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 إهداء
  :إىل  العلميأهدى هذا البحث 

  احملبوبة ميسيايت يأم

ا وحفظها هللا يف سالمة اإلميان واإلسالم يف الدنيا ين صغري ياعسى هللا أن يرمحها كما رب

  خرةواآل

  

  احملبوب و احملرتم  سونرديأيب 

  عمره بالطاعة إليكحياته و طول  بارك هللا يف

  

بةاحملبو صغرية ال يتأخإىل   

 دافعا نفسي يف سلوك احلياة لطلب العلم

  

  أصحايب و زمالئي 

 الذين قد ساعدوين يف انتهاء كتابة هذا البحث العلمي
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 كلمة الشكر و التقدير
 ني عن نعمه ظاهره وباطنه، ألّلهم أنت فاعل املختار لكلالعامل احلمد h رب

. مفعول من الكائنات واألثار، نشكرك على مزيد نعمتك، ومضاعف جودك وكرمك

 ؤديهرفع ميورسوله دا رسول اxّ عبده وأشهد أن حمم. هللا املبدئ املعيدأشهد أن الإله إال 

  .م وأصحابه أمجعنيإىل مراتب أوىل التمجيد صلى هللا عليه و سل

رجانا يف قسم تعليم اللغة العربية لنيل درجة س العلميت كتابة هذا البحث قد مت  

، جة ماالنإبراهيم اإلسالمية احلكوميعة موالنا مالك جبام الرتبية والتعليمكلية علوم ال

م جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من قد ساعدين على كتابة هذا فيسرين أن أقد

  :البحث، وهم 

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهارجو، مدير جبامعة موالنا مالك إبراهيم  .١

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا   ، عميداملاجستري نور عليفضيلة الدكتور  .٢

 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

كلية علوم الرتبية قسم تعليم اللغة العربية   ةرئيس ،فضيلة مملوءة احلسنة املاجستري .٣

 .امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججب والتعليم

إللقاء إقرتاحات للباحثة يف   هاوقت تقض قدفضيلة زكية عارفة املاجستري اليت  .٤

 . احىت كتبت الباحثة حبثا جديدا ظريفا صحيح كتابة هذا البحث

كلية علوم الرتبية والتعليم مجيع األساتذة األفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية   .٥

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذين ينورون روحي و 

 .بعلومهم و إرشادا�م حىت تتم كتابة هذا البحث العلميليب 

قد منحين  اليت ماالنج الثالثاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ةرئيس .٦

 .الفرصة للقيام بالبحث يف تلك املدرسة
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األساتذة و التالميذ الاليت قد ساعدوين للحصول على البيانات احملتاجة يف كتابة  .٧

 .هذا البحث العلمي

ذكر أمساءهم واحدا فواحدا، ء الذين ساعدوا الباحث و اليستطيع أن يهؤآل .٨

 . جزاهم هللا أحسن اجلزاء

 xّاه إي. على أن جيزيهم بأحسن ماعملواأقول جزيل الشكر إليهم مجيعا و أدعو هلم ا

ا بقبول حسن وجزاءهم هللا خري تقبل اxّ تعاىل من. والتوفيق و اهلداية والنفع أسأل الرمحة

  .العاملني خرة، آمني يا ربدين والدنيا واآلجلزاء يف الا

  

     الباحث

  

  

 حممد معروف

  ١٠١٥٠٠٠٦: رقم القيد 
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قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
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  .ماالنج

  

  حتريرا مباالنج

 )_______________(  دانيال حلمي املاجستري الدكتور  .١

 )_______________(  املاجستريسالمت دارين الدكتور  .٢

  )_______________(              املاجستري  زكية عارفة .٣

  

  املعرف

  عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

  

 

 الدكتور نور علي املاجستري
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  الرتبية والتعليمعميد كلية علوم تقرير 
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  إقرار الطالب

  :أنا املوقعة أدناه وبيانايت كاآليت
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يف  )S1(أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر�ا لتوفري الشرط لنيل درجة سرجانا 

تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

  :احلكومية ماالنج حتت العنوان

  فعالية أسلوب النصر يف ترقية مهارة القراءة

وإذا ادعى . من إبداع غريي أو بتأليف آخر حضر�ا وكتبتها بنفسي وما زور�ا

أحد استقباال أ�ا من تأليفه وتبني أ�ا فعال من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، 

  .ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية علوم الرتبية والتعليم

  .هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ال جيربين أحد على ذلك

  ٢٠١٤أبريل  ٦االنج، م

  توقيع صاحب اإلقرار      

  

 

  حممد معروف

  ١٠١٥٠٠٠٦: رقم القيد 
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تقدمي األسئلة لالختبار القبلي   ٢٠١٣ديسمرب  ١٨  ١

  والبعدي 

  

إتفاقية األسئلة لالختبار القبلي   ٢٠١٣ديسمرب  ٣٠  ٢

  والبعدي

  

    اإلجراء يف عملية البحث   ٢٠١٣ديسمرب  ٣١  ٣

    الباب الثاين –تقدمي الباب األول   ٢٠١٤فرباير  ٥  ٤

    الباب الرابع –تقدمي الباب األول   ٢٠١٤أبريل  ٢  ٥

    الباب الرابع –تقدمي الباب األول   ٢٠١٤أبريل  ٤  ٦

    الباب الرابع –تقدمي الباب الثالث   ٢٠١٤أبريل  ٦  ٧

  

  العربية تعتمر رئيسة قسم تعليم اللغة
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  مستخلص البحث

فعالية أسلوب النصر يف ترقية مهارة القراءة للطلبة يف  .٢٠١٤ .حممد معروف

 كلية .اجلامعي البحث .املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج الثالث

 .ماالنج احلكومية إبراىيم اإلسالمية مالك موالنا جبامعة العربية اللغة تعليم قسم الرتبية،

 .املاجستريزكية عارفة  :ةاملشرف
 

  القراءة مهارةاألسلوب النصر،  : األساسية الكلمات

 يعطي هي النشاط الذي القراءة. التدريس يف األساسية املوادمن  القراءة هي  

 تنميإجيادحلول املشكلة، و وحتليل، و  اختاذ قرار،، توفر تقييماو  التفكري مجيع أشكال

. إىل األسلوب حيتاج القراءة يف لتسهيل. مداركهم الطالب، وتوسع عند التفكري مهارات

يف  واحد منها أسلوب النصر هو األسلوب الذي يستخدم .متنوعة الوسائل كانت

مث الباحث يستخدم يف تعليم مهارة القراءة . فهم القرآنحفظ القرآن، وترجم القرآن، و 

  .ةماالنج الثالث املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة يف

بأسلوب  القراءة تعليم خطوات معرفة على احلصول : البحث أهداف من و

 املدرسة يف القراءة مهارة يف ترقية أسلوب النصر فعالية على معرفة و احلصول. النصر

  .ةماالنج الثالث املتوسطة اإلسالمية احلكومية

 فصل أوال الفصلني، من يتكون الذي التجرييب املنهج هو البحث هذا منهج أما

من االختبار، و  البحث أدوات استخدمت و الضابطة، فصل ثانيا و التجريبية

  .املالحظة االستبيان، و

املتوسطة اإلسالمية  املدرسة يف بأسلوب النصر القراءة تعليم يدل نتائج إن

 إن. النص من لةئاألس إجابة يف الفهم سرعة يكونون أل�م فعالية ةماالنج الثالث احلكومية

 و ٢،٣٦% = ١نتيجة املستوى  من أكرب ٤،١٠٤= الفصلني  بني  "ت" نتيجة 

 أن أى .مقبول مبعىن و ذلك ١،٦٦% = ٥املعنوي  املستوى نتيجة من أكرب كذلك

املتوسطة  املدرسة يف و أسلوب النصر يف ترقية مهارة القراءة. مقبولة البحث هذا فروض

  .هلا مؤثّر ةماالنج الثالث اإلسالمية احلكومية
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 Reading is an important material in a learning. Reading is an activity 

covering all of thinking forms, giving value, decision, analyzing, finding the 

solution, developing the thinking skill to students and widening their knowledge. 

To make reading easy, it needs a learning technique. The learning technique are 

various. One of them is An-Nashr technique, it is a method used in memorizing, 

translating, and understanding Al-Qur’an. In short, the researcher applies in 

reading skill in Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang III. 

 The purpose of this research is knowing the steps of lesson of reading by 

using An-Nashr technique in MTsN Malang III and the results of An-Nashr 

technique application in improving the reading skill in MTsN Malang III.  

In this research, using a research experiment that consisted of two groups, 

the first group of experimental class, the second class of the control group, while 

the maid instrument in the form of tests, questionnaires and observation. 

The result of learning of reading skills by using an-Nasr technique in 

MTsN Malang III is effective because they become faster in understanding and 

answering questions from the text. The test result shows that the result “t” is 

greater than the significance 4.104 2.36 = 1.66 = 1% and 5% of the t test and the 

results are received, the effectiveness of An-Nasr technique in improving the 

reading skills of students in MTs N Malang III is very effective. 
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Pembimbing: Zakiyah Arifa, M.Pd 

 

 

Kata kunci: Teknik An-Nashr, Keterampilan Membaca.  

 Membaca merupakan materi yang penting didalam sebuah pembelajaran. 

Membaca merupakan kegiatan yang meliputi semua bentuk-bentuk berpikir, 

memberi penilaian, memberi keputusan, menganalisis, mencari pemecahan 

masalah dan mengembangkan ketrampilan berpikir pada siswa serta memperluas 

wawasan mereka. Untuk memudahkan dalam membaca memerlukan teknik 

pembelajaran. Teknik pembelajaran bermacam-macam. Salah satunya adalah 

teknik an-nashr yaitu teknik yang digunakan dalam menghafalkan al-qur’an, 

menerjemah dan memahami al-qur’an. Dan peneliti menerapkannya dalam 

pembelajaran keterampilan membaca di Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang III. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui langkah-

langkah pembelajaran membaca dengan teknik an-nashr di MTsN Malang III dan 

mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan teknik an-nashr dalam 

meningkatkan ketrampilan membaca di MTsN Malang III. 

 Dalam penelitian ini menggunakan penelitian eksperiment yang terdiri 

dari dua kelompok, pertama kelompok kelas eksperimen, kedua kelompok kelas 

kontrol, adapun instrument pembantu berupa Tes, angket dan observasi. 

 Hasil dari pembelajaran ketrampilan membaca dengan menggunakan 

teknik an-nashr di MTsN Malang III efektif karena mereka menjadi lebih cepat 

dalam memahami dan menjawab pertanyaan dari teks. Hasil tes menunjukkan 

bahwa hasil t hitung adalah 4,104 lebih besar dari signifikansi 2,36 = 1 % dan 

1,66 = 5 % dan hasil dari t test ini adalah diterima, efektifitas teknik an-nashr  

dalam  meningkatkan ketrampilan membaca siswa di MTs Negeri Malang III 

sangat efektif. 
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 الفصل األول

  أساسيات البحث ومنهجيته

 البحث أساسيات : األول املبحث

  مقدمة  -أ 

نطق الرموز و فهمها، و حتليل ما هو مكتوب ونقده، و هي لقراءة ا

 واالنتفاع به يف املواقف احليوية،التفاعل معه، و اإلفادة منه يف حل املشكالت، 

  .١واملتعة النفسية باملقروء

 قراء?م يف املتفوقون التالميذ .التدريس يف األساسية املوادمن  القراءة هي

متفوقني يف  التالميذفال يكون  .مراحلهم التعليمية يف سائر سوف يتفوقون

القراءة وسيلة  لذلك كانت .إذا ليس لديهم الكفاءة األساسية يف القراءة دروسهم

 .من الوسائل األساسية لتحقيق أهداف تعّلم اللغة

إOا  .سهلة وبسيطة اليت ليست املهارات اللغوية هي إحدى القراءة

 جمموعة متنوعة تنطوي على ولكنها أو الكلمات األحرف نطق ليست جمردة يف

، توفر تقييماو  التفكري مجيع أشكال طيعي هي النشاط الذي القراءة .من معانيها

 الشخص الذي يف بعض األحيان مث. إجياد حلول املشكلةوحتليل و  اختاذ قرار

 متت قراء?ا كان مجلتنيمجلة أو  أو يكرر أن يقف مدة جيب النص يقوم بقراءة

وفهمها  ملعرفة النصوص العربية هناك عدة طرق لذلك. ٢فهمهلتفكري ما قد قرأه و 

 .اللغة العربية يف تعّلم

 وقال .تعلم اللغة العربيةتحقيق أهداف إّن الطريقة هلا مكانة عظيمة ل

إذا كان  .اهلدف حتقيق إىل من خالهلا وسيلة، فإن هذه الطريقة ٣عارفني حممد

                                                           

١
 ١٢٣املهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسها، دار املسلم للنشر و التوزيع ، الرياض ، ص : أمحد فؤاد عليان  

2
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يقوم  عملية التعليم والتعلم اليت  فيلزم أن تكون هناك الطريقة كل، األمر كذلك

 ، يقول إنّ ٤فؤاد أمحد يف، أنتوين إدوارد، و على ذلك .ريبامل علم أوامل tا

 يعترب .اللغة احملددة علىالقائم نهج املنهجي لل للعرض خطة شاملة األسلوب هو

 أمهية منيعترب أكثر للطالب و  املواد الدراسية نقليف  علم أو على أOا فن الطريقة

أساليب  .الطريقة إعمال يه يةالتعلم األساليب مث .وحده اجلانب املادي

 اليت يف املمارسة العمليةالوسيلة و اخلطوات شكل خطة، القواعد و  هو التدريس

  .التعليمأهداف  يف الفصل الدراسية، لتحقيق التعليميف عملية  ستقام

 ?دف وإىل جانب .تعليم اللغة العربية االستمرار يؤدوOا أساليب تطوير

تعليم ال تطوير أساليب. اليت تقدم املعلم الدروس وفهم التالميذفهم على لسرعة ال

  .اللغة العربية دروس اكثر اهتماما التالميذأيضا لكي  يستمر

 .النص العريب يف فهم صعوبة ال تزال لديها التالميذ اتضح يقةاحلق يف

يف  واألساليب بعض االسرتاتيجيات بدأت بالفعل يف تنفيذ املعلمني على الرغم

هناك  ولكن ال يزال. التعليم قبل أن يبدأ التعلم وشرح املفردات اجلديدة عملية

وهذا تأسيًسا مبا . العربية النص يف فهم صعوباتال جيدون الذين التالميذ بعض

 احلكومية املتوسطة اإلسالميةاللغة العربية يف املدرسة  ليمتع يف قد الحظه الباحث

 يف فهم صعوبة ومشكالت الذين لديهم ٥التالميذ فوجد الباحث الثالثة ماالنج

  .النص العريب

حفظ  أساليب التعليم لتسهيل احلقائق املذكورة،  قدم الباحث من

طريقة  أو يعين أسلوبمعروف باألسلوب النصر النص العريب فهم املفردات و 

 ٢٠٠٠يف عام  هذا األسلوب وقد بدأ. القرآن الكرميوفهم  ترمجةو  احلفظ لتعليم

                                                           
4
 Ahmad Fuad Efendy. Metode Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat، 2004)، hal. 6. 

5
 Siswa MTsN Malang 3 kelas VIII pada 4 agustus 2013 



٣ 

 

