معمل اللغة .ٔ
 ٔ معمل الكومبوتر .ٕ
 ٙ اغبماـ .ٖ
 ٔ اؼبطعم .ٗ
 ٚ الفصل .٘
 ٔ اإلدارة .ٙ
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 ٔ اؼبكتبة .ٚ
 ٔ اؼبيداف .ٛ
 ٖ مكاف اؼبوقف .ٜ

 ٔ مسجد .ٓٔ
 ٔ مصّلى .ٔٔ
 ٔ كاف الصّحةم .ٕٔ
 ٔ مكاف اؼبدرسُت .ٖٔ
 ٔ مكاف الضيوؼ .ٗٔ
 ٔ مكاف الرياحة .٘ٔ
 ٔ حديقة .ٙٔ

 

 . امتيازات اؼبدرسة5

 مدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوّسطة اإلسالمية ماالنج كما التايل : امتيازاتتكوف 

 إجراء تعليم تالوة القرآف الكرمي اؼبكثف.  .1
 ية.اإلسالـ والعلـو والتكنولوج تزويد  .2
 قامت اؼبدرسة بالتعليم اؼبكثف.  .3
 إجراء التدريب وفقا ؼبيوؿ الطلبة وىوايتهم اؼبفضلة.  .4
 إعقاد احملاحرة العامة شهريا.  .5
 ريب يف ترغيب االعتماد على النفس.دإجراء الت  .6
 إجراء الدراسة التطبيقية بالبيئة.   .7

 طالبالفوامز اليت حصل عليها ال  .8
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 ؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج كما التايل:مدرسة حبر ايف الفوامز يكوف 
حصل وفود مدرستنا كأسا فضيا يف مسابقة تقدمي القصة العربية اليت  .1

أعقدهتا اعبامعة اإلسالمية اغبكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنج جاوى 
 الشرقية يف برنامج األسبوع العريب. 

 –اللغة العربية حصل وفود مدرستنا كأسا فضيا يف مسابقة الًتصبة من .2
اإلندونيسية اليت أعقدهتا اعبامعة اإلسالمية مالك إبراىيم ماالنج جاوى 

 الشرقية يف برنامج األسبوع العريب.
حصل وفودنا كأسا دىبيا يف مسابقة تالوة القرآف دبدينة جومبانج سنة  .3

ٕٓٔٓ. 
حصل وفودنا كأسا كباسيا يف مسابقة تالوة القرآف دبدينة جومبانج سنة  .4

ٕٓٔٔ. 
حصل وفودنا كأسا دىبيا يف مباراة كرة القدـ يف معهد دار العلـو سنة  .5

 .ٙٚـ  ٕٓٔٓ
 

 . اؼبنهج الدراسيٙ

جيري تعليم اللغة العربية يف مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج  
ويسَتهبا  ٕٙٓٓسنة  (KTSPعلى اؼبنهج اؼبسمى باؼبنهج على الواحدة الدراسية )

ربية يف عملية التعليم بأي طريقة وأ سلوب ما. واللغة العربية ىي لغة مدرس اللغة الع
قليلة االستعماؿ عند الطالب خصوصا يف مهارة الكالـ واإلستماع لكن يف مهارة 

 الكتابة والقراءة كثَتة اإلستعماؿ.

 . أحواؿ اؼبدرسةٚ
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 مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج كما التايل :أحواؿ يكوف 

. موجودة األدوات اؼبدرسية يف ىذه اؼبدرسة تشتمل على : مكتب اؼبدرسُت، ٔ
 اؼبسجد، اإلدارة، اؼبدرسة، اغبماـ، الفصل وغَتىا.

 حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنججدواؿ األدوات اؼبدرسية يف 

 اعبملة األدوات اؼبدرسية النمرة
 ٔ مسجد ٔ
 ٔ قاعة االجتماع ٕ
 ٔ اؼبكتبة ٖ
 ٕ اؼبطعم ٗ
 ٔ غرفة الضيوؼ ٘
 ٖ مبٌت اؼبدرسة ٙ
 ٔ الكرة اؼبيدانية ٚ
 ٔ اإلدارة ٛ
 ٕ قاعة اؼبدرسُت ٜ

 ٔ معمل اللغات ٓٔ
 ٕٗ اغبماـ واؼبرحاض ٔٔ

 

 . عدد الفصوؿ والطالبٛ

تتكوف من سبعة مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج الفصل يف  
 طالب. وكلهم من الرجاؿ. ٖٕٙفصوؿ. وعدد الطالب كلهم 
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 اعبدوؿ

 حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج عدد الفصوؿ والطالب يف اؼبدرسة

 الفصل
 الفصوؿ

 عدد الطالب
 ج ب أ

 طالبا ٕٔٔ    السابع
 طالبا ٕٚ -   الثامن
 طالبا ٔٚ -   التاسع

 

طة اإلسالمية مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوساعبلسة يف الفصل التاسع يف  نظاـو
 صفوؼ يكوف طبسةحىت  شخصُت يف الكرسي الواحدكما يف عمومها أي   ماالنج

 للطالب كما ىذا الشكل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼبدرس

 الطالب

 

 الطالب

 

 لبافطا
 الطالب

 

 الطالب

 

 الطالب

 الطالب

 

 الطالب

 

 الطالب

 الطالب

 

 الطالب

 

 الطالب

 الطالب

 

 الطالب

 

 الطالب

 الطالب

 

 الطالب

 

 الطالب

 الطالب

 

 الطالب

 

 الطالب

 الطالب

 

 الطالب
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 . حالة اؼبعلمُت وموظفي اؼبدرسةٜ

عدد حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج  حالة معلمُت مدرسةيكوف 
 اص.أشخ ٕأشخاص ومن عدد موظفي اؼبدرسة:  ٕٙاؼبدرسُت : 

 حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج اعبدوؿ عدد اؼبدرس يف اؼبدرسة

 شهادة األعلى
 عدد

 اؼبوظف مدرس اؼبؤسسة مدرس اغبكومة
 _ ٗ - اؼباجستَت
 _ ٕٔ _ سرجانا
 ٕ ٔ _ العالية

 

 حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج اعبدوؿ أظباء اؼبدرس يف اؼبدرسة

 الفنوف درسأظباء اؼب الرقم
 الفصل

 التاسع الثامن السابع
 - أ/ب - العلم الوطٍت أضبد ـبتار شريف .ٔ
 - أ/ب أ/ب/ج اللغة العربية أضبد بوصَتي .ٕ

 أ/ب - - العلم الرامعي  
 - أ/ب أ/ب/ج الفيزياء أغوس يسُت  .ٖ
 أ/ب أ/ب أ/ب/ج الرياحة أفود ؿبفوظُت .ٗ
 - أ/ب أ/ب/ج ةاللغة األندونيسي باغوس فقيو .٘

 أ/ب أ/ب - اغبضرة  
 - أ/ب أ/ب/ج اللغة اإلقبليزية بامبانح سفتياواف .ٙ

 أ/ب - - اللغة اإلقبليزية ىَتدانو .ٚ
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 أ/ب أ/ب - اغبساب ابن توفيق .ٛ
 أ/ب - - العلم الوطٍت ؿبمد أغونج .ٜ

 - - أ/ب/ج العلم الوطٍت ؿبمد عفاف ناجح .ٓٔ
 أ/ب أ/ب - العلم اإلجتماعي  
 أ/ب - - اللغة العربية وامل .ٔٔ
 - - أ/ب/ج العلم اإلجتماعي مفتاح الباري . ٕٔ
 أ/ب أ/ب - العلم البيولوجيا مصّفى .ٖٔ
 أ/ب - - العلم الفيزياء رظباف ىلي .ٗٔ
 - - أ/ب/ج العلم اغبضرة سيف الرقيب .٘ٔ

 - أ/ب أ/ب/ج العلم الرامعي  
 - - أ/ب/ج الرياحة سيلفى أضبد أنديٍت .ٙٔ
 أ/ب أ/ب أ/ب/ج تربية اإلسالمية وحيودى .ٚٔ

 



 

 

 

 

 

 الرابع الفصل

 نتامج البحث وربليلها ومناقشتها
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 الرابع الفصل

 نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها

 

حيتوى ىذا الفصل على عرض البيانات ونتامج البيانات. وتفصيل كل منهما ما 
 يلي:

 اؼببحث األوؿ : عرض البيانات  -أ

 ث الباحث عن عرض البيانات بأسئلة البحث األوىل وىي :أحب

( يف تعليم مهارة القراءة Reciprocal Teachingكيف تنفيذ التدريس التباديل )أ(  
 يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج ؟

 Reciprocalلذلك، أشرح الباحث حوؿ اؼبالحظة عن تنفيذ التدريس التباديل )

Teaching) .يف تعليم مهارة القراءة يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج 

قـو الباحث دبالحظة أأستخدـ الباحث طريقة اؼبالحظة اؼبباشرة ىي حُت 
-وقت الدراسة واؼبواد الدراسية والفصل التاسعسلوؾ معُت من خالؿ اتصالو مباشرة من 

 أ كما التايل:

 وقت الدراسة ٔ.ٔ 

اسة يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج كمثل وقت الدر 
اؼبدارس يف ماالنج ولو كانت مدرسة حكومية أو أىلية. لكن تلك اؼبدرسة حبر 
اؼبغفرة ىي مدرسة اليت تكوف فيها معهد. واؼبواد تتعلق بُت اؼبدرسة واؼبعهد 

ة يفوكذلك تتعلق بُت اؼبعهد واؼبدرسة. وكثَت من اؼبواد الدراسي
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اؼبعهد باللغة العربية بعد الدراسة اؼبدرسية ويقاؿ ذلك الدراسة الدينية ووقتها يف  
الساعة الواحدة ظهرا حىت الساعة الرابعة مساء. مث يف الساعة الثامنة ليلة حىت 

 الساعة العاشرة ليلة.

