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 (باتشًنان الموجنان 20احملمدية ادلتوسطة اإلسالمية يف مدرسة  بيةيدراسة جتر )

 
 بحث جامعي

 إعداد :
 أنيتا رحمن
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 قسم تعليم اللغة العربية
 التعليمو  التربيةعلوم  كلية

 الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
 مٕٗٔٓ

 
 

  



 مهارة القراءةلترقية  نالقرطاس الملوّ أثر 
 ( باتشًنان الموجنان 20احملمدية ادلتوسطة اإلسالمية يف مدرسة دراسة جتريبية  )

 بحث جامعي

 (S-1مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول على درجة سرجانا )

 التعليمالتربية و  علوم يةكلة  في قسم تعليم اللغة العربي 

 إعداد :
رحمن أنيتا  
 02012200رقم القيد : 

 مشرف :
 الدكتور الحاج شهداء صالح الماجستير

 ( 000020200221200220 )رقم التوظيف :
 

 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 التعليمالتربية و علوم كلية 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 مٕٗٔٓ

 
 



 وزارة الشؤون الدينية 
  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب 

 التعليمالتربية و علوم كلية  
 قسم تعليم اللغة العربية 

 تقرير المشرف
 إن ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:

 : أنيتا رمحن االسم    
 02012200:  رقم القيد 
  القراءة مهارة لترقية نأثر القرطاس الملوّ  : عنوان    

قد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
( يف S-1متام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )دلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة الا

جبامعة موالنا مالك إبراىيم  التعليمالرتبية و علوم كلية لقسم تعليم اللغة العربية 
 م.0202-0200للعام الدراسي اإلسالمية احلكومية مباالنج 

 
 

 0202أبريل  20االنج  مبتقريرا 
 ادلشرف

 

 

 الماجستير شهادء صالح،الدكتور الحاج 
 000020200221200220رقم التوظيف: 

 



 الشؤون الدينيةوزارة  
  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب 

 التعليمالتربية و علوم كلية  
  قسم تعليم اللغة العربية 

 تقرير لجنة المناقشة

 لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو :
 : أنيتا رمحن االسم 

 02012200:  رقم القيد 
  مهارة القراءة لترقية نالملوّ  أثر القرطاس:  العنوان 

( يف قسم التعليم اللغة العربية S-1وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا )
جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف  التعليمعلوم الرتبية و كلية ل

 م. 0202-0200العام الدراسي 

 ( )  ادلاجستًن الدكتور سالمت دارين .0

 ( )  زكية عارفة ادلاجستًن .0

 ( )  الدكتور شهداء صاحل ادلاجستًن .0

 

  0202أبريل  00االنج  مبتقريرا  
 التعليمالرتبية و  علوم كليةعميد   

 

 نور عايل ادلاجستًن احلاج الدكتور 
 000122200000200220 رقم التوظيف : 



 وزارة الشؤون الدينية 
  اإلسالمية الحكومية بماالنج راهيمجامعة موالنا مالك إب 

 التعليمالتربية و  علوم كلية 
  قسم تعليم اللغة العربية 

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 فنقدم بٌن يديكم ىذا البحث اجلامعي الذي كتبتو الطالبة :

 : أنيتا رمحن االسم 

 02012200:  رقم القيد 

  مهارة القراءة لترقية نأثر القرطاس الملوّ :  العنوان 
قد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 

( يف S-1ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة المتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )
جبامعة موالنا مالك إبراىيم  التعليمالرتبية و  علوم كليةلقسم تعليم اللغة العربية 
 م.0202-0200للعام الدراسي اإلسالمية احلكومية مباالنج 

 

 0202أبريل  20االنج  تقريرا مب 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 
 

 ادلاجستًن  ة احلسنة مملوء 
  00020021022220022 رقم التوظيف : 

 
 



 وزارة الشؤون الدينية 
  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب 

 التعليمو  التربيةعلوم كلية  
  قسم تعليم اللغة العربية 

 استشارة المشرف
 أنيتا رمحن:  االسم     
 02012200:  رقم القيم  
 : تعليم اللغة العربية القسم     
 مهارة القراءة لترقية نالملوّ أثر القرطاس :  عنوان     

  الدكتور احلاج شهداء صاحل ادلاجستًنادلشرف    : 
Paraf Keterangan Konsultasi Tanggal No. 

 Konsultasi  Bab 1 18 November 2013 1 

 Konsultasi  Bab 1 dan 2 05 Desember 2013 2 

 ACC Bab 1 dan 2 08 Maret 2014 3 

 Konsultasi  Bab 3 dan 4 15 Maret 2014 4 

 ACC Bab 3 dan 4 22 Maret 2014 5 

 ACC Lampiran lengkap 29 Maret 2014 6 

 ACC Bab 1-4, lampiran 

lengkap 

02 Maret 2014 
7 

 
 ادلعرفة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 
 

 ادلاجستًن  ة احلسنة مملوء 
  000200210222200220 رقم التوظيف : 

  



 اإلهداء
 

 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل :

رمحها  مسلحةوالديت احملبوبة احلاجة  ورمحو اهلل  احلاج عبد الرمنوالدي احملبوب 

عسى اهلل أن إىل زلمد نور أسراري و  و أساتذي ادلكّرم و مجيع أفراد عائليت اهلل

 .خرةقاىم يف سالمة الدين والدنيا واآلحيفظهم ويب

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 الشعار

 الرَِّحْيمِ ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن 

نْ ﴾  ٔ﴿ اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذْي َخَلقَ   ﴾ ٕ﴿َساَن ِمْن َعَلٍق َخَلَق اإْلِ
نَساَن َما ﴾ٗ﴿الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم  ﴾ ٖ﴿اقْ َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرُم  َعلََّم اإْلِ

  ﴾٘﴿َلْم يَ ْعَلْم 
 { ٘ - ٔ} سورة العالق : 
 

 ﴾ ِٕإنَّا َأنَزْلَناُه قُ ْرآناً َعَربِّياً لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن ﴿
 {  ٕ} سورة يوسف : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إقرار الطالبة
 أنا ادلوقعة أدناه:

 أنيتا رمحناالسم        : 

 02012200رقم القيد     : 

 جومبانج العنوان        :

أقرر بأن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفًن شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف قسم 
جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  التعليمالرتبية و علوم كلية تعليم اللغة العربية  

 احلكومية ماالنج حتت عنوان:

  مهارة القراءة لترقية نالقرطاس الملوّ أثر 

حضرتو وكتبتو بنفسي وما زورهتا من إبداع غًني أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد 
استقباال أنو من تأليفو وتبٌن أنو فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك  ولن 

بية جبامعة موالنا تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العر 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

 

 0202أبريل  20  ماالنج
 توقيع صاحبة اإلقرار

 
 
  أنيتا رمحن 

  02012200رقم القيد:  



 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العادلٌن و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و ادلرسلٌن و على 

 آلو و صحبو أمجعٌن  أما بعد.
ميكن إمتامو دون مساعدة اآلخر  قد انتهت كتابة ىذا البحث اجلامعي و ال 

 لذلك تقدم الباحثة شكرا كثًنا إىل:
  مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم رىرجوالدكتور احلاج موجيااألستاذ فضيلة  .0

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 التعليم.كلية الرتبية و   عميد  نور عايل ادلاجستًن الدكتور احلاج األستاذ فضيلة .0
   رئيسة قسم تعليم اللغة العربية.ة احلسنة ادلاجستًنمملوءاألستاذة فضيلة  .0
  مشرف ىذا البحث ادلاجستًن الدكتور احلاج شهداء صاحلفضيلة االستاذ  .2

 اجلامعي الذي أرشدين يف كل مراحل إعداد ىذا البحث.
 ة العربية.مجيع األساتيذ و األستاذات يف قسم تعليم اللغ .1
 20احملمدية ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة  ةرئيس  لولوك مرشيدة ةفضيلة األستاذ .0

 .باتشًنان الموجنان
باتشًنان  20احملمدية ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة  و األستاذات يف مجيع األساتذ .0

 .الموجنان
واخلصوص إىل  جومبانجل منبع ادلعارف يسونان أنبمجيع أصدقائي يف معهد  .0

 .أصدقائي "تيكريس"
 .0202تعليم اللغة اللغة العربية مجيع أصدقائي يف قسم  .0

 

 0202أبريل  20ماالنج   

 
 أنيتا رمحن 



 ثمحتويات البح 

 أ ............................................... البحثصفحة موضوع 

 ب  ........................................................... الشعار

 ج .............................................................. إىداء

 د ............................................... كلمة الشكر والتقدير

 ه ....................................................... تقرير ادلشرف

 و  .................................................. تقرير جلنة ادلناقشة

 ز  .................................. تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ح ........................................................ إقرار الطالبة

 ط ...................................... مستخلص البحث باللغة العربية

 ي ................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

 ك .................................. باللغة اإلندونيسيةمستخلص البحث 

 ل .................................................... زلتويات البحث

  

 



 الفصل اْلّول

 اإلطار العام

 المبحث اْلول : أساسيات البحث
 0 ........................................................... أ.مقّدمة 

      0 ...................................................ب. أسئلة البحث
 0  ................................................ ج. أىداف البحث

 0  ................................................... د.فروض البحث
 0  ................................................... ه. أمهّية البحث

      2  .................................................. حدود البحثو. 
 1  .............................................. حتديد ادلصطلحات ز.
 1  .............................................. الدراسات السابقة ح.

 المبحث الثاني : منهجية البحث

 0  ................................................... البحث منهج أ.
 0  .......................................... ب. رلتمع البحث و عينتو

 0  ...................................................... حثمتغًنات البج. 

      0  .................................................. د. أدوات البحث
  02  .................................................... مصادر البيانات ه.

 00  .........................................و. أسلوب حتليل البيانات
 00  .......................................... ز. مراحل تنفيذ الدراسة



 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 : الوسائل التعليمية المبحث اْلّول
 02  ............................................... مفهوم الوسائل التعليمية . أ

 01  ........................................ التعليميةأنواع الوسائل  . ب
 00  ...................................... ج. شروط الوسائل التعليمية

 00  .................. د. دور الوسائل التعليمية يف عملية التعلم و التعليم
 00  ........................................ أمهية الوسائل التعليميةه. 

 02  ................................و. فوائد استخدام الوسائل التعليمية
 المبحث الثاني : االهتمام 

 00  ............................................... مفهوم االىتمام . أ
 00  ................................................ أنواع االىتمام . ب

 00  ..................................... االىتمامج. العوامل اليت تؤثر 
 00  ............................................... د. عملية االىتمام

 المبحث الثالث : مهارة القراءة
 01  ................................................. مفهوم القراءة . أ

 00  ................................................. أنواع القراءة  . ب
 02  ............................................... ج. أىداف القراءة
 01  ................................................. د. مراحل القراءة
 00  .................................................. ه. أمهية القراءة



 22  .................................... و. وسائل التعليم مهارة القراءة
 

 الفصل الثالث
 و مناقشتها عرض البيانات و تحليلها

 : لمحة عن ميدان الدراسة اْلولالمبحث 
 20  ........ حملة عن مدرسة احملمدية ادلتوسطة اإلسالمية الثانية باتشران الموجنان . أ

 المبحث الثاني : عرض البيانات و تحليلها

 يانات الثانوية عرض الب . أ
 20  ............................. عرض بيانات عن تطبيق القرطاس ادللّون .0
 10  ..... ةيبياجملموعة التجر عرض بيانات ادلقابلة مع مدّرسة اللغة العربية من  .0

 عرض البيانات اْلساسية . ب
 10  .......... نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة .0
 12  ................. ادلقارنة بٌن اختبار القبلي و البعدي جملموعة الضابطة .0

 11  ........... ةيبينتائج االختبار القبلي و اختبار البعدي للمجموعة التجر  .0
 10  ............... ةيبيللمجموعة التجر  مقارنة بٌن اختبار القبلي و البعدي .2
 10  ... ة و اجملموعة الضابطةيبيمقارنة النتائج االختبار البعدي جملموعة التجر  .1
 10  ............. نتائج عدد االحنراف و عدد االحنراف ادلربع من اجملموعتٌن .0
 00  .................................. حتليل نتائج االختبار للمجموعتٌن .0

  

 



 الباب الرابع
 خالصة و المقترحاتال 

 
 02  ...................................................... أ. اخلالصة

 01  ................................................... ب. ادلقرتحات
   قائمة المراجع

 قائمة المالحق
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  



 مستخلص البحث
البحث العلمي. قسم  .مهارة القراءة لرتقية القرطاس ادللوّن أثر. م0202. أنيتا رمحن

إبراىيم اإلسالمية  . جامعة موالنا مالكالتعليمالرتبية و علوم كلية اللغة العربية.   التعليم
 احلكومية ماالنج.

 شهداء صاحل ادلاجستًناحلاج  ادلشرف : الدكتور 
 الوسيلة  مهارة القراءة. :رئيسيةكلمة الال

 لتزويد معلومة و معريفة   يهدف ةهارات اللغويادلمن أربع  إحدى ادلهاراتىي  القراءة
و يستطيع التالميذ أن تطوير أفكارىم حيث يقارنون  اليت حيتجها التالميذ يف وجهة حايتهم.

و مساعدهتم على تطوير تعلمهم مبا يتوصلون إليو من م بأفكار الكتاب وادلؤلفٌن  أفكارى
الوسيلة تج إىل هم حيعملية تعليمذلك اذلدف يف  ليحصل على دة.خربات  و أفكار جدي

 مهارة القراءة.لرتقية  التعليمية
 القراءة تعليم تطبيق القرطاس ادللّون يف  دلعرفة يف ىذا البحث ىي : األول أما أىداف

 .القراءةتعليم يف  فعالية القرطاس ادللّون دلعرفة و الثاين
 – tاختيار االسلوب ب و مبدخل الكمي ابييجتر استخدمت الباحثة يف ىذا البحث حبثا 

الثامن الذي بلغ  ىي التالميذ يف الصف عينتو. أما عن نتيجة االختبار القبلي و البعدي
 و أساليب مجع البيانات ىي ادلالحظة و ادلقابلة و االختبار. تلميذا. 00عددىم 

. كل فقرة : طبقت الباحثة ىذه األلوان يف القرطاس أما نتيجة ىذا البحث األول
لتؤثر اىتمام بل القرطاس اخللفي وضعت باألبيض. يقصد ىذا وضعت على لون واحد 
و الثاين : حلظت الباحثة أن السلوك النص.  ليحللوا التالميذ ليسهلالتالميذ لتعليم القراءة  و 

الذي يظهره التالميذ مناسبا باالىتمام نظرية. يعين التالميذ يهتمون بالعامل الذي يؤثر 
 t-tableمث قامت بتعيٌن  0 2=  يعين" االحصائي tو دليل عن نتيجة بالرمز "االىتمام. 

. و ذلك مبعىن t-tableاإلحصائي أكرب من  t. و ألن نتيجة %1 = 02 0و  0%=  10 0
H0  أن مردود وH1  مقبول أي فروض ىذا البحث مقبولة  و خالصتها أن تطبيق القرطاس

 ادللّون لرتقية مهارة القراءة فعالة.

 
 



ABSTRACT 
Rahman, Anita, 2014, Influence Colored Paper to Enhance the Reading skill. 

Thesis. Arabic Education Department. Faculty of Education. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Advisor : Dr. H. Syuhadak, MA 

The Keywords : Learning Media, Reading skill 

 

Reading is one of language skills which the purpose is to improve 

knowledge as the student’s preparation in their own life. And to achieve that 

purpose in the learning process, specially in the reading, they need learning media 

to grow up their thought and then they can compare their thought with the main 

idea from the book or the writer’s idea from the book read by them. Reading also 

can help them to fit their learning with their experience and new thoughts. 

The purpose of this research is : 1. Knowing how to use colored paper to 

enhance the reading skill, 2. Knowing the effectivity of colored paper to enhance 

the reading skill. 

This experimental research use t-test pattern to analyze the result  of pre-

test and post-test of the experiment cluster ang control cluster. The sample is 36 

second grade students. The data gained through observation, interview, and test. 

The result of the research are that before the using of learning media 

(colored paper), the average value of pre-test for the experimental cluster is 65,8. 

While after the using of learning media (colored paper), the average value of post-

test is 88,61. This means that the using of learning media (colored paper) in the 

learning process of reading skill is very effective. While the average value of pre-

test for the control cluster is 73,33 ; and the average value of post-test is 73,05. 

This means that the value of the control value is deflate than before. And the last 

is value of t-test which 4,7 more than t-table values 2,58 in the significance 1%, 

and 1,74 in the significance 5%, this means that the H1 is accepted or the 

hypothesis of this research accepted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

Rahman, Anita, 2014, Pengaruh Kertas Berwarna untuk Meningkatkan 

Keterampilan Membaca. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing : Dr. H. Syuhadak, MA 

Kata Kunci : Media Pembelajaran, Keterampilan Membaca 

 

Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa, yang 

mana tujuannya ialah untuk menambah pengetahuan serta wawasan, hal ini sangat 

dibutuhkan siswa sebagai bekal menghadapi masa depan. Agar tujuan ini tercapai 

maka dalam proses pembelajaran dibutuhkan media yang membantu siswa dalam 

mencapai tujuan tersebut khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab maharah 

qiraah. Maharah qiraah sendiri sangat penting bagi siswa untuk mengembangkan 

pemikiran mereka sehingga mereka dapat membandingkan pikiran mereka dengan 

ide yang ada dalam sebuah buku yang mereka baca, mereka juga dapat 

menghubungkan pengalaman mereka dengan buku bacaan tersebut sehingga 

mendapat pemikiran-pemikiran yang lebih baru dan berkembang. 