يستطيع سلوب األ هذه ألن استخدام. ماالنج، واجاك من توفيق من قبل حممد

 افرتض ،ولذلك. وترمجته ٣٠اجلزء أن حيفظوا االبتدائية تالميذ يف املدرسةال

اتقان  يف الطلبة مهارة القراءة، قدرة يف األسلوبهذا  تطبيق مت إذا الباحث

   .زيادة النص فهمو  مفردات

 يشكل يتال الثالثةماالنج  املتوسطة اإلسالمية احلكومية إّن املدرسة

 مبا يف ذلك العديد من األشياء يتضح من وهذا ما. املدرسة املشهور يف ماالنج

ماالنج وحوهلا فحسب ، دائرة ليس من  يف هذه املدرسة الذين يدرسون التالميذ

وكل من يريد أن يتعلم يف هذه املدرسة . ولكنهم أيضا يأتون من خارج ماالنج

 .اجلديد التالميذالتصنيفي الذي هو شرط لقبول  االختبارفيلزم له أن ينجح يف 

 ثنائية اللغةوالفصول  جلاملعالفصول يعين الفصول  نوعة منمت لديها هذه املدرسة

 إجنازب إضافة إىل ذلك هذه املدرسة مشهورة .الفصول العاديةاملوهوبني و والفصول 

هي اليت تكون خلفية البحث  و .وطنية افظات أوحم، منطقة كانت أو تالميذها

  . لدى الباحث الذي يريد أن يقوم به

 أسئلة البحث  -ب 

 :يلى  كما البحث أسئلة الباحث يقدم السابقة، املشكالت حسب    

 املدرسة يف القراءةمهارة تعليم ل النصر أسلوبتطبيق كيف خطوات  - ١

 ؟ الثالثةماالنج  احلكومية املتوسطة اإلسالمية

املتوسطة اإلسالمية  املدرسة النصر يف أسلوببما مدى فعالية تعليم القراءة  - ٢

 ؟ الثالثةماالنج  احلكومية
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 أهداف البحث  -ج 

 املدرسة يفالقراءة مهارة تعليم ل النصر أسلوبتطبيق خطوات  معرفة - ١

 .الثالثةماالنج  املتوسطة اإلسالمية احلكومية

املتوسطة  املدرسة القراءة يف مهارة ترقيةيف  النصر أسلوب فعالية معرفة - ٢

  .الثالثةاحلكومية ماالنج  اإلسالمية

 فروض البحث  -د 

 يف الثامن الصف طلبة على القراءة لتعليم النصر أسلوب استخدامبإن  - ١

التعليم  كونيس الثالثةماالنج  احلكومية املدرسة املتوسطة اإلسالمية

 .فعاال

و  القراءة تعليم يف النصر سلوبباأل يتعلمون الذين الطلبة بني فرق هناك - ٢

   .النصر أسلوب بدون يتعلمون ال الذين التالميذ

 أمهية البحث  -ه 

 النظرية األمهية - ١

 النصر أسلوبب تعليمها و القراءة تعّلم مهارة عملية يف النظرية لزيادة  )أ 

 .الثالثةماالنج  املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة يف

 أسلوبب تعليمها و القراءة تعّلم مهارة يف االقرتاحات الرتبوية تقدمي  )ب 

 .الثالثة ماالنج احلكومية الددرسة املتوسطة اإلسالمية يف النصر

 التطبيقية األمهية - ٢

 مهارة تعليم مراجع من مرجعا إجنازها بعد البحث هذا يكون أن  ) أ

 .النصر أسلوب القراءة باستخدام
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 أسلوبب القراءة مهارة تعليم و تعلم لرتقية مساعدا مصدرا ليكون   ) ب

 .الثالثةماالنج  احلكومية املدرسة املتوسطة اإلسالمية النصر يف

 حدود البحث  - و 

النصر يف ترقية  أسلوبفعالية  الباحث tذا املوضوع قصد: املوضوعية  احلدود

للطلبة يف املدرسة املتوسطة ) فهم املقروء(مهارة القراءة 

  .صف الثامن الثالثةاإلسالمية احلكومية ماالنج 

  و "ه"  الصف الثامن  ىف البحث مكان الباحث حدد: املكانية      احلدود

احلكومية  املتوسطة اإلسالمية املدرسة من للطلبة "و"

 .الثالثةماالنج 

 من ٢٠١٤و فرباير سنة  يرينايف شهرين  البحث يعقد هذا: الزمنية      احلدود

  .م ٢٠١٤- ٢٠١٣الدراسي  العام

 حتديد املصطلحات   -ز 

تفسري  واختالف فهم سوء إلزالة يوضحها أن للباحث جيب مصطلحات وجدت

   :يلي كما هي للقارئ و

 .حلفظ القرآن و ترمجتها هي أسلوب: أسلوب النصر   - ١

نطق الرموز و فهمها، وحتليل ما هو مكتوب ونقده، و   :مهارة القراءة  - ٢

واالنتفاع به يف املواقف التفاعل معه، و اإلفادة منه يف حل املشكالت، 

 .، واملتعة النفسية باملقروءاحليوية

قصد الباحث ترقية فهم املقروء، أي ترقية قدرة الطلبة : ترقية مهارة القراءة  - ٣

 .بية البسيطةعلى فهم املقروء من النصوص العر 
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 الدراسة السابقة   -ح 

 )٢٠١٢(اهلداية  نور رمحة -١

 تعليم يف القراءة مهارة لتنمية بالشرائح احلاسوب استخدام: "البحث  عنوان

 " العربية اللغة

 لتنمية بالشرائح احلاسوب معرفة استخدام على احلصول : البحث أهداف

  العربية اللغة تعليم يف القراءة مهارة

 باملنهج الكمي و الكيفي املدخل هنا الباحث استخدام: منهج البحث 

  .التجرييب

 القراءة مهارة لتنمية بالشرائح فعالية احلاسوب استخدام أن: البحث  نتيجة

  .العربية اللغة تعليم يف الطلبة رغبة تنمية و

 مهارة بالشرائح لتنمية احلاسوب وسيلة عن البحث هذا يف الباحث بـحث

 أن أريد لكن و استعماهلا، ناحية يف جدا واسعة برامج احلاسوب مع القراءة،

  .القراءة مهارة أسلوب النصر لرتقية يف أحبث

  )م ٢٠١٢(نور مولدة زهرة  -٢

لتنمية مهارة القراءة عند الطلبة يف مدرسة  Jigsawتطبيق ": البحث  عنوان

 "سنجاساري ٠١املعارف الثانوية اإلسالمية 

لتنمية  Jigsawالبحث إىل معرفة على تطبيق و تأثري  : البحث أهداف

  املفهوم املقروء

  .باملدخل الكمي التجرييبوتستخدم الباحثة يف هذا البحث : منهج البحث 

يف مدرسة املعارف  Jigsawنتيجة هذه الدراسة أن تطبيق : البحث  نتيجة

  .عند الطلبةسنجاساري فعالة يف تنمية مهارة القراءة  ٠١الثانوية اإلسالمية 
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 تستخدم لكن و ، Jigsawتطبيق  عن البحث الباحث يف هذا حبث

 أحبث يف أن أريد حبثي يف و ،القراءة  مهارة يف Jigsawتطبيق  الباحثة

    .القراءة لرتقية مهارة أسلوب النصر

  )م ٢٠١٢(سيت إميانية املفلحتني  -٣

 Mind(استخدام إسرتاتيجية خرائط املفاهيم : البحث  عنوان

Mapping ( يف تعليم مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل

 مباالنج

ملعرفة التقومي املستخدم يف تعليم مهارة القراءة  بإسرتاتيجية  : البحث  أهداف

يف املدرسة الثانوية احلكومية ) Mind Mapping(خرائط املفاهيم 

 .األوىل مباالنج

  املدخل الكيفي هذا البحث بوتستخدم الباحثة يف: منهج البحث 

قادرا على  تالميذ%  ٥٠< القيم اليت مت احلصول عليها: البحث  نتيجة

  .جدا جيدممتاز و  من نتيجة االختبارأسئلة  اإلجابة على

 Mind(إسرتاتيجية خرائط املفاهيم  عن البحث هذا يف الباحث بـحث

Mapping(أسلوب  يف أحبث أن أريد لكن و القراءة، مهارة يف تعليم

  .القراءة مهارة النصر لرتقية

 استخدامأن هذا البحث  هذا البحث بالبحوث السابقة هو بني الفرق

بحث هو الاخلالصة من الدراسات السابقة، أن هذا البحث . أسلوب النصر

د مثل هذا قراءة، و يف البحوث السابقة التوجمهارة ال يف ترقيةاجلديد 

هذا . ية مهارة القراءةترقيف  tذا املوضوع السابقة متشابهاملوضوع، ولكن 



٨ 

 

و لذلك من الدراسات السابقة .ليس تقلد من غريه البحث كتبه الباحث بنفسه

  .أسلوب النصرب قراءةالتعلم المل تستخدم الباحثة 

    

  البحث منهجية : الثاين املبحث

 مدخل البحث ومنهجه  -أ 

يف كتابة هذا  يتبع الباحثاعتمادا على أسئلة البحث اليت كتبها الباحث 

الباحث اشتملت على البيانات  ألن البيانات اليت مجعها، البحث باملدخل كمي

  .حصائيللت البيانات الكمية بالتحليل اإلوح. الكمية أو الرقمية

وذلك بتصميم  .يـبيبناء على ما سبق، منهج هذا البحث هو املنهج التجر 

 االختبارة، ويقوم الباحث بـيبـوجمموعة التجريمها ا¶موعة الضابطة . ا¶موعتني

بة مث يقوم الباحث بإجراء التجريبة للمجموعة ـالقبلي للمجموعة قبل إجراء التجري

ومل جير الباحث هذه التجريبة للمجموعة الضابطة وبعد انتهاء عملية . التجريبة

عة التجريبة يقوم الباحث باختبار بعدي على ا¶موعة الظابطة و ا¶مو 

  ٦.التجريبة

وقال سوترسنو هادي، إن البحث التجرييب هو تصميم ا¶موعات   

  ٧.البعدى االختبارالقبلي و  االختبارالعشوائية ب

وحيتاج الباحث يف حبث التجرييب إىل ا¶موعتني، ا¶موعة التجريبة 

فللمجموعة التجريبة اعطيت التصرف أو املعاملة، يعين . وا¶موعة الضابطة

درست فيها باستخدام أسلوب النصر يف تعليم مهارة القراءة، وللمجموعة 

ت صار . الضابطة فليس هناك التصرف، فإOا درست بدون ذلك األسلوب
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البعدي سلوكا  االختبارالقبلي سلوكا مستجدا وصارت نتيجة  االختبارنتيجة 

  . أخريا للطالب

  :البيانية لذلك التصميم كما يلي  وجدول

  )١(جدول 

  التصميم بيانية

 البعدي االختبار التجريبة القبلي االختبار ا9موعة

 X X X ةيالتجريب

 X  ــــــــــ X الضابطة

  

 وعينته وأسلوب اختيارهاجمتمع البحث   -ب 

 املتوسطة املدرسة يف التالميذ مجيع هنا الرسالة هلذه البحثإن جمتمع 

وعدد التالميذ فصول  ٢٩اليت تكون من  الثالثةماالنج  احلكومية اإلسالمية

 للعام املتوسطة رحلةامل من الثامن الصف يف التالميذوعينته  .تلميذا ٩١٨حوايل 

 ٨الفصل  مها و خمتلفني فصلني إىل التالميذ يقسم. م ٢٠١٤-٢٠١٣الدراسي 

 التجريبة مبجموعة " واو "  ٨فصل  يسمى و". واو"و  "هاء"

(Experiment Class) مبجموعة " هاء " فصل و طالبا، ٣٦ وعددهم و 

طريقة بواختار الباحث . طالبا ٣٦ وعددهم (Control Class) الضابطة

ألن ) strata random sampling( أخذ العينات العشوائية الطبقات

هذا  يف حتقيق كبري له معىنالتجانس و  غري املتجانسة، تتميز عناصر من السكان

  .٨ tذه الطريقة أخذ عينات، ميكن للمحقق البحث
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  متغريات البحث  -ج 

 independent(  هناك متغريان يف هذا البحث، املتغري املستقل 

variabel (  هو العامل الذي نريد أن قيس مدى تأثريه على املوقف، ويسمى

هو العامل  ) dependent variabel(واملتغري التابع . التجرييبباملتغري 

   ٩.الذي تنتح عن تأثري العامل املستقل

املتغري املستقل هو تدريس مهارة القراءة بأسلوب النصر الذي يريد 

و مهارة القراءة يف الفصل الثامن يف تعليم واملتغري التابع ه. الباحث تطبيقها

  .مهارة القراءة

  مجع البيانات طريقة  -د 

 :هي طريقة مجع البيانات اليت تستخدم الباحث

  االختبار - ١

أسئلة شفوية أو حتريرية أو صور أو (هو جمموعة من املثريات  االختبار

 ١٠.أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية) رسوم

معقدة لتناول قدرة سلوك الشخص اليت تصور هو آلة أو إجراء أو أنشطة 

هو  االختبارو رأى أري كونتو أن  ١١.الكفاءة ميلكها يف املادة الدراسية املعينة

عبارة عن السلسلة من األسئلة أو التمرينات أو آالت أخرى املستخدمة لقياس 

 ختباراال ١٢.املهارات و املعرفة و الذكاء و الكفاءة اليت ميلكها الفرد أو اجلماعة

القبلي يعين اختبار يعطي قبل إجراء  االختباراملستخدم يف هذا البحث هو 

متعدد،  ٥أسئلة يعين  ١٥الذي يكّون من  التجربة للفصل التجريـيب و الضابط
                                                           

 ٢٧٦: ص)١٩٩٧دار أسامة، : الرياض(، البحث العلمي مفهومه وأدوته وأساليبهذوقان عبيدات وأخرون، ٩

  ١٥٧: ص. مرجع نفسهذوقان عبيدات وأخرون،١٠
11

  Soenardi Djiwandono. Tes Bahasa Dalam Pengajaran (Bandung : ITB، 1996)، 1. 
12

 Suharsimi Arikunto. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta: Bumi Aksara، 2002)، 139. 
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البعدي يعين  االختبارو  .ملع الفراغ عن املوضوع اهلواية ٥صحيص خطأ و  ٥

تدريس مهارة القراءة  اليت يباختبار يعطي بعد إجراء التجربة للفصل التجريـ

 .أسلوب النصردون تدريس مهارة القراءة باليت  و الضابط بأسلوب النصر

 ٥صحيص خطأ و  ٥متعدد،  ٥أسئلة يعين  ١٥البعدي يكون من  االختبارو 

  .ملع الفراغ عن املوضوع اهلواية

من  االختباراملوضوعية، يعين  االختبارويف هذا البحث الباحث يستخدم 

  .ملع الفراغ االختبارو  خطأ – صحيح االختبارمتعدد و 

  :هي يلي االختباريف  التالميذأما معيار جناح 

  )٢(جدول

  االختباريف  التالميذمعيار جناح 

 (%)النسبة املائوية  مدى الدرجات التقدير الرقم

 %١٠٠- %٨٠ ١٠٠-٨٠ ممتاز ١

 %٧٩- %٧٠ ٧٩-٧٠ جيد جدا ٢

 %٦٩- %٦٠ ٦٩-٦٠ جيد ٣

 %٥٩- %٥٠ ٥٩-٥٠ مقبول ٤

 %٤٩-%٠ ٤٩- ٠ ضعيف ٥

  