مث يف الساعة السابعة صباحا، يدرس الطالب يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة 
سالمية )ؼبن يدرس فيها فقط، ألف بعضهم يكوف يدرس يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإل

 العالية( حىت يف الساعة الثانية عشر إال الربع ظهرا.

 جدوؿ الدراسة يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج

 الدراسة الرقم
 الوقت

 التعليم
 اإلنتهاء اإلبتداء

درسيةاؼب صباحا ٕٓ.ٛٓ صباحا ٓٓ.ٚٓ ٕ-ٔ .ٔ  
 اؼبدرسية صباحا ٓٗ.ٜٓ صباحا ٕٓ.ٛٓ ٗ-ٖ .ٕ
 اؼبدرسية إسًتاحة  .ٖ

 اؼبدرسية هنارا ٓٗ.ٔٔ هنارا ٖٓ.ٓٔ ٙ-٘ .ٗ
 
 

 جدوؿ الدراسة الدينية يف اؼبعهد حبر اؼبغفرة ماالنج

 الدراسة الرقم
 الوقت

 التعليم
 اإلنتهاء اإلبتداء

 الدينية صباحا ٓٓ.ٓٔ صباحا ٓٓ.ٛٓ ٕ-ٔ .ٔ
 الدينية هنارا ٓٓ.ٗٓ هنارا ٓٓ.ٔٓ ٗ-ٖ .ٕ

 الدينية ليال ٓٓ.ٓٔ ليال ٓٓ.ٛٓ ٙ-٘ .ٖ
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 اؼبواد الدراسية ٕ.ٔ

جيري تعليم اللغة العربية يف مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج 
 سبوع كاف الفصل األوؿ أو الفصل الثاين أو الفصل الثالث.ساعتُت يف األ

العربية فيها على اؼبنهج اؼبسمى باؼبنهج على الواحدة وجيري تعليم اللغة 
ويسَتهبا مدرس اللغة العربية يف عملية التعليم  ٕٙٓٓسنة  (KTSPالدراسية )

بأي طريقة وأسلوب ما. واللغة العربية ىي لغة قليلة االستعماؿ عند الطالب. 
ىج ( يف مناKurikulum 13) ٖٔ-ولو كاف القانوف يف اغبكومة جيرى اؼبناىج

اؼبنهج . لكن يف اؼبدرسة حبر اؼبفغرة يستمعل ٕ٘ٔٓالدراسة يف اؼبدرسة يف سنة 
 (.KTSPعلى الدراسية )

إىل ستة حصص. حصة تستوي ساعتُت وتصَت  الدراسيةوينقسم اغبصة 
 احدي عشر ساعات.

 جدواؿ دراسة اللغة العربية

 الثالث الثاين األوؿ الفصوؿ
 ب أ ب أ ج ب أ الساعة األياـ

 إلثنُتا
ٔ        
ٕ        
ٖ        

 الثالثاء
ٔ    *    
ٕ  *      
ٖ        

 األربعاء
ٔ         
ٕ        
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ٖ        

 اػبميس
ٔ        
ٕ        
ٖ        

 السبت
ٔ     *   
ٕ      *  
ٖ       * 

 األحد
ٔ *       
ٕ        
ٖ  *      

 

 لتاسعالفصل ا ٔ.ٖ

أحبث الباحث عن البحث العلمي يف تنفيذ التدريس التباديل 
(Reciprocal Teaching يف تعليم مهارة القراءة يف ) مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة

الفصل التاسع. ألف الباحث، يرى الطريقة يف الفصل التاسع اإلسالمية ماالنج 
العربية بطريقة مناسبة خيتلف يف الفصل السابع والثامن. ويستخدـ مدرس اللغة 

 للطالب يف الفصل التاسع باعتبار أهنا حيب للطالب.

 Reciprocalمث أشرح الباحث حوؿ اؼبقابلة عن تنفيذ التدريس التباديل )

Teaching يف تعليم مهارة القراءة يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية )
 ماالنج.
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ذلك االتصاؿ الشخصي  استخدـ الباحث طريقة اؼبقابلة وألهنا 
اؼبنظم والتفاعل اللفظي اؼبباشر الذي يقـو بو فرد مع فرد آخر أومع أفراد آخرين 

معينة من اؼبعلومات والبيانات الستغالؽبا يف حبث علمي من  أنواعىدفو استشارة 
اؼبقابلة مع رميس اؼبدرسة واؼبقابلة مع مدرس اللغة العربية واؼبقابلة مع أحد 

 لتايل:الطالب كما ا

 اؼبقابلة مع رميس اؼبدرسة ٕ.ٔ

 اؼبقابلة طريقة الباحث ستعملا الثالث، الباب يف البحث منهج يف كما
رميس مدرسة حبر اؼبغفرة ب البحث ىذا يف البيانات ذبميع إجراء يفاألوىل 

 :ٚٚالتايل كما اؼبدرسة تلك يف -رظباف ىلي–اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج 

 عليكم يا رميس ىذه اؼبدرسة. الباحث        : السالـ

 رميس اؼبدرسة : وعليكم السالـ ورضبة اهلل.

 الباحث        : كم مدرسا يتعلم يف ىذه اؼبدرسة؟

 رميس اؼبدرسة : كاف احدى وعشروف مدرسا.

 الباحث        : كم مدرسا يتعلم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة؟

 عربية يف ىذه اؼبدرسة.رميس اؼبدرسة : كاف مدرساف يتعلما اللغة ال

 الباحث        : كم فصوال يف ىذه اؼبدرسة؟

رميس اؼبدرسة : كاف سبعة فصوؿ يف ىذه اؼبدرسة، ثالثة فصوؿ للفصل السابع 
 وفصوالف للفصل الثامن وفصوالف للفصل التاسع.

                                                           
ٚٚ
 ، رظباف ىلي.حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنجالتنظيمية برميس اؼبدرسة اؼبقابلة 
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الباحث        : من اسم مدرس اللغة العربية اليت يتعلم يف ىذه اؼبدرسة يف 
 ؟فصل التاسع

 رميس اؼبدرسة : اظبو وامل.

 الباحث        : كيف يتعلم يف الفصل التاسع؟

 رميس اؼبدرسة : يتعلم بأحسن. ىو من اؼبدرس اؼبثايل والكفاءة.

 الباحث        :  ىل تعرؼ بطريقة ما يستخدـ ذلك اؼبدرس؟

 رميس اؼبدرسة : نعم أعرؼ، ىو يستخدـ طريقة التدريس التباديل.

 :  ما طريقة التدريس التباديل؟ الباحث       

عبارة عن أنشطة تعليمية تأيت على ىيئة حوار بُت اؼبعلم رميس اؼبدرسة : ىي 
والطالب، أوبُت الطالب بعضهم البعض، حبيث يتبادلوف 

تضمنة.
ُ
 األدوار طبًقا لالسًتاتيجيات الفرعية اؼب

 صل التاسع؟الباحث        : ىل بتلك الطريقة، ذبعل الدراسة قبيحة يف الف

رميس اؼبدرسة : ال، لكن بتلك الطريقة من أحد الطريقة اليت ذبعل قبيحة يف 
 الدراسة.

الباحث        : ىل أنتم موافق إف كاف مدرس اللغة العربية يستخدـ تلك 
 الطريقة؟

رميس اؼبدرسة : نعم. لكن بأي طريقة موافق. ألف من كل مدرس أفهم ما يفعل 
 ويعلم.
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: شكرا يا رميس اؼبدرسة على معلوماتكم. عسى أف يكوف منفعة  الباحث       
 لنا ولكم.

 رميس اؼبدرسة : عفوا. آمُت.

 اؼبقابلة مع مدرس اللغة العربية ٕ.ٕ

 ىذا يف البيانات ذبميع إجراء يفالثانية  اؼبقابلة طريقة الباحث ستعملمث ا
 كما اؼبدرسة كتل يف -وامل  - يف الفصل التاسع العربية اللغة دبدرس البحث

 :ٛٚالتايل

 العربية؟ اللغة مدرس كنتَ  ىل:  الباحث

 .العربية اللغة مدرس كنتُ  نعم،:  اؼبدرس

 حصتكم؟ يفتدرس  مرة كم:  الباحث

 .يف األسبوع واحدة مرةكانت :  اؼبدرس

 ؟الفصل التاسع ذلك يف وفمتعل ماذا:  الباحث

 مهارة القراءة، مهارة) اراتاؼبه صبيع يف العربية اللغة تدريس أُعّلم:  اؼبدرس
لكن أخص يف تعليم مهارة ( الكتابة مهارة االستمعاع، مهارة الكالـ،
 .التاسع الفصل يفالقراءة 

 ؟يف الفصل التاسع تعليم مهارة القراءة علمتُ  ؼباذا:  الباحث

 

                                                           
 ، وامل.حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنجصل التاسع يف اؼبدرسة دبدرس اللغة العربية يف الف اؼبقابلة التنظيمية  ٛٚ
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التاسع  الفصل يف الطالب إىل تعليم مهارة القراءة أمارسة أف أريد:  اؼبدرس
 الطالب وحيتاج. ارسوف بتعليم مهارة القراءة يف اللغة العربيةقد دي ألهنم

 العربية. اللغة نيل ؼبمارسة

 ؟الفصل التاسع يفاللغة العربية  دراسة أكثر ما:   الباحث

 Reciprocalتنفيذ التدريس التباديل )ب العربية اللغة دراسة الدراسة، أكثر:  اؼبدرس

Teaching اللغة العربية.( يف تعليم مهارة القراءة يف 

 (؟Reciprocal Teachingما ىو التدريس التباديل ) : الباحث

ىو عبارة عن أنشطة تعليمية تأيت على ىيئة حوار بُت اؼبعلم والطالب،  :اؼبدرس
أوبُت الطالب بعضهم البعض، حبيث يتبادلوف األدوار طبًقا 

تضمنة.
ُ
 لالسًتاتيجيات الفرعية اؼب

 ( من الطريقة؟Reciprocal Teachingيل )ىل التدريس التباد : الباحث

 نعم، ىو من أحد الطريقة. :اؼبدرس

 (؟Reciprocal Teachingوؼباذا تستخدـ طريقة التدريس التباديل ) : الباحث

أرى أف أستخدـ تلك الطريقة مناسبة بكفاءة الطالب كلهم الذين  :اؼبدرس
الكتب.  يسكنوف يف معهد حبر اؼبفغرة. أكثر الطالب فيها يتعلموف

ولذلك كفاءة الطالب يف اؼبهارة اؼبناسبة مهارة القراءة. وىم أفهم هبا 
 من اؼبهارات األخرى.