Tujuan dari penelitian ini ialah : Pertama untuk mengetahui penerapan 

kertas berwarna untuk meningkatkan keterampilan membaca, kedua untuk 

mengetahui efektifitas kertas berwarna dalam meningkatkan belajar membaca. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan 

pendekatan kuantitatif, yang mana terdiri dari kelompok kelas kontrol dan 

kelompok kelas eksperimen. Adapun instrumen pembantu berupa observasi, 

wawancara, dan tes. 

Kertas yang digunakan ialah kertas dengan bermacam-macam warna, 

satu paragraf diletakkan pada satu warna kertas dengan latar belakang putih, 

sehingga menimbulkan kontras. Hal ini dimaksudkan untuk mempengaruhi 

perhatian siswa agar tertarik untuk belajar dan juga mempermudah siswa dalam 

menganalisis  teks bacaan serta mengingat letak-letak tema pokok, ide atau 

gagasan suatu bacaan. Sedangkan hasil hitung menggunakan t- tes menunjukkan 

bahwa hasil t hitung adalah 4,7 lebih besar dari signifikansi 2,58 = 1% dan 1,74 = 

5%, sehingga hasil dari t tes ini adalah diterima. Penerapan media pembelajaran 

kertas berwarna untuk meningkatkan maharah qiraah sangat efektif. 
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 الفصل األول 

 اإلطار العام

 

 البحث اتأساسيبحث األول : الم

 مة مقد   - أ

هدف تعغيم ادلهارة   ،ةهارات الغوي ادل من أربع ى ادلهاراتحدىي إ القراءة
يف وجهة حا تهم. ليحصل عغى  التالميذاليت حيتجها   لتزو د معغيمة و معر فة ةالغوي 

ألهنا تستطيع أن  ساعد  اليسيغة التعغيميةذلك اذلدف يف عمغية التعغيمهم ربتج إىل 
القراءة مهمة جدا ألهنا مهارة و  .لغوة العربية خاصة يف مهارة القراءةتعغيم ايف  التالميذ

 قارنين أفكارىم بأفكار الكتاب حيث  أفكارىم وار أن  تطي  التالميذبالقراءة  ستطيع 
وكذلك مساعدهتم عغى تطي ر تعغمهم دبا  تيصغين إليو  ،وادلؤلفني الذ ن  قرءون كتابتهم

 .1و أفكار جد دة ،من خربات

ادلتيسطة  مدرسة احملمد ةحثة مشكغة يف الفصل الثامن من البا توجدمع ذلك 
يف  شريان الميجنان. ىناك مشكغة يف ربقيق األىداف التعغيمهمتالثانية با اإلسالمية

من ناحية  يف عمغية التعغيم مهارة القراءة التالميذادلشكغة ىي قغيل اىتمام  ،مهارة القراءة
إذا ليس ىناك اىتمام يف  ،رتبط ىذه ادلشكغة باستمار عمغية التعغيمهمفهم ادلقروء. ت

 األستاذ إليهم غري حصيل بالكامل. شرحها فإذا ادلادة اليت ،عند التعغيم التالميذنفس 
كيف تكين ادلعغيمة و ادلعرفة ربصل إليهم إذا ليس ىناك  ،خاصة يف مهارة القراءة

 ليتعغم القراءة. التالميذاىتمام يف نفس 
                                                           

 117(. ص :1996)القاىرة : الدار ادلصر ة الغبنانية ، تعغيم الغوة العربية بني النظر ة والتطبيقحسن شحاتة،  1
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ن ناحية أحدىم  عين م ،  سبب من بعض ادلشكالت التالميذقغيل اىتمام 
إىل  ين ظهر حينما  يجهرة القراءة. و مهاستخدامها لشرح ادلادة اليت ت اليسيغة التعغيمية

م. إذا اتركها ىذه ون و ظهرون ىيئة كسيال عند التعغىم  تذمر  ،النص أو القراءة الطي غة
ادلشكغة فتكين ذلم تأثري يف عمغية التعغيمهم فارتبط بنتيجة التعغيمهم. إذا يف عمغية 
التعغيمهم ما يف الفهم أو العغم الذي اكتسبهم فحينما  يجهين االختبار ىم ال 

شكغة تأثري يف نتيجة التعغيمهم و طبعا ىذه ادل ،بيا أسئغة االختبارىم ستطيعيا أن جيي 
 ين غري شامال أ ضا.  ع

( ليظهر  ادلغّين) القرطاس  اليسيغة التعغيميةباحثة تعطي ال ،دلشكغةلتوغب ىذه ا
نب ذلك جيمع ايف عمغية التعغيم مهارة القراءة من ناحية فهم ادلقروء. جب التالميذاىتمام 
بذلك احلال تر د  يف اجملميعات ليسهغيا ىم يف ربغيل النص أو القراءة الطي غة. التالميذ

حبيث عمغية التعغيمهم ما تكين فيها صعيبات و  التالميذالباحثة أن حيل ادلشكغة عند 
 أقصى يف نتيجة التعغيمهم.

ء والتغفز ين و غري ذلك لرتبي ة مثل ادلذ ا ليت استخدامهاكّل ألة و مادة ا
إذا كانت تغك ألة و مادة تستخدم و ترتب يف برنامج  ،البصر ة يسيغة التعغيمب سّمى 

بل كل شيء آخر الذي ميكنها  ،سيغة ليس يف الشكل ألة و مادة فقطالرتبية. لكنها الي 
تعر ف . (205:2009الدوكتير و نا ساجنا ا. ).منها أو ادلعرفة ةعغيمليكتسبيا ادل التالميذ

تب و يت تستطيع أن تأثر و تنظر و تسمع و تكلكمثل مادة ا   أّن اليسيغةاآلخر  عين
و من كل ذلك  ،و مناسبا يف عمغية التعغيم ليت استخدامها جّيداربّدث مع األدوات ا

  (NEA)أن تأثر فعالية برنامج التعغيمي. تستطيع

 عين أّن  ، ستطيع أن  أخذ خالصة من ذلك من بعض تعر ف الذي  ذكر قبغو
العقل و الشعير و تغقاء بو ادلعغيمة و ستطيع أن  أثر  تعر ف اليسيغة ىي الشيء  يصل
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. استخدام اليسيغة خبالق ميكن التالميذتعغيم يف نفس ال عمغيةحيث  دفع  ،التالميذ
 2. د معرضهم يف التعغيم مناسبة باألىداف الذي وصيل إليوو أن حيسن و  ز  التالميذ

 أسئلة البحث - ب

 كما  غى :   ،اعتمادا عغى مقدمة البحث حّدد مشكالت ىذا البحث
 ؟ عند التالميذ القراءة تعغيم يف ادلغّينالقرطاس  تطبيق كيف .1
 ؟عند التالميذ مهارة القراءة لرتقية  ادلغّينالقرطاس فعالية  ما .2

 حثأهداف الب - ج

  هدف ىذا البحث إىل ما  غي :

 عند التالميذ.القراءة  يف تعغيم ادلغّينالقرطاس  تطبيقعرفة دل .1
 عند التالميذ. مهارة القراءة لرتقية ادلغّينالقرطاس عرفة فعالية دل .2

 
 فروض البحث - د

مهارة القراءة عند  رقيتستطيع أن ت ادلغّينأّن القرطاس  ،بالقيام عغى النظر ات
 .عغى نتيجة جّيدة ينغحيص و سة فيومحّااىتمام بالتعغيم و جيعغهم حّّت  ،التالميذ

 أهم ية البحث - ه

نافعة لتنمي  يةتعغيموسيغة القرطاس ادلغّين   كينىذا البحث أن ت رجى من 
من جهة النظر ة و جهة   مهارة قراءهتم، تعغيم و تستطيع أن ترقيبال التالميذاىتمام 

 :  عينالتطبيقية 

                                                           
2 

Asnawir dan Usman Basyiruddin.2002.Media Pebelajaran.Jakarta.Ciputat Press, hal : 11 
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ليساعد ادلدّرس أن  البحث وسيغة بد غة ىذا نتيجة : أن تكين يمهية النظر ةاأل -
  مهارة القراءهتم. التعغيم و ترقيةب التالميذ نمي اىتمام 

س الغوة العربية تعغيم دلدرّ : أن تكين مراجعا لعمغية الرتبية و الة ييمهية التطبيقاأل -
ليفهم  التالميذو لتسهيل  و ترقية مهارة قراءهتم التعغيمب التالميذاىتمام لينمي 

 النص أو القراءة الطي غة.
 حدود البحث - و

 وضعت الباحثة حدود البحث كما  غي :

ث يف تعغيم مهارة القراءة ربد د الباحثة ميضيع ىذا البحدود ادليضيعية : احل .1
 ،ربد د أفكار رئيسية ، عين يف معرفة التفاصيل فهم ادلقروء خاصة عغى اذلدف

و ربد د العالقات بني األسباب  ،وترتيب األفكار وفق تسغسغها ادلنطقى
والتفر ق بني احلقائق واآلراء  ،ومعرفة ادليضيع الذي  دور النص حيلو ،والنتائج
 3وربد د ميضع الدعا ة من ادلقروء. ،واخليال

ادلتيسطة  رسة احملمد ة ربتار الباحثة يف فصل الثامن من مددود ادلكانية : احل .2
يف   عين ىناك مشكغة الباحثةتيجد ألن  ريان الميجنانالثانية باتش اإلسالمية

 التالميذادلشكغة ىي قغيل اىتمام  ،ربقيق األىداف التعغيمهم يف مهارة القراءة
 يف عمغية التعغيم مهارة القراءة.

عام من شهر  نا ري  31 -03التار خ   عقد ىذا البحث يفحدود الزمنية :  .3
 م2014-20013الدراسي 

 
 

                                                           
3
 120(. ص :1996، )القاىرة : الدار ادلصر ة الغبنانية تعغيم الغوة العربية بني النظر ة والتطبيقحسن شحاتة،  
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 تحديد المصطلحات - ز

 الباحثة يف ىذه الدراسة ادلصطغحات ىي :ربدد 
يف ىذا البحث  عين  ها الباحبةاليت تستخدم اليسيغة التعغيمية:  ادلغّينالقرطاس  -

 التالميذتستحدم الّغين عغى اىتمام ألن تر د الباحثة  ،ادلغّينرطاس خاصة لغق
 م مهارة القراءة عغى ضيء عغم النفس.هتميا يف التعغ محّاسة و حيث جعغهم 

  السابقة اتالدراس - ح

 : ىي اليسيغة التعغيميةالقراءة ب والدارسات السابقة اليت تتعغق دبهارت

التكمغة لتنمية مهارة  م بعنيان استخدام بطاقة2013 ،4دراسة أ في مز دة خباري .1
 هدف ىذا البحث  القراءة يف دبدرسة روضة الطالبني "ساتي أتاف" بيجينويرو.

ىي  طبيق بطاقة التكمغة لتنمية فهم ادلقروء يف دبدرسة روضة الطالبني "ساتي 
  ستخدم ىذا البحث دبنهج التجر يب و مدخل الكمي.أتاف" بيجينويرو 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 
4
خباري، استخدام بطاقة التكمغة لتنمية مهارة القراءة )الدراسة ذبربية يف دبدرسة روضة الطالبني "ساتي أتاف" بيجينوير أ في مز دة  

 (2013(، )حبث اجلامعي، كغية اإلنسانية و الثقافة، ماالنج.
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 المبحث الثاني : منهجية البحث

 منهج البحث - أ

 ،كميّ -فهذا البحث ىي حبث ذبر يب ،ادليضيع الذي أخذتو الباحثةباعتبار 
و  ،ميعتنيجمل. أجري ىذا البحث بامهارة القراءةلرتقية  ادلغّينىدفو دلعرفة أثر القرطاس 

ىي اجملميعة التجر بية  ،الضابطة التجر بية واجملميعة ن اجملميعتني من اجملميعة تتكي 
أما اجملميعة الضابطة ىي  ،ادلغّينرلميعة جيري هبا السغيك اخلاص  عين بالقرطاس 

ستقارن  و بعد ذلك ادلغّينرلميعة ال جيري هبا السغيك اخلاص  عين بدون القرطاس 
 5يف رلميعتني. التالميذالباحثة نتائج تعّغم 

. و االختبار البعدي استخدام ىذا البحث تصميم االختبار القبغي وكذلك
و نتيجة االختبار البعدي تصير سغيكا  ،نتيجة االختبار القبغي تصير سغيكا مستجدا

 أخريا.

 مجتمع البحث و عينته - ب

 المجتمع -1

 ، تعغق اجملتمع ببيانات احلقائق ،إذن 6اجملتمع ىي مجيع الشخص يف البحث.

كثرة أو مقياسو اجملتمع   ،وليس بنفس اإلنسان. فإذا جاء كل اإلنسان ببيانات احلقائق

 فاجملتمع ىنا ىي مجيع الشخص يف البحث. ،سياء بكثرة اإلنسان

                                                           
5
 Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian(jakarta: PT Raja Grafindo persada،2006) hal.88  

6
 Ibid. Hal 43 
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ادلتيسطة  احملمد ة دبدرسةيف فصل الثامن  تالميذالاجملتمع ىذا البحث  عين 

  م.2013/2014العام الدراسي  شران الميجنانتباالثانية  اإلسالمية

 العينة -2

الذي  ؤخذ باستخدام طر قة  كادلثال  ،يصالعينة ىي  عض من اجملتمع ادلفح
ونتيجة البحث يف  ،العينة تنيب يف ادلسؤولية والصفة من حال اجملتمع الكغيوىذه   7ما.

مجيع اجملتمع. و أ خذت الباحثة ىذه العينة تقيم نتيجة مغخصة من البحث الشامل من 
 يف الصف الثامن من الفصل )أ( و )ب( كعينة يف ىذا البحث.

و  قيم ىذا الفصل ذبر بيا. و  ،18يف الصف الثامن )أ( ىي  التالميذأما عدد 
 فقط  قيم فصال ضابطا. ،أ ضا 18أما الفصل )ب( 

 متغيرات البحث -ج

ألن  ىذا البحث من النيع التجر يب فالزم أن تكين لد و متوري. و ذلذا البحث 
العغمي متوريان يمها ادلتوري ادلستقل أي ادلتوري الذي  ر د الباحثة أن  قيس مدى تأثري عغى 

. و الثاين ىي ادلتوري التابع أي ادلتوري الذي  نتج ادلتوري التجر يبب سمى أ ضا  و ادليقف
و  ادلغّينالقرطاس  تطبيق فادلتوري التجر يب ذلذا البحث  عين 8عن تأثري ادلتوري ادلستقل.

 .عند التالميذ مهارة القراءةادلتوري التابع ىي 

 

 
                                                           
7
 Suharsimi Arikunto.Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek، (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta،2002) hal: 109 
8
 Moh. Kasiram، Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif، (Malang: UIN Malang Press، 2008) 

hal: 277 
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 أدوات البحث  - د

البيانات و معغيمات البحث اليت تستحدمها األساليب ادلستخدمة يف مجع 
 الباحثة يف ىذا البحث ىي األسالب اآلتية :

 المالحظة -1

ادلالحظة ىي التقنية أو الطر قة جلمع احلقائق عغى سبيل النظر إىل األنشطة 
تساوي ىذه الطر قة بالطرق األخرى إال أن الفرق بينهما كين ىذه الطر قة من  9ادلباشرة.

نشطة و  كتبها النظر بعمغية أحد األالنظر ة فقط.  ىناك تعر ف آخر لغمالحظة  عين 
مي طرق و س أو تقي أو ادلدرّ  التالميذيمي أداء و تستخدم ادلالحظة يف تقيف التذكرية. 

ء ادلدرسة. وقد تفضل ادلالحظة يف تقيمي بعض جيانب أساليب التدر س أو تقيمي أدا
االنطياء و االنبساط أو العدوانية و فمالحظة سغيكيا مثل:  ،عن غريىا التالميذشخصية 

ولكن بشرط أن تكين  ،التالميذادلسادلة أو ادلييل العامة تفيد كثريا يف تعد ل سغيك 
 10عن ذلك الشيئا. التالميذادلالحظة ربت الظروف الطبيعية و ال  عغم 

وهتدف ادلالحظة اليت تستخدم يف ىذا البحث دلعرفة عمغية التعغيم الغوة العربية 
مد ة ادلتيسطة الثانية باتشريان احملخاصة مهارة القراءة يف الصف الثامن دبدرسة 

 الميجنان. و ادلالحظة ادلستخدمة ىي ادلالحظة ادلباشرة.

 المقابلة -2

فيها األسئغة واألجيبة بني شخصني أو أكثر عغى  ادلقابغة ىي عمغية احملادثة
سبيل مياجهة بينهما الستماع و حصيل األخبار والبيانات. و عرف سينارتي أن ادلقابغة 

                                                           
9
 Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan، (Bandung: Rosda، 2009) hal: 220 

10
 22-228م( ص:  1995)دار الكتب، أسس طرق التدر س،امحد إبراىيم فئدبل،   
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األسئغة مباشرة من الباحثة أو السائل. و قام الباحثة  ىي طر قة مجع البيانات بتقدمي
الثانية باتشران  ادلتيسطة اإلسالمية درسة احملمد ةس الغوة العربية دببادلقابغة مع مدرّ 

و ادلقابغة حيل عمغية التعغيم من حيث ادلادة و  ، تغمين فيهاالذ ن   التالميذالميجنان و 
س يف إلقاء ادلادة و استخدامو و مهارة ادلدرّ  التالميذورغبة  اليسيغة التعغيميةالطر قة و 

 .التالميذاليسيغة لنجاح 

دبشكغة البحث من عمغية  الباحثة ىي اليت تتعغقبيانات اليت  قصدىا أما ال
اجلار ة اليت  و تنفيذ ىذا العمل دلعرفة مقارنو بني الطر قة السابقة ،اجلاري قبغو التعغيم

و القرطاس ادلغّين  خضيصا بدون اليسيغة التعغيمية  س الغوة العربيةاستخدامها مدرّ 
 .ادلغّينالقرطاس  عني التعغيميةاليسيغة ب جلد دة اليت استخدامها الباحثةا الطر قة

وادلقابغة اليت استخدامها الباحثة يف ىذا البحث ىي مقابغة الشفهية وادلستجيب 
ادلتيسطة  درسة احملمد ةمدّرسة الغوة العربية دبمن ادلقابغة اليت سيقيم هبا الباحثة ىي 

يف  ادلغّينو قيم الباحثة ادلقابغة قبل تطبيق القرطاس باتشران الميجنان. الثانية  اإلسالمية
 .و بعد تطبيقها التعغيم مهارة القراءة

 االختبار -3  

إلجراء أو األنشطة ادلعقدة  لتناول قدرة سغيك الشخص االختبار ىي اآللة أو ا
ورأى أر كينتي أن االختبار ىي  11ميغكها يف ادلادة الدراسية ادلعينة.اليت تصير الكفائة 

عبارة عن السغسغة من األسئغة أو التمر نات أو آالت أخرى ادلستخدمة لقياس ادلهارات 
 12و ادلعرفة و الذكاء و الكفائة اليت ميغكها الفرد أو اجلماعة.

