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 :إىل أىدم ىذه الرسالة
 

  قبيبة احملبوبْب كاؼبعلمْب األكلْبسيديت  أميك  سيدم زبّب أيب 
 كأعطِب كل ما أحتاج إليويلقيت على يديهما الكريبتْب  الذين

 كيرشداين اغبياة اؼبباركة كالقيامة. 
 
 

 زيد النجيب كمشس الرجاؿ الكبّب أخيإىل ك 
يساعداين غبل اؼبشكالت كالصعوابت كيعطاين الدكافع الذين 

   النتهائي تربيٍب.
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 مستخلص البحث

يف تعليم القراءة دبعهد  كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء"فعالية استخداـ   .ٕٚٔٓنعماف، أغوس 
رسالة اؼباجستّب. برانمج الدراسات العليا، قسم  .سيتوبوندك جاكل الشرقية سلفية شافعية سكورجو

تعلم اللغة العربية، اعبامعة اإلسالمية اغبكومية دباالنج. اؼبشرؼ األكؿ الدكتور اغباج أضبد مزكى، 
 اؼباجستّب. اؼبشرؼ الثاين الدكتور عوف الرفيق، اؼباجستّب. 

 ، مهارة القراءةكتاب القصة: األساسيةالكلمات 

تكوف عملية التعليم فعالة. كاف اؼبعلم يف  ىي آلة لتساعد عملية التعليم حٌب التعليميةالوسائل 
اؼبعلم  ايستخدمه ٌبفقط، كلكن الوسائل التعليمية الاستخداـ الوسائل ال ىبتار السهلة ك الرخيصة الثمن 

، كمشوقة. كأنشطة فعالة خاصة يف مهارة القراءة من خالؿ مواقفك فوائد يف تعليم اللغة العربية  من البد ؽبا
كتاب القصة اؼبصورة سلسلة اغبيلة كالذكاء كآلة مساعدة   يقصد الباحث ىنا ىي ٌبالوسائل التعليمية ال

 ,Rothlein dan Mainbach)الٍب تساعد الطالب يف عملية مهارة القراءة. عند ركطلْب ك مينبح 

كالنص  التوضيحية من خالؿ الرسمأف القصة اؼبصورة ىي الكتاب وبتول على الرسالة  (1991:90
اؼبكتوب. فلذلك هبذا كتاب القصة أف يكوف الطالب قادرين يف فهم النص القراءة كالرسالة الٍب وبتول يف 

 تلك النص.

استهدؼ ىذا البحث ؼبعرفة فعالية استخداـ كسيلة اؼبطبوعة يعِب كتاب القصة سلسلة اغبيلة 
طالب خصوصا لفهم اؼبقركء.هبرم ىذا البحث يف معهد سلفية كالذكاء يف ترقية مهارة القراءة لدل ال

الباحث ىو البحث التجرييب من  اؼبنهج الذم استخداـك  شافعية سكورجو سيتوبوندك جاكل الشرقية.
دخل اؼبؾبموعتْب أم ؾبموعة الضابطة كؾبموعة التجريبة. كاؼبدخل الذم استعمالو الباحث يف ىذا البحث 

جراء التحليل يف مركز الختبار. ك الالحةة، كاؼبقابلة، كالوئائق، كاكىو اؼب البحثأدكات  تالكمي. ككان
 ترقية اللغة العربية دبعهد سلفية الشافعية سكورجو سيتوبوندك جاكل الشرقية، للطالب يف اؼبرحلة اؼبتوسطة.