ىل الطالب يف الفصل التاسع حيب يطريقة التدريس التباديل  : الباحث
(Reciprocal Teachingيف تعليم مهارة القراءة يف اللغة العربية ؟ ) 

 . ألهنا من طريقة جديدة عندىم.نعم، ىم حيبوف تلك الطريقة : اؼبدرس
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تنفيذ التدريس التباديل  على العربية اللغة مدرس من ؿباولتكم ما:  الباحث
(Reciprocal Teachingيف تعليم مهارة القراءة يف اللغة العربية )؟ 

( يف Reciprocal Teachingتنفيذ التدريس التباديل ) على ؿباوليت كانت:  اؼبدرس
 يف كما العربية اللغة مادة باتّباعيف اللغة العربية  تعليم مهارة القراءة

أحد اؼبهارات األربعة لكن  باستعماؿ اؼبدرسة تلك يف الّدراسيّ  اؼبنهج
 .يف الفصل التاسع خيصص يف مهارة القراءة لكى يزيد فهم الطالب

يف تلك اؼبدرسة يستخدـ تنفيذ التدريس  العربية اللغة مدرس كل ىل:  الباحث
( يف تعليم مهارة القراءة يف اللغة Reciprocal Teaching)التباديل 

 ؟العربية

تنفيذ التدريس التباديل  مسألة لكنذلك دبشيئة اؼبدرس و  ال،:  اؼبدرس
(Reciprocal Teachingيف تعليم مهارة القراءة يف اللغة العربية ) من 

 . اؼبدرس واجبات من ألهنا اؼبدرس نفس

 احملاولة؟ تلك يف تعملوف اذما:  الباحث

 أف وأريد للطالب وفبال كسال جيعل ال لكي احملاولة مناىجما  كيف:  اؼبدرس
 .النصوص من قصص ؿببوبة أزويد

 لذلك، أنتم يستخدـ تلك الطريقة؟:  الباحث

 نعم، لكي أناؿ قصد دراسة اللغة العربية للطالب بسرور وفرحية.:  اؼبدرس

معلوماتكم. عسى أف يكوف منفعة لنا  الباحث  : شكرا يا مدرس اللغة العبية على
 ولكم.
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 اؼبدرس : عفوا. آمُت
 

 اؼبقابلة مع أحد الطالب ٕ.ٖ

 ىذا يف البيانات ذبميع إجراء يفالثالثة  اؼبقابلة طريقة الباحث ستعملمث ا
 كما اؼبدرسة تلك يف -صبل الدين–أحد الطالب يف الفصل التاسع ب البحث

 :ٜٚالتايل

 يا طالب. الباحث : السالـ عليكم

 الطالب : وعليكم السالـ يا أستاذ.

 الباحث : كيف حالك؟

 الطالب : اغبمد هلل أستاذ، حايل خبَت وعافية.

 الباحث : ما اظبك؟

 الطالب : اظبي صباؿ الدين أستاذ.

 الباحث : من أين أنت؟

 الطالب : أنا من باتو ماالنج أستاذ.

 الباحث : كم فصلك يا صباؿ؟

 ب.-لفصل التاسعالطالب : فصلت يف ا

 الباحث : ىل يكوف دراسة اللغة العربية يف الفصل التاسع؟

 

                                                           
ٜٚ
 ، صبل الدين.حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنجبأحد الطالب يف الفصل التاسع يف اؼبدرسة  اؼبقابلة التنظيمية
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 موجود ؽبا يف الفصل التاسع. الطالب : نعم،

 الباحث : كم حصة يف األسبوع؟

 الطالب : تكوف حصتُت يف األسبوع.

 الباحث : ما اسم مدرس اللغة العربية؟

 الطالب : اظبو شريف ىداية اهلل.

 رس يف الفصل التاسع؟الباحث : كيف ىو يد

 الطالب : ىو يدرس دراسة فبتعة ورامعة.

 الباحث : ىل أنت ربب دراستو؟

 الطالب : نعم، أحب دراستو.

 الباحث : ىل صديقك ربب دراستو أيضا؟

 الطالب : نعم، أصدقامي حيبوف دراستو.

 الباحث : ما ربب على دراستو؟

 حىت تكوف سهال لنا.الطالب : ىو جيعل دراستو من دراسة فبتعة ورامعة 

 الباحث : شكرا على معلوماتك.

 الطالب : عفوا يا أستاذ.
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 Reciprocalمث أشرح الباحث حوؿ الوثامق عن تنفيذ التدريس التباديل )

Teaching.يف تعليم مهارة القراءة يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج ) 

هنا ىي طريقة البحث لطلب اغبقامق استخدـ الباحث الطريقة الوثامقية وأل
والبيانات من الوثامق والكتب واجملالت والوسامل واؼبذاكرات والصور اليت تتعلق من 
موحوع البحث العلمي "تنفيذ التدريس التباديل يف تعليم مهارة القراءة يف اؼبدرسة حبر 

ذه الطريقة كشف اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج" وغَتىا من اؼبواد اؼبكتوبة، فبه
 الباحث اغبقامق أو البيانات عن اللغوية العربية لًتقية تعليم مهارة القراءة.

 

 مث أحبث الباحث عن عرض البيانات بأسئلة البحث الثانية وىي:

يف تعليم ( Reciprocal Teaching)الّتدريس التّباديّل  ما اؼبزايا والعيوب يف تنفيذ -ب
 اؼبغفرة اؼبتوّسطة اإلسالمّية ماالنج؟مهارة القراءة يف مدرسة حبر 

يف تعليم مهارة القراءة ( Reciprocal Teaching)الّتدريس التّباديّل  تنفيذيا امن مز 
 كما التايل :  يف مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوّسطة اإلسالمّية ماالنج

 .اؼبواد معظم يف الدراسية الصفوؼ يف تطبيقو سهولة .ٔ
 .اقشةواؼبن اغبوار على القدرة تنمية .ٕ
 .الكبَتة األعداد ذات الدراسية الصفوؼ يف استخدامو إمكانية .ٖ
 .الدراسية اؼبواد كافة يف التالميذ ربصيل زيادة .ٗ
 القدرة ذوي التالميذ لدى خاصة القرامي الفهم على القدرة تنمية .٘

 .القراءة تعلم يف واؼببتدمُت القرامي يف الفهم اؼبنخفضة
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 فيو يتفاعل نشاط باعتبارىا لقراءةل اؼبعاصرة النظر وجهة مع اتفاقو .ٙ
 .مع النص القارئ

 األربع التباديل التدريس أنشطة يف اػبجولُت التالميذ مشاركة تشجيع .ٚ
 بنفسو. التلميذ ثقة تزيد حيث سالفة الذكر

 .سهولة تطبيقو يف الصفوؼ الدراسية يف معظم اؼبواد .ٛ
 .تنمية القدرة على اغبوار واؼبناقشة  .ٜ
 .الصفوؼ الدراسية ذات األعداد الكبَتة إمكانية استخدامو يف .ٓٔ
 .زيادة ربصيل الطالب يف كافة اؼبواد الدراسية .ٔٔ
 .تنمية القدرة على الفهم .ٕٔ
تشجيع مشاركة الطالب اػبجولُت يف أنشطة التدريس التباديل األربع  .ٖٔ

 .سالفة الذكر حيث تزيد ثقة الطالب بنفسو
جانب كل من:  ـبرجات إجيابية يف تعلم استيعايب عميق وربصيل جوىري .ٗٔ

 .التعلم التعاوين ,الدافعية، والعالقات االجتماعية، واؼبهارات التعاونية
 .تنمية مهارات قيادية عند الطلبة وتطويرىا .٘ٔ
 .تنمية اذباه التفكَت العلمي ومهاراتو عند التالميذ .ٙٔ
 .تدريب التالميذ على مواجهة اؼبشكالت يف اغبياة الواقعية .ٚٔ
 .امة عالقات اجتماعية بُت التالميذتنمية روح العمل اعبماعي وإق .ٛٔ
أف طريقة حل اؼبشكالت تثَت اىتماـ التالميذ وربفزىم لبذؿ اعبهد الذي  .ٜٔ

 .يؤدي إىل حل اؼبشكلة
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يف تعليم مهارة ( Reciprocal Teaching)الّتدريس الّتباديّل  العيوب يف تنفيذمن 
 كما التايل :القراءة يف مدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوّسطة اإلسالمّية ماالنج  

 . صعوبة ربقيقها يف كل اؼبواقف التعليمية .ٔ

قلة اؼبعلومات أو اؼبادة العلمية اليت ديكن أف يفهمها الطالب عند استخداـ ىذه  .ٕ
 . الطريقة

قد ال يوافق اؼبعلم يف اختيار اؼبشكلة اختيارًا حسنا، وقد ال يستطيع ربديدىا  .ٖ
 .بشكل يتالءـ ونضج التالميذ