و معارفهم  ةيب التجر تستخدم الباحثة االختبار القبغي دلقياس قدرة أفراد اجملميعة 
 مهارة القراءة. التعغيميف  ادلغّينقراءة قبل ذبربة القرطاس دبهارة ال

                                                           
11

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

 Suharsimi Arikunto، Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan، (Jakarta: Bumi Aksara، 2002)، hal: 139 
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 ترقية عغى( ادلغّينالباحثة االختبار البعدي دلعرفة أثر القرطاس  تستخدمو ا 
الثانية  ادلتيسطة اإلسالميةدرسة احملمد ة دب فصل الثامن يفعند التالميذ  مهارة القراءة

 باتشران الميجنان.

قامت الباحثة باالختبار القبغي يف الدراسة التمهيد ة كما قامت الباحثة 
 باالختبار البعدي بعد أن متت التجربة التعغيمية من كل دور. 

 13يف اإلختبار ومؤشراتو ىي كما الرسم البياين األيت: التالميذأما معيار جناح 

 في اإلختبار التالميذمعيار نجاح 
 ئي ة ) %(النسبة ادل النتائجفئة  التقد ر الرقم
 100%-90% 100-90 ممتاز 1
 89%-80%  89-80 جيد جدا 2
 79%-70% 79-70 جيد  3
  69%-60%  69-60 متيسط  4
  59% - 56% 59-56 مقبيل  5
  55%-01% 55-0 ضعيف  6

 

  مصادر البيانات  -ه

 :  تكين مصادر البيانات يف ىذا البحث من 

 الثانية باتشران الميجنان. ادلتيسطة اإلسالمية احملمد ةرئيس ادلدرسة  -1
الثانية  ادلتيسطة اإلسالميةمدرسة احملمد ة العربية يف غوة س المدرّ  -2

 باتشران الميجنان. 

                                                           
13

Zaenal Arifin، Evaluasi Pembelajaran،  ( Bandung : Remaja Rosdakarya ، 2010 ) Hal: 236 
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الثانية  ادلتيسطة اإلسالمية درسة احملمد ة يف فصل الثامن دب التالميذ -3
 باتشران الميجنان.  

  لغناطقني بوريىا.الكتب و البحيث يف رلال تعغيم الغوة العربية  -4
 در البيانات متكن الباحثة رسم ىذه البيانات ومصدرىا كما  غي:اولبيان مص

 البيانات مصادر البيانات أدوات البحث طر قة الرقم

نتائج تعغيم الغوة العربية  التالميذ دليل اإلختبار اإلختبار 1
يف التعغيم  ادلغّينالقرطاس ب

 مهارة القراءة 
التالميذ و  دليل ادلالحظة ادلالحظة 2

مدرس الغوة 
 العربية

أحيال تعغيم الغوة 
قبل تطبيق  العربية

 و بعد ادلغّينالقرطاس 
 هاتطبيق

مدرس الغوة  دليل ادلقابغة ادلقابغة 3
 العربية

 ادلدرسة مد رو 

أراء رئيس ادلدرسة و ادلدرس 
ة وأحيال الغوة العربي عن تعغيم

تعغيم الغوة العربية قبل  و بعد 
يف مهارة  ادلغّينالقرطاس  تطبيق

 القراءة 
 

  أسلوب تحليل البيانات - و

 حيتاج البحث إىل أسغيب ربغيل البيانات. عغى البيانات الصادقة،تحصيل ل
و  ةيب التجر ختبار بعدي من اجملميعة االو  القبغيختبار اال دخل النتائج من حّت 
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 tىي الرمز  يب لتحغيل البيانات من البحث التجر سب انفاألسغيب ادل ضابطة اجملميعة
 : وىي ما  غي 14،اإلحصائي

  
     

√[
       

       
] [
 
 
 
 
 
]

  

Mx  =  ادلقياس ادلعديل من اجملميعة التجربة 

My  =  ادلقياس ادلعديل من اجملميعة الضابطة 

∑  
 

 العدد التنيعي ىف كل النتائج من اجملميعة التجربة  = 

∑  
 

 العدد التنيعي ىف كل النتائج من اجملميعة الضابطة  = 

Nx  =  ىف اجملميعة التجربة طالبعدد ال 

Ny  

N 
= 

= 

 ىف اجملميعة الضابطة   طالبعدد ال

 عدد الطالب لكل الفصل
 

 مراحل تنفيذ الدراسة    -ز

 15: منها ،سبع مراحلىذا البحث يف جيري 

 ادلرحغة األوىل : ربد د مشكغة البحث -1
 ادلرحغة الثانية : وضع فروض البحث -2

                                                           
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta : Rineka 
Cipta.2002) Hal. 280-281 

 
15

  68-65م( ص1982امحد بدر، أصيل البحث العغمي و مناىجو. )الكي ت:جامعة الكي ت،   
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 ادلرحغة الثالثة : تصميم البحث -3
 أو عمغية  تم بياسطتها وضع الرميز لغمتورياتادلرحغة الرابعة : القياس أي  -4

أشياء أو األحداث. وستستخدم الباحثة ادلالحظة وادلقابغة 
 )القبغي و البعدي(و االختبار ن 

 ادلرحغة اخلامسة : مجع البيانات و تشمل ىذه ادلرحغة خطيات اآلتية: -5
مجع البيانات األوىل من مصادرىا دبالحظة األنشطة  (1

الغوة  ةسمث مقابغة مع مدرّ  ،التعغيمية لتعغيم مهارة القراءة
 مث االختبار القبغي لغطغبة ،العربية

يف ميدان  القرطاس ادلغّين اليسيغة التعغيميةذبربة  (2
 ه التجربة يف اجملميعة التجر بية.و ذبري ىذ ،البحث

 ادلرحغة السادسة : ربغيل البيانات يف بيان فروق نتائج االختبار القبغي و -6
البعدي لغمجميعة التجر بية واجملميعة  االختبار

 الضابطة.
 بيلالقادلرحغة السابعة : تعميمات بناء عغى اختبار الفروض من حيث  -7

 الرف أو
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 : الوسائل التعليمية المبحث األّول

 مفهوم الوسائل التعليمية - أ

و  4كلمة "وسائل" صبع من كلمة "وسيلة"، معناه ما يتقرب بو إذل الغَت.
الوسائل التعليمية ىي صبيع اؼبواد و األدوات و الربامج و اآلالت و األجهزة و اؼبعدات و 
اؼبواقف التعليمية و اللغة اللفظية اليت يستخدمها اؼبعلم يف تعليمو و اؼبتعلم يف تعلمو 
الكتساب اػبربات التعليمية يف صبيع ؾباالهتا من أجل ربقيق األىداف التعليمية اؼبرغوب 

 2فيها و من أجل ربقيق الوصول تعلم أكثر فاعلية كفاية.
األجهزة و األدوات و الطرق ية ىي و يف التعريف اآلخر، إن الوسائل التعليم

قادرة على ربقيق اليت تنقل بواسطتها اؼبعرفة زبطيطا و تطبيقا و تقويبا ؼبواقف تعليمية 
 األىداف التعليمية و ذلك باستخدام أفضل الطرق لتعديل بيئة التعلم.

و أيضا الوسائل التعليمية ىي مادة أو أداة أو جهاز اليت استخدامها اؼبعلم أو 
الب يف عملية تعليم أو تعلم اللغة يهدف فهم اؼبادة أو اؼبهارة اللغوية بأسرع وقت و الط

 أقل جهد.
ية كل أنواع الوسائل اليت الوسيلة التعليميةانطالقا من الشرح السابق فيقصد ب

تعُت اؼبعلم على توصيل اؼبعلومات و اغبقائق للتلميذ بأسهل و أقرب الطرق. و ىي 
صبيع الطرق و األدوات و األجهزة و التنظيمات اؼبستخدمة يف دبعناىا الشامل تضم 

 نظام تعليمي بغرض ربقيق أىداف تعليمية ؿبددة.
                                                           

1
  900(، ص.2005اؼبنجد يف اللغة العربية، )بَتوت: دار اؼبشرق،   

2
التعليمية العلمية و الفنية وحدة التطوير بإدارة )الرياض : اؼبراجعة الوسائل التعليمية )حقيبة تدريبية(، عبد العزيز بن زيد أبو تيلي،   

 70ه(، ص. 4420التدريب الًتبوي، 
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و يف عبارة آخر يعرف أن الوسائل التعليمية تتكون من اؼبواد و األدات و 
الربامج و اآلالت و األجهزة و اؼبعدات و اؼبعدات و اؼبواقف و اللغة اللفظية لنقل 

 عملية التعلم و التعليم للوصول إذل األىداف التعليمية. اؼبعارف يف
 أنواع الوسائل التعليمية - ب

 3الوسائل اؼبستخدمة يف تدريس اللغة العربية نوعان :

وسائل حسية، و ىي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريق االدراك  -4
اغبسى، عندما يعرض اؼبدرس نفس الشيء أو مبوذجا لو أو صورتو. 

 ل اغبسية لتدريس اللغة العربية، و ىي :الوسائ من األمثالو 
  ذوات األشياء : تستحدم يف دروس التعبَت. كعرض زىرة أو شبرة

 أو ساعة.
  مباذج ؾبسمة : تستخدم الوسيلة يف دروس التعبَت األناشيذ أو

 اإلمالء أو القراءة. كنموذج لطائر أو اغبيوان.
 لنماذج يف دروس التعبَت أو القراءة و الصور : و تستخدم كا

يبكن استخدامها يف تصوير األديب لتوضيح اؼبعٌت األناشيذ. كما 
 و األفكار اليت يتضمنها بيت الشعر أو النص األديب.

  : و ربل جداول توضيح بعض القواعد األلواح اؼبوضوعية
 النحوية أو اإلمالء.

 م و عرض السبورات : و تستخدم لألمثلة و الشرح و الرس
ظيم اإلجابات و اغبقائق اؼبعلومات النماذج اعبيد يف اػبط و تن

 الكثَت من دروس اللغة.

                                                           
3
م(، 4983) القاىرة: دار اؼبعارف،  سيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل تدريس اللغة العربية،عبد اجمليد سيد أضبد منصور،   

 40ص. 
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  البطاقات :  و تستخدم يف تعليم القراءة للمبتدئُت و يف
 الًتبوية. اغبديث عن التدارب

  اللوحات : تستخدم الوحات الرملية لتعليم القراءة، و كذلك
مباذج اغبروف و الكلمات و اللوحات الوبرية لتثبت فوقها 

 العبارات.
 .ألشرط اؼبسجلة : و تسجل مباذج جيدة للًتتيالت 

وسائل لغوية، و ىي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريق األلفاظ  -2
عندما يعرض اؼبعلم األمثلة أو التشبيو أو األضداد أو اؼبرادفات. و 

 : من األمثال الوسائل اللفظية لتدريس اللغة العربية، و ىي
: فالكثَت من اغبقائق تظل غامضة و غَت مفهومة حىت  األمثلة -

 يعرض اؼبثال ؽبا، فتستبُت معاؼبها.
الشرح : و تستخدم إليضاح معاين اؼبفردات و األساليب يف  -

 دروس القراءة و النصوص و كبوىا.
القصص و اغبكايات : و أثرىا كبَت يف تنمية اػبيال، و تزويد  -

 ردات و األساليب.الدارسُت بأفكار و اؼبف
و يبكن أن نقسم ىذه الوسائل ليسهل عرضها و دراستها إذل 

 4وسائل بصرية، و وسائل ظبعية، و وسائل ظبعية و بصرية.ثالثة أنواع : 
 الوسائل البصرية . أ

و الطرق اليت تستغل حاسة البصر  و ىي تضم ؾبموعة من األدوات 
 الفوتوغرفية، و الصورو تعتمد عليها، و تشمل ىذه اجملموعة الصور 

و الشرائح بأنواعها اؼبختلفة، و اؼبتحركة الصامتة، و صور األفالم، 
الرسوم التوضيحية، و الرسوم البيانية، و الرسوم اؼبتحركة، و األشياء 

                                                           
4
 37(، ص. 4997دون الطبع : دون اؼبطبع، ، )الوسائل التعليمية و اؼبنهجأضبد خَتي ؿبمد كاظم،   
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كما   اؼببسطة، و العينات، و النماذج، و اػبرائط، و الكرات األرضية.
ت، و ذبارب العرض تتضمن ىذه الوسائل أيضا سبثيليات، و الرحال

و اؼبعارض، و اؼبناحف، واستخدام السبورة، و اللوحة الوبرية، و ؾبلة 
اغبائط، و لوحة النشرات، و اللوحة اؼبغناطسية، و اللوحة الكهربائية، 

 و منضدة الرمل.
 الوسائل السمعية  . ب

و تضم ؾبموعة اؼبواد و األدوات اليت تساعد على زيادة فاعلية التعلم 
تعتمد أساسا على حاسة السمع، و تسهل الراديو و برامج و اليت 

 االذاعة اؼبدرسة، و االسطونات، و التسجيالت الصوتية.
 ج. الوسائل السمعية البصرية

و تضم و ؾبموعة اؼبواد اليت تعتمد أساسا على حاسيت  البصر و 
و تشمل الصور اؼبتحركة الناطقة و ىي تتضمن األفالم و السمع، 

كما تشمل ىذه الوسائل أيضا األفالم الثابتة و الشرائح   التلفيزيون.
و الصور عندما تستخدم دبصاحبة تسجيالت صوتية مناسبة على 

 استوانات أو شرائط تسجيل.
و واضح أن الفكرة األساسية اليت يقوم عليها ىذا التقسيم ىي 

  ارتباط ؾبموعات من الوسائل التعليمية حباسىت البصر و السمع.

 شروط الوسائل التعليمية   -ج

لكي تؤدي الوسيلة دورىا يف عملية التعليم بشكل فعال البد من مراعاة 
  5األمور التالية عند اختيار الوسيلة أو اعدادىا :

                                                           
5
م(، 4983) القاىرة: دار اؼبعارف،  سيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل تدريس اللغة العربية،عبد اجمليد سيد أضبد منصور،   

 .29-28ص. 
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 ربديد اؽبدف من الوسيلة - أ
 دقة اؼبادة العلمية و مناسبتها ؼبادة الدرس - ب
 فهاتوفر اؼبواد اػبام  الالزمة لصنعها مع رخص تكالي    -ج
 و اغبشو تعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن االكتظاظ    - د
 أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف    -ه
 أن تعرض يف الوقت اؼبناسب و أن ال تًتك حىت تفقد عنصر االثارة    -و
أن تبقى مع الزمن، كلوحات اؼبعلومات و اػبرائط السياسية الرسومات     -ز

 البيانية و غَت ذلك
 أن تناسب و مدارك الطالب حبيث يسهل االستفادة منها - ح
 .ذبربة الوسائل قبل استعماؽبا للتأكيد من صالحيتها    -ط

 دور الوسائل التعليمية في عملية التعلم و التعليم    -د

عملية التعليم توصل اؼبعرفة إذل اؼبتعلم. كما تعٍت خلق الدوافع و اهباد  تعٍت
الرغبة لدى اؼبتعلم للبحث و التنقيب و العمل للوصول إذل اؼبعرفة، و ىذا 

 وبتم وجود طريقة و أسلوب. 

 و ىذا ىو دور الوسائل التعليمية كما يلي :

 تقليل اعبهد و اختصار الوقت من اؼبعلم و اؼبتعلم .4
سائل التعليمية تعلم دبفردىا، كالرحالت التعليمية و السينما و الو  .2

 التلفزيون، و اؼبعارض اؼبتاحف و لوحات العرض
الوسائل التعليمية تساعد يف نقل اؼبعرفة و توضح اعبوانب اؼبهمة و تثبت  .3

 عملية االدراك، كالكرات األرضية و اػبرائط و النماذج و الصور
الوسائل التعليمية تثبت اؼبعلومات و تزيد من حفظ الطالب و تضاعف  .4

 و اللوحات التعليميةاستيعابة كاألفالم و الصور و الرسومات 
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الوسائل التعليمية تقوم معلومات الطالب و تقيس مدى ما استوعبة من  .5
مادة الدرس كاػبرائط الصماء و لوحة الكهرباء و إجزاء التجارب 

 6العلمية.

 أهمية الوسائل التعليمية    -ه

تقوم الوسائل التعليمية بدور رئيسي يف صبيع عليات التعليم و 
التعلم اليت تتم يف اؼبؤسسات التعليمية اؼبعروفة بالتعليم النظامي أو الرظبي  
كاؼبدارس و اؼبعاىد و اعبامعات أو يف عمليات التعلم اليت ربدث خارج 

 ىذه اؼبؤسسات.