ىذا البحث أف استخداـ "كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء" تَبقى كفاءة  نتائج ككانت
الطالب يف القراءة خاصة لفهم اؼبقركء كدكافعهم. على أساس نتيجة اإلختبارين يعِب اإلختبار القبلي 

فوجد الباحث  t- tableأكرب من  hitung  t  =ٔ0ََيدؿ أف نتيجة  ،t-testكاإلختبار البعدل إبستخداـ 
فنختصر أف استخداـ كتاب "القصة  . %ُيف مستول  ْٖٓ،ِ%، ٓيف مستول  َّٗ.ِنتيجة =  أف

 يف تعليم القراءة فعالة. "سلسلة اغبيلة كالذكاء
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ABSTRACT 

Agus Nu’man, 2017. The Effectiveness of the Storybooks Of “Intelligence And Intelligence” 

in qira’ah learning using in Islamic boarding school Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo 

Situbondo east java. Thesis, Post-Graduate Program In Arabic Language 

Education, State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: I: Dr. H. Ahmad Muzakki, M.A, II: Aunur Rofiq, Lc. M.Ag. Ph.D. 
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Learning media is a system to help the learning process so that learning becomes 

effective and interesting. The teachers are using for learning media not only choose the 

cheap and easy also the learning media used must provide benefits that can improve 

reading skills, text understanding, vocabulary and language structure. Learning media that 

means here is the form media in the form of genealogy storybooks of intelligence and 

intelligence as a system that can help the process of reading skills of students. According 

to Rothlein and Mein Bach (1991: 90) that pictorial story is a book that contains messages 

through illustrations in the form of pictures and writings, drawings and writings are 

forming a unified whole. Therefore, with this picture book, students are expected to be 

able to understand the text of the reading and the messages contained therein. 

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the use of form 

media in the form of storybooks of ingenuity and intelligence in improving students' 

reading ability in understanding the text of reading and content of messages from the text 

in the Salafiyah Syafi'iyah Islamic School Sukorejo Situbondo. While the research 

method used in this study is experimental research, which consists of two groups. First 

the control group, the two experimental groups. While the approach in this research is 

quantitative approach, as for auxiliary instrument in this research that is in the form of 

observation, interview, documentation, and test. This research was carried out at the 

arabic language development institute of Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, East 

Java, on the students of middle level. 

The results of this study indicate that the use of form media in the form of story 

books with genealogy pedigrees of intelligence and intelligence can improve students' 

reading ability and understand the text and messages contained in it and can increase 

students' motivation in reading skills. based on the result of both test that is pretest and 

posttest by using t-test, show that result of t table is: 6,00 bigger than level 1% = 2,845 so 

we can conclude that usage of form media in the form of story book of cunning and 

intelligence to effective reading learning. 
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ABSTRAK 

Agus Nu’man, 2017. Efektifitas Penggunaan Buku Cerita “Silsilah Kecerdikan Dan 

Kecerdasan" dalam Pembelajaran Qira’ah di Pondok Pesantren Salafiyah 

Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Thesis. Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. H. 

Ahmad Muzakki, M.A, II: Aunur Rofiq, Lc. M.Ag. Ph.D 

 

Kata kunci: Buku Cerita, Kemampuan Membaca 

Media pembelajaran adalah alat untuk membantu proses pembelajaran sehingga 

pembelajaran menjadi efektif. Guru dalam menggunakan media pembelajaran tidak hanya 

memilih yang murah dan mudah saja akan tetapi media pembelajaran yang digunakan 

harus memberikan manfaat yang dapat meningkatkan kemahiran membaca, pemahaman 

teks, kosa kata dan struktur bahasa. Media pembelajaran yang dimaksud disini adalah 

buku cerita "Silsilah Kecerdikan Dan Kecerdasan" sebagai alat bantu yang dapat 

membantu proses kemahiran membaca siswa. Menurut Rothlein dan Meinbach (1991:90) 

bahwa cerita bergambar adalah buku yang memuat pesan melalui ilustrasi yang berupa 

gambar dan tulisan, gambar dan tulisan tersebut membentuk kesatuan yang utuh. Oleh 

karena itulah dengan buku cerita bergambar ini siswa diharapkan mampu memahami teks 

bacaan dan pesan yang terkandung didalamnya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ke efektifitasan penggunaan media 

cetak yang berbentuk buku cerita silsilah kecerdikan dan kecerdasan ini dalam 

meningkatkan kemampuan membaca siswa dalam memahami teks bacaan dan kandungan 

pesan dari teks tersebut di pondok pesantren salafiyah syafi’iyah sukorejo situbondo jawa 