  

  

  

  



١٢ 

 

  االستبيان - ٢

هي أداة مالئمة للحصول على معلومات و بيانات وحقائق مرتبطة بواقع 

ويقطم االستبيان بشكل عدد من األسئلة بطلب اإلجابة عنها من قبل . معني

 .١٣عدد من األفراد من املعنيني مبوضوع االستبيان

، الذي يتكون من أسئلة مغلقة ١٤املفتوح –املغلق وقد الباحث االستبيان 

اختيار االجابة املناسبة هلا، وأسئلة مفتوحة ) التالميذ(بطلب من املفحوصني 

  .تعطيهم احلرية يف اإلجابة

 ٨استبانات، ومن االستبيان يكون من  ٣٦ وهذا االسبيان قدمه الباحث

 عن تعليم اللغة العربيةملعرفة ما رأى املفحوصني وهذا االستبيان يهدف  .بيان

  . بأسلوب النصر

 الوثائق - ٣

طريقة عملية جلميع احلقائق واملعلومات على طريقة النظرى إىل   واملراد tا

والوثائق تستخدم للحصول على البيانات على  .املعنيالوثائق املودودة يف املكان 

، وموقع اجلغرفية، الرؤية املستقبلة والرسالة، وحالة املدرسةاملتعلقة بتاريخ تأسيس 

  .واملدرسني، والكتب الذي يستخدم يف التعليم التالميذعدد 

  مصادر البيانات  -ه 

ألساسية تكون مصادر البيانات يف هذا البحث من املصادر البيانات ات

و ) ه(التالميذ فصل الثامن  صادر البيانات األساسية هيفم. والبيانات الثانوية

الوثائق، و و  االستبيان، صادر البيانات الثانوية هيوم). و(الفصل الثامن 

  .واملراجع اليت تتعلق بالبحث وحتليل املصادر األساسية ،الكتب
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  .١٤٩ذوقان عبيذات، مرجع سابق، ص  

 .١٢٤مرجع نفسه، ص  ١٤
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البيانات . يةالذي حيتاج إىل البيانات الكم التجرييبتصميم البحث 

  .من الطلبة االختبارالكمية هي نتائج 

لبيان مصدر البيانات ميكن الباحث رسم هذه البيانات ومصدرها  و 

  :كما يلي 

  )٣(جدول

  مصادر البيانات

  البيانات  مصادر البيانات  طريقة  الرقم

  االختبار  ١

  

نتائج تعليم اللغة العربية باستخدام   التالميذ

  ملهارة القراءةأسلوب النصر 

أراء التالميذ عن تدريس اللغة العربية    التالميذ  ياناالستب  ٢

  ملهارة القراءة أسلوب النصرستخدام اب

، وموقع املدرسةتاريخ تأسيس عن الوثائق   وثيقة املدرسة  الوثائق  ٣

اجلغرفية، الرؤية املستقبلة والرسالة، وحالة 

  واملدرسني، والكتب التالميذعدد 

  

  أسلوب حتليل البيانات  - و 

أسلوب  إىل البحث حيتاج لذلك الصادقة، البيانات على الباحث حيصل

 الرمز هو التجرييب البحث من البيانات لتحليل احلسب فأسلوب. البيانات حتليل

t،١٥يلي ماك هو و اإلحصائي:  
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t= �����
�� ∑ �	
 ∑ �	

� 
 � � 	�( �
� � �

�)
 

 = Mx املقياس املعديل من ا¶موعة التجريـبة  

Mx = املقياس املعديل من ا¶موعة الضابطة  

∑  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج ا¶موعة التجريبة = �²

∑  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج ا¶موعة الضابطة = �²

Nx = عدد التالميذ من ا¶موعة التجريـبة  

= Ny عدد التالميذ من ا¶موعة الضابطة  

 :فهي أما الفروض من هذا الرمز 

 أسلوب النصربني تعليم مهارة القراءة باستخدام  الداللةتوجد الفرق  �� =

يف الفصل  أسلوب النصرو بدون استخدام  )VIII F( و الثامنيف الفصل 

  .الثالثةمدرسة املتوسطة احلكومية ماالنج يف ) VIII E( الثامن ه

يف  أسلوب النصرال توجد الفرق بني تعليم مهارة القراءة باستخدام  �� =

يف الفصل  أسلوب النصر و بدون استخدام )VIII F( و الثامنالفصل 

  .الثالثةمدرسة املتوسطة احلكومية ماالنج  يف) VIII E( الثامن ه

 مراحل تنفيذ الدراسة  -ز 

 :األتية اخلطوات بتنفيذ الباحث إجراءات اليت يقوم

  حتديد جمتمع البحث و عينته - ١

 املدرسة أن تقوم البحث يف تلك املدرسةاستأذن الباحث من رئيس  - ٢

 اكتسب الباحث التوجهات وإرشادات من رئيس املدرسة - ٣

 قابل الباحث مبدرس اللغة العربية - ٤

 طلب الباحث التوجهات واإلرشادات من مدرس اللغة العربية - ٥



١٥ 

 

 حدد الباحث ا¶تمعني، يعين جمموعة التجريبة و جمموعة الضابطة - ٦

 ¶موعة التجريبة و الضابطةالقبلي  االختبارعمل الباحث  - ٧

" أسلوب النصر"عمل الباحث التالميذ يف ا¶موعة التجريبة باستخدام  - ٨

 وال يف ا¶موعة الضابطة

يف ا¶موعة " أسلوب النصر"قام الباحث باملالحظة العميقة باستخدام  - ٩

 التجريبة

قام الباحث يف مجع املظاهر التعليمية على عملية التعليم، ونتيجة  -١٠

 التعليم، وأقيم التقومي يف بداية التعليم وOايته

 .البعدي يف ا¶موعتني السابقني االختبارقام الباحث ب -١١

 



١٦ 

 

  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

 مهارة القراءة  -أ 

 مفهوم القراءة -١

إن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة، إ�ا عملية ذهنية تأملية تستند إىل   

إ�ا نشاط ينبغي أن حيتوى كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم . عقلية علياعملية 

والتحليل والتعليل وحل املشكالت، وليست جمرد نشاط بصري ينتهي بتعرف 

  .الرموز املطبوعة أو فهم دالالEا فقط

قراءة، وقرآنا، تتبع كلمته نظرا  –الكتاب ) قرأ(تقول : معىن قرأ يف اللغة   

. W١ا، و تتبع كلماته ومل ينطق Wا، و مسيت حديثا بالقراءة الصامتة ونطق 

والتعريف اللغوي مشل القراءة اجلهرية، والقراءة الصامتة، أما التعريف االصطالحي 

ففي النصف األخري من القرن العشرين كثرت األحباث والدراسات حول : للقراءة 

من مفهوم يسري يقوم على أن  ٢القراءةالقراءة ونتيجة هلذه الدراسات تطور مفهوم 

القراءة عملية ميكانيكية بسيطة إىل مفهوم معقد يقوم على أ�ا نشاط عقلي 

  .٣يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها

التعرف على احلروف والكلمات والنطق : (( كان تعليم القراءة يقصد منه  ) أ

للرموز املكتوبة،  وهذا التعريف ضيق يتمثل يف اإلدراك البصري)) Wا
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والتعرف عليها، والنطق Wا، أما فهم املعىن الرموز املكتوبة فلم يكن يوجه له 

 .أي اهتمام يف أول األمر

وغريه من  ٤)Thorandikeثو رنديك ( ونتيجة لألحباث اليت قام Wا  ) ب

املربني وعلماء النفس حول األخطاء يف قراءة املتعلمني للفقرات، تغري مفهوم 

وتطور، ومل تعد القراءة عملية آلية يكتفي فيها بنطق الرموز دون فهم  القراءة

: هلا، بل أصبحت القراءة عملية عقلية معقدة، فأصبح مفهوم القراءة هو 

التعريف على الرموز ونطقها، وترمجة هذه الرموز إىل ما تدل عليه من ((

اك معىن فإن املتعلم إذا مل يفهم ما يقرأ فلن يكون هن)). معان وأفكار

والحافز للقراءة، وكان من نتيجة هذا املفهوم  اجلديد للقراءة أن نالت 

القراءة الصامتة عناية كبرية يف جمال البحوث املتعلقة بالقراءة، ملعرفة 

 .التفاعالت العقلية اليت يقوم Wا القارئ يف أثناء القراءة الصامتة

رموز و فهمها، و حتليل ما نطق ال: وWذا أصبح التعريف الكامل للقراءة هو   

هو مكتوب ونقده، و التفاعل معه، و اإلفادة منه يف حل املشكالت، واالنتفاع به 

 .٥يف املواقف احليوية ، واملتعة النفسية باملقروء

يتلقاها القارئ عن طريق عينيه  القراءة عملية عقلية تشمل تفسري الرموز اليت  

الربط بني اخلربة الشخصية وهذه املعاين،  طلبوتطلب هذه الرموز فهم املعاين، وت

  .معقدة لدرجة كبرية –على هذا  –فالعمليات النفسية املرتبطة بالقراءة 

الشكل امليكانيكي أي : العملية األوىل : من هنا فالقراءة عمليتان متصلتان   

عملية عقلية يتم : والعملية الثانية . االستيجابات الفسيولوجية ملا هو مكتوب
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والقراءة Wذا . ٦هلا تفسري املعىن، وتشمل هذه العملية التفكري واالستنتاج خال

وال يعي . عملية تفكري معقدة، تشمل أكثر من التعرف على الكلمات املطبوعة

بعض املدرسني هذه احلقيقة، ويعتقدود أن الطفل الذي يقدر على نطق الكلمات 

يتعرف على الكلمات والعبارات املكتوبة قارء جيد، لكن احلقيقة أن الطفل الذي 

فقط يفشل غالبا يف فهم ما يقرأ أن التعرف على الكلمات جوهري يف عملية 

  .وسيلة لغوية أكثر مما هو غاية يف ذاته - على أية حال -القراءة، لكنه

إن القراءة يف وضعها احلقيقي تشمل كال من التعرف على الكلمات   

التفكري اخلالق و  –افة إىل ذلك باإلض –وتشمل . وحتصيل تفكري الكاتب

فالقارئ ينبغي أن يرتبط ما يقرأ خبربته السابقة، ينبغي أن يفسر املادة . النقدي

املقروءة ويقومها ويستخدم يف ذلك التفكري والتخيل وينبغي أن ميزح األفكار 

ومن هنا . ذلك حىت يقوى استقالل تفكريه. اجلديدة ويقار�ا مبا قد تعلمه من قبل

أثناء عملية  –ميكن أن يصف املرء نفسه بأنه قارئ ما هو مل تستمر معه ال 

  .هذه االجتاهات الفكرية الناقدة –القراءة 

 أمهية تعليم القراءة -٢

تعترب القراءة من أهم وسائل اكتساب املعرفة والتعليم، فهي النافذة اليت من   

لبعيد، من فكر خال هلا يطل اإلنسان على نتاج املاضي واحلاضر، والقريب ةا

وثقافة وحضارة، وتعد الكلمة املقروءة أو املكتوبة من أقوى وسائل اكتساب 

  : ٧املعرفة، وأوسعها لألسباب اآلتية
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إن وسائل األخرى عن طريق املذياع أو التلفاز قد حتقيق لإلنسان فرص  )أ 

التسلية واإلستمتاع، ولكنها ال تتيح له حرية االختيار، فالكلمة املسموعة 

فالقارئ تتوفر له حرية : تفرض على اإلنسان فرًضا، أما يف القراءة قد 

اختيار الكتاب الذي يود قراءته، واختيار املوضوع الذي يهمه، واختيار 

الزمان الذي يناسبه، واختيار اجللسة اليت الترهقه، فالكتاب هو الصديق 

 .حالذي ال ميل وال يضجر، والينفر، بل الصديق املفيد املمتع املري

إن املسائل األخرى جتعل اإلنسان تابًعا وجامًدا، فهي تقف باإلنسان عند  )ب 

موضوع معني أو فكرة معينة، وقد يكون عاعدها الثقافيمحدوًدا، أما 

الكلمة املكتوبة أو املقروءة فهي اليت حتقيق للقارئ تنوًعا يف املعرفة، فتنتقل 

هر شجرة املعرفة به من فكر إىل فكر ومن جمال إىل جمال، وبذالك تزد

 .وتنمو األفكار وتزيد، فيستفيد ويفيد اآلخرين

وخاصة بعد تطور  -إن الكلمة املكتوبة يف صحيفة أو جملة أو كتاب )ج 

التزال مع قوة تأثريها، وشدة فعاليتها،  - وسائل الطباعة والتصوير السريع

تعد من أرخص وسائل املعرفة وأيسرها، ففي الصحيفة اليومية يقرأ اإلنسان 

خبار عن السياسة واالقتصاد والزراعة، واألدب والشعر والقصة، وعن األ

احمللية والعاملية بأساليب متنوعة وأفكار متعددة،  وكل ذلك يقدم لإلنسان 

 .بطريقة ميسرة تالئم ذوقة وطبيعته

إن الكلمة املكتوبة يف صحيفة أو جملة أو كتاب تقدم للقارئ يف سطور  )د 

قلياة أفكارًا متنوعة، ومعارف متجددة، فقد تقرا يف موضوع واحد أفكارًا 

ضر واملستقبل، و أفكارًا عن النظم واحلياة، وتكتسب من عن املاضي واحلا
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خالله ألفاظا وعبارات وتراكيب جديدة، وصورًا مجالية متنوعة كل هذا 

 .الميكن أن حتققه الوسائل األخرى

هي اللغة العربية  - يف أكثر الكتابات -إن اللغة اليت تستخدم يف الكتابة )ه 

ة املسموعة أو املرئية فقد تكون الفصحى لغة الثقافة واملعرفة، خبالف الكلم

باللغة العامية الدراجة، ولذالك فإن الكلمة املكتوبة أكثر فائدة لإلنسان، 

أل�ا تربطه باألسلوب األرقى، والفكر األمسى، واألدام السليم، واألسلوب 

  .   الرصني

 طبيعة عملية القراءة -٣

تماثلة يف مجيع خيطئ من يظن أن القراءة عملية سهلة تؤدي بصورة واحدة م  

احلاالت، فلقد أثبتت النتائج اليت توصل إليها علماء النفس و الرتبية أن القراءة 

عمليات معقدة تتضمن العديد من املهارات املرتابطة واملتشابكة اليت ال ميكن 

فصل بعضها بعض، فالقراءة عملية عقلية تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القارئ 

طلب هذه الرموز فهم املعاين، وتتطلب الربط بني اخلربة عن طريق عينيه، وتت

معقدة  –على هذا  –الشخصية وهذه املعاين، فالعمليات النفسية املرتبطة بالقراءة 

لدرجة كبرية، فمهارة القراءة يرتبط بعضها ببعض، ويعتمد بعضها على بعض، 

بقصد  وعندما نتعامل مع مهارة من مهارات القراءة على انفراد يكون ذلك

التحليل هلذه املهارة فقط، ولقد أكدت األحباث العلمية أن القارئ اجليد يقوم 

بعمليات ختتلف من موقف إىل موقف، ومن موضوع إىل املوضوع، تبعا حلالته 

املزاجية و االنفعالية والعقلية، وطبقا لنوع املادة اليت يقرؤها، من حيث نوعها و 

  :من يف طبيعتها عناصر ثالثة هيصعوبتها أو سهولتها، والقراءة تتض

 املعىن أو الفكرة اليت يتضمن املوضوع املقروء )أ 
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 اللفظ أو الصيغة املنطوقة الذي يؤدي املعىن أو الفكرة )ب 