أدوارا متنوعة للمعلم و اؼبتعلم بغية تعليمية و تؤدي الوسائل ال
 7ربقيق األىداف، من أنبها :

 يبكن أن تؤدي إذل استثارة اىتمام التلميذ و إشباع حاجتو للتعلم .4
تساعد على زيادة خربة التلميذ فتجعلو أكثر استعدادا للتعلم و إقباال  .2

 عليو
يتعلمو تسلعد على تركيب عالقات مًتابطة مفيدة راسخة بُت كل ما  .3

 التلميذ
 يبكن للوسائل التعليمية أن تتحاشى الوقوع يف اللفظية .4
 يؤدي تنويع الوسائل التعليمية إذل تركيب و بناء اؼبفاىيم السليمة .5
تؤدي إذل زيادة مشاركة التلميذ اإلهبابية يف اكتساب اػبربة و تنمية  .6

إذل قدرتو على التأمل ودقة اؼبالحظة و اتباع التفكَت العلمي اؼبوصل 
 حل اؼبشكالت

                                                           
6
  .28-27( ص. 4986)دون الطبع : دون اؼبطبع، الوسائل التعليمية  التعلية، بشَت عبد الرحيم تاكلوب،   

7
 .48-44م(، ص. 4987، )الكويت: دار القلم، وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليمحسَت ضبدي الطوجي،   
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تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إذل تثبيت االستجابات الصحيحة و  .7
 تأكيد التعلم

 تساعد على تنويع أساليب التعليم ؼبواجهة الفروق الفردية بُت التالميذ .8
 تؤدي إذل ترتيب و استمرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ .9
  دة.تؤدي إذل تعديل السلوك و تركيب االذباىات اعبدي .40

 فوائد استخدام الوسائل التعليمية - و

أورد الدكتور مصطفى بدران ورفيقاه أن حبثا أجراه ثالثة من رجال الًتبية ىم : 
 8ىوبن، وفن، وديل، عن القيمة اغبقيقية للوسائل التعليمية، إذا أحسن استخدامها ىي:

تقدًن للتلميذ أساسا ماديا لالدراك اغباسي، و من مث فهي تقلل من  .4
 استخدام التالميذ أللفاظ ال يفهمون ؽبا معٌت

 تثَت اىتمام التالميذ كثَتا .2
 ذبعل ما يتعلمون باقي األثر .3
 تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ إذل النشاط الذايت .4
تنمي يف التالميذ استمرارا يف الفكر، كما ىو اغبال عند استخدام  .5

 الصور اؼبتحركة  و التمثيليات و الرحالت
 و اؼبعاين، و من مث يف مبو الثروة اللفظية للتلميذتسهم يف مب .6
تقدم خربات ال يسهل اغبصول عليها عن طريق أدوات أخرى و  .7

  يتعلمو التالميذ أكثر كفاية و عمقا و تنوعا. تسهم يف جعل ما

 

  المبحث الثاني : االهتمام

                                                           
8
 30-29( ص. 4986)دون الطبع : دون اؼبطبع، الوسائل التعليمية  التعلية، بشَت عبد الرحيم تاكلوب،   
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 مفهوم االهتمام - أ

ارتفاع إدراك على تفحص الذي يسبب  تعريف االىتمام عند ىيلغارد يعٍت مركز
أما عند مورغان يعٍت تركيز يف وجهات خاصة من تفحص متكررا و  احملدود.بيئة اإلثارة 

الواضح و  الشكل يفو عند ويليام جامش يعٍت استيالء الفكرة،  ال يبارل إذل الغَت.
و أما عند كيّنتو أندرسن  9.ةاؼبفصولة على اؼبصدر اؼبوضوع و سلسلة الفكرة اؼبناسب

( يعٍت عملية الذىنية حينما جعلت اإلثارة أو سلسلة اإلثارة ظاىرا يف 4972:46)
( يقال أن 4989و األخرى يعٍت عند ماتلُت ) 40و إثارة أخرى ضعيف. اإلدراك

الذىنية أو تركيز النشاط الذىٍت. و عملية االىتمام تلتزم تركيز  االىتمام ىي عملية تركيزية
 44ذىٍت على الواجب اؼبعُت، و يستبعد إذل اإلثارة اؼبزعجة.ال

اغبسية   تركيز جهد الفكري على األحداثلالىتمام يعٍت  و ىناك تعريف عامة
قام باؼبفهوم عن االىتمام اؼبتعددة ػبصت الباحثة أن االىتمام  42الفكرية. أو األحداث

اؼبعلومات على عدد كبَت من اؼبعلومات   من اصغَت  اعددىي عملية بالواع أو غَت الواع 
 األخرى. عملية معرفةأو ذاكرة أو  و  ربصل تلك اؼبعلومات من االحساساؼبتاح. 
 أنواع االهتمام - ب

 ما يلي :ينقسم االىتمام على 
 (Divided Attention)اؼبنقسم االىتمام  -1

إذل اؼبعلومات الكثَتة  الشخصيوجو حينما  نقسموبدث االىتمام اؼب
 اىتمامو. أن ينقسمو يبحث الشخص ، ) اإلثارة الكثَتة( اؼببارة

                                                           
9
 Robert J. Sternberg. Psikologi Kognitif(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008) Hal. 58 

10
 Jalaluddin Rakhmat. Psikologi Komunikasi(Bandung: Remaja Rosdakarya,1994) Hal. 52 

11
 Suharman. Psikologi Kognitif(Surabaya : Srikandi,2005) Hal. 40 

12
 Robert L. Solso, Dkk. Psikologi Kognitif(Erlangga,2008) Hal.91 
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الشحص قيادة السيارتو يف الشارع اؼبزدحم فسينقسم  مثل : حينما
سائق السيارة اىتمامو إذل يبر سيارتو و اغبل حول ذلك الشارع و 

  األخرى.
 (Selective Attention) نتقائياالىتمام اال -2

واجبات يف االىتمام االنتقائي حينما يوجو الشخص إذل الوبدث 
 .لًتكيز اىتمامو واحد منها ًت، و يبحث الشخص أن ىبنفس الوقت

مثل : حينما التلميذ يف الفصل يسمع إذل الشرح األستاذ بل 
الصديق جبانبو يطلب من احملادثة معو فسينقسم االىتمام ذلك 

يقو يف وقت واحد. بل هبب التلميذ إذل شرح األستاذ و الكالم صد
 43للتلميذ اختيار منهما إما مهم لو.

 ر االهتمام العوامل التي تؤث   -ج

و اعبدة،  مثل : اغبركة، شدة اإلثارة، ةيهتم اإلثارة ألن لديها صفات ظاىر 
 44.التكرير

 اغبركة -4
، و كبن أيضا باصريا غَت متحركمن شيء  امتحرك أىتم الناس شيأ

يقابل األستاذ حينما  تحركمكبب أن نرى اغبروف يف العرض الذي 
Power Point .شيء يشاهبو 

 شدة اإلثارة  -2
أظهر من غَتىا، مثل "اللون"، لون األضبر على خلفية هنتم اإلثارة 

، سأىتمو ألن لديو لون ضوء و أسهل ليعرف من لون غَت األبيض
يؤسس من ىذا اؼببداء ػبصت الباحثة أن لون الذي لو  45ضوء.
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 Suharnan. Psikologi Kognitif(Surabaya : Srikandi,2005) Hal. 40-41 
14

 Jalaluddin Rakhmat. Psikologi Komunikasi(Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994) Hal. 52 
15

 Suharnan. Psikologi Kognitif(Surabaya : Srikandi,2005) Hal. 57 
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ضوء أو إختالف كثَت يستطيع أن هبعل اىتمام عند الناس و خاصة 
 ميذ حينما يف عملية التعليم.عند التال

 ة اعبدّ  -3
األشياء اعبديدة النادرة اؼبختلفة أسهل الىتمام. بعض التجربة تثبت 

اء اعبدة، جعلت اإلثارة . بال األشيأن اإلثارة النادرة أسهل للذكر
 رتيبة، و فبلة و مفكوك من االىتمام.

 التكرير -4
اؼبكون اؼبعرفة  هر متكرر باإلستبالت سيهتمها الناس.األشياء تظ

ثقة اليت يثر الفكر. مثل التكرير مرتبط باؼبكون اعبّدة. وبمل التكرير 
 عبارة.يف الكالم أو ال

 عملية االهتمام   -د

 : قسمُتالينقسم عملية االىتمام على 
 التلقائية عمليةال -4

 جارت ىذه العملية بال إدراكية على إدراك. العملية التلقائيةال تلتزم 
و ىناك عالمة . لكنها نعرف حينما نعمل تلك العملية .و سرعة

، مث يستنزف قليل غَت مكثفو ، خفي من اإلدراكؽبذه العملية : 
 تستخدم ىذه عملية على الواجب اؼبعروف. من االىتمام.

لبتاج أن نًتجم كل يف أول الوقت نعلم اللغة األجنبية، مثل : 
لكن   اللغة األم إذل تلك اللغة األجنبية و فبارسة لنطقها.الكلمة يف

يف األخَت نفكر اللغة الثانية مباشرة. يف ىذا اؼبستوى نستطيع أن 
يكون يف ىذا اؼبستوى عملية  ال.نتكلم اللغة الثانية بدون نًتجم أو 
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تكلمنا تلقائية. االىتمام الواع يوصل إذل الباحثة مباشرة، ليس يف 
 46كالمها أو نطقها.  عملية

 و ىناك عالمة للعملية التلقائية :
 وبتاج إذل اىتماما قليال أم ال  -
 وبدث خارج الوعي -
 قليال من مصدر االىتماميستنزف  -
 زيةاوبدث من خالل العملية اؼبو  -
 سريع نسبيا -
 العملية اؼبعريف منخفضة نسبيا -
 يكون الواجب السهل -

  العملية الضابطة -2
تسيطر العملية الضابطة بالوعي، و ربتاج الوعي لتكشف االىتمام 

 ضابطة. و ربتج ىذه العملية زمنا أطول ألهنا يفعل يف اؼبرحلة.
 و ىناك عالمة للعملية الضابطة :

 ةمتعمد الدي صفات -
 وعيا كليا لدي  -
 يستنزف كثَتا من مصدر االىتمام  -
 وبدث منتظمة -
 تدقيق نصبيا -
 العملية اؼبعريف مرتفعة نسبيا -
 يكون الواجب الصعب   -
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 Robert J. Sternberg. Psikologi Kognitif(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008) Hal.  64 
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 : مهارة القراءةالثالث  المبحث

 مفهوم القراءة ( أ

تتبع كلماتو نظرا و نطق  ،وقرآنا ،قراءة-قول )قرأ( الكتابيف اللغة: ت "قرأ"معٌت 
والتعريف اللغوي  47وظبيت حديثا بالقراءة الصامتة. ،وتتبع كلماتو و دل ينطق هبا ،هبا

نطق الرموز و  أما التعريف االصطالحي للقراءة: ،مشل القراءة اعبهرية و القراءة الصامتة
 ،واإلفادة منو يف حل اؼبشكالت ،والتفاعل معو ،وربليل ما ىو مكتوب و نقده ،فهمها

 48واؼبتعة النفسية باؼبقروء. ،اقف اغبيويةواالنتفاع بو يف اؼبو 

تتم هبا ترصبة  ،و يقال عبد النايف أن القراءة ىي عملية عضوية نفسية عقلية
الرمرز اؼبكتوبة )اغبروف و اغبراكة و الضوابط( إذل معان مقروءة )مصونة/صامتة( 

يتضح أثر إدراكها عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ و توظيفو يف سلوكو الذي  ،مفهومة
  49يصدر عنو أثناء القراءة أو بعد االنتهاء منها.

و كذلك يقول عبد اغبسن أن القراءة عملية عقلية انفعاليا دافعية تشمل على 
والربط بُت اػبربة  ،اينوفهم اؼبع ،تفسَت الرموز والرسوم اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو

 20واالستنتاج و النقد واغبكم والتذوق وحل اؼبشكالت. ،السابقة و ىذه اؼبعاين

عملية مركب تتألف من عمليات متشابكة  يعٍتعنده   لقراءةو تعريف اآلخر ل 
 ،واصتخالصو أو إعادة تنظيمو ،يقوم هبا القارئ وصوال إذل اؼبعٌت الذي قصده الكاتب

الكتساب خربات جديدة تتناغم مع  والقراءة هباذا اؼبفهوم ىي الوسيلة واإلفادة منو.
كما تتطلب   ،طلب من اإلنسان اؼبزيد من اؼبعرفة اغبديثة اؼبتجددةتطبيعة العصر اليت ت
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  729، )اؼبكتبة الطمية، طهران، اؼبغرب( ص.اؼبعجم الوسيطؾبمع اللغة العربية:   

18
  423م(، ص 4992ه/4442)الرباض، اؼبهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها، أضبد فؤاد ؿبمود عليان،   

 
19

 85( ص. 4998، )البنان: دار النغاس،طرائق تدريسها، خصائص العربية و نايف ؿبمود معروف  

20
    105 )دون مدينة: الدار اؼبصرية البنانية، دون سنة( صز تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق،حسن سحاتة،   
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وتنمية رصيد اػبربات  ،الفكريةتطوير القارئ  لقدراتو العقلية واألمباط التفكَت واألنساقو 
 24الفرد. لدى

أن  ،اؼبفهوم التارل للقراءة NSSEوقد ثبت للرابطة القومية لدراسة الًتبية أمريكا 
كما أهنا ليست أداة مدرسية ضيقة. إهنا أساس عملية   ،القراءة ليست مهارة آلية بسيطة

وينبغي أن تنمي كتنظيم مركب يتكون من أمباط ذات عمليات عقلية عليا. ذىنية تأملية. 
و  ،و التحليل ،واغبكم ،والتقوًن ،توي على كل أمباط التفكَتإهنا نشاط ينبغي أن وب

 و حل اؼبشكالت. ،التعليل

و  ،إن القراءة أساسا ترصبة الرموز الكتابية إذل اؼبعٌت ،عند أسراري تعريف وىناك
يقة ىي عملية ذىنية ليس فقط ربويل الرموز الكتابية إذل الصوتية. ويزيد أن القراءة اغبق

إذل اؼبعلومات اليت تضمتها اؼبواد اؼبكتوبة. فالقراءة تشمل على األعمال ألجل الوصول 
 22الكثَتة من التفكَت و التحليل و غَتنبا.

ومن خالؽبا  ،و القراءة من وسائل االتصالية اؼبهمة اليت ال سبكن االستغناء عنها
و أداتو وىي وسيلة التعليم األساسية  ،يتعرف اإلنسان على ـبتلف اؼبعارف و الثقافات

 23و شغل أوقات الفراغ. ،يف الدرس و التحصيل

ىنا نعرف أن القراءة يف وضعها اغبقيقي تشمل كال من التعرف على من 
الكلمات و ربصيل تفكَت الكاتب. و تشمل التفكَت اػبالق و النقدي. فالقارئ ينبغي 

ينبغي أن يفسر اؼبادة اؼبقروءة ويقومها و يستخدم يف  ،أن يرتبط ما يقرأ خبربتو السابقة
ة و يقارهنا دبا قد تعلمو من قبل ذلك التفكَت و التخيل و ينبغي أن يبزح األفكار اعبديد
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 405نفس اؼبراجع. ص.   

22
 82م( ص. 4990، )الرياض: مطابع الفردوق التجارية أساليب تدريس اللغة العربية،إمام أسراري،   

23
 119 م(، ص.4992ه/4442)الرباض، اؼبهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها، أضبد فؤاد ؿبمود عليان،   
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ذلك حىت يقوي استقالل تفكَته. و من ىنا ال يبكن أن يصف اؼبرء نفسو بأنو قارئ ما 
 الذباىات الفكرية الناقدة.ىذه ا –أثناء عملية القراءة  -ىو دل تستمر معو 

 أنواع القراءة ( ب

 تنقسم القراءة من حيث األداء إذل : قراءة صامتة و قراءة جهرية 
 صامتةالقراءة ال (1

و فهم معانيها  ،سبثل حل الرموز اؼبكتوبةفالقراءة الصامتة 
و كما أن رؤية الكلمة  ،بسهولة و الدقة و ال دخل للصوت فيها

و  ،والقراءة الصامتة  يظهر فيها انتقال العُت فوق الكلمات ،اؼبكتوبة
و  ،فهي قراءة سرية ليس فيها صوت و ال نبس ،ادراك القارئ ؼبدلوالهتا

 ال ربريق اللسان أو شفة.
ويتطلب ىذا النوع من القراءة بعض اؼبهارات و القدرات :  

و  ،وزيادة الثروة اللفظية ،واالستقالل يف تعرف الكلمات ،كالدقة
وللوصول إذل إتقان ىذه  ،و السرعة يف القراءة ،العمق يف الفهم

القدرات و اؼبهارات البد من تدريب منظم عليها. عن طريق إشارات 
أما الدقة و العمق يف فهم  ،واستخدام اؼبعادجم اللغوية ،السياق ،النص

اؼبادة اؼبقروءة فهما من اؼبطالب اؼبلقاة على عاتق القارئ نتيجة الكم 
ويشمل ىذا  ،الكبَت من الكتب اؼبطبوعات اليت زبرجها اؼبطابع كل يوم

و اختيار اؼبعٌت اؼبناسب و تنظيم األفكار  ،الفهم الربط بُت الرمز واؼبعٌت
و يعتمد النجاح يف  ،واستخدام ىذه األفكار بعد تذكرىا ،اؼبقروءة

و ادراك  ،و خلقيتو من اؼبفهومات ،الفهم على دافعية القارئ
مات. أما السرعة يف القراءة فهي تعترب ذات قيمة عندما وبقق الكل

و ىذا يعٍت  ،القارئ هبا نفس الدرجة من الفهم اليت وبققها لو قرأ ببطء
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 ،أن القارئ اعبيد ىو القارئ الذي يسَت بالسرعة اليت تتطلبها الظروف
و طبقا  ،فيزيد أن ينقص من سرعتو طبقا لنوع اؼبادة اليت يقرؤىا

و حىت وبقق أىداف من  ،و مستوى مهاراتو يف الفهم ،غباجاتو
 24القراءة.