timur. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen, yang terdiri dari dua kelompok. Pertama kelompok kontrol, kedua 

kelompok eksperimen. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif, adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu berupa observasi, 

wawancara, dokumentasi dan tes. Penelitian ini di laksanakan di lembaga pengembangan 

bahasa arab pondok pesantren salafiyah syafi’iyah sukorejo situbondo jawa timur, pada 

siswa tingkat mutawassitah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media cetak yang 

berbentuk buku cerita bergambar silsilah kecerdikan dan kecerdasan dapat meningkatkan 

kemapuan membaca siswa dalam memahami teks dan pesan yang terkandung didalamnya 

serta dapat meningkat kan motivasi siswa dalam keterampilan membaca. Berdasarkan 

hasil kedua tes yaitu pretes dan post test dengan menggunakan t-test, menunjukkan bahwa 

hasil t table adalah: 6,00 lebih besar dari level 5% = 2,093 dan juga lebih besar dari level 

1% = 2,845 maka bisa kita simpulkan bahwa penggunaan media cetak yang berbentuk 

buku cerita silsilah kecerdikan dan kecerdasan untuk pembelajaran qira’ah efektif 
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 شكر كتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

إف اغبمد هللا كبو كنستعْب كنستغفره، كنعوذ ابهلل من سركر أنفسنا، كمن سيئات 
هللا أعمالنا، من يهد هللا فال مضل لو، ك من يضلل فال ىادم لو، أشهد أف الإلو إال 

 كحده ال شريك لو، كأشهد أف دمحم عبده كرسولو، أما بعد.
ضبدا ك شكرا هلل على النعاـ ك اؽبداية حٌب يكوف الباحث يستطيع النتهاء كتابة 

 "كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاءاؼباجستّب ربت اؼبوضوع: " فعالية استخداـ   رسالة
". بعد ضبد هللا  يتوبوندك جاكل الشرقيةيف تعليم القراءة دبعهد سلفية شافعية سكورجو س

تعاىل أف أتقدـ ابلشكر كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كاف ؽبم فضل يف خركج ىذا البحث 
إىل حيز الوجود كمل يبخل أحدىم بشيء طلب الباحث كمل يكن وبدكىم إال العمل اعباد 

 اؼبخلص كمنهم:
موالان مالك جامعة كمدير اؼباجستّب  فضيلة األستاذ الدكتور اغباج عبد اغبارس  .ُ

 إبراىيم االسالمية اغبكومية ماالنج.
امعة فضيلة األستاذ الدكتور اغباج حبر الدين اؼباجستّب كمدير الدراسات العليا جب .ِ

 موالان مالك إبراىيم االسالمية اغبكومية ماالنج.
 م اللغة العربية.اغباج كلداان كارغاديناات اؼباجستّب كرئيس قسم تعلي الدكتورفضيلة  .ّ
عوف الدكتور كفضيلة  األكىل أضبد مزكى اؼباجستّب كاؼبشرؼ الدكتور اغباجفضيلة  .ْ

 .اؼباجستّب كاؼبشرؼ الثاين الرفيق
ك النصائح ك العاطفة حٍب  أيب ك أٌمي ك أسريت الذين قد أعطوين اإلعانة ك الدعاء .ٓ

  يكوف الباحث هبتهد كثّبا ىف التعٌلم.
عي إىل هللا امريب ك ركحي ك جسدم الد شافعية سكورجوسلفية مؤسس معهد  .ٔ

كياىي اغباج ضفّب اؼبنور كصبيع بن   عزائم إبراىيمي كياىي اغباج أضبدأبوم  
 حيث أهنم يورثوف علومهم حْب تعٌلم الباحث ىف ذلك اؼبعهد.األساتيذ 
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دك فضيلة اؼبدبرين مركز ترقية اللغة العربية دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبون .ٕ
 جاكل الشرقية.