 .الذي حيمل املعىن أو الفكرة وحيفظها) املكتوب(الرموز املقروء  )ج 

وب ومهمة القارئ هي الربط بني هذه العناصر الثالثة، فينظر إىل رموز املكت  

  .و ينطق به ويفهمه، ويفهمه اآلخرين

  تعليم مهارة القراءة -٤

  أنواع القراءة  ) أ

: يقة آدئها إىل نوعني رئيسيني مهايقسيم القراءة من حيث شكلها العام وطر   

  .القراءة اجلهرية -القراءة الصامتة، ب -أ

 الصامتةالقراءة  )١

املطبوعة، وإعطاؤها املعىن استقبال الرموز : ((تعريف القراءة الصامتة بأ�ا   

املناسب املتكامل يف حدود خربات القارئ السابقة مع تفاعلها باملعاين اجلديدة 

  .٨املقروءة، وتكوين حربات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق

وفهم معانيها بسهولة و الدقة وال , فالقراءة الصامتة متثل حل الرموز املكتوبة  

, وكما أن رؤية الشيء كافية ملعرفته دون حاجة لنطق  امسه, دخل للصوت فيها

والقراءة الصامتة يظهر فيها انتقال العني فوق , فكذلك رؤية الكلمة املكتوبة

, فهي قراءة سرية ليس فيها صوت وال مهس, وإدراك القارئ ملدلوالEا, الكلمات

  .وال حتريق اللسان أو شفة

, كالدقة: املهارات والقدرات  ويتطلب هذا النوع من القراءة بعض  

و , و العمق يف الفهم, وزيادة الثروة اللفظية, واالستقالل يف تعرف الكلمات
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وللوصول إىل إتقان هذه القدرات و املهارات ال بد من تدريب , السرعة يف القراءة

أما , واستخدام املعاجم اللغوية, والسياق, عن طريق إشارات النص. منظم عليها

لعمق يف فهم املادة املقروءة فهما من املطالب امللقاة على عاتق القارئ الدقة و ا

ويشمل , نتيجة الكم الكبري من الكتب املطبوعات اليت خترجها املطابع كل يوم

واختيار املعىن املناسب وتنظيم األفكار , هذا الفهم الربط بني الزمر و املعىن

ويعتمد النجاح يف الفهم على , واستخدام هذه األفكار بعد تذكرها, املقروءة

أما السرعة يف القراءة . وإدراك الكلمات, وخلقيته من املفهومات, دافعية القارئ

فهي تعترب ذات قيمة عندما حيقق القارئ Wا نفس الدرجة من الفهم اليت حيققها 

وهذا يعين أن القارئ اجليد هو القارئ الذي يسري بالسرعة اليت , لو قرأ ببطء

وطبقا , فيزيد أن ينقص من سرعته طبقا لنوع املادة اليت يقرؤها, لظروفتتطلبها ا

  .٩وحىت حيقق أهداف من القراءة , ومستوى مهاراته يف الفهم, حلاجاته

  :بينت البحوث الرتبوية والنفسية أن القراءة الصامتة حتقق األغراض التالية  

وقد ظهر منها . روءةزيادة سرعة املتعلم يف القراءة مع إدراكه للمعاىن املق )أ (

خالل تطبيق اختبارات القراءة على التالميذ أ�م عندما جييبون عنها يف 

وأن القراءة الصامتة ال , صمت يستغرقون وقتا أقصر مما لو أجابوا عنها جهرا

 .تعرقل الفهم

واعتبار عنصر النطق مشتتا يعوق سرعة الرتكيز , العناية البالغة باملعىن )ب (

 .وااللتفات إىل اخلربات الفنية اليت تتاح للقراءة الصامتة, على املعىن

إ�ا أسلوب القراءة الطبيعية اليت ميارسها اإلنسان يف مواقف احلياة  )ج (

 .وهلذا جيب التدريب عليها وتعليمها لألطفال منذ الصغار. املختلفة يوميا
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, وادزيادة قدرة التلميذ على القراءة والفهم يف دروس القراءة وغريها من امل )د (

وتنمي فيه الرغبة حل , وهي تساعده على حتليل ما يقرأ التمعن فيه

والقراءة الصامتة من أهم الوسائل اليت حتقق للقارئ كثريا من . املشكالت

أل�ا تيسر له أشبع حاجاته وتنمية ميوله وتزوده باحلقائق , األهداف

 .واملعارف واخلربات الضرورية يف حياته

ألن القراءة الصامتة تتيح للقارئ , للغوية والفكريةزيادة حصيلة القارئ ا )ه (

مما ينمي ثروته , والتفكري فيها, تأمل العبارات والرتكيب وعقد املقارنات بينها

كما أ�ا تيسر له اهلدوء الذي ميكنه من تعمق األفكار ودراسات , اللغوية

 .العالقات بينها

ى النفس يف الفهم  إ�ا تشغل تالميذ الفصل مجيعا وتعودهم االعتماد عل )و (

إذ يستطيع  , وفيها مراعاة للفروق الفردية بينهم, كما تعودهم حب اإلطالع

 .كل فرد أن يقرأ وفق املعدل الذي يناسبه

  القراءة اجلهرية )٢

إال , بالرغم من األمهية الكربى املعطاة للقراءة الصامتة وأمهيتها يف عامل اليوم  

فهم يستفيدون تربويا من قراءة الشعر . أن الصغار حيتاجون أيضا للقراءة اجلهرية

كما أن القراءة اجلهرية تؤدي إىل تذوقهم . والنثر واملسرحيات بصوت عال

  . وحتسن نطقهم وتعبريهم, ملوسيقى األدب

والقراءة اجلهرية تيسر للمعلم الكشف عن األخطاء اليت يقع فيها التالميذ   

كما أ�ا تساعده يف اختبار قياس . وبالتايل تتيح له فرصة عالجها, يف النطق

  .١٠الطالقة والدقة يف القراءة
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كما , واحلركات الرجعية, ولكن القراءة اجلهرية فيما كثري من حلظات الثبات  

والقراءة . وهلذا فإن القراءة اجلهرية أبطأ من القراءة الصامتة. ولأن وقفاEا اط

بينما القراءة الصامتة تتم بني املرء , اجلهرية تستدعي تفسري املقروء للمستمعني

وحسن اإللقاء وتنغيم الصوت , والقراءة اجلهرية تتطلب املهارات الصوتية. ونفسه

  .وهلذا فهي ليست باألمر السهل .لتجسيم املعاين واملشاعر اليت قصدها الكاتب

ولكل هذا فن الضروري أن تكون الكلمات األوىل اليت تقدم للطفل عند   

وينبغي أن جييء نطق الكلمات . بدء تعليم القراءة مستمدة من قاموس حديثه

, وأن يكون بطريقة طبيعية بعيدة  عن التكلف, وقراءة العبارات متناسبا مع معانيها

فالقراءة اجلهرية . تفاع الصوت حىت الجيهد التلميذ يف القراءةوأن يراعي عدم ار 

  .تستلزم طاقة كبرية لتشغيل أجهزة النطق والتفكري والسمع والبصر

  :أهداف تدريس القراءة اجلهرية  

تيسر للمعلم الكشف عن أخطاء التالميذ يف  –كما قلنا   –القراءة اجلهرية ) أ(

 .النطق

وهذه . يف اختبار قياس الطالقة والدقة يف النطق واإللقاءهي وسيلة املعلم أيضا ) ب( 

 .مهارات مطلوبة يف مهن كثرية كاحملاماة والتدريس والوعظ واخلطابة وغريها

تساعد التلميذ يف الربط بني األلفاظ املسموعة يف احلياة اليومية والرموز ) ج(

 .املكتوبة

مما يزيد من إمتاع التالميذ  يف القراءة اجلهرية استخدام حلاسيت السمع والبصر  

 .وخاصة إذا كانت املادة املقروءة شعرا أو  نثرا أو قصة أو حوارا عميقا, Wا
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 طرق تعليم القراءة -٥

هناك طريقان أو مدخالن أساسيان لتعليم القراءة ، ومها الطريقة اجلزئية   

الثانية  والطريقة الكلية، ويطلق على األول أحيانا الطريقة الرتكيبية ويطلق على

الطريقة التحليلية، وتتضمن الرتكيبية طريقة اهلجائية، و الطريقة الصوتية، وتتضمن 

  .الرتكيبية طريقة الكلمة وطريقة اجلملة وطريقة القصة وطريقة املعدلة

 )اجلزئية(الطريقة الرتكيبية  ) أ

 الطريقة اهلجائية )١

 وهي تقوم على تعليم الطفل احلروف اهلجائية بأمسائها بالرتتيب

  .قراءة وكتابة) إىل ياء...جيم- ثاء-تاء-باء -ألف(

فإذا تعلم الطفل حروف اهلجاء بأمسائها وصورها، بدأ يف ضم حرفني 

منفصلني لتتألف منهما  كلمة، فاأللف تضم إىل امليم مثال لتكوين كلمة 

) وزن(، مث ينتقل الطفل إىل ضم ثالثة حروف منفصلة لتكوين كلمة مثل )أم(

ؤلف الكلمات أطول فأطول، ومن الكلمات تتكون مجل مثال، وهكذا ت

  .قصرية فطويلة

 الطريقة الصوتية )٢

تبدأ هذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات احلروف بدال من أمسائها 

ع، مث ينطق بالكلمة -ر- حبيث ينطق حبروف الكلمة  أوال على انفراد مثل ز

درب الطفل فبعد أن يت. موصولة احلروف دفعة واحدة، وهو يتدرج يف ذلك

على أصوات احلروف اهلجائية وجميد نطقها مضبوطة فتحا وضما وكسرا، يبدأ 

املعلم يف تدريب الطفل على مجع صوتني يف مقطع واحد، مث ثالثة أصوات 
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وهكذا حىت ينتهي إىل تأليف الكلمات من األصوات، مث تأليف . اخل...

  .اجلمل من الكلمات

ائية يف األساس وهو البدء باجلزء، وهذه الطريقة تتفق مع الطريقة اهلج

وختالفها يف ان الطريقة اهلجائية تعين بتعليم أمساء احلروف، أما الطريقة 

الصوتية فرتى أن تعليم أمساء احلروف يعوق الطفل يف عملية تركيب الكلمة 

  .والنطق Wا

 )الكلية(الطريقة التحليلية  ) ب

طريقة الكلمة، وطريقة : وهذه الطريقة تشتمل على عدة طرائق من أمهها

 .اجلملة

 طريقة الكلمة )١

وتبدأ بتعليم الكلمات قبل احلروف، أي أ�ا على عكس الطريقة 

وهي تستلزم عادة ). انظر و قل(وطريقة الكلمة يف أساسها طريقة . الرتكيبية

أن نعرض على الطفل عددا من الكلمات أوال، وأن خنتار هذه الكلمات حبيه 

  . ميكن تركيبها بسهولة لتصبح مجال وقصصا صغرية

الكلمة إىل حروف، مث تكوين  أ بالكلمة، مث جتريد فطريقة الكلمة تبد

 وف اÄردة، تتكون اجلمل القصريةمن احلر  جديدة كلمات

وطريقة الكلمة من أسرع طرق تعليم املفردات األساسية ... وهكذا...املناسبة

للقراءة وهي طريقة مباشرة إذا قورنت بالطرائق األخرى يف تعليم التلميذ عملية 

 .القراءة
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 اجلملةطريقة  )٢

اهلدف من هذه الطريقة ليس تعليم التلميذ وحدة يستطيع أن يلم Wا 

واملبدأ الذي تالحظ يف تدريس القراءة هنا . بعينيه، بل وحدة قائمة على فكره

ومن املسلم به . هو أن األشياء تالحظ ككليات، وأن اللغة ختضع هلذا املبدأ

وأن الفكرة هي وحدEا أن مادة العقل هي األفكار يف عالقاEا الكلمة، 

واملبدأ الثاين هو أن . ولذلك ينبغي أن نسلم بأن اجلملة هي وحدة التعبري

  .١١أجزاء الشيء ال يتضح معناها إال بانتمائها إىل الكل

وعلى هذا فإن الكلمات ال يتضح معناها إال بانتمائها إىل الكل وال 

  .يتحدد معناها حتديدا كامال إال إذا انتظمت يف مجلة

    أهداف تعليم القراءة -٦

و هذه هي األهداف العامة لتعليم القراءة اليت عّربها حممود كامل الناقة و   

 - رشدي أمحد طعيمة يف منشوراEما للمنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة

  :كما يلي- إيسيسكو

لغة أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات اليت تعترب عنها يف ال ) أ 

 .العربية

 .أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح ) ب 

أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة و إدراك تغري  ) ج 

 .املعىن بتغري الرتكيب

أن يتعرف معاين املفردات من معاين السياق، و الفرق بني مفردات احلديث و  ) د 

 .مفردات الكتابة

                                                           
١١

 ١٥٥ص. املرجع السابق. تدريس فنون اللغة العربية .كورعلي أمحد املد  
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 .يف الفقرات و إدراك عالقات املعىن اليت تربط بينها أن يفهم معاين اجلميل ) ه 

أن يقرأ يفهم األفكار اجلزئية و التفاصيل و أن يدرك العالقات املكونة للفكرة  ) و 

 .الرئيسية

 .أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها ) ز 

 .أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل اللغتني ) ح 

يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب و التاريخ و أن   

العلوم و األحداث اجلارية مع إدراك األحداث و حتديد النتائج و حتليل املعاين و 

 ١٢.نقدها و ربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية و اإلسالمية

 تقومي ملهارة القراءة -٧

ات القراءة أن نقف على اخلربات االختبار من املفيد قبل البدء يف وضع   

املاضية اليت حذقها الدارسني من لغتهم األم، إد إنه ليس من املعقول اختبار 

الدارسني يف أمور متقدمة يف القراءة وهم ملا حيذقوا بعد أجبديات القراءة وحل 

 الرموز الكتابية، وكذلك العكس، فقد ال يكون هناك مربر يف اختبار الدارسني يف

مبادئ أساسية يف القراءة يكونون قد حذقوها يف لغتهم األم مثل القراءة من اليمني 

إىل اليسار، ونقل العني، والسرعة، وعدم استعمال اإلصبع والشفتني، وحل الرموز 

  .١٣الكتابية وما إىل ذلك

لكن جيب أال نبالغ يف االعتماد كثريا على اخلربات السابقة،فقد حيذق   

األساسيات يف مهارة القراءة من لغتهم إال أن هذا ليس ضمانا الدارسني بعض 

  .بأ�م سينقلون هذه اخلربة إىل اللغة العربية

                                                           
  .١٥٢-١٥١حممود الكامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابِق، ص   ١٢
١٣

 ١٩٧ص. جامعة امللك سعود. اختبارات اللغة. حممد عبد اخلالق حممد 
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ويف معظم الربامج اليت تبدأ بالدارس من الصفر جندها تبدأ بتعليم  النظام   