 بينت البحوث الًتبوية و النفسية أن القراءة الصامتة ربقق األغراض التالية:

زيادة سرعة اؼبتعلم يف القراءة مع ادراكو للمعاين اؼبقروءة. وقد ظهر منها  . أ
هبيبون عنها يف خالل تطبيق اختبارات القراءة على التالميذ أهنم عندما 
و أن القراءة  ،صمت يستغرقون وقتا أقصر فبا لو أجابوا عنها جهرا

 الصامتة ال تعر قل الفهم.
واعتبار عنصر النطق مشتتا يعوق سرعة الًتكيز  ،العناية البالغة باؼبعٌت . ب

 وااللتفات إذل اػبربات الفنية اليت تتاح للقراءة الصامتة. ،على اؼبعٌت
قراءة الطبيعية اليت يبارسها اإلنسان يف مواقف اغبياة ج.    إهنا أسلوب ال

اؼبختلفة يوميا. وؽبذا هبب التدريب عليها و تعليمها لألطفال منذ 
 الصغار.

د.     زيادة قدرة التلميذ على القراءة و الفهم يف دروس القراءة و غَتىا من 
رغبة وتنمي فيو ال ،وىي تساعده على ربليل ما يقرأ التمعن فيو ،اؼبواد

حل اؼبشكالت. والقراءة الصامتة من أىم الوسائل اليت ربقق للقارئ  
ألهنا تيسر لو أشبع حاجاتو وتنمية ميولو وتزوده  ،كثَتا من األىداف

 باغبقائق و العارف و اػبربات الضرورية يف حياتو.
ألن القراءة الصامتة تتيح  ،ه.     زيادة حصيلة القارئ اللغوية و الفكرية

 ،و التفكَت فيها ،أمل العبارات و الًتكيب وعقد اؼبقارنات بينهاللقارئ ت
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كما أهنا تيسر لو اؽبدوء الذي يبكنو من تعمق   ،فبا ينمي ثروتو اللغوية
 األفكار و دراسات العالقات بينها.

و.     إهنا تشغل تالميذ الفصل صبيعا و تعودىم االعتماد على النفس يف 
 ،وفيها مراعاة للفروق الفردية بينهم ،الفهم كما تعودىم حب اإلطالع

 إذ يستطيع كل فرد أن يقرأ وفق اؼبعدول الذي يناسبو. 
 

 القراءة الجهرية (2

وىي  ،اإلنسان القراءة عبهرية تعترب تفسَتا شفويا ؼبا يقرؤه
وتوصيلها عرب العُت إذل اؼبخ و فهمها باعبمع  ،التقاط الرموز اؼبطبوعة
مث اعبهر هبا بإضافة  ،واؼبعٌت اؼبختزن لو يف اؼبخ ،بُت الرمز كشكل ؾبرد

و ىي فرصة  ،واستخدام أعضاء النطق استخداما سليما ،األصوات
 و حسن األداء. ،و جودة النطق ،للتمرين على صحة القراءة

ألهنا  ،الصامتة و تعد القراءة اعبهرية أصعب من القراءة
ودلت  ،ةتتضمن مهارات عدة و تستخدم أجهزة متعددة و معقد

التجارب على أن القراءة اعبهرية تتساوي مع القراءة الصامتة يف مهاراهتا 
و تزيد عنها يف مهارات أساسية سبثل تفسَت ؿبتويات اؼبادة اؼبقروءة 

كما توفر   ،و إن كانت القراءة الصامتة أعون على الفهم ،للسامعُت
 25الوقت و اعبهد.

األخطاء اليت يقع والقراءة اعبهرية تيسر للمعلم الكشف عن 
و بالتارل تتيح لو فرصة عالجها. كما أهنا  ،يف النطقفيها التالميذ 

 26تساعده يف اختبار قياس الطالقة و الدقة يف القراءة.
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 ،ظات الثباتو القراءة اعبهرية فيما كثَت من غبولكن 
اعبهرية أبطأ  كما أن وقفتها اطول. وؽبذا فإن القراءة  ،واغبركات الرجعية

من القراءة الصامتة. و القراءة اعبهرية تستدعي تفسَت اؼبقروء 
 بينما القراءة الصامتة تتم بُت اؼبرء و نفسو. و القراءة ،للمستمعُت

و حسن اإللقاء و تنغيم الصوت  ،اعبهرية تتطلب اؼبهارات الصوتية
 تب. وؽبذا فهي ليستلتجسيم اؼبعاين و اؼبشاعر اليت قصدىا الكا

 باألمر السهل.

ولكل ىذا فن الضروري أن تكون الكلمات األوذل اليت 
مقدم للطفل عند بدء تعليم القراءة مستمدة من قاموس حديثة. و 

و  ،ينبغي أن هبيء نطق الكلمات و قراءة العبارات متناسبا مع معاهنا
فالقراءة اعبهرية تستلزم  ،أن يكون بطريقة طبيعية بعيدة عن التكلف

 طاقة كبَتة لتشغيل أجهزة النطق و التفكَت و السمع والبصر.
 راءةقأهداف ال  ج(

ؼبهارة القراءة أىداف عامة على اؼبستوى الدراسي اؼبقرر كما أن ؽبا أىدافا 
ولكل نوع من ىذين اؽبدفُت صياغة لغوية خاصة على مستوى  الدرس اليومي. 

 وفيما يلي قائمة األىداف العامة ؼبهارة القراءة كما أوردىا رشدي و الناقة: خاصة. 
أن يتمكن الطالب من ربط الرموز اؼبكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها يف  -4

 اللغة العربية.
 أن يتمكن من قراءة نص قراءًة جهرية بنطق صحيح. -2
ة و ادراق أن يتمكن من استنتاج اؼبعٌت العام مباشرة من الصفحة اؼبطبوع -3

 تغَت اؼبعٌت بتغَت الًتاكيب.
و الفرق بُت مفردات اغبديث  ،أن يتعرف معاين اؼبفردات من معاين السياق -4

 و مفردات الكتابة.
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 أن يفهم معاين اعبمل يف الفقرات و ادراك عالقات اؼبعاين اليت ترتبط بينها. -5
 أن يقرأ بفهم و طالقة دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة و صرفها. -6
يفهم األفكار اعبزئية و التفاصيل و أن يدرك العالقات اؼبكونة للفكرة أن  -7

 الرئيسية.
 أن يتعرف عالمات الًتقيم و وظيفة كل منها. -8
 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باؼبعاجم أو قوائم مفردات مًتمة إذل اللغتُت. -9

تاريخ و ابتداء من القراءة الصحيفة إذل قراءة األدب و ال أن يقرأ قراءة واسعة -40
العلوم األحداث اعبارية مع ادراك األحداث و ربديد النتائج و ربليل اؼبعاين 

 27و نقدىا و ربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية و اإلسالمية.
فيقصد بو فهم اؼبعٌت  ،و ىناك أىداف خاص يف  ىذا البحث يعٍت للفهم -44

بارموز  ربة القارئاؼبقروء. و اػبطوة األوذل يف ىذه العملية ربط خ أي فهم
 لكنو أول أشكال الفهم. و قد ال ،وربط اػبربة بالرمز أمر ضروري اؼبكتوب.

ولكن القارئ اعبيد يستطيع أن  ،يصل القارئ إذل اؼبعٌت من كلمة واحدة
و  ،يفّسر الكلمات يف تركيبها السياقي و يفهم الكلمات كأجزاء للجمل

الفهم يف  للموضوع. و يشملو الفقرات كأجزاء  ،اعبمل كأجزاء للمفردات
القراءة الربط الصحيح بُت الرمز و اؼبعٌت و إهباد اؼبعٌت من السياق و اختيار 

و تذكر ىذه األفكار و  ،و ينظيم األفكار اؼبقروءة ،اؼبعٌت اؼبناسب
 استخدامها فيما بعد يف األنشطة اغباضرة و اؼبستقبلة.

وىي  ،ضمن فيما عدة مهارات أخرىو أما مهارة الفهم يف القراءة فهي معقدة و تت
 كما يلي:

 إعطاء الرمز معناهالقدرة على  -
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كالعبارة و اعبملة و الفقرة و القطعة    ،القدرة على فهم الوحدات األكرب -
 كلها

 القدرة على القراءة يف وحدات فكرية -
 و اختيار اؼبعٌت اؼبالئم لو ،القدرة على فهم الكلمات من السياق -
 معاين الكلمةالقدرة على ربصيل  -
 القدرة على اختيار األفكار الرئيسية و فهمها -
 القدرة على فهم التنظيم الذي اتبعو الكاتب -
 القدرة على االستنتاج -
 القدرة على فهم االذباىات -
و  ،ة السائدةو النغم ،ومعرفة األساليب األدبية ،القدرة على تقوًن اؼبقروء -

 حالة الكاتب و غرضو
 فكارالقدرة على االحتفاظ باأل -
 .القدرة على تطبيق األفكار و تفسَتىا يف ضوء اػبربة السابقة -

 :ىذه مهارات الفهم يعٍت( 4980و عند علي ؾباور )

 استنتاج الفكرة  األساسية يف النص 
 استنتاج األفكار اعبزئية 
 ادراك النتائج فيما يقرأ 
 تطبيق التعليمات 
 استخالص النتائج فبا يقرأ 
  النقد يف أثناء القراءةالقدرة على التحليل و 
 تقوًن احملتوى 
 القدرة اؼبقارنة 
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 )28.ادراك أىداف الكاتب )اؼبؤلف 

مدرسي اللغات  ستة مهارات مهمة هبب مراعاهتا لدى (4994و قّدم ىارمَت )
  مهارات القراءة. و ىذه اؼبهارات يعٍت: الثانية و األجنبية عند تعليم

 .مهارة التنبؤ أو التوقع يف اؼبعٌت 
أن يتوقع ما سيجده يف النص اؼبقروء من  يستطيع القارئ الفّعالو 

إن العملية يف فهم النص اؼبقروء تكون عملية توقع يف اؼبعلومات اؼبطلوبة. 
 و ىل توقعو يناسب ؼبا هبده يف القراءة. ،ؿبتوى النص و اؼبعٌت

 .البحث عن اؼبعلومات أو استخراج اؼبعلومات اؼبعينة 
أو  ،نّصا ما قصدا للحصول على معلومات معينة منونقرأ  ،و على األغلب

و تسمى ىذه اؼبهارة لالكتشاف منو حقيقة أو حقيقتُت خالل القراءة. 
 اؼبسحية. القراءة

 .البحث عن تصور اؼبعٌت العام 
نقرأ النص قصدا للحصول على  ،جبانب مهارة استخراج اؼبعلومات اؼبعينة

معنا إصباليا و ال كبتج إذل اؼبعٌت  تصور اؼبعٌت العام للنص. لنعرف من النص
 و تسمى ىذه اؼبهارة بالتصفح. ،التفصيلي

 .اغبصول على اؼبعلومات التفصيلية 
عبيد أن هبعل النص اؼبقروء وسيلة للحصول على اؼبعلومات يستطيع القارئ ا

التفصيلية. و يف فبارسة ىذه اؼبهارة هبب أن يراعي اؼبدرس عند تعليم القراءة 
 ُت مهاريت اؼبسح و التصفيح.لدى الدارس

 معرفة أمباط اللغة و وظيفتها 
و وظيفتها يف اللغة يستطيع القارئ اعبيد أن يعرف أنواعا من األمباط اللغوية 

الكتابية. ىناك عبارة "على سبيل اؼبثال"؛ سيأيت بعد ىذه العبارة األمثلة اليت 
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أخرى"؛ الذي سبق "و بعبارة يريد ذكرىا الكاتب يف وضع كتابتو. و عبارة 
فبارسة ىذه  التالميذينبغي للمدرس أن يساعد  ،أن ذكره. بناء على ذلك

 اؼبهارة لتكون قراءهتم جيدة.
 .استنتاج اؼبعٌت من السياق 

حيث يستطيع القارئ )الدارس( أن  ،نوع من اؼبهارات القراءة اؼبهمة و ىذا
دقة معٌت رف بيقوم باستنتاج اؼبعٌت من السياق على الرغم من أنو ال يع

اؼبغردات. و ىذا خالل التخمُت بالنظر إذل الصياق يف النص اؼبقروء. و 
و  ىذه اؼبهارة مهمة ألهنا تساعد الدارس على اكتساب اؼبفردات اعبديدة

بل سبكن من أن تتم عملية القراءة بصورة جيدة. و بالنظر إذل  ،تكريسها
ز للغوية و الفهم على الرمو  تامهارتُت األساسيتُت يف القراءة؛ و نبا التعرف

فاألمر اؼبهم لدى القارئ من اكتساب تلك اؼبهارات أن  أي فهم اؼبقروء،
  29سريعا يف فهمو. ،سريعا يف ربصيلو ،يكون سريعا يف قراءتو

طبس  (، يبكن أن تندرج اؼبهارات القرائية صبيعها ربت4966و عند علي ؾباور )
 مهارات أصلية، ىي :

 و ىي القدرة على  النطق السليم اؼبعرب بسرعة مناسبة.اؼبهارة اللفظية،  (4
مهارة الفهم، و ىي القدرة على ترتيب األفكار و فهمها و ربليلها و نقدىا  (2

 و ربيطها.
مبّو ربسُت القراءة الصامتة و اعبهرية بالتغلب على الصعوبة فيهما، و  (3

 التدريب عليهما.
، و سبثيل اؼبعٌت، و سالمة االنطالق يف القراءة اعبهرية مع التنغيم الصويت (4

 األداء.
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 30ربقيق عادات القراءة و مهاراهتا اليت تنتج الكفاءة يف القراءة. (5

  ( مراحل القراءةد

اؼبراحل ىنا طبقات و مستويات القدرة يف القراءة. فيستحسن التمسك هبا 
اؼبدرس يف تعليم القراءة ؼبساعدة قباح األىداف. و قسم ىذه اؼبستويات إذل ثالث 

 34مراحل:

 اؼبرحلة األوذل : لتنمية مهارة القراءة .4
 ويتكون فيها رصيد الطالب لغويا.

 اؼبرحلة اؼبتوسطة : لتنمية مهارات القراءة .2
و فيها يتم الًتكيز على إثراء مفردات الطالب و تنمية رصيده يف الًتاكيب 

 اللغوية و تتسع أمامو موضوعات القراءة إذل حد ما.
 ستقالل يف القراءةاؼبرحلة اؼبقدمة : اال .3

يتدرب الطالب على تنمية مفرداتو ذاتيا و يتعلم كيف يستخدم القواميس و 
 االتقالل يف القراءة.  يبدأ أوذل خطوات

و من حيث القدرة و اؼبادة اليت يبلكها الدارس فهناك تقسيم آخر، و يسمى 
 32مراحل التدرج يف القراءة و ىي كاآلتية :

 مرحلة االستعداد للقراءة -4
يتهيأ الطفل للقراءة يف اؼبرحلة األوذل من مراحل حياتو التعليمية و ىي اليت 

مرحلة ) الروصة ( حيث بنبغي أن تنمي لديو ملكة االستعداد للقراءة  تسمى
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من خالل التعرف البصري على )اغبروف أو الكلمات ( الثابتة و اؼبتحركة مع 
 ف يف أشكال ؿبببة.ذكر أظباءىا و وصفها، و ال بأس من عرض بعض اغبرو 

 مرحلة التأسيس -2
حيث يتعلم الطفل اؼبفاتيح األساسية للقراءة يف اغبلقة األوذل من اؼبرحلة 
االبتدائية عن طريق التعرف صبلة صاغبة من الكلمات و اؼبهارات من خالل 

الئقا ربليال و تركيبا و معايشة واقعية و التدرج يف تعليمها رفق  عرضها عرضا
 لًتكيز على أساسيات النطق كالشدة و اؼبد و غَتىا.خطة مدرسة مع ا

 مرحلة التثبيت  -3
القراءة و  حيث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات اؼبتعلقة بالنطق و تنمية السرعة
 العناية التامة بالقراءة اعبهرية مع االىتمام ببدء نشاط القراءة الصامتة.

 مرحلة تعلم اؼبهارات القراءة -4
ينطلق الطفل إذل آفاق جديدة تبدو اؼبوضوعات ث تنمي األساسيات و حي

اؼبقروءة أثريا فكرا و مضمونا و يسمح بشيء من اغبوار العميق حوؽبا، و يزداد 
 وقت القراءة الصامتة.

 مرحلة تبلور القدرة القراءة -5
و بروز اؼبواىب الكامنة حيث يتم الًتكيز على اعبوانب الفكرية و العاطفية مع 

النقد و اغبكم. و يبدأ توجيو التلميذ إذل اؼبطالعة اػبارجية التذوق و اؼبوازنة و 
 و توسيع ؾباالهتا.

و باإلضافة إذل خربات كل منهما، قّسمت مراحل تعليم القراءة إذل األربع و 
 33ىي يعٍت :
التعرف و النطق، و ىي تقابل سباما مرحلة اؼبرحلة األوذل، و ىي مرحلة  -4

تنمية القراءة اعبهرية. ومن األمور اؽبامة اليت ينبغي أن ندركها يف ىذه 
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ترك أي لبس أو غموض أو إيهام يف عقل الدارس فيما اؼبرحلة ىي عدم 
و الرموز اؼبكتوبة اليت تستخدم يتصل بالعالقة بُت أصوات اللغة العربية 

 .إلبراز ىذه األصوات
اؼبرحلة الثانية، و ىي مرحلة القراءة من أجل الفهم. و يف ىذه اؼبرحلة  -2

يبكن أن تنتقل بالدارس إذل قراءة أكثر عمقا ربت توجيو و إرشاد اؼبعلم، 
و التطور بالقراءة إذل مستوى أكثر عمقا يتطلب تتقدم مفردات جديدة 

يط اؼبادة و كثَتة. و يعتمد قباح الدارس يف ىذه اؼبرحلة على جودة زبط
 اؼبقدمة.