 .ات وتتطلب معلماً مدرباً بكفاءة عاليةربتاج إىل اإلمكان .ٗ
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 ربليل البيانات ومناقشتها :الثاين اؼببحث - ب

( يف تعليم Reciprocal Teachingاحبث الباحث عن تنفيذ التدريس التباديل )
مهارة القراءة يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج كما يف أسئلة البحث 

 فيما يلي :بيانات يف ىذا البحث تحليل الب

 اؼبالحظة األوىل -ٔ
تنفيذ اؼبالحظة األوىل قبل تنفيذ اؼبالحظة العملية وىي مالحظة مباشرة يف 
الفصل. تقصد تلك اؼبالحظة لتعرؼ حاؿ التالميذ يف عملية التدريس يف الفصل مباشرة 

  دورات األوىل.حىت توجد نتيجتها منها من استخداـ اؼبراجع يف زبطيط التدريس يف
 وحيصل النتيجة من اؼبالحطة األوىل الذي يبحث الباحث عنها، منها :

 اؼبدرس -أ
ادرس اؼبدرس مهارة القراءة باستخداـ الطريقة القدديية. ويًتجم اؼبدرس 

 والتالميذ يستمعوف. أو يقرأ التالميذ بقراءة حسنة.
 التالميذ -ب

اسة، ذلك يسبب نقص وينعاس التالميذ وديمل عندما يدرسوف الدر 
اإلتصاالت بُت اؼبدرس والتالميذ. ألف اؼبدرس يرتكز يف دراستو والتالميذ ال 
يستمعونو ويسبب ال يفهموف دراستو ألف تفيذ الدراسة منفردا بدوف مناقشة بينو 

 ويينها.
 اؼبنهج-ج

اؼبنهج يف ىذه الدراسة ترصبة مباشرة. وال لعبة وغَتىا أو اؼبناىج جبعل 
 فبتعة.الدراسة 
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 اؼبآدات -د
 (K. 13استخدـ اؼبآدات من أحد اؼبقرر اللغة العربية )

 الوسامل-ىػ
 استخدـ الوسامل من السبورة يف الفصل لكتابة اؼبفردات اعبديدة.

 التقومي -و
خيتار أحد التالميذ ليقرأ القراءة ويًتجم تلك القراءة يف كل فقرة. وجياب 

 التالميذ عند ما كاف سأؿ اؼبدرس.
 

والنتيجة يف تدريس اللغة العربية لتالميذ وىي نقص التنوع من اؼبناىج وطريقة  
الدراسة النغمة حىت يكونوف ال يهتموف دراسة اؼبدرس لكن ىم يتكلموف مع أصحاهبم 

 أو يناموف يف الفصل.
وبالبيانات اؼباحية، فالباحث يساـو متنوعة الطريقة يف الدراسة اعبديدة يف عملية 

( لًتقية تعليم مهارة القراءة Reciprocal Teachingوىي طريقة التدريس التباديل )الدراسة 
يف مدرسة "حبر اؼبغفرة" اؼبتوّسطة اإلسالمية ماالنج. وبعد توجد يف الفصل التاسع أ 

اؼبوحوعة عن البحث العلمي، فالباحث يناقش اعبدوؿ يف عملية البحث يف الفصل 
السبت كما يف جدوؿ دراسة اللغة العربية يف مدرسة   وتوجد أف البحث العلمي يف اليـو

 ٘ٗ"حبر اؼبغفرة" اؼبتوّسطة اإلسالمية ماالنج. وتكوف الدورات األوىل مقابلتُت، مقابلة = 
 دقامق.

 

 اؼبقابلة  -ٕ
 بعد اؼبالحظة يف الفصل، الباحث يبحث البيانات عن اؼبقابلة إىل :  
 ي يعتاد يف يـو الدراسة مع مشكلتهااؼبدرس حوؿ تدريس اللغة العربية الذ -أ

 موكيل اؼبناىج الدراسية حوؿ اللغة العربية يف الفصل -ب

 



81 

 

 

التالميذ يف الفصل التاسع أ حوؿ دراسة اللغة العربية الذي يدرس اؼبدرس  -ج
 فيها بكثَتة الطريقة منو.

 

 خطة العملية للدورات األوىل -ٖ
نعكاس الذي تناؿ من نتيجة تعمل يف نتيجة اال زبطيط عملية دورات األوىل

اؼبالحظة واؼبقابلة. وتوجد من نتيجتهما أف اؼبدرس ينقص إىل اؼبتنوع من الدراسة، كانت 
مدرسة "حبر طريقة أووسيلة ألهنما أحد من أسباب كفاءة فهم اؼبقروء يف اللغة العربية يف 

س على تنوع الطريقة اؼبغفرة" اؼبتوّسطة اإلسالمية ماالنج. ولذلك البيانات تدؿ على اؼبدر 
اعبديدة والدقيقة يف اللغة العربية، ويف تعليم مهارة القراءة خصوصا لكي يسهل للتالميذ 

 فهم اؼبقروء وترقية كفاءة التالميذ.
مث الباحث يعاوف على اؼبدرس يف زبطيط عملية الفصل لتنفيذ التدريس التباديل 

 يف اللغة العربية يف تعليم مهارة القراءة. وىي :
ؼبواجهة األوىل والثاين بدراسة اللغة العربية لًتقية ( RPPتنظيم خطة الدراسة ) -أ

 تعليم مهاؤة القراءة بالتدريس التباديل.
يستعد الوسامل اؼبساعدة كمثل الصورة ؼبمارسة الكلمات اليت تكتب إىل  -ب

 من أحد الوسامل.( slide power pointشرحية بووير فوين )
 لبيانات من أسس اؼبالحظة والكتابة اؼبكانية والوثامقة.يستعد تسجيالت ا -ج

 

 يف تدريس التباديلخطة العملية تنفيذ  -ٗ
 من أوؿ العملية، اؼبدرس يسّلم إىل التالميذ ويسأؿ خربىم باؼبكلمات : 

 اؼبدرس : السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو
 : صباح اػبَت، كيف حالكم يف ىذا الصباح؟ 

 كم السالـ ورضبة اهلل وبركاتوالتالميذ : وعلي
 : اغبمد هلل، كبن خبَت وعافية بدعامكم يا مدرس. 
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؟  اؼبدرس : ىل موجود أصحابك اؼبريض يف ىذا اليـو
 التالميذ : اغبمد هلل كبن خبَت وعافية يا مدرس. 
 اؼبدرس : نعم، كبب أف منلك صحة وعافية. ألهنا غاؿ شبنها.  أليس كذلك؟ 
 مدرس. أف الصحة والعافية غالية شبنها. التالميذ : بلى يا 

مث يعّرؼ اؼبدرس دراسة اؼبآدة ومقصودىا لكي يعرفوهنا. وبعد ذلك 
. وذلك ال جيعل التالميذ ؿبَتا يف عملية  يعرؼ اؼبدرس خطة الدراسة يف ىذا اليـو

 الدراسة. 
وقبل عملية الدراسة النواة، اؼبدرس يدرس اإلدراؾ بالًتابط بإسأؿ 

"النظافة يف اإلسالـ". ويسأؿ اؼبدرس إىل تالميذه ال يهّموف ألف  الكلمات بػ
 يذكروف الكلمات. ىذا اغباؿ لًتكيز التالميذ إىل مآدة الدراسة.

 Reciprocalويقسم اؼبدرس أوراؽ العمل باستخداـ التدريس التباديل )

Teachingوجيب إىل التالميذ أف جيعلوا األسئلة من نص القراءة حوؿ "ما، من ) 
 ؼباذا، أين، ماذا، كيف".

 وتنبؤ ذلك السؤاؿ مباشرة مثل :
 ؼباذا أمر الرسوؿ بالسواؾ ؟  -

 .لِلرَّبِّ  َمْرَحاةً  لِْلَفمِّ  َمْطَهَرةً  السَِّواؾِ ألف يف 

 وتلحيص ذلك السؤاؿ مباشرة مثل :
ـُ بِاؼبْضَمَضِة َوالسَِّواؾِ  -  .َنظَاَفِة الَفمِّ َواأَلْسَنافِ غبفظ  يأمر اإِلْساَل

اؼبدرس : بعد الدراسة يف األمس، ما تدرسوف يف الصحة يف نص "صحة 
 اعبسم يف اإلسالـ"؟

التالميذ : أف الصحة مهّم يف اإلسالـ حىت حفظ صحة األسناف والفم 
باؼبضمضة، ويغلق األطعمة باألغطية وحفظ الصحة بال يبوؿ يف الشارع 

 والطريق.
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 اؼبالحظة -٘
 اسة وىي:ونتيجة اؼبالحظة يف عملية الدر 

 أ( اؼبدرس
يقوؿ مدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة بتأسيس اؼبالحظة أف دراسة  

اللغة العربية تنقيص اللكالـ فيها ولكن يف مهارة القراءة بطريقة التدريس 
التباديل فعالية يف ذلك الدراسة. ومشكلة الوقت من أحد مشكلة 

 اؼبدرس يف الدراسة.
 ب( التالميذ 

يف اؼبناقشة مع فرقتهم ويكونوف مدرسا عند ما  فعالية التالميذ 
( نتيجتها ويفهموف جبعل كيفية التساؤؿ Presentasiيعرض العروض )

اغبسنة. لكن التالميذ السلبية ال يستطيعوف اؼبناقشة باغبسنة ألهنم 
 ارتياب نفسهم يف رأيهم.