وأثناء تقدم الدارسني . الصويت للغة اهلدف والرتاكيب األساسية متدرجة باملفردات

حلة األساسية جرعات ميسرة من القراءة تنطلق من املفردات والرتاكيب اليت من املر 

ويتدرج الدارسني وتقدمهم يف برنامج اللغة . درسها الدارس على سبيل التدريب

  .يتم تدريس القراءة باعتبارها مهارة قائمة بذاEا وباعتبارها غاية

هذه املرحلة تتطلب ومن مث يبدأ الدارسون مرحلة جديدة تفرق بينهم إذ إن   

قدرات مغرية للقدرات اليت تتطلبها املرحلة السابقة، ومن مث يتقدم بعض الدرسني 

  .ويتقهقر آخرون إذ إن قدراEم يف القراءة ال تواكب قدرات األخرين

والقدرات اليت تتطلبها مهارة القراءة متعددة ومتدخلة، وهذه القدرات يف   

  : ١٤النقاط املوجزة التالية

رة على التمييز بني احلروف، ومعرفة العالقة بني احلروف والصوت الذي يدل القد )أ 

 )وليس العالقة بني احلرف وامسه(عليه 

التعرف على الكلمات منفردة أو يف جمموعة، وتتطلب املقدرة على ربط  )ب 

 .االصوات ورموزها املكتوبة املقابلة هلا فهم املعاين

وهذا يتضمن أيضا القدرة على (فيه فهم معاين الكلمات يف السياق الذي ترد  )ج 

 )استغالل الدالالت السياقة لتحديد معىن كلمة بعينها

 .فهم املعاين الظاهرة لرتتيب الكلمات وتتابعها يف اجلمل )د 

إدراك عالقة األفكار وتتابعها عن طريق أدوات الربط والدالئل اليت تشري إىل  )ه 

 .هذه العالقات

 .بني السطور بعناية وتركيز احلصول على النتائج من خالل القراءة )و 

 .التصفح بغرض احلصول على معلومات بسرعة )ز 
                                                           

١٤
 ١٣٣ص. المرجع السابق. تعلم اللغات الحية وتعليمها. المجيد العربيصالح عبد  
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 .القراءة بعمق بغرض النقد والتعليق )ح 

الفهم السليم للرموز الكتابية مثل الرتقيم، واألقواس، والفقرات وما تضيفه من  )ط 

 .توضيح املعاين

 .التعرف على أفكار الكاتب واجتاهاته من خالل مايكتب )ي 

 .األساليب اليت ينقل Wا الكاتب أفكارهالتعرف على الطرق و  )ك 

 .فهم ما تتضمنه نصوص القراءة من تشبيه واستعارات وعبارات اصطالحية )ل 

 .سهولة القراءة ودقتها )م 

 .السرعة يف القراءة )ن 

  :فيما يلي مترينات القراءة اليت تتضمنها اختباراEا  

  لسرعة التعرف على الكلمة: أوال 

ل منها إحدى  املفردات اللغوية ويطلب منهم يعرض املعلم بطاقات حيوي ك  

وبعد أن يتأكد من فهم الدارسني للكلمات . ترديد كل كلمات وشرح معناها

ومعناها يعرض عليهم بطاقة بعد أخرى، يف ترتيب خيالف ما سبق، ويطلب منهم 

يضع املعلم جانبا  ). رمبا مخس الثانية(التعرف على الكلمات يف وقت قصري جدا 

قات اليت مل يسهل على الدارسني التعرف عليها وبعيد شرحها، مث كل البطا

  .يعرضها عليهم بسرعة بعد ذلك مع اÄموعة األخرى

  .ملعرفة قراءة األسئلة وفهمها: ثانيا

يكتب املعلم أسئلة على السبورة ويطلب من الدارسني قراءEا كلها ومعرفة   

ن السؤال اخلامس مثال، ويسأل مث يسأل أحد الدارسني أن جييب ع. اإلجابة عنها

غريه أن جييب عن السؤال العاشر وهكذا دون التقيد بالرتتيب املكتوب على 

  .مث يطلب من أحد الدارسني أن يقوم باختبار األسئلة ومن جييب عنها. السبورة
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  القراءة بصوت عال: ثالثا

وملعرفة صحة . يتطلب الدارس بقراءة النص املختار حسب قدرة الدارس  

النطق واجلمل فننظر من قراءة الدارس، وأما ملعرفة صحة القراءة والرتاكيب فننظر 

  . من قراءته أو األسئلة عما يتعلق بالقواعد

  فهم املقروؤ: رابعا

ات وهي االختيار االختبار على فهم النص، هناك أنواع  التالميذملعرفة قدرة   

 .من متعدد وصواب واخلطأ وملء الفراغ ومزّوجة

 نصرأسلوب ال -ب 

 تاريخ األسلوب النصر -١

 يدرس يف) توفيق حممد( املألف يأيت يف وقت النصر أسلوبليؤلف  فكرة  

 بدءا من. ١٩٩٠كيالكة، واجاك، ماالنج يف سنة   اهلدى معهد اإلسالمية

الواردة  فهم معىن مع القرآن قراءةاملألف يعين الصعوبة يف   جيّرباليت  تكالاملش

، للغة العربية املعارف األساسية بعض من الكتابدرسوا  على أن املألف  و .فيه

  .املعاينو  البالغة علم ودراسة

 ،القرآن املعجم املفهرس أللفاظ كتابيشرتي املألف   ٢٠٠٠سنة  حول  

 ةمئحىت مرارا وتكرارا ، وذكر يف القرآن املتساوي الكلمة كثري وجدتفيها اليت 

 املتساوي  الكلمة أغلبية النتيجة هي أن يف القرآن اتكلماملألف   درسي مث. مرات

مث  .معان خمتلفة سيكون هلا خمتلفاليت تشّيع  الكلمات كذلك، إال أن هلا املعىن

 .القرآن الكرمي القاموس يف لتعج الدراسة من نتائج

 ٢٠٠٩، ويف عام لألطفال سهو در  هذا األسلوب بدأ ٢٠٠٤عام يف  مث  

هذا  وقدم اآلن، حىت ٢٠٠٤يف عام  أيضا بدأ .كله القرآن ترمجةيستتيعون كانوا 
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من  ميكن أن تفعل كل لقرآنافهم   إدراك أن إحالة بقصد للجمهور األسلوب

 .هؤالء

من خالل ، مبا يف ذلك ةقيطر ال اÄتمع يقدم بكثرية إلعرتف اليه حماوالت  

 وهكذا، .وغري الرمسية املؤسسات الرمسيةتدريسها يف و  ،الرتمجةات تدريبو  ت،الندوا

عدة  تدرس بعد. ٢٠٠٤يف عام يدرس و  ٢٠٠٠ يف حوايل النصر أسلوب بدأت

 كلها ترجمميكن أن  الذين التالميذ وهناك بعض ٢٠٠٩يف عام ، وأخريا سنوات

 معّرف مرحلة ال يزال يف النصر أسلوب حىت اآلن  .القاموس دونب القرآنمن 

 أولئك م بهقيي يستتيع أن معناها العلم مع واالستماع القرآن قراءةال أن للمجتمع

  .التعلم الذين يرغبون يف

 مؤلف أسلوب النصر -٢

فرباير  ٤، ولدت يف توفيق حممد هو النصر املؤلف أسلوب كامل اسم  

 واألم مدشاعرالشيخ  املتزوجني ،أطفال السادسةالثانية من  هو الطفل .١٩٧٤

   .ميسيت

يف عام  خترجسوكوليلوا  الرابع )SDN( االبتدائيةاملدرسة   يف درسهو ي  

 ١٩٩٠يف عام  وخترج اهلدى املدرسة املتوسطة اإلسالمية واستمر يف ،١٩٨٧

حصل ، اإلسالميةالثانوية  لمدرسةل و .١٩٩٥حىت عام  اهلدى معهديف  ودرس

 .٢٠١٠يف عام  املتقني هدايةمن مدرسة  )paket c( ماجستري دبلومعلى 

 يف الرتبية اإلسالمية البكالوريوس يف ختصص يف يدرس انه ال يزال اآلنحىت و 

 .ماالنج

 

  



٣٣ 

 

  نصرأسلوب المفهوم  -٣

نزلت  الكتاب الذي هو القرآن .مجيع األوقات يف للناس هدىهو  القرآن  

 مهما جدا لكل أن يكون القرآن الرتمجة ميتعل ولذلك، .اللغة العربية باستخدام

معاين  مضمونتكون قادرة على معرفة ل وىلاألطوة خل، من غري العرب املسلمني

  .القرآن الكرمي

 وه هذا األسلوب .نصرال أسلوب وهن القرآن ةرتمجل بيلاساألإحدى   

 قواعدعلوم  علجتو ال  بتكرار)  فقرةال يف أو كلمةال إما يف(القرآن  ةرتمجوسيلة ل

، لكن .القرآن تفسري لتكون قادرة على ول عاصمةأل )حنو وصرف( اللغة العربية

 القواعد علم ، ألناألسلوبهذه  يف الالزمة أدوات العلوم أ�ا ليست هذا ال يعين

  .)القرآن ترمجة(التعلم الغرض األساسي من مت الوصول إىل عندما هاعلميت أن ميكن

  النصر تسمية -٤

 ويستند ؤلفامل الذي يرتب نآالقر  ترمجة لتعليم نصرأسلوب ال اسم اختيار  

   :أسباب  بعضعلى 

مجع إلجياد و ا يف حماولة الكاتب يشعر وهذا هو ما .اإلغاثة معناه النصر  :أوال

كل شيء   .املطبوع كتابه، متارس و نشر، عند اختبارها، وباملثل .القرآن ترمجة تعلم

  .سبحانه وتعاىل هللا مساعدة من بسبب حيدث

 داÄ توقعات قادم هو شكل من أشكال النصر اسم اختيار والسبب يف :ثانيا

فيما ، القرآن من  ١١٠للرسالة املوجهة إىل هو اسم النصر ألن .للمسلمني والنصر

sŒ# :يلي نصه  Î) u !$ y_ ã�óÁ tΡ «! $# ßx÷Gx�ø9 $#uρ ∩⊇∪   |M ÷ƒ r&u‘uρ }̈ $ ¨Ψ9 $# šχθ è=ä{ô‰tƒ ’Îû 

ÇƒÏŠ «!$# % [`#uθ øùr& ∩⊄∪   ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑpt¿2 y7 În/u‘ çνö�Ï�øótGó™$#uρ 4 … çµ̄ΡÎ) tβ% Ÿ2 $ R/# §θ s? ∩⊂∪  

    



٣٤ 

 

   دليل أسلوب النصر -٥

  ١٥:على التايلنصر عىن بأسلوب الامل حيفظ أن الطريقة  

 .مرات ٣ كرر مث التالميذ، مرة واحدةمعناها و املفردات  قراءة املعلم - ١

 .مرات ٣ كرر مرة واحدة، مث التالميذ القادم املفردات قراءة املعلم - ٢

 .للتوقف يسمحالذي  الوقف عالمة أو �اية الفقرة حىت الطريقة تنطبق هذه - ٣

  :مث  الوقف توقيع أو �اية الفقرة بعد وصلت إىل

 البداية إىل النهاية، كل فقرة قراءة من أن يكرر التالميذ املعلم دون مساعدة من - ١

 .الوقف عالمة أو �اية الفقرة إىلني مرت

 .مرة واحدة قرءاملفردات ي �اية كل من البداية إىل كرر مرة أخرى التالميذ مث - ٢

  .مرة واحدة قرءاملفردات ي �اية كل من البداية إىل كرر مرة أخرى التالميذ مث - ٣
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٣٥ 

 

 الثالثة الفصل

  حتليلها و البيانات عرض

 الدراسة ميدان عن حملة : األول املبحث

 اجلغرايف وقعامل  -أ 

. سيفاجنانج شارع يف تقع الثالثة ماالنج احلكومية املتوسطة اإلسالمية درسةم

 بوسيع ²m ٨.٦١٥ويوسع األرض . ماالنج ٨٧٩٣٨١) ٠٣٤١: (اهلاتف

   ١²m.  ١.٢٠٠ ء البنا

  .٢الثالثة ماالنج احلكومية املتوسطة اإلسالمية درسةامل موقع ذاوه

  
 

 الثالثة ماالنج احلكومية املتوسطة اإلسالميةاملدرسة تاريخ   -ب 

  .م ١٩٨٠يف السنة  ٣احلوكمية ماالنج  املتوسطة اإلسالميةأسست مدرسة 

سنة  ٢٧الشؤون الدينية للجمهورية اإلندونيسية رقم  ةمن قرار وزير  أبد

ظاهري الذي كان . عن نقل املدرسة احلكومية الذي استجاب له د ١٩٨٠

ّمث بعد أن شاور موّظَف وزارة . املتوسطة بالونع كندات كيديريرئيس امدرسة 

) أمحد فوزي(فوافق رئيس ناحية كوندانعليجي  جالشؤون الدينية يف مديرية ماالن

                                                           

١
  .٢٠١٤-٢٠١٣ ،الثالثة ماالنج احلكومية املتوسطة اإلسالمية درسةامل وثيقة من صدرامل 

٢
 http://earth.google.com/earth  

٣٥ 



٣٦ 

 

ورئيس مكتب الشؤون الدينية كوندانعليجي على تأسيس املدرسة املتوسطة 

  .جنماال -يف كوندانعليجي ٣ جاحلكومية مباالن

يف أّول تأسيس املدرسة . سيباجنانع خمتاراً لبناء مبىن املدرسةّمث كانت قرية   

-١كان تنفيذ تسجيل التالميذ اجلديد يف تاريخ   ٣املتوسطة احلكومية مباالنق 

ويف التعليم احتد التالميذ . مقبول ١٠٩تالميذ من  ٩٠و ١٩٨٠سبتمرب  ١٥

  .باملدرسة العالية أكوس سامل

 جاملدرسة املتوسطة احلكومية مباالنفتح  ١٩٨٠من أكتوبر  ١يف تاريخ   

لكّن تأزّلت املدرسة فانتقل إىل املدرسة االبتدائية منباع العلوم على . رمسّياً  ٣

  .مساومة احلاج عبد الرزاق، مدير املدرسة البتدائية منباع العلوم

  :حّىت اآلن قد تبّدل رئساء املدرسة سّت مرّات

 ظاهري زاهد. احلاج أ. د )١

   احلاج مشهري. د )٢

  احلاج إمام سوفردي. د )٣

      احلاج مسنو. د )٤

   احلاج إمام بصري. د )٥

 احلاج زين احملمودي، املاجستري. د )٦

   احلاجة ماريا ألفة، املاجستري. د )٧

السادس، أعلنها رئيس مكتب  ٣يف دور املدرسة املتوسطة احلكومية مباالنق 

املاجستري باملدرسة احلاج مسعود على . وزارة الشؤون الدينية مديرية ماالنق د

 بناء على رسالة القرار اليت أخرجها رئيس مكتب ٢٠٠٦ّمث يف سنة . التمثيلية

ج، ماالن مريدية الدينية وزارة الشؤون



٣٧ 

 