اؼبرحلة الثالثة، و ىي مرحلة  القراءة اؼبكثفة أو مرحلة الدرس و  -3
التحصيل. و هتدف يف ىذه اؼبرحلة إذل ذبويد االنطالق يف القراءة مع 

ولتأكيد كل مهارات القراءة الالزمة للمرحلة السرعة و الدقة و الفهم، 
 ليلية الفاحصة.األخَتة من القراءة و ىي القراءة التأملية التح

اؼبرحلة الرابعة، و ىي مرحلة القراءة اعبادة التأملية الواسعة يف ميدان  -4
الفكر و الثقافة مثل قراءة القصص اؼبمتازة و األدب و كتب السياسية و 
الدين و االقتصاد و الفلسفة و العلوم، و ىي ميادن مهمة أيضا لتنمية 

الدارس يشعر بالثقة الكافية  ىذه اؼبهارة. و ربتاج ىذه اؼبرحلة ألن يكون
 يف قدرتو على القراءة.

و هتدف يف ىذه اؼبرحلة القراءة إذل تنمية التفكَت و تدريب الدارس على 
استخدام عقلو يف القراءة. و النظر بعمق يف األسباب و الدوافع و 
النتائج و استخالص األفكار و تذوق أدب ثقافة اللغة و االنطالق كبو 

 قراءة واسعة و عميقة.القراءة فيها 
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 أهمية القراءةه( 

تعترب القراءة من أىم وسائل اكتساب اؼبعرفة و التعليم، فهي النافذة اليت من 
و القريب و البعيد، من فكر و خالؽبا يطل اإلنسان على نتاج اؼباضي و اغباضر، 

اؼبعرفة، ثقافة و حضارة، و تعد الكلمة اؼبقروءة أو اؼبكتوبة من أقوى وسائل اكتساب 
 و أوسعها لألسباب األتية :

إن الوسائل األخرى عن طريق اؼبذياع أو التلفاز قد ربقق لإلنسان فرص التسلية و  -
االستماع، و لكنها ال تتيح لو حرية االختيار، فالكلمة اؼبسموعة قد تفرض على 

راءتو، أما يف القراءة، فالقارئ تتوفر لو حرية االختبار الذي يود ق اإلنسان فرضا،
واختيار اؼبكان الذي يرتاح فيو، واختيار اعبلسة اليت ال ترىقو، فالكتاب ىو 

 الصديق الذي ال يبل و ال يضجر، و ال ينفر، بل الصديق اؼبفيد اؼبمتع اؼبريح.

فهي تقف باإلنسان عند إن الوسائل األخرى ذبعل اإلنسان تابعا و جامدا،  -
أما الكلمة عائدىا الثقايف ؿبدودا،  موضوع معُت أو فكرة معينة، و قد يكون

فتنتقل بو من فكر إذل اؼبكتوبة أو اؼبقروءة فهي اليت ربقق للقارئ تنوعا يف اؼبعرفة، 
فكر و من ؾبال إذل ؾبال، و بذلك تزدىر شجرة اؼبعرفة و تنمو األفكار و تزيد، 

 فيستفيد و يفيد األخرين.

و خاصة بعد تطور وسائل -اب إن الكلمة اؼبكتوبة يف صحيفة أو ؾبلة أو كت -
ال تزال مع قوة تأثَتىا، و شدة فعاليتها، تعد من   -الطباعة و التصوير السريع

ففي الصحيفة اليومية يقرأ اإلنسان عن السياسة أرخص وسائل اؼبعرفة و أيسرىا، 
واالقتصاد والزراعة، و األدب و الشعر و القصة، و عن األخبار احمللية و العاؼبية 
بأساليب متنوعة و أفكار متعددة، و كل ذلك يقدم لإلنسان بطريقة ميسرة تالئم 

 ذوقو و طبيعتو.
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إن الكلمة اؼبكتوبة يف صحيفة أو ؾبلة أو كتاب تقدم للقارئ يف سطور قليلة  -
أفكار متنوعة، و معارف متججدة، فقد تقرأ يف موضوع واحد أفكارا عن اؼباضي 

و تكتسب من خاللو ألفاظا را عن النظام و اغبياة، و أفكاو اغباضر و اؼبستقبل، 
وعبارات و تراكيب جديدة، و صورا صبالية متنوعة كل ىذا ال يبكن أن ربققو 

 الوسائل األخرى.

ىي اللغة العربية الفصحى لغة الثقافة و اؼبعرفة، إن اللغة اليت تستخدم يف الكتابات  -
و لذلك فإن باللغة العامية الدارجة، خبالل الكلمة اؼبسموعة أو اؼبرئية فقد تكون 

ألهنا تربطو باألسلوب األرقي، و الفكر الكلمة اؼبكتوبة أكثر فائدة لإلنسان، 
 االظبى، و األداء السليم، و األسلوب الرصُت.

كانت للقراءة أنبية تفوق اؼبهارات اللغوية و لكن عند رشدي أضبد طعيمة،  
ألن القدرة الكاملة يف  الم و مهارة الكتابة.الثالثة أي مهارة االستماع و مهارة الك

القراءة كفاءة ضرورية لقراءة اؼبراجع و الكتب العلمية واالطالع على تراث الفكري و 
اغبضاري للعادل األجنيب و القيام بالبحوث الًتبوية و العلمية يف ؾبالت التخصص 

فإتقان ىذه اؼبهارات و تنميتها و فبارستها شيء مهم ربقيقو و ال سيما يف  اؼبختلفة.
 و من أنبية تعليم مهارة القراءة للناطقُت بلغات أخرى فهي : ؾبال تعليم اللغة العربية.

إن القراءة ىي أول اؼبهارات الثالث )و ىي القراءة، الكتابة و اغباسب( اليت هبمع  -
 الفرد يف تعلمها.اجملتمع اإلنساين على حق 

إن الًتبية اؼبستمرة و التعلم مدى اغبياة و التعليم الذايت شعارات ال تتحقق يف  -
حيات اإلنسان إال إذا كان قادرا على القراءة، إهنا أنشطة تعتمد على كمية  و نوع 

 ما يقرؤه.
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إن اجملتمع اإلنسان اؼبعاصر ؾبتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري فييو ال  -
القراءة، و إن اإلنسان ؿباط بكثَت من أوجو النشاط اليت تستلزم القراءة،  يتطلب

 مىت وبقق ما يريد و يتكيف مع اجملتمع و يؤدي وظيفتو.

 إن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة. -

إن القراءة ىي اؼبهارات اليت تبقى مع الدارس عندما يًتك البلد العريب الذي يتعلم  -
ا أهنا اؼبهارة اليت يستطيع من خالؽبا أن يتعرف على أمباط الثقافة فيو اللغة، كم

 العربية و مالؿبها.

بالقراءة يستطيع الدارس أن وبقق أغراضو العملية من تعليم العربية، قد تكون  -
 أو اقتصادية، أو سياسية، أو تعليمية، أو غَت ذلك.أغراضا ثقافية، 

مهارة يستطيع الدارس هبا أن وبقق قدرة من االستماع و قضاء وقت  و القراءة -
 الفراغ هبا ىو أجدى.

 و أخَتا فإن القراءة ىي اؼبهارة  اليت ينميها التلميذ وحده. -

 تعليم مهارة القراءةالو( وسائل 

هتدف ىذه الوسائل التعلمية إذل مساعدة اؼبتعلم على القراءة بسرعة و سهولة 
الوسائل لعالج بعض أسباب  و صممت بعض فهم ؿبتوى اؼبادة اؼبقروء.و يسر و دقة 

و كثَتة عدد وقفات العُت، و شدة البطء يف التحلف يف القراءة مثل أخطاء الًتاجع، 
و سنعرض لألنواع اؼبختلفة من عدم فهم معٌت بعض ما يقروء الدارس. القراءة، 

و فية، و جداول مواعيد الطائرات، البطاقات و الرسوم، و مباذج لكتابة الشيكات اؼبصر 
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مث نناقش فائدة اؼبلصقات و اإلعالنات و الرسوم الكاريكاتورية، مث معامل القراءة، 
 34نعرض لبعض األجهزة اغبديثة اليت تساعد على سرعة القراءة و فهم احملتوى.

 35و األدوات و الوسائل اليت تعُت يف تعليم القراءة ىي :

 أوال : البطاقات 

تساعد يف تعليم األطفال : القراءة فالبطاقات من الوسائل الفعالية اليت 
 الكتابة و ذلك من خالل مواقف و أنشطة فعالة و مشوقة. و من أمثلتها :

 بطاقات األظباء-4

، حبيث يكون لكل طفل ثالث بطاقات، طفالألو تكتب فيها أظباء ا
تبقى معو،  البطاقات الثالثمث يلصق واحدة من يكتب يف كل واحدة منها اظبو، 

و يتم تدريب التالميذ و الثانية مع اؼبعلم و تستخدم ىذه البطاقات بطرق ـبتلفة، 
عليها كأن زبتلط بطاقات األطفال، و يتم التعرف عليها بواسطة التالميذ حبيث 

 يستخرج كل تلميذ بطاقة من بُت البطاقة اؼبختلفة.

 بطاقات أظباء األشياء -4
أو بأظباء األشياء اليت تكتب بطاقات بأظباء ؿبتويات حجرة الدراسة، 

يعرفها التالميذ، كالباب و الشباك و السبورة. و تلصق كل بطاقة على مسماىا. 
و مثل ىذه البطاقات تساعد األطفال على التعرف على الكلمات و الربط بُت 

 األشياء و أظبائها.
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 بطاقات تنفيذ األوامر -2
و ىي بطاقات يكتب عليها أوامر، مثل: اجلس، قف، ارفع إصبعك، افتح 

 يقرأ كل تلميذ بطريقة صامتة، مث ينفذ ما جاء هبا.الباب...إخل. 
 بطاقات الكلمات و اعبمل اؼبتماثلة -3

مكتوب فيها كلمات و صبل، توزع على التالميذ و يكتب  و ىي بطاقات
التلميذ أن يضاىي بُت البطاقة لى اؼبعلم الكلمة أو اعبملة على السبورة و ع

  السبورة.اؼبوجودة معو و بُت ما ىو مكتوب على 
 بطاقة األسئلة و األجوبة -4

تكتب ؾبموعة من البطاقات بعدد تالميذ الفصل. يف نصف ىذه البطاقات 
ىذه أسئلة. و توزع ىذه البطاقات حبيث أسئلة، و يف النصف اآلخر إجابات عن 

ميذ الذين معهم أسئلة بطاقتو، و يرد عليو التلميذ الذي يقرأ كل تلميذ من التال
 معو بطاقة اإلجابة الصحيحة على ىذا السؤال.

 بطاقة القصص القصَتة اجملزأة -5
و يف ىذه البطاقات أجزاء من قصة، يطلب من كل تلميذ أن يعيد ترتيب 

 ىذه البطاقات حبيث تكون القصة.
 بطاقات القصة الناقصة -6

كل   كل منها قصة قصَتة ؾبهولة النهاية و على  و ىي بطاقات كتب على
 تلميذ أن يكمل القصة اليت منها.

 ثانيا : لوحات اػبربة
إن القراءة البد أن تعتمد على خربات التالميذ يف اختيار مادهتا. و أن نشاط 
التالميذ الذي يقومون بو من رحالت و زيارات أو مشاىدة أفالم أو خالف ذلك 

دة القراءة. أي أن التالميذ قد يدونون ما فعلوه يف فبارسة هبب أن تتكون منو ما
 نشاط معُت على لوحة من الورق اؼبقوى، و تسمى ىذه لوحة اػبربة.
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 ثالثا : معمل القراءة
معامل القراءة من كتيبات صغَتة ربوى مادة لغوية متدرجة يف الصعوبة تتكون 

القراءة بقدرة ما تسمح بو قدراتو. و تعُت الدارس على التقدم بسرعة يف إتقان مهارة 
وبتوي كل كتيب منها على قصص قصَتة أو مقاالت علمية أو تارىبية مصورة، و 
ترقم ىذه الكتيبات حسب درجة صعوبتها حىت يتبُت الدارس مدى تقدمو يف القراءة 
حبيث يكون الكتيب األول أسهلها، حىت إذا وصل القارئ إذل الكتيب العشرين مثال 

ه بفهم واستيعاب أيقن أن مستواه يف القراءة قد ربسن، و زادت حصيلتو اللغوية و قرأ
لكل مستوى يف  و النحوية. و يلجأ بعض دور النشر إذل استخدام ألوان ـبتلفة

 القراءة بدال من األرقام.
  36ؾبالت الصور الكاريكاتوريةرابعا : 

العشر اؼباضية والقت الت يف العادل العريب يف إبان السنوات انتشرت ىذه اجمل
كما قامت بعض دور النشر   –إقباال كبَتا، من األطفال و اؼبلراىقُت على السواء 

بًتصبة بعض ىذه اجملالت عن أصوؽبا األجنبية. و تعتمد ىذه اجملالت على الصور و 
الرسوم يف نقل اؼبعٌت مع حد أدىن من الكلمات و اعبمل. و قد اعًتض الكثَت من 

ادل العريب و الغريب على ىذه اجملالت ألسباب عدة منها شدة اىتمامها اؼبربُت يف الع
باعبرعة و اعبنس و اإلثارة، واعتمادىا على الصورة يف شرح اؼبعٌت فبا هبعل  الدارس 

 ة.اؼبلّونعلى مثل ىذه الصور يضيق ذرعا بقراءة الكتب العادية اليت ال ربتوي 
 خامسا : اؼبلصقات )اإلعالنات(

اؼبلصقات ىي اإلعالنات اليت ربوي صورا و كتابة بألوان ـبتلفة و حجوم كبَتة 
تساعد على قراءهتا من مسافة بعيدة. و ال تقل مساحتها عاجة عم مًتين عرضا يف 

و يستخدم مصممها كل ما يستطيع من إمكانات لتشد انتباه اؼبارة ثالثة أمتار طوال. 
شراء سلعة معلن عنها، أو ذبنب أخطار و تشجعهم على اتباع ما جاء فيها من 
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و يستطيع اؼبعلم أن وبصل على اؼبرور، أو اتباع العادات الصحية، أو ما إذل ذلك. 
ىذه اؼبلصقات من اؼبكاتب السياحية و السفارات األجنبية و شركات خطوط 

و إن كانت اؼبدرسة الطَتان و الوزارات و اؼبصانع احمللية دون أن يكلف ذلك شيأ، 
منطقة نائية بعيدة عن السفارات و الشركات الكبَتة يستطيع معلم اللغات يف 

بُت من الدارسُت على تصميم و بالتعاون مع مدرس الًتبية الفنية أن يشجع بعض اؼبوى
و إن دل يعثر أحدنبا على من لديو مواىب فنية يلجأ معلم . ملصقات باللغة األجنبية

عض الصور من اجملالت لتصميم إعالن عن اللغات إذل الدارسُت طالبا منهم صبع ب
موضوع ىبتاره معهم. و ال شك أن اؼبلصقات التجارية أفضل إخراجا، من الناحية 

و لكن إشراك الدارسُت يف عمل ملصقة عن موضوع يدرسونو الفنية و اعبمالية، 
 يساعد تربويا على تعلمهم الرسالة اليت وبويها ما يصممونو من ملصقات.

لصقات التجارية على تعلم قراءة اللغة األجنبية و معرفة عادات كما تساعد اؼب
و تشجع الدارس على القراءة عن ىذه شعوهبا و تقاليدىا و آثارىا و حضارهتا، 

الشعوب واالستزادة من معلوماتو عنها. أما اؼبلصقات اليت يصنعها اؼبعلم مع الدارسُت 
ع دبكتبة اؼبدرسة، و الرجوع إذل فقد تتناول موضوعات تشجع على القراءة و االنتفا 

 و اإلشًتاك يف األنشطة اؼبدرسية النافعة.اؼبعاجم اللغوية 
 سادسا : وسائل أخرى تعُت على القراءة

ىناك أدوات و وسائل أخرى تعُت يف تعليم القراءة، و ىي عبارة عن وسائل 
اػبرائط و الكرة ظبعية و بصرية كالصوار و األفالم و التسجيالت و الرسوم البيانية و 

ذاعية اؼبتلفزة...اخل. و يف استخدام ىذه اؼبعينات السمعية و  األرضية و الربامج اإل
 البصرية هبب أن يرعي ما يأيت : 

أن ىذه الوسائل أدوات معينة فقط، و أهنا تساعد اؼبدرس يف عملو، و  .4
 لكن ليست بديلة لو.
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كون مالئمة ؼبستوى أن ت أن ىذه اؼبعينات اليت يستعُت هبا اؼبدرس هبب .2
 37التالميذ و أن تكون ميسرة و متاحة و يسهل العثور عليها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37

 .460( ص. 4994، )رياض: دار الشواف للنشر و التوزيع, تدريس فنون اللغة العربيةمدكور، علي أضبد   
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 الفصل الثالث 

 عرض البيانات و تحليلها ومناقشتها

 المبحث األولى : لمحة عن ميدان الدراسة
 الثانية باتشيران المونجان المتوسطة اإلسالمية المحمدية مدرسة لمحة عن - أ

 موقع ادلدرسة  -1
سم باتشَتان الثانية يف كارانج أ ادلتوسطة اإلسالمية تقع مدرسة احملمدية

ذلك ادلوقع اسًتاتيجي بالنسبة إىل قربة من ادلدينة و الشارع  ، و ظاىر أنالموجنان
سة ىناك مدرسة احملمدية ادلتوسطة كارانج آسم و مدرسة جبانب تلك ادلدر  العام.

و مدرسة احملمدية اإلسالمية كارانج أسم و مدرسة  سممدية الثانوية كارانج أاحمل
 احملمدية  اإلبتدائية كارانج أسم أيضا.