 ج( الطريقة  
 .طريقة اؼبناقشات بأوراؽ العمل للتالميذ مث يعّرحوهنا  
 د( اؼبآدات   

 (.K.13يؤخذ تلك اؼبآدات من كتاب اؼبقرر )
 ىػ( الوسامل  
 يستخدـ الوسامل "شرحية بووير بوين" والسبورة وأوراؽ العمل  
  

 ِصحَُّة الِجْسِم ِفْي اإِلْساَلمِ 

 َهْل يَ ْهَتمُّ اإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة ؟

 



83 

 

 

 ْهِتَماًما َعِظْيًما, اُْنظُْر ِإلَى األُُمْوِر اآلتَِيِة.نَ َعْم, يَ ْهَتمُّ اإِلْساَلُم بِالنَّظَاَفِة اِ 

 يَ ْهَتمُّ اإِلْساَلُم بنِ َظَاَفِة الَفمِّ َواأَلْسَناِن 

  ملسو هيلع هللا ىلصفَ َيْأُمُر بِالم َ ْضَمَضِة َوالسَِّواِك, َوِفْي السَِّواِك يَ ُقْوُل الرَُّسْوُل 

 وأحمد النسائي خرجهأ( لِلرَّبِّ  َمْرَضاة   لِْلَفمِّ  َمْطَهَرة   السَِّواكُ )

 : السؤال

يَ ْهَتمُّ اإِلْساَلُم بنِ َظَاَفِة الَفمِّ َواأَلْسَناِن ؟ فَ َيْأُمُر اإلسالم  كيف-

 بِالم َ ْضَمَضِة َوالسَِّواِك 

 التلخص

 .َنظَاَفِة الَفمِّ َواأَلْسَنانِ لحفظ  يأمر اإِلْساَلُم  بِالم َ ْضَمَضِة َوالسَِّواكِ 



 

 

 

 

 

 اػبامس الفصل

 سبةاػبا
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 اػبامس الفصل

 اػباسبة
 

 ملخص نتامج البحثاؼببحثُت، ويتكوف على حيتوى ىذا الفصل على 
 . وتفصيل كل منهما ما يلي:التوصيات واالقًتاحاتو 

 أ. ملخص نتامج البحث

يف تعليم  (Reciprocal Teaching)تنفيذ الّتدريس الّتباديّل بعد قاـ الباحث عن 
ؼبغفرة" اؼبتوّسطة اإلسالمية ماالنج، قد وصل الباحث إىل مهارة القراءة يف مدرسة "حبر ا

 اإلستنتاج األخَت، والنتامج اليت وصل إىل الباحث يف ىذه الطريقة يتخّلص فيما يلي :

استخداـ طريقة التدريس التباديل يف الدراسة استطاعة على كفاءة مهارة  -ٔ
ة العربية من القراءة للطالب. وذلك حبسب حّب الطالب عند الدراسة اللغ

 الدراسة غَتىا.

استخداـ طريقة التدريس التباديل يف الدراسة استطاعة على نشاط الطالب.  -ٕ
 وذلك حبسب ضباسة الطالب عند الدراسة من الدراسة العامة.

استخداـ طريقة التدريس التباديل يف الدراسة استطاعة على تركيز الطالب.  -ٖ
يف الفصل.وذلك حبسب جهد الطالب عند الدراسة 
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 ب. التوصيات واالقًتاحات

قدـ الباحث بعض االقًتاحات حوؿ ما ياعتمادا على نتيجة البحث، فسوؼ 
 يتعلق بالبحث، فهي:

ينبغى على صبيع اؼبدرسُت يف ىذه اؼبدرسة أف يستخدـ طريقة تنفيذ التدريس  .ٔ
 التباديل يف مهارة القراءة يف عملية التعلم والتعليم.

درسة وصبيع اؼبدرسُت أف يعطى القدوة اغبسنة إىل الطلبة ينبغى على مدير اؼب .ٕ
 يف التدريس التباديل يف مهارة القراءة باللغة العربية الصحيحة.

 ينبغى على األساتيذ أف يستخدـ الوسامل التعليمية الفّعالة عند الدراسة. .ٖ
ينبغى على قسم إحياء اللغة أف يأمر الطلبة قراءة كتب اللغة العربية من  .ٗ

 ت والصحيفة وكتب الدراسة العربيةاجملال

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 قاممة اؼبصادر واؼبراجع
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 قاممة اؼبصادر واؼبراجع
 
 

 اؼبصادر -أ
 

 القرآف الكرمي
 

 اؼبراجع العربية يف الكتب -ب
 

، الطبعة األوىل الرياض: دار اؼبسلم اؼبهارات اللغوية ماىيتها وطرامق تدريسهاأضبد فؤاد علياف، 
 .ىػ ٖٔٗٔللنشر والتوزيع: 

فؤاد ؿبمود علياف، اؼبهارات اللغوية ماىيتها وطرامق تدريسها، الطبعة األوىل الرياض: دار  أضبد
 . ٕٜٜٔاؼبسلم، 
، ٙٛ-٘ٛسورية، ص  -، دار الفكر: دمشق طرؽ تدريس اللغة العربيةجودت الركايب، 
 ـ. ٜٜٛٔ

مكتبة اجملتمع العريب  ، عماف:البحث النوعي يف الًتبية وعلم النفس خالد ؿبمد أبو شعَتة،
  .ٜٕٓٓللنشر والتوزيع، 

، الرياض: دار أسامة، البحث العلمي ومفهومو وأدواتو وأساسيتوذوقاف عبيدات وآخروف، 
 ىػ.ٙٔٗٔ

 ـ.ٕٛٓٓ، دمشق: دار الفكر اؼبعاصر، البحث العلميرجاء وحيد دويدري، 
ىرة: دار الفكر العريب، ، القامناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدى طعيمة، 
 ـ.  ٜٜٛٔ

 ـ. ٜٜٛٔ، مصر: جامعة اؼبنصورة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدي أضبد طعيمة، 

، تعليم اللغة اتصاليا بُت اؼبناىج واالسًتاتيجياترشدي طعيمة وؿبمود كامل الناقة، 
ـ. ٕٙٓٓإيسيسكو: منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية والعلـو والثقافة : 



88 

 

 

، اإلمارات مهارات األتصاؿ يف اللغة العربيةظبر روحي الفيصل و ؿبمد جهاد صبل، 
 ـ. ٕٗٓٓالعربية اؼبتحدة: دار الكتب اعبامعي، 

:  مناىج البحث العلمي وطرؽ كتابة الرسامل اعبامعيةعبد الرضبن أضبد عثماف،  ، اػبرطـو
 ـ. ٜٜ٘ٔ

، القاىرة: دار فٌت ؼبدرسي اللغة العربيةيف طرؽ التدريس اؼبوجو العبد العليم إبراىيم، 
 اؼبعارؼ.

مكتبة الكويت: ، جامعة اؼبلك سعود، تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أضبد مدكور، 
 ـ. ٜٗٛٔالفالح، 

، القاىرة: دار الثقافة أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي على يونس وؿبمود كامل الناقة، 
 ـ.ٜٚٚٔ

القراءة لدي الطلبة يف اؼبرحلة األربعة اللغة اإلقبليزية  تغيَت مهارةلوس فردوس زكية، 
، الرسالة اؼباجستَت، اعبامعة اإلسالمية ماالنج باستخداـ طريقة التدريس التباديل

  .ٕٛٓٓ ،اللغة اإلقبليزية جبامعة اغبكومية ماالنج
، هبا طرامق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُتؿبمود كامل الناقة ورشدي أضبد طعيمة، 
 .ـٖٕٓٓالرباط: مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة، 
، طرامق التدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباؿبمود كامل الناقة ورشدي أضبد طعيمة، 

والثقافة، ايسيسكو،  منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية والعلـو
 ـ. ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔ

منشورات جامعة دمشق،  ، دمشق:يف طرامق تدريس اللغة العربيةؿبمود أضبد السيد، 
 ـ.  ٜٜٚٔىػ/  ٙٔٗٔ

، الطبعة اؼبهارات اللغوية مدخل إىل خصامص اللغة العربية وفنوهناؿبمد صاحل الشنطى، 
 ـ. ٜٜٙٔ-ىػٛٔٗٔالرابعة، دار األندلس للنشر والتوزيع، 

، الرياض: اؼبملكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربيةؿبمد على اػبويل، 
 ـ.ٜٙٛٔالثانية ،  الطبعة
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عمن: مؤسسة  العلمي إلعداد الرسامل اعبامعة، أسس البحثمرواف عبد اجمليد إبراىيم، 
  ـ.ٕٓٓٓالوراؽ، 

أردف: دار اؼبسَتة للنشر -، عمافأساسيات البحث العلميمنذر عبد اغبميد الضامن، 
 ـ.  ٕٚٓٓوالتوزيع، 

"، عماف : دار تطبيقات عمليةتدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية و وليد أحم جابر، "
 ـ.  ٕٕٓٓالفكر 
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 ٔ جدوؿ
 نجماال اإلسالمية اؼبتوسطة اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يف النظامة

 
 ماالنج اؼبغفرة حبر اؼبدرسة مؤسسة 

 ماالنج اؼبغفرة حبر اؼبدرسة رميس

 جومبانج ماالنج اؼبغفرة حبر اؼبدرسة رميس وكيل

 رميسة إدارة وأمُت صندوؽ اؼبدرسة

 الرابع : قسم  معمل اللغة الثالث : قسم األسلويب الثاين  األوؿ

 ب-وايل الفصل الثاين

ب -ثالثوايل الفصل ال
 ب ب

 أ-وايل الفصل األوؿ

 أ-وايل الفصل الثاين

 ب-وايل الفصل الثاين

 أ-وايل الفصل الثالث

 ج-وايل الفصل الثالث

 الطلبةصبيع  ؾبلس اؼبعلمُت

 اؼبدرسة عبنة

 اؼبدرسة منهج قسم

 والتسهيالت الوسامل قسم الطبلة قسم

 عامة عالقات قسم

 منّسق

 اللغة قسم إستشاري قسم
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 ٕ جدوؿ
 ماالنج اإلسالمّية اؼبتوسطة اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يف والتسهيالت الوسامل