)No.Kd.13.1/1/PP.00.5/108/Sk/2004 (املدرسة املتوسطة  كونت

مكتب وزارة الشؤون الدينية مريدية مدرسة فائقة يف نطاق  ٣احلكومية مباالنج 

 .٣جماالن

 ماالنج احلكومية ملتوسطة اإلسالميةا املدرسة رسالة و مستقبلية رؤية  -ج 

 الثالثة

 مستقبلية رؤيةال -١

و  التنافسيةحب الوطن، إبكارّي، دينية، النظام، (يوِجُد اجليل الذكيٌّ 

 ).مؤدب(

  رسالةال -٢

  إندونيسيا الوطن احلب اإلحساس اليت تعزز األنشطة تطوير - ١

 بكاريّ اإل التالميذ عطبي - ٢

 ةنظيفة وصح ةبيئة مدرسال تطوير - ٣

 اإلسالمية التعلم يقيم - ٤

ٌك بالنظام يثّقف - ٥  يعود النفسه من خالل ةرساملد بيئة يف متمسِّ

 التالميذ التنافسية زراعة - ٦

 )مؤدب( كرميةال أخالق لديهاجليل  عطبي - ٧

 

 املنهج الدراسي  -د 

املناهج الوحدة  ٣احلكومية ماالنج  املتوسطة اإلسالميةتستخدم املدرسة 

عقيدة (وتقوم هذه املدرسة بتدريس العلوم الدينية ). KTSP(للمستوى املدرسية 

                                                           

٣
 .٢٠١٤-٢-٣. الثالثة ماالنج احلكومية املتوسطة اإلسالمية درسةامل وثيقة من صدرامل 



٣٨ 

 

والعلوم ) أخالق، قرآن حديث، الفقه، تاريخ الثقافة اإلسالمية، اللغة العربية

، العلم األحياء، العلم الطبيعة، العلم الكيميا، الرياضيات، الفن الثقايف(الرمسية 

العلم االقتصاد، العلم التارخ، الرياضة، تعليم اجلنسية، تطبيق احلاسب، إشراف 

وكان ). إجتماعي، العلم اجلغرافيا، اللغة احمللية، اللغة اإلجنليزي، اللغة اإلندونيسي

مثل صالة (يف هذه املدرسة أيضا التطوير الشخصية وهو عمل رتيب ودائم 

مثل دورة دروس اللغة (يذ أن يشرتكوه والعمل الذي خيتار التالم) اجلماعة

  ).اإلجنايزية، ودورة دروس الرياضية، والرياضية وهي كرة القدم، كرة اليد

وكانت عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية تستخدم نظرية الوحدة، وال   

وفيما يلي جدول املواد الدراسية يف املدرسة الثانوية . تستخدم نظرية الفروع

  .الثالثةالنج احلكومية ما

  )٤( اجلدول

 املواد الدراسية

 الرقم املواد الدراسية الرقم املواد الدراسية

 ١ عقيدة أخالق ١١ العلم األحياء

 ٢ قرآن حديث ١٢ العلم الطبيعة

 ٣ الفقه ١٣ العلم الكيميا

 ٤ تاريخ الثقافة اإلسالمية ١٤ الرياضيات

 ٥ اللغة العربية ١٥ الفن الثقايف

 ٦ اللغة اإلندونيسي ١٦ االقتصادالعلم 

 ٧ اللغة اإلجنليزي ١٧ العلم التارخ

 ٨ اللغة احمللية ١٨ الرياضة



٣٩ 

 

 ٩  العلم اجلغرافيا ١٩ تعليم اجلنسية

 ١٠ إشراف إجتماعي ٢٠ تطبيق احلاسب

 

 املدرسون عدد  - ه

مساء املدرسني وفيما يلي ا. ان عدد املدرسني يف هذه املدرسةك

  :واملدرسات

  )٥( اجلدول

  موظف املدرسة وعددها امساء

 الرقم اسم الوظيفة عدد

 ١ مرية ألفا مدير املدرسة ١

 ٢ سعادي رئيس املدرسة منهاج التدريس ١

 ٣ إرنا زلفيا رئيس اإلدارة ١

 ٤ برهاندين املوظف األمن ١

 ٥ غوناون اللجنة املدرسة ١

  ٦ أغوس إيرينطى عالقة ا�تمع  ١

  ٧ نور خالص الوسيلة و اللوازم التمهيدية   ١

١  Wakakesiswaan ٨ هانديك كومسانطى  

  ٩ مسهودي أمني املكتبة   ١

  ١٠ أريف وهيدين السكرتري اللجنة  ١

  )٦(اجلدول 

  عدد املعلمني واملعلمات



٤٠ 

 

 الرقم املدرس اسم ميعلمادة الت

 الرياضيات

  مرية ألفا

  أندى ياين

 أثنيين

١ 

 اللغة اإلجنليزي

  سوتكنو

  أمي عزيزة

 حسنة

٢ 

 الرياضة
  سيف الرمضان 

 هانديك كومسانطى
٣ 

 الفقه

  ساكيب

  سري موناح

 أمري اهلدى

٤ 

 العلم الطبيعة
  نور فردة

 سوليادي
٥ 

  العلم األحياء

  ناسخان

  ليليك تسياويت

  سيت ميموناح

٦  

  عقيدة أخالق
  توكمون

  ديديك سوبروتو
٧  

  ٨  مسهودي  اللغة احمللية

  ٩  نانانج صاحلدين   العربيةاللغة 



٤١ 

 

  يويف إروان تيونو

  حممد مششي

  مريا ألفا

  تاريخ الثقافة اإلسالمية
  خري االنوار

  ميدة اجلنة
١٠  

  ١١  أندي فرمنشه  الفن الثقايف

  قرآن حديث

  هداية املسخورة

  علي منور

  حممد جربي

١٢  

  اللغة اإلندونيسي

  سعادي

  أغوس إيرينطى

  دينار

  صافية

  أبدينحممد أريف زينل 

١٣  

  تطبيق احلاسب
  سكارينطى

  خمفوظ إفندي
١٤  

  يويل رمحاويت  العلم اجلغرافيا

  نورل أغوس وحيوين
١٥  

  العلم التارخ

  العلم االقتصاد
  أمي هداية

  خريا
١٦  

  ١٧  ليلس فوجي أمتي  تعليم اجلنسية



٤٢ 

 

  ويوة تفليخة

  ١٨  زولنا أفية  العلم الكيميا

  إشراف إجتماعي
  نينيك ترميريا

  اهلدايةنور 
١٩  

  

 التالميذ  عدد  -  و

 احلكومية ملتوسطة اإلسالميةاهذا عدد الفصول وتالميذ يف مدرسة 

  :، وأما البيانات يف اجلدوال كما يليالثالثة ماالنج

  

  

 )٧( اجلدول

  عدد الفصول وتالميذ    

  عدد التالميذ  الفصل  رقم

  ٣١٨  )أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي(السابع   ١

  ٣١٨  )د، ه، و، ز، ح، ط، ي، كب، ج، (الثامن   ٢

  ٢٨٢  )أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي(التاسع   ٣

  ٩١٨  جمموع  

  

 

  حتليلها و البيانات عرض : الثاين املبحث

 لتعليم مهارة القراءة أسلوب النصر خطوات  - أ



٤٣ 

 

 للفصل و لقاءات أربعة التجرييب وللفصل لقاءات بثماين الباحث قام

اإلثنني من التاريخ  يوم يف ةالتجريبي الفصل يف التدريس .لقاءات أربعة الضابط

مث . ١١.٣٥ الساعة حىت ١٠.١٥ الساعة يف ٢٠١٤فرباير  ٣يناير حىت  ١٣

فرباير  ٣يناير حىت  ١٣من التاريخ  اإلثنني يوم يف الضابطة الفصل يف التدريس

  .دقيقة ٨٠ويف كل اللقاء . ٠٩.٥٥حىت الساعة  ٠٨.٣٥ الساعة يف  ٢٠١٤

وأما اإلعداد الذي وجب قبل التعّلم باستخدام أسلوب النصر كما التايل 

: 

يعّد املعلم الرتمجة كل الكلمات يف النص، ألن يف األنشطة التعليمية كل  - ١

 .الكلمات تقدم مع ترمجته

 .يعطي املعلم النص باللغة العربية إىل التالميذ بدون ترمجته - ٢

ىل طلق الّلسان و حفظ املفردات يهتّم املعلم بنطق التالميذ، ألن تؤثر إ - ٣

 . حىت يؤثر إىل فهم التالميذ

  ٤:الطريقة أن حيفظ املعىن بأسلوب النصر على التايل

 .مرات ٣ كرر مث التالميذ، مرة واحدةمعناها و املفردات  قراءة املعلم - ١

 .مرات ٣ كرر مرة واحدة، مث التالميذ القادم املفردات قراءة املعلم - ٢

 .للتوقف يسمحالذي  الوقف عالمة أو اية الفقرة حىت الطريقة تنطبق هذه - ٣

  :مث  الوقف توقيع أو اية الفقرة بعد وصلت إىل

البداية إىل النهاية، كل فقرة  من أن يكرر التالميذ املعلم دون مساعدة من - ١

 .الوقف عالمة أو اية الفقرة إىلني مرت قراءة

 .مرة واحدة قرءاملفردات ي كل  اية من البداية إىل كرر مرة أخرى التالميذ مث - ٢
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٤٤ 

 

  .مرة واحدة قرءاملفردات ي اية كل من البداية إىل كرر مرة أخرى التالميذ مث - ٣

  :٥كما التايل  بأسلوب النصر يةالتعليم وأما اخلطوات

 التعليم بدايةالدعاء مث كشف احلضور قبل  قراءة و إلقاء السالم  )أ 

 املفردات إعطاء املدرس املفردات اجلديدة بوسائل البطاقة  )ب 

 املفردات مث تلفظ مفردات اجلديدة بطاقة قسم املدرس  )ج 

 الكراسةطلب املدرس إىل مجع التالميذ لتكرار و يكتب يف   )د 

 طلب املدرس إىل التالميذ أن جيمعوا املفردات الذين كتبتهم  )ه 

 قرأ املدرس النصوص عن اهلواية بأسلوب النصر  )و 

مرة  –مرتني  –ثالث مرات ( ١-٢- ٣تكرار التالميذ بالتصميم   )ز 

 )واحدة

 ١-٢-٣تكرار بالتصميم قسم املدرس التالميذ ل  )ح 

 إعطاء املدرس األسئلة واحدا فواحدا إىل التالميذ  )ط 

  تم الدراسة بقراءة الدعاء و السالمخ  )ي 

املناهج الدراسية  تستند إىل السابقة يةميتعلال اخلطوات

  .املتوفرة )RPP(سيدر تخطط الو  )Silabus(املنهجو 

  

 القراءة مهارة رقيةتيف  أسلوب النصر استخدام فعالية  - ب

  االختبارعرض البيانات من  -١

 العربية اللغة مادة يف التالميذ قدرة عرفةمل القبلي االختبارب الباحث قام

 يف القراءة مهارةيف ترقية  أسلوب النصر تطبيق قبل القراءة مهارة يف خاصة

                                                           

٥
  .٢٠١٤-١-٢٠. سيدر تخطط ال من صدرامل 



٤٥ 

 

 االختبار أسئلة و سؤاال، ١٥ االختبار السؤالأما و  ،٢٠١٤يناير ١٣خ التارخي

". هواية"وع وضامل حتت تعليم اللغة العربية ملدرسة املتوسطة بالكتا من ؤخذي

 ا�موعة و التجريبة ا�موعة من ومها موعتانجم القبلي االختبار ذاه يفواشرتك 

 و. ٢٠١٤فرباير  ٣ التاريخ يف يقدم الذي البعدي االختبارأما  و الضابطة

  :كما يلياالختبار   جائنت

  

  

  

  

 :للمجموعة الضابطة كما يلي ٧البعدي االختبار و ٦القبلي االختبارنتائج   ) أ

 )٨( اجلدول

  ةالضابط للفصل البعدي و القبلي لالختبارنتائج 

 القبلي االختبار البعدي االختبار
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 ١ عفيفة صفيا فردسا ٧٦ جدا جيد ٧٨ جدا جيد

 ٢ ألنا أوليا نبيال ٨٠ ممتاز ٨٤ ممتاز

 ٧٢ جدا جيد ٧٨ جدا جيد
النساء نور لطفة 

 الزهرة
٣ 

 ٤ أروم نوفيا أجنين ٤٤ ضعيف ٥٨ مقبول

                                                           

٦
 .٠٩.٠٠الساعة . ٢٠١٤-١-١٣. املصدر من االختبار القبلي 
 .٠٩.٣٠الساعة . ٢٠١٤ -٢ -٣. املصدر من االختبار البعدي ٧



٤٦ 

 

 ٥ سفيق نوفنيب ٧٤ جدا جيد ٨٤ ممتاز

 ٦  ديال رافد رزقيا ٦٠ جيد ٨٦ ممتاز

 ٧ دندا نورا ٧٤ جدا جيد ٨٤ ممتاز

 ٨ أجوستنيألسا علميا  ٦٨ جيد ٨٤ ممتاز

 ٩ ألفنا فزرية ٥٨ مقبول ٧٢ جدا جيد

 ١٠ إندريين ٦٨ جيد ٩٤ ممتاز

 ١١ كرمة يف الدارين ٧٤ جدا جيد ٨٦ ممتاز

 ١٢ ليلة الفرتيا ٨٠ ممتاز ٨٦ ممتاز

 ١٣ ليلة املباركة ٧٤ جدا جيد ٧٨ جدا جيد

 ١٤ حممد أول األبصار ٧٢ جدا جيد ٧٨ جدا جيد

 ١٥ فرا أملشة مفتنيا ٨٠ ممتاز ٨٦ ممتاز

 ١٦ ميال أماليا ٥٨ مقبول ٧٢ جدا جيد

 ١٧ حممد رافعل قرين ٧٤ جدا جيد ٨٠ ممتاز

 ١٨ حممد دنتا أندي ٦٦ جيد ٦٨ جيد

 ١٩ حممد رينلدي ٦٦ جيد ٦٨ جيد

 ٢٠ منرية احملمودة ٨٠ ممتاز ٨٢ ممتاز

 ٢١ ناديا فخر النساء ٧٤ جدا جيد ٧٦ جدا جيد

 ٢٢ نافسا إنكا مرتنا ٧٠ جدا جيد ٧٢ جدا جيد

 ٢٣ نـهضية نور العيين ٧٤ جدا جيد ٧٨ جدا جيد

 ٢٤ نيندي إرسال ٧٤ جدا جيد ٩٤ ممتاز

 ٢٥ راتريي ميدا ٧٢ جدا جيد ٨٠ ممتاز



٤٧ 

 

 ٢٦ رمحة أوليا سفندي ٨٠ ممتاز ٨٢ ممتاز

 ٢٧ سلما هنّفاضال ٧٤ جدا جيد ٧٨ جدا جيد

 ٢٨ سلسبيال فرداليا ٧٤ جدا جيد ٨٤ ممتاز

 ٢٩ سلسبيال رمحة ٧٦ جدا جيد ٧٨ جدا جيد

 ٣٠ صفي هدية الرمحة ٥٠ مقبول ٧٦ جدا جيد

 ٣١ سلفي ولنداري ٧٠ جدا جيد ٧٢ جدا جيد

 ٣٢ سيت برايا موالين ٨٠ ممتاز ٨٤ ممتاز

 ٣٣ وحي أندكا ٤٠ ضعيف ٧٢ جدا جيد

 ٣٤ ويندا أوليا رمحة ٨٠ ممتاز ٨٦ ممتاز

 ٣٥ فجرينطايودا  ٥٠ مقبول ٥٦ مقبول

 ٣٦ مينا عفيفة ٨٠ ممتاز ٨٠ ممتاز

  العدد ٢٥١٦ ٢٦٧٤

  املعدل ٦٩،٨٩ ٧٤،٢٨

  