ادلدرسة بادلعاىد كثَتة و كبَتة اليت ساكنو بالنساء و و زلاط تلك 
و  يف تلك ادلدرسة تشمل من أبناء يف معاىد أو من اخلارجُت.طلبة ف الرجال.

 بالنظر إىل موقعة االسًتاتيجي أصبحت ىذه ادلدرسة تفيد كثَتا لتوفَت العلوم.
 تاريخ تأسيس ادلدرسة -4

أسم باتشران  كارانج  ثانيةال ادلتوسطة اإلسالمية أسست مدرسة احملمدية
تتعلق بناء ىذه ادلدرسة مبؤسسة معهد احملمدية ه، 5:;3السنة الموجنان يف 

ادلؤسسة ادلعهد إىل الًتبية و  لتحقيق رعاية يعٍت  اإلسالمية باتشَتان الموجنان
 الوجودىا. ثبات مع أىداف

 أىداف ادلدرسة -5
اتشَتان الموجنان الثانية ب ادلتوسطة اإلسالميةكانت مدرسة احملمدية 

يعيش ، خصوصا يف القراءة و القدرةأفضل حيث لديهم الشباب  هتدف لَتىب
ادلتعددة مث تقييمها و  علم احلديثعن طريق مراجع الًتاث و  قيمة اإلسالمية
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بالعلوم ادلتعددة الذي  التالميذينقيلها إىل رلتمع، جبانب ذلك تزويد 
    يف حياهتم.سيستخدمها 

   يادلنهج الدراس -6
ان الموجنان  َت الثانية باتش ادلتوسطة اإلسالميةتستخدم مدرسة احملمدية 

و تقوم ىذه . 4228ادلستوى لوحدة الدراسة" سنة ادلناىج على مدخل "ادلنهج 
 ادلدرسة أيضا بتدريس العلوم الدينية.

 منهج التعليم القراءة يف الفصل الثامن -7
، و تستخدم التعليم القراءة طريقة القواعد و الًتمجة يف تستخدم ادلدّرسة

و أما األىداف التعليم القراءة يف ىذا الفصل يعٍت يفهم نادرا.  الوسيلة التعليمية
إما خياال أو ، فكرة أو حوار بسيطالالتالميذ عن النصوص ادلكتوبة يف شكل 

من  إجياد األفكار الرئيسية و التحليل ونشاط القراءة  علىغَت خياال 
ة : "الساعة" و "أنشطيت يف ادلدرسة" و "أنشطيت يف البيت" ادلوضوعات ادلتعدد

 و "اذلواية" مث "ادلهنة".

 المبحث الثاني : عرض البيانات و تحليلها

 عرض البيانات الثانوية  . أ
 الملّونتطبيق القرطاس بيانات عن عرض  .1

حتريريا يف اجملموعة  يف اللقاء األوىل قامت الباحثة باالختبار القبلي
و ىذا عرفة قدرة التالميذ يف مهارة القراءة خصوصا فهم ادلقروء، ة دليبيالتجر 

-42.:2، و تبدأ يف الساعة 4236ينايَت  ;2خلامس يف التاريخ يف يوم ا
 أما أنشطتها كما يلي :.  62.;2

لوس عملية التعليم بالسالم و الدعاء، و أمر الباحثة التالميذ بًتتيب اجل تبدأ -
 تهم.نكيف أم

 دثة قليلة عن لغة العربية عندىم.ان حالة التالميذ و زلباحثة عالسألت  -
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 التالميذ إلجابة األسئلة. الباحثة تالتالميذ و أمر  الباحثة األسئلة إىل توزع -
 الباحثة يف عملية االختبار. تالحظ -
 الباحثة جلماعة إجابتهم أماما عند انتهوا عملهم. تأمر  -
 .االختبار بالدعاء و السالمختمت الباحثة عملية  -

إّن مالحظة يف ىذا اللقاء تدّل أّن التالميذ يظهرون ىيئة كسوال 
اىتمام تعليم القراءة عندىم قليال، و ىم يشكون حُت جرى تعليم القراءة، 

ة ىذا . و األسئلغَت خطَتةعن النص و جييبون األسئلة  عن النص الطويل.
 ة و االختيار صحيح أو خطاء.االختبار القبلي بشكل مقالب

ليهتّم التالميذ  اعطيت الباحثة القرطاس ادللّونىذه ادلشكلة ليحّل 
تستطيع أن هتتّم اىتمام التالميذ ألن الّلون  بادلادة. ألوان القرطاس ادلختلفة

ىو من العوامل اليت تؤثر االىتمام. اىتم اإلثارة أظهر من غَتىا، مثل 
الذي لو  أمحر، أخضر، أصفر، أزرق، وردي، برتقايل( )األلوان ادلختلفة 

لون األبيض فسيهتّم تلك األلوان ادلختلفة ألن على خلفية  وقعتضوء كثَت 
لدي أكثر ضوء من لون األبيض منفردا و أسهل ليعرف و يذكر من الّلون 

 غَت ضوء )أبيض(.
التعليمية القرطاس  و طبقت الباحثة ىذه األلوان ادلختلفة بالوسيلة

ت على لون واحد حىت جعلت يف ، كل فقرة وضعادللّون يف النص القراءة
حىت  بل القرطاس اخللفي وضعت باألبيض. األلوان ادلختلفةالقراءة النص 

 جعلت الضوء تلك األلوان تباينا.
يف  4236ينايَت  38اللقاء الثاين يف يوم اخلامس يف التاريخ 

 ادللّونالقرطاس . قامت الباحثة بتطبيق 62.;2-42.:2الساعة 
 أما أنشطتها كما يلي :مبادة "اذلواية"، ة يبيللمجموعة التجر 
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ثة التالميذ بًتتيب اجللوس بدأت عملية التعليم بالسالم و الدعاء، و أمر الباح -
 تهم.نكيف أم

 ها يف اليوم.إىل التالميذ عن ادلادة اليت تعلمشرحت الباحثة  -
 شرحت الباحثة األىداف من تلك الدراسة. -
  .ثة قليلة عن اذلوايةداباحثة عن حالة التالميذ و زلالسألت  -
 .عموما إىل خصوصا "اذلواية" ادلادة مفهوم باحثة عنالسألت  -
 .إىل التالميذ ادللّونوسيلة التعليم القرطاس باحثة ال وزعت -
 "اذلواية" و يسمعها التالميذ. النص قرأت الباحثة النص عن -
 .ادللّونالقرطاس  "اذلواية" وراء التالميذ لًتجيم النصأمرت الباحثة  -
 سألت الباحثة التالميذ عن ادلفردات من النص اليت مل يفهمو التالميذ. -
 من كل فقرة. رة رئيسةالباحثة التالميذ الثبات فكأمرت  -
 أمرت الباحثة التالميذ الثبات فكرة رئيسة من النص "اذلواية". -
 ئلة.واية" مث جييب التالميذ تلك األسسألت الباحثة أسئلة عن النص "اذل -
 ن النص "اذلواية" مرة أخرى. مالتالميذ عن مفهوم ادلقروء  سألت الباحثة -
خادتت الباحثة الدراسة بالدعاء و السالم و اعطيت التحفيز إىل التالميذ لتعلم  -

 دائما يف أي وقت و مكان.
حلظت أن التالميذ يهتمون الوسيلة  بعد قمت بالقرطاس ادللّون

إليها. ىم يسئلون عما تلك  التعليمية القرطاس ادللّون يف أول الوقت ينظرون
النص القراءة اليت كل فقرة  يعٍت. شرحت أن تلك الوسيلة الوسيلة التعليمية
 ت على القرطاس لونا واحدا.كتبيف ذلك النص  

، التالميذ يسمعون إىل شرح الباحثة و يعملون ما تأمر بالباحثة
ون مثل ما يشعرون كسال أو يتذمر  أمرهتم الباحثة ليحللون النص القراءة.

  قبل تطبيق القرطاس ادللّون.
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 ت. قام4236ينايَت  45 لقاء الثالث يف يوم اخلامس التاريخال
للمجموعة التجربة مبادة  ادللّونالقرطاس  الوسيلة التعليميةبتطبيق الباحثة 

 "اذلواية" يف الشكل احلوار، أما أنشطتها كما يلي :
ثة التالميذ بًتتيب اجللوس الباحبدأت عملية التعليم بالسالم و الدعاء، و أمر  -

 تهم.نكيف أم
 ها يف اليوم.إىل التالميذ عن ادلادة اليت تعلمشرحت الباحثة  -
 شرحت الباحثة األىداف من تلك الدراسة. -
 الدراسة يف اللقاء ادلاضي.دثة قليلة عن اسألت الباحثة عن حالة التالميذ و زل -
 احلوار عن "اذلواية".الذي تكتب عليو  ادللّونوزعت الباحثة القرطاس  -
 قرأت الباحثة احلوار عن "اذلواية" و اعد التالميذ بعدىا. -
 أمرت الباحثة التالميذ لقدموا أماما و عملوا احلوار يتالئم. -
 .ادللّونجيم احلوار وراء القرطاس أمرت الباحثة التالميذ لًت  -
 . سألت الباحثة التالميذ عن ادلفردات من النص اليت مل يفهمو التالميذ -
 أمرت الباحثة التالميذ الثبات فكرة رئيسة من حوار عن "اذلواية". -
 سألت الباحثة أسئلة حول احلوار عن "اذلواية" مث جييب التالميذ تلك األسئلة. -
 "اذلواية" مرة أخرى.  ن حوار عنسألت الباحثة التالميذ عن مفهوم ادلقروء م -
التحفيز إىل التالميذ لتعلم خادتت الباحثة الدراسة بالدعاء و السالم و اعطيت  -

 دائما يف أي وقت و مكان.
ىم يسئلون  ماذا يدرسون و يف ىذا اللقاء ميزح التالميذ باحلماسة 

الباحثة الوسيلة كما قبلها بل يف ىذا اللقاء حيللون النص  تتعدد .يف اليوم
 القراءة على الشكل احلوار.
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نص احلوار أسرع حلظت الباحثة أن التالميذ جييبون األسئلة حول ال
قبلها، أسهلهم ليذكرون موقع فكرة الرئيسة أو شيء آخر مثل اسم 

 الشخص، اسم ادلكان، اسم اذلواية و غَت ذلك.  
و ىذا السلوك الذي يظهره التالميذ مناسبا باالىتمام النظري. 
يعٍت التالميذ يهتمون بالعامل الذي يؤثر االىتمام. حىت جعلهم محاسة يف 

م مهارة القراءة و يسّهلهم ليدرج فكرة الرئيسة من كل فقرة. و عملية التعلي
 حُت يوّجهون باالختبار يستطيعون أن جييبوا األسئلة فيو. 

، و ىذا التجربةباالختبار البعدي حتريريا يف اجملموعة و لقاء الرابع قامت الباحثة 
. أما 62.;2-42.:2، و تبدأ يف الساعة 4236ينايَت  52يف يوم اخلامس يف التاريخ 

 أنشطتها كما يلي :
بدأت عملية التعليم بالسالم و الدعاء، و أمر الباحثة التالميذ بًتتيب اجللوس  -

 يف أمكنتهم.
 دثة قليلة عن ادلادة اليت تعلمو يف ادلاضي.اسألت الباحثة عن حالة التالميذ و زل -
 ة األسئلة.وزعت الباحثة األسئلة إىل التالميذ و أمرت الباحثة التالميذ إلجاب -
 الحظت الباحثة يف عملية االختبار. -
 أمرت الباحثة جلماعة إجابتهم أماما عند انتهوا عملهم. -
 ختمت الباحثة عملية االختبار بالدعاء و السالم.  -

 
 سة اللغة العربية من المجموعة التجربةمع مدرّ بيانات المقابلة عرض  .2

يف  4236ينايَت  52التاريخ  سة اللغة العربية يفعقدت الباحثة ادلقابلة مع مدرّ 
يف الساعة  ادلتوسطة اإلسالمية الثانية باتشَتان الموجنان سة احملمديةديوان ادلدرّ 

سة اللغة العربية رأي ادلدرّ حصلت الباحثة من ىذه ادلقابلة عن  و .67-32.52.;2
ثة من ، عرفت الباحالتجربةاليت طبقتها الباحثة يف اجملموعة  ادللّونالقرطاس عن تطبيق 
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سة اللغة العربية استخدمت وسيلة التعليم يف عملية التعليم مهارة ىذه ادلقابلة أن ادلدرّ 
، حىت جعل اىتمام التالميذ ًتمجة متكرراالو  القواعد القراءة نادرا، و استخدمت بطريقة

سة يف مهارة و مشكلة اليت توجها ادلدرّ  يف عملية التعليم مهارة القراءة قليل أو ينقص.
من ناحية مشكلة قليل اىتمام التالميذ يف عملية التعليم مبهارة القراءة و قراءة يعٍت ال

القراءة الصامتة )شعر التالميذ الصعوبة عند فهم ادلقروء مثل وجد الفكرة الرئيسة يف 
 الفقرة و غَت ذلك(. الفكرة الرئيسة يف النص أو

 
 عرض البيانات األساسية . ب

البيانات اليت تتعلق بنتائج البحث. فهذه النتائج ستعرض الباحثة  يف ىذا الباب
تتكون من نتيجة االختبار القبلي و بعدي من اجملموعتُت يعٍت رلموعة الضابطة و 

 ( االحصاء.tيف فصل التجرييب حللتها باستخدام الرموز ) ية.بيرلموعة التجر 
 
 تختبار القبلي و االتختبار البعد  للمجموعة الاابطةاالنتائج  .1

 بار القبلي و البعد  لفصل الاابطتختالانتائج 

 اسم رقم
 نتيجة

 التقدير اتختبار البعد  التقدير اتختبار القبلي
 متوسط 87 متوسط 82 أحكام رأي 3
 ممتاز 2; جيد 92 أجر الرمضان 4
 متوسط 87 جيد جدا 7: أمَت ادلؤمنُت 5
 متوسط 82 ضعيف 67 وترابأنغون سديا  6
 ممتاز 2; ممتاز 2; باغوس إميان رزقي 7
 جيد 92 ضعيف 77 تياوانبديدين راىايو سي 8
 جيد جدا 2: جيد 97 دوي سوريا فاريزكي 9
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 جيد جدا 2: ضعيف 72 زلمد آلباب  :
 متوسط 82 متوسط 82 زلمد ألفيا يف دين اهلل ;
 ممتاز 2; جيد جدا 2: زلمد أسريف رضى اهلل 32
 جيد 92 جيد 97 زلمد زلفوظ 33
 جيد 92 جيد 97 نصر اهلل 34
 ضعيف 62 جيد 92 ينانور مهد 35
 جيد جدا 7: ممتاز 2; صواب الرمحن 36
 جيد 92 جيد جدا 2: تصوير لباب الذكي 37
 ضعيف 62 جيد 97 ويلدا عزيز يسمن بوترا 38
 ممتاز 7; ممتاز 7; زلمد ريفادي 39
 ممتاز 7; ممتاز 2; شيف الدينزلمد  :3

N 
 1315 1321 العدد

 73،15 73،33 لمعدلا
 

أن التالميذ نالوا الدرجة  تمن نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة ظهر 
 5 مستوى جيد جداتالميذ، و يف  6 مستوى ممتازيف  . أما التالميذ95،55 ةدلعدلا

تلميذين، و يف  4 مستوى متوسطو يف تالميذ،  8 مستوى جيدتالميذ، أما النتائج يف 
 تالميذ.  5 مستوى ضعيف

أن التالميذ نالوا  تو من نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة ظهر 
مستوى جيد تالميذ، و يف  7 مستوى ممتاز. أما التالميذ يف 27،95 الدرجة ادلعدلة

ميذ، تال 6 مستوى متوسطتالميذ، و يف  6 مستوى جيدتالميذ، أما النتائج يف  5 جدا
  ن. تلميذي 4 مستوى ضعيفو يف 

إذن من نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة 
. و من نتائج االختبار البعدي، معٌت ذلك أن قدرة التالميذ يف مستوى جيد 95،55
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أقّل من االختبار القبلى، معٌت ذلك أن  95،27ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة 
 أيضا و مل ترتفع. قدرة التالميذ يف مستوى جيد

 
 تختبار القبلي و البعد  لمجموعة الاابطةاالبين  المقارنة .2

نتائج االختبار القبلي و البعدي جملموعة الضابطة،  و بعد أن شرحت الباحثة
و ادلقارنة كما  فقدمت الباحثة ادلقارنة بُت االختبار القبلي و البعدي لتلك اجملموعة.