 العدد الوسامل والتسهيالت الرقم
 ٔ معمل اللغة ٔ
 ٔ معمل الكومبوتر ٕ
 ٔ معمل الكيمياء ٖ
 ٔ معمل الفيزياء ٗ
 ٔ ل  البيولوجيةمعم ٘
 ٙ اغبماـ ٙ
 ٔ اؼبطعم ٚ
 ٚ الفصل ٛ
 ٔ اإلدارة ٜ

 ٔ اؼبكتبة ٓٔ
 ٔ اؼبيداف ٔٔ
 ٖ مكاف اؼبوقف ٕٔ
 ٔ مسجد ٖٔ
 ٔ مصّلى ٗٔ
 ٔ مكاف الصّحة ٘ٔ
 ٔ مكاف اؼبدرسُت ٙٔ
 ٔ مكاف الضيوؼ ٚٔ
 ٔ مكاف الرياحة ٛٔ
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 1 حديقة 19
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 ٖجدوؿ 
 ماالنج اإلسالمّية اؼبتوسطة اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يف واؼبوظفُت اؼبدرسُت يئةى

 ومدرس المادة المنصب األسماء الرقم
 مدرس الفيزياء رميس اؼبدرسة رظباف ىيلى .ٔ
 مدرس الرياحيات نامب رميس اؼبدرسة يف قسم  اؼبنهج الدراسي سلفى أضبد أنديٍت  .ٕ
 مدرس الرياحيات سة يف قسم شؤوف الطلبةنامب رميس اؼبدر  أبن توفيق .ٖ
 مدرس اللغة اإلقبليزية نامب رميس اؼبدرسة يف قسم الوسامل اؼبدرسية بانبانج سفتياواف .ٗ
 مدرس البيولوجياء ويل الفصل السابع أ مصفى .٘
 مدرس اللغة العربية ويل الفصل السابع ب أضبد بوصَتي .ٙ
 مدرس الفيزياء ويل الفصل السابع ج  أغوس ياسُت .ٚ
 مدرس الوطنية ويل الفصل الثامن أ ؿبمد عفاف ناجح .ٛ
 مدرس اللغة اإلندونيسية ويل الفصل الثامن ب باغوس فقيو  .ٜ

 مدرس الرياحيات ويل الفصل التاسع أ  ابن توفيق .ٓٔ
 مدرس فن الثقافة  ويل الفصل التاسع ب سيف الرقيب .ٔٔ
سالمية مدرس الًتبية اإل - واحيودي .ٕٔ

 والتأديب
 مدرس العلـو اإلجتماعية - مفتاح البارى .ٖٔ
 مدرس الرياحة _ أفود ؿبفوظُت .ٗٔ
 مدرس الوطنية _ أضبد ـبتار شريف .٘ٔ
 مدرس اللغة اإلقبليزية _ ىَتدانو .ٙٔ
 مدرس الوطنية _ ؿبمد أغونج .ٚٔ
 مدرس اللغة العربية _ وامل .ٛٔ
 اؼبوظف - ؿبمد ثاين .ٜٔ
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20.  الموظف - محمد رزال 
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 ٗجدوؿ 
 ماالنج اؼبغفرة حبر اإلسالمّية اؼبتوسطة اؼبدرسة يف الطلبة ىيئة

 ـ ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ عاـ
 

 الفصل الثالث الفصل الثاين الفصل األوؿ
 ؾبموع

 ب أ ب أ ج ب أ
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 ٘ جدوؿ
 الدراسي اؼبنهج حسب على الدروس جدوؿ

 سة حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة اإلسالمّية ماالنجباؼبدر 

 ال   دروس الم   قررة ال رقم
 الص      فوف

 ال ثالث ال ثاني األول
 ٕ ٕ ٕ الًتبية اإلسالمية واآلدب .ٔ
 ٕ ٕ ٕ اللغة اإلندونيسية .ٕ
 ٕ ٕ ٕ اللغة اإلقبليزية .ٖ
 ٕ ٕ ٕ اللغة العربية .ٗ
 ٕ ٕ ٕ الًتبية الوطنية .٘
 ٕ ٕ ٕ احياتالري .ٙ
 ٕ ٕ ٕ الفنوف الثقافية .ٚ
 ٕ ٕ ٕ الرياحة البدنية وتدبَت الصحة .ٛ
 - ٕ ٕ الفيزياء .ٜ

 ٕ - - الكيمياء .ٓٔ
 - ٕ ٕ البيولوجيا .ٔٔ
 ٕ ٕ ٕ العلم الرامعي .ٕٔ

 ٕٓ ٕٕ ٕٕ المجموع
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 التق وي  ة اإلخ تي ارية المبرمجة الرقم
 اإليليكًتونكية .ٔ
 بدنيةالرياحة ال .ٕ

 كرة القدـ  - 
 كرة الطامرة  - 

 كرة السلة  - 
 كرة الطاولة  - 

 كرة الريشة  - 
 الفنوف اعبميلة  .ٖ

 القصيدة واألناشيد العربية - 
 اؼبوسيقى البنجاري - 

 فن السالح و الدفاع عن النفس - 
 الفن التمثيلي - 

 قرض الشعر - 
 الصحف واجملالت - 

 رمي اجملودتالوة القرآف الك - 
 اػبط العريب - 

 احملاحرة اؼبنربية - 
 أداب البحث واؼبناظرة - 
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 ٙ جدوؿ
 ماالنج اإلسالمّية اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يف اؼبقررة الكتب

 واؼبدرسُت واؼبطبع اؼبآدة مؤلف اؼبػػػػػػػػػػػآدة  اؼبػػػػػػػػػػػآدة الرقم
 مدرسةلل األندونيسية اللغة :  األندونسية اللغة .ٔ

 اؼبتوسطة
 ويايت إيئس

 التلميذ كتاب للناشئُت العربية :  العربية اللغة .ٕ
 ٖ ،ٕ ،ٔ اعبزء

 وإخوانو صيٍت إظباعيل.د

 Look Ahead for Senior :  اإلقبليزية اللغة .ٖ

High Students  
 وأخوانو مشس الثّانويّة للمدرسة الوطنية الًتبية : الوطنية الًتبية .ٗ
 العلـو تقوية برنامج.مهتدي الرياحيات : تالرياحيا .٘

 اؼبدرسة إدارة  والتكنولوجية
 اؼبدرسة يف اللجنة  :  والثقافة اعبميلة الفنوف .ٙ
 اؼبدرسة يف اللجنة  : الصحة وتدبَت البدنية الرياحة .ٚ
 سورينداري اؼبتوسطة  للمدرسة األنتوفولوجية : واألنًتوفولوجية االجتماعية العلـو .ٛ
 كاقبينجاف مارتُت الثّانويّة للمدرسة الفزياء :  الفيزياء .ٜ
 إسحاؽ ؿبمد الفزياء :  

 سودرمو أنكوؿ الثّانويّة للمدرسة الكيمياء : الكيمياء .ٓٔ.
 .مشسوري إستمار الثّانويّة للمدرسة البيولوجيا : البيولوجيا .ٔٔ

 ودياه ؼ فيفيت بيوسفَت :  



 

 

 
 

 قاممة اؼبالحق
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 الحقؼب

 

 

 

 

 

 
 
 ٔ.ٗالصورة 

 أماـ باب اؼبعهد حبر اؼبغفرة دباالنج
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ٕ.ٗالصورة 

 الفطة اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتتوسطة اإلسالمية دباالنج
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 ٖ.ٗالصورة 

 مبٌت اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتتوسطة اإلسالمية دباالنج

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ٗ.ٗالصورة 

 رسة حبر اؼبغفرة اؼبتتوسطة اإلسالمية دباالنجمدرس اللغة العربية يف اؼبد
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 ٘.ٗالصورة 

 مدرس اللغة العربية مع الباحث يف اؼبدرسة حبر اؼبغفرة اؼبتتوسطة اإلسالمية دباالنج
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 أ-العربية يف الفصل التاسع اللغة مدرس مع اؼبقابلة ورقة
 

 العربية؟ اللغة مدرس كنتَ  ىل .ٔ

 حصتكم؟ يفتدرس  مرة كم .ٕ

 ؟الفصل التاسع ذلك يف وفمتعل ماذا .ٖ

 ؟يف الفصل التاسع تعليم مهارة القراءة علمتُ  ؼباذا .ٗ

 ؟الفصل التاسع يفاللغة العربية  دراسة أكثر ما .٘

 (؟Reciprocal Teachingما ىو التدريس التباديل ) .ٙ

 ( من الطريقة؟Reciprocal Teachingىل التدريس التباديل ) .ٚ

 (؟Reciprocal Teachingيل )وؼباذا تستخدـ طريقة التدريس التباد .ٛ

 Reciprocalىل الطالب يف الفصل التاسع حيب يطريقة التدريس التباديل ) .ٜ

Teachingيف تعليم مهارة القراءة يف اللغة العربية ؟ ) 

 Reciprocalتنفيذ التدريس التباديل ) على العربية اللغة مدرس من ؿباولتكم ما .ٓٔ

Teaching؟غة العربية( يف تعليم مهارة القراءة يف الل 

يف تلك اؼبدرسة يستخدـ تنفيذ التدريس التباديل  العربية اللغة مدرس كل ىل .ٔٔ

(Reciprocal Teachingيف تعليم مهارة القراءة يف اللغة العربية )؟ 
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 احملاولة؟ تلك يف تعملوف اذما .ٕٔ

 لذلك، أنتم يستخدـ تلك الطريقة؟ .ٖٔ
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 رميس اؼبدرسة حبر اؼبغفرة ماالنج مع اؼبقابلة ورقة

 