 ،ةالضابط للمجموعة البعدي و القبلي االختبار نتائج بيان معرفة بعد و

 قارنةامل و .ا�موعة لتلك البعدي و القبلي االختبار نيب قارنةامل الباحث فقدم

  :يلي كما

 )٩( اجلدول    

  ةالضابط للمجموعة البعدي و القبلي االختبار بني املقارنة

  التقدير  النتيجة  الرقم
  البعدي االختبار  القبلي االختبار

  املئوية النسبة عدد  املئوية النسبة عدد



٤٨ 

 

  التالميذ  التالميذ

١  
٨٠-

١٠٠  
  %٥٠  ١٨  %٢٢،٢٢  ٨  ممتاز

  %٣٨،٨٩  ١٤  %٤٧،٢٢  ١٧  جدا جيد  ٧٩-٧٠  ٢

  %٥،٥٦  ٢  %١٣،٨٩  ٥  جيد  ٦٩-٦٠  ٣

  %٥،٥٦  ٢  %١١،١١  ٤  مقبول  ٥٩-٥٠  ٤

  -  -  %٥،٥٦  ٢  ضعيف  ٤٩- ٠  ٥

  %١٠٠  ٣٦  %١٠٠  ٣٦  العدد

  

 للمجموعة البعدي و القبلي االختبار نيب قارنةامل بيان إىل بالنسبة

 مستوى يف التالميذ من% ٥،٥٦القبلي االختبار يف أن هرظفة الضابط

جيد، و  مستوى يف% ١٣،٨٩مقبول، و  مستوى يف% ١١،١١ضعيف، و 

 يف أما و. ممتاز مستوى يف% ٢٢،٢٢جيد جدا، و  مستوى يف% ٤٧،٢٢

 يف% ٥،٥٦مقبول، و  مستوى يف% ٥،٥٦ر أن ظه البعدي االختبار

 مستوى يفمنهم % ٥٠جيد جدا، و  مستوى يف% ٣٨،٨٩جيد، و  مستوى

  .القبلي نتيجة من أكرب البعدي االختبار نتيجة أن ينيع البيان ذاه و. ممتاز

للمجموعة التجريبة كما ٩ البعدي االختبار و٨ القبلي االختبارنتائج   ) ب

 :يلي

 )١٠( اجلدول

                                                           

٨
 .١٠.٣٠الساعة . ٢٠١٤-١-١٣. املصدر من االختبار القبلي 

٩
 .١١.٠٠الساعة . ٢٠١٤-٢-٣. البعدياملصدر من االختبار  



٤٩ 

 

  التجريبة للفصل البعدي و القبلي لإلختبارنتائج 

 القبلي االختبار البعدي االختبار
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 ١ أمحد عفندي ٥٢ مقبول ٦٦ جيد

 ٢ عديبة اخلمريا ٥٢ مقبول ٧٠ جدا جيد

 ٦٦ جيد ٨٠ ممتاز
عاديانا أيال ية 

 احلسنا
٣ 

 ٤ عائزا مفتح الراعفا ٥٠ مقبول ٦٠ جيد

 ٥٨ مقبول ٧٤ جدا جيد
أجسكا يوسف 

 موالنا
٥ 

 ٦ ألفني فصلة قريء ٤٨ ضعيف ٨٠ ممتاز

 ٧ املائدة أول العزم ٥٤ مقبول ٨٦ ممتاز

 ٨ دين اهليدار زلكرنني ٦٤ جيد ٦٦ جيد

 ٩ دينا أجنريين ٧٠ جدا جيد ١٠٠ ممتاز

 ١٠ أريكا ألفينا ٦٢ جيد ٨٦ ممتاز

 ١١ فارس التاممي ٧٢ جدا جيد ٧٤ جدا جيد

 ١٢ فقي إقبل ٥٨ مقبول ٦٤ جيد

 ١٣ فردا نبيال ريزا ٧٤ جدا جيد ٨٦ ممتاز

 ١٤ هرفيان ألدينشة ٥٨ مقبول ٦٦ جيد

 ١٥ هلدا هّلة الشرفة ٨٨ ممتاز ٨٨ ممتاز

 ١٦ إنية العفية ٦٢ جيد ٨٨ ممتاز



٥٠ 

 

 ١٧ إنتان ايوننجتياس ٥٨ مقبول ٨٦ ممتاز

 ١٨ عزّة املنيفة ٦٦ جيد ٨٠ ممتاز

 ١٩ كرينا ترييا امندا ٥٤ مقبول ١٠٠ ممتاز

 ٢٠ ليال نور البدرية ٥٤ مقبول ٨٦ ممتاز

 ٢١ ليلة العلمي ٤٤ ضعيف ٦٠ جيد

 ٢٢ النا فرحان ٥٨ مقبول ٦٨ جيد

 ٢٣ حممد فجر الغازي ٥٨ مقبول ٦٦ جيد

 ٢٤ حممد فندوا اجونج ٥٨ مقبول ٧٤ جدا جيد

 ٢٥ حممد ينسا موالنا ٥٢ مقبول ٦٦ جيد

 ٢٦ مفتح اليسريل ٦٤ جيد ٦٨ جيد

 ٢٧ حممد عزيز عبدين ٥٨ مقبول ٦٨ جيد

 ٢٨ حممد الفان ٤٨ ضعيف ٦٦ جيد

 ٦٠ جيد ٧٢ جدا جيد
حممد فرحان فتح 

 الرمحان
٢٩ 

 ٣٠ نيكوا فيربيان ٤٦ ضعيف ٦٦ جيد

 ٣١ نور احلكمة ٦٤ جيد ٩٤ ممتاز

 ٣٢ ريزا فرمنشة بستيان ٥٢ مقبول ٦٨ جيد

 ٣٣ رمحة اجني ريندياين ٦٦ جيد ١٠٠ ممتاز

 ٣٤ سّيدة مليحة عزّا ٧٤ جدا جيد ١٠٠ ممتاز

 ٣٥ صفواة النساء الزهرة ٥٤ مقبول ٧٤ جدا جيد

 ٣٦ ورداينيوليا كوسوما  ٦٦ جيد ١٠٠ ممتاز



٥١ 

 

  العدد ٢١٤٢ ٢٧٩٦

  املعدل ٥٩،٥ ٧٧،٦٧

  

التجريبة،  للمجموعة البعدي و القبلي االختبار نتائج بيان معرفة بعد و

 قارنةامل و .ا�موعة لتلك البعدي و القبلي االختبار نيب قارنةامل الباحث فقدم

  :يلي كما

 )١١( اجلدول

  التجريبة للمجموعة البعدي و القبلي االختبار بني املقارنة

  التقدير  النتيجة  الرقم

  البعدي االختبار  القبلي االختبار

 عدد

  التالميذ
  املئوية النسبة

 عدد

  التالميذ
  املئوية النسبة

١  
٨٠-

١٠٠  
  %٤٤،٤٤  ١٦  %٢،٧٨  ١  ممتاز

  %١٦،٦٧  ٦  %١١،١١  ٤  جدا جيد  ٧٩-٧٠  ٢

  %٣٨،٨٩  ١٤  %٢٧،٧٨  ١٠  جيد  ٦٩-٦٠  ٣

  -  -  %٤٧،٢٢  ١٧  مقبول  ٥٩-٥٠  ٤

  -  -  %١١،١١  ٤  ضعيف  ٤٩- ٠  ٥

  %١٠٠  ٣٦  %١٠٠  ٣٦  العدد

  

 للمجموعة البعدي و القبلي االختبار نيب قارنةامل بيان إىل بالنسبة

 مستوى يف التالميذ من% ١١،١١القبلي االختبار يف أن هرظف التجريبة



٥٢ 

 

جيد، و  مستوى يف% ٢٧،٧٨مقبول، و  مستوى يف% ٤٧،٢٢ضعيف، و 

 يف أما و. ممتاز مستوى يف% ٢،٧٨جيد جدا، و  مستوى يف% ١١،١١

 يف% ١٦،٦٧جيد، و  مستوى يف% ٣٨،٨٩ر أن ظه البعدي االختبار

 ينيع البيان ذاه و. ممتاز مستوى يفمنهم % ٤٤،٤٤جيد جدا، و  مستوى

  .القبلي نتيجة من أكرب البعدي االختبار نتيجة أن

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة فشرح  االختبار نتائجبعد مقارنة و 

 يف كماهي   و. نيا�موع من ربعامل االحنراف عدد و االحنراف عددالباحث 

  :التايل اجلدول

 )١٢( اجلدول

  تنيا�موع من ربعامل االحنراف عدد و االحنراف عدد نتائج

 التجريبة جموعةـامل الضابطة جموعةـامل
 الرقم

Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

١ ٥٢ ٦٦ ١٤ ١٩٦ ٧٦ ٧٨ ٢ ٤ 

٢ ٥٢ ٧٠ ١٨ ٣٢٤ ٨٠ ٨٤ ٤ ١٦ 

٣ ٦٦ ٨٠  ١٤ ١٩٦ ٧٢ ٧٨ ٦ ٣٦ 

٤ ٥٠ ٦٠ ١٠ ١٠٠ ٤٤ ٥٨ ١٤ ١٩٦ 

٥ ٥٨ ٧٤ ١٦ ٢٥٦ ٧٤ ٨٤ ١٠ ١٠٠ 

٦ ٤٨ ٨٠ ٣٢ ١٠٢٤ ٦٠ ٨٦ ٢٦ ٦٧٦ 

٧ ٥٤ ٨٦ ٣٢ ١٠٢٤ ٧٤ ٨٤ ١٠ ١٠٠ 

٨ ٦٤ ٦٦ ٢ ٤ ٦٨ ٨٤ ١٦ ٢٥٦ 

٩ ٧٠ ١٠٠ ٣٠ ٩٠٠ ٥٨ ٧٢ ١٤ ١٩٦ 



٥٣ 

 

١٠ ٦٢ ٨٦ ٢٤ ٥٧٦ ٦٨ ٩٤ ٢٦ ٦٧٦ 

١١ ٧٢ ٧٤ ٢ ٤ ٧٤ ٨٦ ١٢ ١٤٤ 

١٢ ٥٨ ٦٤ ٦ ٣٦ ٨٠ ٨٦ ٦ ٣٦ 

١٣ ٧٤ ٨٦ ١٢ ١٤٤ ٧٤ ٧٨ ٤ ١٦ 

١٤ ٥٨ ٦٦ ٨ ٦٤ ٧٢ ٧٨ ٦ ٣٦ 

١٥ ٨٨ ٨٨ ٠ ٠ ٨٠ ٨٦ ٦ ٣٦ 

١٦ ٦٢ ٨٨ ٢٦ ٦٧٦ ٥٨ ٧٢ ١٤ ١٩٦ 

١٧ ٥٨ ٨٦ ٢٨ ٧٨٤ ٧٤ ٨٠ ٦ ٣٦ 

١٨ ٦٦ ٨٠ ١٤ ١٩٦ ٦٦ ٦٨ ٢ ٤ 

١٩ ٥٤ ١٠٠ ٤٦ ٢١١٦ ٦٦ ٦٨ ٢ ٤ 

٢٠ ٥٤ ٨٦ ٣٢ ١٠٢٤ ٨٠ ٨٢ ٢ ٤ 

٢١ ٤٤ ٦٠ ١٦ ٢٥٦ ٧٤ ٧٦ ٢ ٤ 

٢٢ ٥٨ ٦٨ ١٠ ١٠٠ ٧٠ ٧٢ ٢ ٤ 

٢٣ ٥٨ ٦٦ ٨ ٦٤ ٧٤ ٧٨ ٤ ١٦ 

٢٤ ٥٨ ٧٤ ١٦ ٢٥٦ ٧٤ ٩٤ ٢٠ ٤٠٠ 

٢٥ ٥٢ ٦٦ ١٤ ١٩٦ ٧٢ ٨٠ ٨ ٦٤ 

٢٦ ٦٤ ٦٨ ٤ ١٦ ٨٠ ٨٢ ٢ ٤ 

٢٧ ٥٨ ٦٨ ١٠ ١٠٠ ٧٤ ٧٨ ٤ ١٦ 

٢٨ ٤٨ ٦٦ ١٨ ٣٢٤ ٧٤ ٨٤ ١٠ ١٠٠ 

٢٩ ٦٠ ٧٢ ١٢ ١٤٤ ٧٦ ٧٨ ٢ ٤ 

٣٠ ٤٦ ٦٦ ٢٠ ٤٠٠ ٥٠ ٧٦ ٢٦ ٦٧٦ 



٥٤ 

 

٣١ ٦٤ ٩٤ ٣٠ ٩٠٠ ٧٠ ٧٢ ٢ ٤ 

٣٢ ٥٢ ٦٨ ١٦ ٢٥٦ ٨٠ ٨٤ ٤ ١٦ 

٣٣ ٦٦ ١٠٠ ٣٤ ١١٥٦ ٤٠ ٧٢ ٣٢ ١٠٢٤ 

٣٤ ٧٤ ١٠٠ ٢٦ ٦٧٦ ٨٠ ٨٦ ٦ ٣٦ 

٣٥ ٥٤ ٧٤ ٢٠ ٤٠٠ ٥٠ ٥٦ ٦ ٣٦ 

٣٦ ٦٦ ١٠٠ ٣٤ ١١٥٦ ٨٠ ٨٠ ٠ ٠ 

 ا�موع ٢١٤٢ ٢٧٩٦ ٦٥٤ ١٦٠٤٤ ٢٥١٦ ٢٦٧٤ ٣١٨ ٥١٧٢

 
  

  
  N 

 :السابق اجلدول يف ما توضيح يلي فيما و

X1 =التجريبة ا�موعة من القبلي االختبار نتائج 

X2 =التجريبة ا�موعة من البعدي االختبار نتائج 

(X) =التجريبة ا�موعة نتائج من االحنراف عدد 

X2 =التجريبة ا�موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد 

 = ∑Xالتجريبة ا�موعة نتائج من االحنراف عدد موعجم 

 =∑X2التجريبة ا�موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد موعجم 

Y1 =الضابطة ا�موعة من القبلي االختبار نتائج 

Y2 =الضابطة ا�موعة من البعدي االختبار نتائج 

(Y) =الضابطة ا�موعة نتائج من االحنراف عدد 

Y2  =الضابطة ا�موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد 

 = ∑Yالضابطة ا�موعة نتائج من االحنراف عدد موعجم 



٥٥ 

 

 = ∑Y2الضابطة ا�موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد موعجم    

 )١٣( اجلدول

  نيا�موعت من ربعامل االحنراف عدد و االحنراف موع عددجم

  التجريبة ا�موعة  الضابطة ا�موعة

 عدد جمموع

  )∑Y( االحنراف

 عدد جمموع

 االحنراف

 ربعامل    

)Y2∑(  

 عدد جمموع

  )∑X( االحنراف

جمموع عدد 

االحنراف املربع 

)X2∑( 

١٦٠٤٤  ٦٥٤  ٥١٧٢  ٣١٨  

 

  :اآليت اإلحصائي الرمز إىل السابق النتائج بإدخال الباحث قاممث 

�� = ∑�
�  

= 654
36  

= 18,17 
  

∑�2= ∑�2- �∑���
�  

= 16044 – ������
��

 

= 16044 -  ������
��  

= 16044 – 11881 

= 4163 
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�� = ∑�
�  

=  318
36  

= 8,83 

∑�2= ∑�2- �∑���
�  

= 5172 - ������
��

 

= 5172 -  ������
��

 

= 5172 - 2809 

= 2363 

 =  �� − ��
"# ∑��$∑��

��$��%�& # �
�� + �

��&
 

=  18,17 − 8,83
"#����$����

��$��%� & # �
�� + �

��&
 

=  9,34
"#����

�� & # �
�� + �

��&
 

= 9,34
"����

����
 

= 9,34
)5,179 
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= 9,34
2,276 

= 4,104 

Db = (Nx + Ny - 2) 

= 36 + 36 – 2 

= 70 

*.s0,01 = 2,36 
*.s0,05 = 1,6610 

 

 

 
1,66 < 2,36 < 4,104  

 قام مث ٤،١٠٤=  اإلحصائي t نتيجة أن الباحث وجد السابق، اجلدول من  

  degree of( احلرية القائمة يف نتيجة الباحث حبث مث t-table بتعني الباحث

freedom  (من t-table ٢،٣٦ % = ١ عنويامل التقدير يفة نتيج أن فوجد 

  .١،٦٦% = ٥ عنويامل التقدير يفة ونتيج

  "ت"تقرير 

t.test )احلسايب t(< t.table  )t مقبول= حصلت التجريبة ) = جدوايل  

t.test )احلسايب t(< t.table  )t مقبول= فشلت التجريبة ) = جدوايل  

 ٢،٣٦% = ١ عنويامل التقدير نتيجة من أكرب ٤،١٠٤=  اإلحصائي نتيجة و

 أن وأ مقبول ١H أن ىنمبع ١،٦٦% = ٥ عنويامل تقدير نتيجة من أكرب كذلك و

                                                           
١٠

 Statistical Table For Biological, Agricultural and Medical Research, Fisher, R.A dan Yates F. 