 يلى:
 و البعد  لمجموعة الاابطة المقارنة بين اتختبار القبلي

 تقديرال فئة النتائج الرقم
 االتختبار البعد  االتختبار القبلي

 نسبة المئوية عدد التالميذ نسبة المئوية عدد التالميذ
 %49،:9 7 %44،44 6 ممتاز 2-322; 3
 %89،38 5 %89،38 5 جيد جدا ;:-2: 4
 %44،44 6 %55،55 8 جيد ;92-9 5
 %44،44 6 %33،33 4 متوسط ;82-8 6
 - - - - مقبول ;78-7 7
 %33،33 4 %89،38 5 ضعيف 2-77 8

  %111 18 %111 18 العدد
 

و بالنسبة إىل بيان ادلقارنة بُت االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة 
 %33،33التالميذ يف ادلستوى الضعيف، و  %38،89أن يف االختبار القبلي   تفظهر 

يف ادلستوى جيد جدا،  %38،89و يف ادلستوى جيد،  %55،55دلتوسط، و يف ادلستوى ا
التالميذ   %33،33و أما يف االخابار البعدي ظهر أن  .زاممتيف ادلستوى  %44،44مث 
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يف ادلستوى جيد،  %44،44يف ادلستوى ادلتوسط، و  %44،44يف ادلستوى الضعيف، و 
  . زاممتيف ادلستوى  %:49،9يف ادلستوى جيد جدا، مث  %38،89و 

دل أن نتيجة االختبار القبلي عند رلموعة الضابطة إذن من نتيجة ادلقارنة ت
من رلموعة ، و ىذه مبعٌت نتيجة اختبار التالميذ يأحسن من نتيجة االختبار البعد

 بل  ادللّونالقرطاس  الوسيلة التعليميةو يف ىذه اجملموعة ال تستخدم  الضابطة ختفض.
 .ثابتا تقليديةبالطريقة ال
 ةيبيالتجر تختبار البعد  للمجموعة االتختبار القبلي و النتائج ا .3

 التجربة تختبار القبلي و البعد  لفصلاالنتائج 

 اسم رقم
 نتيجة

 التقدير اتختبار البعد  التقدير اتختبار القبلي
 جداجيد  7: جيد  92 أدي بورنومو 3
 جيد جدا  7: جيد 97 أمحد عبد الغفور 4
 ممتاز 322 جيد 97 د ناندا فالح الدينأمح 5
 ممتاز  322 جيد جدا  2: أمحد ترييا سانوسي 6
 جيد جدا  2: ضعيف 77 أنديك رفقي براستيو 7
 ممتاز 2; جيد 97 يلأسليق موّ  8
 ممتاز 7; جيد جدا  2: تشاىيو بوترا رمضاين 9
 ممتاز 322 جيد  97 دمييطري آيفهام الّسراج :
 ممتاز 2; ضعيف 67 رمانفايّن بوي أ ;
 جيد  97 ضعيف 72 جامع ألبار  32
 جيد جدا 7: متوسط 82 جيهان شيهار 33
 جيد جدا  2: متوسط  87 زلمد عّز الدين عبد الرؤوف 34
 جيد جدا  7: جيد جدا  2: زلمد عفوا معطي 35
 جيد جدا  7: متوسط  82 زلمد رزقي أغونج 36
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 ممتاز 322 جدا جيد  7: زلمد زاكي الصّديق 37
 جيد جدا  7: ضعيف 47 يوىان تشندرا موالنا 38
  جيد جدا 7: متوسط 82 علي عمران بايو 39
 ممتاز 322 جيد 92 رمحة رمضاين :3

N 
 1595 1185 العدد
 88،61 65،83 المعدل

 
أن التالميذ نالوا الدرجة  تظهر  التجربةمن نتائج االختبار القبلي يف رلموعة 

 مستوى جيدتالميذ، و يف  6 مستوى جيد جداأما عدد التالميذ يف . 5:،87 ادلعدلة
تالميذ  6 مستوى ضعيفتالميذ، مث يف  6 مستوى متوسطتالميذ، أما النتائج يف  8

 يف ىذا االختبار القبلي ال أحد من التالميذ نالوا درجة ممتاز. أيضا.
أن التالميذ نالوا  تظهر  ةيبيالتجر يف رلموعة  و من النتائج االختبار البعدي

مستوى جيد تلميذا واحدا، و يف  جيد مستوى أما التالميذ يف. 83،::  درجة ادلعدلة
تالميذ. يف ىذا االختبار ال أحد من التالميذ  : مستوى ممتازو أما يف تالميذ،  ; جدا

 نالوا درجة متوسط و ضعيف مبعٌت ذلك ارتفعت نتيجة التالميذ يف ىذا االختبار.
نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة إذن من 

معٌت ذلك أن قدرة التالميذ يف مستوى متوسط. و من نتائج االختبار البعدي،  5:،87
ترتفع من نتيجة االختبار القبلي و معٌت  83،::ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة 
  ربة اآلن يف مستوى جيد جدا. ذلك أن قدرة التالميذ من رلموعة التج

 ةيبيالتجر تختبار القبلي و البعد  للمجموعة االمقارنة بين  .4

فقدمت الباحثة عن  ةيبيالتجر نتائج االختبار للمجموعة  بعد عرضت الباحثة

 مقارنة ىاتُت اختبارين لتلك اجملموعة. أما ادلقارنة كما يلي :
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 ةيبيالتجر عة تختبار القبلي و البعد  للمجمو االالمقارنة بين 

 التقدير فئة النتائج الرقم
 االتختبار البعد  االتختبار القبلي

 نسبة المئوية عدد التالميذ نسبة المئوية عدد التالميذ
 %66،66 : - - ممتاز 2-322; 3
 %72 ; %44،44 6 جيد جدا ;:-2: 4
 %7،78 3 %55،56 8 جيد ;92-9 5
 - - %44،44  6 متوسط ;82-8 6
 - - - - مقبول ;78-7 7
 - - %44،44 6 ضعيف 2-77 8

  %111 18 %111 18 العدد
 

ادلقارنة بُت االختبار القبلي و  من البيانات اليت قدمت الباحثة عن 
من  %44،44يف اختبار القبلي  أن النتائج التالميذ ظهرت ةيبيالتجر البعدي جملموعة 

 %44،44، و مستوى جيد من التالميذ يف %55،56، وجيد جدا مستوىالتالميذ يف 

 .مستوى ضعيفمن التالميذ أيضا يف  %44،44، و مستوى متوسطلتالميذ يف من ا
من البيانات اليت قدمت الباحثة عن ادلقارنة بُت االختبار القبلي و البعدي 

من التالميذ  %66،66ظهرت أن النتائج التالميذ يف اختبار البعدي  ةيبيالتجر جملموعة 
من التالميذ  %7،78، و جدا مستوى جيدمن التالميذ يف  %72و ،ممتازمستوى يف 
ختبار البعدي االو من ىذه البيانات معروف أن نتائج التالميذ يف . جيدمستوى يف 

 أكثر من اختبار القبلي.
ة يبيدل أن نتيجة االختبار البعدي عند رلموعة التجر إذن من نتيجة ادلقارنة ت

و ىذه مبعٌت نتيجة اختبار التالميذ من رلموعة  ،أحسن من نتيجة االختبار القبلي
و تعرف أن تطبيق  .ادللّونوسيلة التعليم القرطاس  بعد قامت الباحثة زيدت ةيبيتجر ال

 تستطيع أن هتتم التالميذ يف عملية التعليمهم. ادللّونالقرطاس  الوسيلة التعليمية
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 جموعة الاابطةمالو  ةيبيالتجر تختبار البعد  لمجموعة االمقارنة النتائج  .5

بعد أن عرضت الباحثة عن النتائج االختبار جملموعتُت فينبغي للباحثة عرض 
ادلقارنة و اجملموعة الضابطة. أما  ةيبيالتجر ادلقارنة النتائج لالختبار البعدي جملموعة 

 النتيجة بينهما كما يلي :
 نتائج االتختبار البعد  لمجموعتين

 الرقم
اسماء التالميذ لمجموعة 

 ابطةالا
نتائج اتختبار 
 البعد 

اسماء التالميذ لمجموعة 
 التجربة

نتائج اتختبار 
 البعد 

 7: أدي بورنومو 87 أحكام رأي 3
 7: أمحد عبد الغفور 2; أجر الرمضان 4
 322 أمحد ناندا فالح الدين 87 أمَت ادلؤمنُت 5
 322 أمحد ترييا سانوسي 82 وترابأنغون سديا  6
 2: أنديك رفقي براستيو 2; باغوس إميان رزقي 7
 2; أسليق مّويل 92 تياوانبديدين راىايو سي 8
 7; تشاىيو بوترا رمضاين 2: دوي سوريا فاريزكي 9
 322 دمييطري آيفهام الّسراج 2: زلمد آلباب  :
 2; فايّن بوي أرمان 82 زلمد ألفيا يف دين اهلل ;

 97 جامع ألبار  2; زلمد أسريف رضى اهلل 32
 7: جيهان شيهار 92 مد زلفوظزل 33
 2: زلمد عّز الدين عبد الرؤوف 92 نصر اهلل 34
 7: زلمد عفوا معطي 62 نور مهداين 35
 7: زلمد رزقي أغونج 7: صواب الرمحن 36
 322 زلمد زاكي الصّديق 92 تصوير لباب الذكي 37
 7: يوىان تشندرا موالنا 62 ويلدا عزيز يسمن بوترا 38
 7: علي عمران بايو 7; اديزلمد ريف 39
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 322 رمحة رمضاين 7; زلمد شيف الدين  :3
 1595 العدد 1315 العدد
  88،61 المعدل 73،15 المعدل

  
ة يبيطة و رلموعة التجر و من ىذه النتائج االختبار البعدي بُت رلموعة الضاب

 لضابطةة أحسن من رلموعة ايبيتعرف أن نتيجة االختبار البعدي عند رلموعة التجر 
ة حىت جعلتهم يبييف رلموعة التجر  ادللّونالقرطاس  الوسيلة التعليميةألهنا قامت الباحثة 

 يهتمون عند عملية التعليمهم و يفهمون ادلادة مث حينما قامت الباحثة االختبار البعدي
. و أما يف رلموعة الضابطة حصلت نتيجة االختبار ثابتا كما ةحصلوا نتيجة جّيدة ممتاز 

ا ألن يف ىذه اجملموعة ال تستخدم الوسيلة التعليمية بل تستخدم طريقة التعليمية قبله
 التقليدية. 

 
 المربع من المجموعتين االنحراف نتائج عدد االنحراف و عدد .6

بعد أن حبثت الباحثة عن ادلقارنة النتائج بُت اجملموعتُت، فقدمت الباحثة عن 
 ربع من اجملموعتُت. و ىي كما يلي :النتائج عدد االحنراف و عدد االحنراف ادل

 
 نتائج عدد االنحراف و عدد االنحراف المربع من المجموعتين 

 التجربةالمجموعة  المجموعة الاابطة الرقم
Y1 Y2 Y Y2 X1 X2 X X2 

3 82 87 7 47 92 :7 37 447 
4 92 ;2 42 622 97 :7 32 322 
5 :7 87 42- 622 97 322 47 847 
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6 67 82 37 447 :2 322 42 622 
7 ;2 ;2 2 2 77 :2 47 847 
8 77 92 37 447 97 ;2 37 447 
9 97 :2 7 47 :2 ;7 37 447 
: 72 :2 52 ;22 97 322 47 847 
; 82 82 2 2 67 ;2 67 4247 
32 :2 ;2 32 322 72 97 47 847 
33 97 92 7- 47 82 :7 47 847 
34 97 92 7- 47 87 :2 37 447 
35 92 62 52- ;22 :2 :7 7 47 
36 ;2 :7 7- 47 82 :7 37 447 
37 :2 92 32- 322 :7 322 37 447 
38 97 62 57- 3447 47 :7 82 5822 
39 ;7 ;7 2 2 82 :7 47 847 
3: ;2 ;7 7 47 92 322 52 ;22 
N 1321 1315 5- 4625 1185 1595 411 12151 

 Y∑ Y
2

∑  X∑ X
2

∑  
    

 السابقة :فيما يلي توضيح ما يف لوحة 
X1  :  التجربةنتائج االختبار القبلي من اجملموعة 
X2  :  التجربةنتائج االختبار البعدي من اجملموعة 
(X)  :  التجربةعدد االحنراف من نتائج اجملموعة 
X2  :  التجربةعدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة 
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∑x   :  التجربةرلموعة عدد االحنراف من نتائج اجملموعة 
∑x2  :  التجربةرلموعة عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة 

Y1  : نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 
Y2  : نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 

(Y)  :  عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 

Y2  : عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

∑y  : رلموعة عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 

∑y2  : رلموعة عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة 
N    :عدد الطالب لكل الفصل 

بعد توضيح الباحثة عن البيان السابق، فال بد للباحثة أن تلخص من البيانات 
ىي بيان رلموعة عدد االحنراف و  ادلوجودة لالختبار القبلي و البعدي جملموعتُت، و

 و الضابطة، و ىي كما يلي : ةيبيالتجر رلموعة عدد االحنراف ادلربع جملموعة 
 

 مجموعة عدد االنحراف و عدد االنحراف المربع من المجموعتين
 

 ةيبيالتجر المجموعة  المجموعة الاابطة
 

 رلموع عدد االحنراف
∑y 

رلموع عدد االحنراف 
 ادلربع
∑y2  

 
 ع عدد االحنرافرلمو 

∑x    

 رلموعة عدد االحنراف
 ادلربع

X
2

∑  
5- 4625 411 12151 
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 تحليل نتائج االتختبار للمجموعتين .7

و قد عرضت الباحثة يف اجلدول السابق رلموع عدد االحنراف و رلموع عدد 
االحنراف ادلربع من اجملمعتُت، مث قامت الباحثة بإدخال النتائج السابقة إىل الرمز 

 صائي اآليت :اإلح
Mx    =    

 
 

  =     
  

 

  =   22,77 

∑x2   =  ∑x2 – (    

 
)2 

=  12150 - (   

  
)2 

=  12150 -       
  

 
=  12150 – 9338,88 

∑x2   =  2811,12 

 

My   =      

 
 

=    

  
 

=  - 0,27 

 

∑y2   =  ∑y2   -  (  

 
)2 

=  4625 - (  

  
)2 
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=  4625 -   
  

 

=  4625 – 1,38 

∑y2   =  4623,62  

 

  
     

√[
       

       
] *

 

 
 

 

 
+

  

 

   
             

√*
               

       
+ *

 

  
 

 

  
+

  

   
     

√
       

  
  *

 

  
+

  

   
     

√     
  

  
     

   
  

  4,7  
مّث قامت  6،9حصائي = نتيجة االمن اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن 

يف ادلستوى  3،96و  %3يف ادلستوى ادلعنوي  :4،7و نتائج  t-tableالباحثة بتعيُت 
 H1مبعٌت مردود و  H0و ذلك  t-tableاالحصائي أكرب من  tو ألن نتيجة  . %7ادلعنوي 

الىتمام  ادللّونو خالصتها أن تطبيق القرطاس . البحث مقبولةمقبول أي أن فروض ىذا 
 .ةيف عملية التعليم مهارة القراءة فعالالتالميذ 
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 الباب الرابع

 و المقترحات الخالصة

 الخالصة - أ

مهارة القراءة ًتقية ل ادللّونالقرطاس بعد انتهاء من إجراء لبحث اجلامعي عن تطبيق 
مية الثانية باتشَتان الموجنان على الستنتاج األخَت األتية احملمدية ادلتوسطة اإلسالمبدرسة 

 فهو :
طبقت الباحثة ىذه األلوان ادلختلفة بالوسيلة التعليمية القرطاس ادللّون يف النص  -1

القراءة، كل فقرة وضعت على لون واحد حىت جعلت يف النص القراءة األلوان 
ت الضوء تلك األلوان ادلختلفة بل القرطاس اخللفي وضعت باألبيض. حىت جعل

ليحللوا  ليسهل التالميذ  لتؤثر اىتمام التالميذ لتعليم القراءة و  تباينا. يقصد ىذا
من ذلك نص القراءة و يسهلهم ليحللوا ليذكرون موقع فكرة رئيسة النص و 

شيء آخر من نص القراءة مثل اسم الشخص، اسم ادلكان، اسم اذلواية و غَت 
 ذلك. 

ادللّون حلظت أن التالميذ يهتمون الوسيلة التعليمية  بعد قمت بالقرطاس -2
القرطاس ادللّون يف أول الوقت ينظرون إليها. ىم يسئلون عما تلك الوسيلة 

ما ، التالميذ يسمعون إىل شرح الباحثة و يعملون ما تأمر بالباحثةالتعليمية. 
ميذ جييب التاليشعرون كسال أو يتذمرون مثل قبل تطبيق القرطاس ادللّون. 

ليذكرون موقع فكرة الرئيسة أو أسرع قبلها، أسهل ذلم  النص األسئلة حول
ادلكان، اسم اذلواية و غَت ذلك. و ىذا شيء آخر مثل اسم الشخص، اسم 

. يعٍت التالميذ يهتمون ةنظريباالىتمام  الذي يظهره التالميذ مناسباالسلوك 
ملية التعليم مهارة بالعامل الذي يؤثر االىتمام. حىت جعلهم محاسة يف ع

القراءة و يسّهلهم ليدرج فكرة الرئيسة من كل فقرة. و حُت يوّجهون باالختبار 
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ىم يعٍت حيصلون النتائج االختبار و دليل عن يستطيعون أن جييبوا األسئلة فيو. 
تطبيق القرطاس ادللّون تزيد بعد ، و  65،83مبعدل نتيجة االختبار القبلي 

و أما نتيجة ادلعدلة عند رلموعة الضابطة ثابتا  . 88،61نتيجة ادلعدلة يعٍت 
بنتيجة  حصلت " االحصائيtل النتائج بالرمز "يحتل و من بنتيجة قبلها.

يف  2،58 و نتائج t-tableمث قامت الباحثة بتعيُت  4،7االحصائي = 
 t. و ألن نتيجة %5يف ادلستوى ادلعنوي  1،74و  %1ادلستوى ادلعنوي 

 مقبول أي H1أن مردود و  H0و ذلك مبعٌت . t-table اإلحصائي أكرب من
مهارة  لًتقية ادللّونالقرطاس  فروض ىذا البحث مقبولة، و خالصتها أن تطبيق

 القراءة فعالة.
 المقترحات - ب

 بناء نتائج البحث فتقدم  الباحثة ادلقًتحات التالية :
الباحثة اليت قد أمتت يف عملية التعليم  ادللّونقرطاس اليتنفع يرجى أن  .1

جديدة كثَت من ادلدرسُت أو ممن لو مهة كبَتة بصياغتها و إنتاجها بصياغة 
 يف تعليم اللغة العربية.

لقة يرجى أن يكون ىذا البحث مصدرا و مرجعا للبحوث الالحقة ادلتع .2
يف ترقية مهارة  تعليم اللغة العربية خاصة بالوسائل التعليمية األخرى عند

 القراءة فهم ادلقروء.
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