 كم مدرسا يتعلم يف ىذه اؼبدرسة؟ .ٔ

 كم مدرسا يتعلم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة؟ .ٕ

 كم فصوال يف ىذه اؼبدرسة؟ .ٖ

 من اسم مدرس اللغة العربية اليت يتعلم يف ىذه اؼبدرسة يف فصل التاسع؟ .ٗ

 كيف يتعلم يف الفصل التاسع؟ .٘

 ىل تعرؼ بطريقة ما يستخدـ ذلك اؼبدرس؟ .ٙ

 ؟ما طريقة التدريس التباديل .ٚ

 ىل بتلك الطريقة، ذبعل الدراسة قبيحة يف الفصل التاسع؟ .ٛ

 ىل أنتم موافق إف كاف مدرس اللغة العربية يستخدـ تلك الطريقة؟ .ٜ
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 أ حبر اؼبغفرة اؼبتوسطة ماالنج-أحد التالميذ الفصل التاسع مع اؼبقابلة ورقة

 

 كيف حالك؟ .ٔ

 ما اظبك؟ .ٕ

 من أين أنت؟ .ٖ

 كم فصلك يا صباؿ؟ .ٗ

 غة العربية يف الفصل التاسع؟ىل يكوف دراسة الل .٘

 كم حصة يف األسبوع؟ .ٙ

 ما اسم مدرس اللغة العربية؟ .ٚ

 كيف ىو يدرس يف الفصل التاسع؟ .ٛ

 ىل أنت ربب دراستو؟ .ٜ

 ىل صديقك ربب دراستو أيضا؟ .ٓٔ

 ما ربب على دراستو؟ .ٔٔ



 

 

 ٔ جدوؿ
 ماالنج اإلسالمية اؼبتوسطة اؼبغفرة حبر اؼبدرسة يف النظامة

 
 ماالنج اؼبغفرة حبر اؼبدرسة مؤسسة

 ماالنج اؼبغفرة حبر اؼبدرسة رميس

 جومبانج ماالنج اؼبغفرة حبر اؼبدرسة رميس وكيل

 رميسة إدارة وأمُت صندوؽ اؼبدرسة

 الرابع : قسم  معمل اللغة الثالث : قسم األسلويب الثاين  األوؿ

 ب-وايل الفصل الثاين

ب -وايل الفصل الثالث
 ب ب

 أ-وايل الفصل األوؿ

 أ-وايل الفصل الثاين

 ب-وايل الفصل الثاين

 أ-وايل الفصل الثالث

 ج-وايل الفصل الثالث

 صبيع الطلبة ؾبلس اؼبعلمُت

 اؼبدرسة عبنة

 اؼبدرسة منهج قسم

 والتسهيالت الوسامل قسم الطبلة قسم

 عامة عالقات قسم

 منّسق

 اللغة قسم إستشاري قسم



 

 

SILABUS 
 

 

Nama Sekolah  : SMP Bahrul Maghfiroh Malang        

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab  

Kelas/Semester    : IX / II 

 

Standar Kompetensi    :    

Menyimak   : Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari  

Berbicara   : Mengungkapkan informasi secara lisan berbentuk paparan atau dialog tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari  

Membaca   : Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari  

Menulis      : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau dialog tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari  

 

 

Kompetensi Dasar 
 

Materi Pembelajaran 
 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber  

Belajar 

1 2 3 4 5 6 7 

Menyimak 

5.1 Mengidentifikasi bunyi, 
ujaran (kata, frasa 
atau kalimat ) dalam 
suatu konteks dengan 
tepat 

 

 

Wacana yang memuat kosa kata, 

struktur kalimat dan ungkapan 

komunikatif sesuai tema, misalnya : 

a) 

 

 Mendengarkan wacana lisan 
menggunakan berbagai media. 

 Menyebutkan kata-kata yang didengar 

 Mencocokkan gambar dengan ujaran 
yang didengar 

 Menuliskan beberapa kata yang didengar 
dengan bantuan guru 

 

 Mencocokkan gambar 
dengan kata, frasa atau 
kalimat yang didengar 

 Melengkapi kalimat dengan 
kata yang disediakan 

 Menentukan benar/salah 
ujaran yang didengar 

 
Jenis : 

Tugas individu  

(menyimak dialog) 

 

 

 fasilitas 
umum 1 x 40 

 Wisata  
1 x 40 

 

 

1. Buku paket 
pelajaran bhs. 
Arab Program 
Bahasa Asing 

2. al Arabiyah 
Bayna Yadaik 

3. MP3 



 

 

 

 

 

 

 

5.2 Menangkap makna 
dan gagasan atau ide 
dari berbagai bentuk 
wacana lisan secara  
tepat  

 

 

 وسهال أهال

 .فضلك من معجما أرٌد

 ترٌد؟ معجم أي

 العربً المعجم أرٌد

 أٌضا؟ ترٌد وماذا العربً، المعجم تفضل

 القواعد وكتاب القراءة كتاب أرٌد

 هل. القواعد كتاب وهذا القراءة كتاب هذا

 آخر؟ شٌئا ترٌد

 وشكرا ال،

 رٌاال ثالثون المطلوب

 رٌاال ثالثون هذه تفضل،

 (191 ص 1 ج ٌدٌك بٌن العربٌة أنظر)

b) 

 جٌفضل كثٌر من الناس التروٌح خار

البٌت، حٌث ٌقضون الوقت فً مخٌمات. 

وٌختلف الوقت الذي ٌقضٌه الناس فً 

خٌمات، فقد ٌكون لٌلة واحدة، وقد الم

ٌكون عدة أسابٌع. وٌختلف المكان، فقد 

ٌكون على شاطئ البحر، أو فً البر، أو 

فً الغابة، أو فً الصحراء، أو بٌن 

 الجبال، حٌث الهواء النقً. ... إلخ

 (33 ص 2 ج ٌدٌك بٌن العربٌة أنظر)

 

 Menentukan benar atau salah ujaran  

 yang di dengar 
 

 Mendengarkan wacana lisan dengan 
menggunakan berbagai media (guru atau 
tape) 

 Mendiskusikan isi wacana lisan 

 Menuliskan isi wacana lisan secara 
umum 

 Memaparkan isi wacana lisan secara 
umum  

 

 

 

 

 

 

 

 Menentukan tema dari 
wacana lisan 

 Menentukan ide pokok dari 
wacana lisan.  

 Mengungkapkan kembali 
informasi rinci dari wacana 
lisan. 

 Mengidentifikasi kosa kata-
kosa kata baru atau sulit 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis: 

Tugas Kelompok 

(menentukan 

tema, ide pokok, 

menulis informasi 

rinci dan 

mengidentifikasi 

kosa kata sulit) 

Test : Tulis 

(Ulangan harian) 

 

 

 

 

 

 fasilitas 
umum 3 x 40 

 Wisata  
3 x 40 

 

4. Qawaidul 
Lughah al 
Arabiyah 

5. Kamus 
6. Multimedia 
7. Lab. Bhs 



 

 

BERBICARA 

6.1 Menyampaikan 
gagasan atau 
pendapat secara lisan 
sesuai konteks 
dengan lafal yang 
tepat 

 

 

 

 

 

6.2 Melakukan dialog  
sesuai konteks 
dengan tepat dan 
lancar  

 

 

 

  

 

Dialog tentang: 

1. Berbelanja, misalnya : 

 خدمة؟ تفضل، أي

 سمحت لو قمٌصا ارٌد

 وهذا. القمصان قسم هذا هنا، تفضل

 أزرق، وهذا أصفر وهذا أبٌض، قمٌص

 أسود وهذا أحمر، وهذا

 القمٌص؟ بكم

 دٌنارا بعشرٌن القمٌص

 ترٌد؟ قمٌص أي

 ألزرقا القمٌص أرٌد

 األزرق القمٌص هو هذا

 جمٌلة أثواب لدٌنا

 الثوب؟ بكم

 دٌنارا بثالثٌن الثوب

  إلخ... بٌض األ الثوب أرٌد

 (239 ص 2 ج ٌدٌك بٌن العربٌة أنظر)

 

 

2. Mengisi waktu luang, 

 

 Mendengarkan wacana lisan 

 Mengulangi/menirukan 
ujaran(kata/frasa/kalimat)  

 Menjawab secara lisan mengenai isi 
wacana dengan tepat 

 Menceritakan kembali isi wacana  

 Bercerita sesuai tema 
 

 

 

 

 Mengajukan pertanyaan kepada teman 
di kelas  

 Menjawab pertanyaan yang diajukan 
lawan bicara 

 Melakukan percakapan sederhana 
dengan teman sekelas/sebaya   

 Bermain peran 

 

 Menirukan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 
dengan tepat 

 Melafalkan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 
dengan intonasi yang tepat 

 Menyampaikan informasi 
sesuai konteks  
 

 

 

 Mengajukan pertanyaan 
sesuai konteks 

 Menjawab pertanyaan 
     sesuai konteks 

 Menceritakan 
keadaan/kegiatan sesuai 
konteks 

 Melakukan percakapan 
sesuai konteks 

 

 

 

Jenis : 
Praktek 
(demonstrasi) 
Ulangan harian 

 

 

 

 

 

 

Jenis : 

Tugas individu/ 

kelompok  

Test : praktik 

Bentuk : 

demonstrasi 

 

 

 fasilitas 
umum 2 x 40 

 Wisata  
2 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 fasilitas 
umum 2 x 40 

 Wisata  
2 x 40 

 

 



 

 

misalnya: 

 العطلة على األبواب، ٌا أحمد.

 ٌا لها من فرصة طٌبة ٌا ام أحمد

 لة؟كٌف سٌقضً أوالدنا العط

 هٌا نناد األوالد ونناقشهم فً األمر.

فكرة طٌبة. سأنادٌهم اآلن، ٌا أحمد، نا 

 فاطمة، ٌا طارق، ٌا ندى، ٌا بدر.