Table 111, Oliver & Boyd Ltd. Edinburgh. (Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (مرجع سابق). 
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يف ترقية  فعالية األسلوب النصر استخدام أن هذا دليل و .مقبول البحث ذاه فروض

اليت عمل  الحظةامل من و. العربية اللغة تعليم يف تالميذال رغبة تنمية و القراءة مهارة

 أن الثالثةاحلكومية ماالنج  املتوسطة اإلسالمية املدرسةالباحث يف خالل التعليم يف 

 الفهم سرعة يكونون ألم. القراءة مهارة يف خصوصا مقبول األسلوب النصر استخدام

  .األسئلة إجابة يف واجلمل و فهم املقروء يف

  

 عرض البيانات من االستبيان -٢

قدم الباحث االستبيان إىل املفحوصني يف ا�موعة التجريبة الذي تكّون 

  . تالميذ، فقد قدم الباحث االستبيان بعد التجرييب ٣٦من 

 :أسئلة ورد التالميذ عنها كاأليت ٨يف هذ االستبيان استخدام الباحث 

املتوسطة اإلسالمية  يف املدرسة العربية اللغة يف تعلم األسلوب املدرس  )أ 

  .للتعلم محاسة جيعلين أكثر الثالثة ماالنج احلكومية

  موافق غري  موافق أقل  موافق  موافق جدا

 تلميذ ١  تالميذ ٧  تالميذ ٢٣  تالميذ ٥

اللغة  يف تعلم أسلوب املدرسب موافق جدا% ١٣،٩حصل الباحث املعلومات بأن 

  .موافق غري% ٢،٨، و موافق أقل% ١٩،٤، و موافق% ٦٣،٩، و العربية

 سهلة الفهم املادة يف تقدمي املدرس كفائة  )ب 

  موافق غري  موافق أقل  موافق  موافق جدا

  تلميذ ١  تلميذان ٢  تالميذ ٢٨  تالميذ ٥

% ٧٧،٩، و املدرس كفائةب موافق جدا% ١٣،٩حصل الباحث املعلومات بأن 

 .موافق غري% ٢،٨، و موافق أقل% ٥،٦، و موافق



٥٩ 

 

 السابقة سلوباأل جاذبية مما هو أكثر النصر أسلوب يم باستخدامتعل  )ج 

  موافق غري  موافق أقل  موافق  موافق جدا

  تلميذ ١  تلميذان ٢  تالميذ ٢٨  تالميذ ٥

، و النصر أسلوب تعليم باستخدام موافق جدا% ٢٢،٢حصل الباحث املعلومات بأن 

 .موافق غري% ٠، وموافق أقل% ٥،٦، و موافق% ٧٢،٢

 النصر أسلوب قبل استخدام النص العربية يف فهم صعبة أشعر   )د 

  موافق غري  موافق أقل  موافق  موافق جدا

  تالميذ ٧  تالميذ ١٠  تالميذ ١٧  تلميذان ٢

قبل  النص العربية يف فهم صعبة أشعر موافق جدا% ٥،٦حصل الباحث املعلومات بأن 

 غري% ١٩،٤ ، وموافق أقل% ٢٧،٨ ، وموافق% ٤٧،٢، و النصر أسلوب استخدام

  .موافق

 .النصر أسلوب باستخدام املقرء فهم بسهل يف  أشعر  )ه 

  موافق غري  موافق أقل  موافق  موافق جدا

  -  تلميذان ٢  تالميذ ٢١  تالميذ ١٣

 املقرء فهم بسهل يف  أشعر موافق جدا% ٣٦،١حصل الباحث املعلومات بأن 

 غري% ٠ ، وموافق أقل% ٥،٦ ، وموافق% ٥٨،٣، و النصر أسلوب باستخدام

 .موافق

 النصر أسلوب املفردات باستخدام حلفظ بسهل أشعر  )و 

  موافق غري  موافق أقل  موافق  موافق جدا

  -  تلميذان ٢  تالميذ ٢٥  تالميذ ٩
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 املفردات باستخدام حلفظ بسهل أشعر موافق جدا% ٢٥حصل الباحث املعلومات بأن 

 .موافق غري% ٠ ، وموافق أقل% ٥،٦ ، وموافق% ٦٩،٤، و النصر أسلوب

 النصر باستخدام أسلوب بفرح يف تعليم اللغة العربية أشعر  )ز 

  موافق غري  موافق أقل  موافق  موافق جدا

  - تلميذان ٢  تالميذ ٣٠  تالميذ ٤

 بفرح يف تعليم اللغة العربية أشعر موافق جدا% ١١،١حصل الباحث املعلومات بأن 

 غري% ٠ ، وموافق أقل% ٥،٦ و، موافق% ٨٣،٣، و النصر باستخدام أسلوب

  .موافق

  

 

 أسلوب باستخدامليس اسأمة ح و أكثر فرّ  أصبح تعليم اللغة العربية  )ح 

 النصر

  موافق غري  موافق أقل  موافق  موافق جدا

  -  تالميذ ٥  تالميذ ٢٥  تالميذ ٦

ح أكثر فرّ  أصبح تعليم اللغة العربية موافق جدا% ١٦،٧حصل الباحث املعلومات بأن 

، و موافق أقل% ١٣،٩، و موافق% ٦٩،٤، و النصر أسلوب باستخدامليس اسأمة و 

  .موافق غري% ٠

 املدرسة يف بأسلوب النصر القراءة تعليم على يدلونتيجة هذه االستبيان 

 إجابة يف الفهم سرعة يكونون ألم فعالية ةماالنج الثالث املتوسطة اإلسالمية احلكومية

  .و ترقية محاسة التالميذ النص من لةئاألس
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نطق الرموز و فهمها، و أن القراءة هي  ١١أمحد فؤاد عليانقال وخالصتها، 

حتليل ما هو مكتوب ونقده، و التفاعل معه، و اإلفادة منه يف حل املشكالت، واالنتفاع 

سلوب النصر أن األ ١٢مث قال حممد توفيق. به يف املواقف احليوية ، واملتعة النفسية باملقروء

  .القرآن الكرميوفهم  ترمجةو  احلفظ لتعليم يعين أسلوب

من النص املعىن  نطق الرموز و فهمومن البيانات السابقة معروف أن القراءة هي 

أن أسلوب النصر فعاال واخلالصة . العربية بطريقة أسلوب النصر لسرعة فهم املقروء

أسلوب  استخدامو أن . يف تعليم اللغة العربية التالميذلتعليم مهارة القراءة وتنمية رغبة 

 .ية كفاءة التالميذ يف مهارة القراءةهلا أثر لرتقيف هذا البحث  النصر

 زايابعض امل وجد الباحثأسلوب النصر وعند ما يف عملية التعليم باستخدام 

و بعض النقصان . سرعة الفهم   يستطيع) ٢. يستطيع أن خيلق عملية التعليم) ١: هي

  .املاهرة املعلمني حيتاج إىل) ٢. جبماعة ينبغي أن تنفذ) ١: عن طلب املناسب هي

  
 

                                                           
١١

 ١٢٣املهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسها، دار املسلم للنشر و التوزيع ، الرياض ، ص . أمحد فؤاد عليان 
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  الفصل الرابع

  املقرتحات و البحث نتائج

 البحث تائجن  - أ

 ربأسلوب النص القراءة تعليم اخلطوات ذهه - ١

باستخدام أسلوب النصر كما وأما اإلعداد الذي وجب قبل التعّلم 

 :التايل

الرتمجة كل الكلمات يف النص، ألن يف األنشطة التعليمية كل يعّد املعلم  )١

 .الكلمات تقدم مع ترمجته

 .يعطي املعلم النص باللغة العربية إىل التالميذ بدون ترمجته )٢

يهتّم املعلم بنطق التالميذ، ألن تؤثر إىل طلق الّلسان و حفظ املفردات  )٣

 . حىت يؤثر إىل فهم التالميذ

  ١:بأسلوب النصر على التايل الطريقة أن حيفظ املعىن

 .مرات ٣ كرر مث التالميذ، مرة واحدةمعناها و املفردات  قراءة املعلم )١

 .مرات ٣ كرر مرة واحدة، مث التالميذ القادم املفردات قراءة املعلم )٢

 يسمحالذي  الوقف عالمة أو Zاية الفقرة حىت الطريقة تنطبق هذه )٣

 .للتوقف

  :مث  الوقف توقيع أو Zاية الفقرة بعد وصلت إىل

البداية إىل النهاية، كل  من أن يكرر التالميذ املعلم دون مساعدة من )١

 .الوقف عالمة أو Zاية الفقرة إىلني مرت فقرة قراءة

                                                           

1
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مرة  قرءاملفردات ي Zاية كل من البداية إىل كرر مرة أخرى التالميذ مث )٢

 .واحدة

مرة  قرءاملفردات ي Zاية كل من البداية إىل كرر مرة أخرى التالميذ مث )٣

 .واحدة

 :ربأسلوب النص القراءة تعليم وأما اخلطوات

 داية التعليمبالدعاء مث كشف احلضور قبل  اءةقر  و إلقاء السالم )أ 

 إعطاء املدرس املفردات اجلديدة بوسائل البطاقة املفردات )ب 

 قسم املدرس بطاقة املفردات مث تلفظ مفردات اجلديدة )ج 

 التالميذ لتكرار و يكتب يف الكراسة طلب املدرس إىل مجع )د 

 طلب املدرس إىل التالميذ أن جيمعوا املفردات الذين كتبتهم )ه 

 قرأ املدرس النصوص عن اهلواية بأسلوب النصر )و 

مرة  –مرتني  –ثالث مرات ( ١-٢- ٣تكرار التالميذ بالتصميم  )ز 

 )واحدة

 ١-٢-٣قسم املدرس التالميذ لتكرار بالتصميم  )ح 

 ة واحدا فواحدا إىل التالميذإعطاء املدرس األسئل )ط 

 ختم الدراسة بقراءة الدعاء و السالم )ي 

املتوسطة  املدرسة يف القراءة مهارة يف ترقية أسلوب النصر استخدام إن - ٢

 بني "ت " نتيجة نأويستند على  .فعالية الثالثة ماالنج احلكومية اإلسالمية

عنوي امل نتيجة من أكرب ٤،١٠٤ =مها فصل التجريبة والضابطة  الفصلني

 ذلك و ١،٦٦% = ٥تقدير  نتيجة من أكرب كذلكو  ٢،٣٦% = ١

  .مقبولى أن فروض هذا التحث مبعنى
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 البحث مقرتحات - ب

يرجى من مجيع املدرسني و املدرسات أن يستخدموا هذا األسلوب  للمعلم، - ١

 خصوصا يف مرحلة املبتدئ مستمرا حلصول النتيجة الرغوبة

يف التعليم مهارة القراءة، وتنمية  النصر أسلوبيرجى من استخدام  - ٢

 اجلديد يف تعليم اللغة العربية مستمرةاألسلوب اإلسرتاتيجية أو 

يف املدرسة املتوسطة  النصر أسلوبكما نظر الباحث تعليم مهارة القراءة ب - ٣

جذابة، يرجى أن ميثل األسلوب يف تعليم  الثالثةاإلسالمية احلكومية ماالنج 

 اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة مع قدرة تطبيق تعليمها

هذا البحث حيتاج إىل استمرار املتعّمقة، فمن البحث عن تعليم مهارة  - ٤

 القراءة حيتاج إىل املستحسن ليحسنه

 فقليال بزيادة النشاط يف درس اللغة العربية والتدريب قليال للتالميذ يرجى - ٥

 .للمساعدة يف تعلم اللغة العربية وفهمها

  .مساعدة التالميذ يف فهم املقروء األسلوب يرجى من استخدام هذا - ٦
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 ١٩٩٢يناير  ١٠ماالنج، : مكان وتاريخ الوالدة

 إندونيسي:    

 مسلم:     

 اجلاوية و إندونيسية:  اللغة املستخدمة

 سونردي:     اسم الوالد

 ميسيايت:     اسم الوالدة

 صربية:   اسم األخت

 سوكونولو، بولوالوانج،  ماالنج:  األصليالعنوان 

 ٠٨٥٧٥٥٣٦١٠١١:   رقم اجلوال

  arufmania@gmail.com  :  الربيد اإللكرتوين

 

املعلومات الشخصية  - أ

  االسم  .١

مكان وتاريخ الوالدة .٢

  اجلنسية .٣

  الديانة .٤

اللغة املستخدمة .٥

اسم الوالد .٦

اسم الوالدة .٧

اسم األخت .٨

العنوان  .٩

رقم اجلوال .١٠

الربيد اإللكرتوين .١١

 

 

 

 

 



 املرحلة العلمية  - ب

  السنة  الدراسة  الرقم

  ١٩٩٩ – ١٩٩٧  سوكونولو" تربية العلوم"املدرسة األطفال    .١

  ٢٠٠٤ -١٩٩٩  سوكونولو" اهلداية"املدرسة اإلبتدائية    .٢

  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٤  بولوالوانج" النور"املدرسة املتوسطة اإلسالمية    .٣

  ٢٠١٠ – ٢٠٠٧  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية غوندانليجي   .٤

اهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبر    .٥

قسم تعليم اللغة  الرتبية والتعليم علوممباالنج كلية 

  العربية

٢٠١٤ – ٢٠١٠  
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