 )ٌحضر األوالد(

كً ف نقضً العطلة ٌا أوالد؟ نرٌد 

 آراءكم.

 أرى السفر إلى مصٌف جمٌل.

 أحسنت. وما رأٌك ٌا فطمة؟

 أرى عمل حدٌقة البٌت.

 فلٌس فً بٌتناحدٌقة ٌا لها من فكرة طٌبة!

............................... 

 عطلة سعٌدة ٌا أوالد.

 (32ص  2)انظر العربٌة بٌن ٌدٌك ج 

MEMBACA 

 Melafalkan dan 
membaca nyaring kata, 
kalimat dan wacana 
tulis secara tepat dan 
benar 

 

Wacana tentang: 

a. Bank, misalnya: 

 من ٌوم كل فالمصار أي البنوك تفتح

 الرابعة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة

 

 Menirukan lafal guru dalam membaca 
kata/frasa/kalimat 

 Membaca wacana dengan nyaring di 
depan kelas 

 

 

 Melafalkan 
kata/frasa/kalimat dengan 
tepat  

 Membaca nyaring 
kata/frasa /kalimat dengan 
intonasi dan lafal yang 
tepat 

 
Jenis: 

Tugas individu 

Bentuk: 

 

 fasilitas 
umum 1 x 40 

 Wisata  
1 x 40 

 



 

 

 

 Mengidentifikasi 
bentuk dan tema 
wacana secara tepat 
dan benar  

 

 

 

 Menemukan makna 
dan gagasan atau ide 
wacana secara tepat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واألحد السبت ٌوم ٌومان، إال الظهر، بعد

 توجد ذلك ومع. الرسمٌة العطلة وأٌام

 العطلة، أٌام مغتوحة تظل أخرى أماكن

 لممارسة بها ٌتصلوا أن الناس فٌستطٌع

 تحوٌل مثل المصرفٌة، المعامالت بعض

 وهً. احٌةالسٌ الشٌكات وصرف النقود،

 ومكاتب الكبٌرة بالفنادق اإلستقبال مكاتب

 ومكاتب التجارٌة بالمحالت الصرف

 إلخ... والمطارات السٌاحة

)انظر إلى اللغة العربٌة لبرنامج اللغة 

 (104 - 103األجنبٌة ص 

 

b. Wisata ke Timur Tengah 

 احدى فً أدرس إندونسً تلمٌذ أنا

 سةالمدر أعلنت ٌوم فً. الرٌاض مدارس

 على الشرقٌة المنطعة إلى رحلة عن

 .العربً الخلٌج

 المشرفون وصل الرحلة ٌوم وفً

 وكانت. المدرسة إلى مبكرٌن والتالمٌذ

 اإلنتظار فً السٌارة

 وسط طوٌل طرٌق فً السٌارة بنا سارت

 حقول شاهدنا طرٌقنا وفً. الصحراء

 الزٌت تنقل التً األنابٌب وخطوط الزٌت

 .الموانً إلى

 وأقمنا ساعات، ست بعد الظهران وصلنا

 البترول بجامعة الطالب استراحة فً

 جدٌثة كبٌرة جامعة وهً. والمعادن

 إلخ... المبانً

 

 

 

 Membentuk kelompok 

 Menentukan tema wacana tulis dalam 
kerja kelompok 

 

 

 Membaca wacana tulis 
 Menentukan informasi umum  
 Menentukan informasi tertentu dalam 

kerja kelompok 
 Menyusun kalimat acak menjadi wacana 

dalam kerja kelompok 
 Menjawab pertanyaan mengenai 

informasi rinci dari wacana tulis 
 

 

 Menentukan tema wacana 
tulis 

 

 

 

 Menentukan ide pokok dari 
wacana tulis 

 Menentukan informasi rinci 
dari wacana tulis 

 Menafsirkan makna 
kata/ungkapan sesuai 
konteks 

 Menjawab pertanyaan 
mengenai informasi 
tertentu dari wacana tulis 

 Mencocokkan tulisan 
dengan gambar/bagan/ 
denah dsb. 

 Menjawab pertanyaan 
mengenai informasi rinci 
dari wacana tulis  

 

Membaca nyaring 

Test praktek 

 

 

 

Jenis: 

Tugas kelompok 

Bentuk: 

Diskusi 

 

Jenis : 

Tugas kelompok 

Bentuk: 

Diskusi 

Test tulis 

Bentuk: 

Memilih dan 

menjawab 

Ulangan harian 

 

 

 

 

 

 fasilitas 
umum 1 x 40 

 Wisata  
1 x 40 

 

 fasilitas 
umum 4 x 40 

 Wisata  
4 x 40 

 



 

 

  (للناشئٌن العربٌة انظر)

 

MENULIS 

 Menulis kata, 
frasa,dan kalimat  
dengan huruf, ejaan 
dan tanda baca yang 
tepat dan benar 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengungkapkan 
gagasan atau pendapat 
secara tertulis dalam 
kalimat dengan 
menggunakan kata, 
frasa, dan struktur yang 
benar  

 

1. Menulis Khat riq’ah 

 إلى بأٌدٌكم تلقوا وال: تعالى هللا قال

 .التهلكة

 رحٌما بكم كان هللا إن أنفسكم تقتلوا وال

2. Menulis dikte, misalnya: 

، المصرفٌة المعامالت، الرسمٌة، البنوك

 الحساب فتح، توفٌر صرف،، تحوٌل

شاطئ البحر، البر،  الرحلة، العطلة، أٌام

 الصحراء، الجبال، سالهواء النقً. الغابة،

 

3. Melengkapi wacana: 

 الساعة من ٌوم كل المصارف أي...  تفتح

 بعد الرابعة الساعة إلى صباحا التاسعة

 وأٌام واألحد السبت ٌوم ٌومان، إال الظهر،

 .... العطلة

 لممارسة بها ٌتصلوا أن الناس ٌستطٌع

 الشٌكات... و النقود،...  مثل ،... بعض

 السٌاحٌة

 

 احدى فً أدرس إندونسً تلمٌذ أنا

 المدرسة أعلنت ٌوم فً. الرٌاض مدارس

 الخلٌج على الشرقٌة المنطعة إلى...  عن

 

 Menyalin khat riq’ah yang dicontohkan 
oleh guru 

 Menulis kata-kata, frasa atau kalimat 
yang didiktekan guru 

 Melengkapi wacana dengan kosa kata 
yang tersedia 

 Menyusun frasa/kalimat yang tersedia 
menjadi sebuah paragraf  

 

 

 

 

 Membuat cerita berdasarkan pengalaman 
sendiri 

 Membuat wacana dalam kerja kelompok 
berdasarkan ide-ide pokok yang dibuat 
oleh guru  

 

 

 Menulis kalimat dengan 
khat riq’ah 

 Menulis kata-kata, frasa 
atau kalimat yang 
didektekan oleh guru 

 Menyusun kata / frasa 
menjadi kalimat dengan 
struktur yang tepat 

 Menyusun frasa/kalimat 
yang tersedia menjadi 
wacana 

 

 Membuat wacana/cerita 
sederhana sesuai tema 

 

Jenis: 

Tugas individu 

Test : tulis 

Bentuk uraian 

terbatas 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis: 

Tugas individu 

Test: tulis 

Bentuk uraian  

Ulangan harian 

 

 fasilitas 
umum 2 x 40 

 Wisata  
2 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fasilitas 
umum 3 x 40 

 Wisata  
3 x 40 

 

 



 

 

 .العربً

 

Qawaid: 

 فعلية جملة

 

            Jombang 20 Maret 2016 

 

Mengetahui/menyetujui:              Penyusun, 

Kepala Madrasah,                Guru Bahasa Arab, 

 

 

Risman Heli, M.Si                                                Wail. 

NIP. -                NIP. - 
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 السَتة الذاتية
 
 ي: أضبد بوصَت    االسم-
 ٖٕٕٓٓٓٚٔ:   رقم القيد-
 ٖٜٛٔينايَت  ٔ: سورابايا،   التاريخ-
 بليمبينج فوروانطارا ماالنج ٔٗ: الشارع سيليكات رقم  العنواف من ماالنج -
 غوبينج كارتاجايا سورابايا ٛ٘: جووينغاف  الشارع من سورابايا -
 ٖٜٕٖٕٛٙٗٙٔٛٓ:   رقم اؽباتف-
  achmad_alachyar@yahoo.com: الربيد االلكًتوين-

 : خلفية الدراسية-

 اؼبدارس:  .ٔ

 ، ٜٜٛٔجوينغاف غوبينج كرتاجايا سورابايا " مّتقُتيف روحة األطفاؿ " قد متّ   -

 ، ٜٜٙٔمانيار غوبينج كرتاجايا سورابايا  اإلسالميةج من اؼبدرسة اإلبتدامية وزبرّ   -

اف باسورواف رجوصو غوندانج ويت" رجوصوج من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية "وزبرّ   -
ٕٖٓٓ ، 

 ،ٕٙٓٓفتَتوقباف جومبانج " دار العلـوانوية اإلسالمية "وزبرج من اؼبدرسة الثّ   -

جامعة موالنا مالك إبراىيم  اإلسالمية اغبكوميةباعبامعة  -وزبرج من قسم اللغة العربية   -
 .ٕٔٔٓاإلسالمية اغبكومية ماالنج 

 
  : اؼبعاىد .ٕ

 (ٖٕٓٓ-ٜٜٚٔمفونج غوندانج ويتاف باسورواف )مفتاح العلـو ىداية اهلل تااؼبعهد -
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 (ٕٗٓٓقديري ) ”"لَتبويوؼبعهد ا  -

 (ٕ٘ٓٓفلوصا قديري ) ”"الفالحؼبعهد ا  -
 (ٕٙٓٓ-ٖٕٓٓفتَتوقباف جومبانج )" دار العلـواؼبعهد "  -

 