 كمعلم مهارة القراءة دبركز ترقية اللغة العربية.  صفياف ضبيمستاذ األفضيلة  .ٖ
صبيع األصدقاء ىف شعبة تعليم اللغة العربية، عسى هللا يقٌوم أخوتنا أبدا. ك  .ٗ

 الذين وبفزكنِب ك يساعدكنِب ىف انتهاء ىذه الرسالة.األصدقاء 
اؼبساعدة ىف الدنيا كاآلخرة كيغفر ؽبم ذنوهبم ىذا كنسأؿ هللا أف يوفقهم كيوفر ؽبم 

كيكتب ؽبم اغبسناة كهبزيهم خّب اعبزاء كيعينهم ىف أعماؽبم حٌٌب وبملنا إىل اعبنة. 
 أخّبنا، يتوكل الباحث إىل هللا كي يكوف ىذه الرسالة انفعة لنا خصوصا للباحث.

 
 

ديسمرب  ٕابتو، 
َُِٕ 

 الطالب
 
 

 أغوس نعماف
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  ُٗ ........................................... القراءة أىداؼ تعليم مهارة. ج
 ِّ .................................... القراءة مبادئ اؼبهمة يف تعليم مهارة. د

 ِْ ...................................................... ق. اؼبراحل القرائية
 ِ ................................................ القراءة تعليم مهارةطريقة ك. 

ُّ 
ُّ 
ُّ 
ُْ 
ُٓ 
ُٕ 
ُٖ 
ُٗ 
ُٗ 
ُٗ 
ِٔ 
ِٔ 
ِٕ 
ِٕ 
ِٗ 
ّٔ 
ّٕ 
ّٕ 
ّٖ 

 .................................... منهجية البحثالفصل الثالث: 

  ِٕ ......................................................... منهج البحث. أ
  ِٕ .................................................... ب. متغّبات البحث
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  ِٖ ...................................................... ق. أدكات البحث
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 ....ز. مراحل تنفيذ البحث......................................

ُْ 
ِْ 
ْْ 
ْٕ 

 الفصل الرابع: نتائج البحث كحتليلها كمناقشاهتا ...................
  .......اؼببحث األكؿ: اؼببحث األكىل: حملة .........................

 .....اؼببحث الثاىن: نتائج البحث كربليلها .........................
  .............................اؼببحث الثالث: مناقشة نتائج البحث 

 

ْٖ 
ْٖ 
ْٓ 
َٖ 
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 ..................................................التوصيات.ج 

ّٖ 

ّٖ 

ْٖ 

ْٖ 
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  سرية ذاتية .ٖ

ْ.   

٘.   



 
 

 س
 

 قائمة اجلدكؿ

 الصفحة ادلوضوع اجلدكؿ الرقم

 ْٔ تقدير من النتيجة الطالب يف اإلختبار كاالستبانة  ُ.ّجدكؿ:  ُ

 ْٗ أظباء رئيس مركز ترقية اللغة العربية ُ.ْجدكؿ:  ِ

 َٓ ىيكل مدبرين يف مركز ترقية اللغة العربية ِ.ْجدكؿ:  ّ

 ّٓ عدد معلمْب يف مركز ترقية اللغة العربية ّ.ْجدكؿ:  ْ

 ِٔ الضابطةنتائج االختبار قبلي للمجموعة  ْ.ْجدكؿ:  ٓ

 ّٔ نتائج االختبار بعدم للمجموعة الضابطة ٓ.ْجدكؿ:  ٔ

 ٓٔ نتائج االختبار قبلي للمجموعة التجربة ٔ.ْجدكؿ:  ٕ

 ٔٔ نتائج االختبار بعدم للمجموعة التجربة ٕ.ْجدكؿ:  ٖ

 ٖٔ بلي كالبعدم للمجموعة للضابطةاؼبقارنة بْب االختبار الق ٖ.ْجدكؿ:  ٗ

 ٗٔ اؼبقارنة بْب االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربة  ٗ.ْجدكؿ:  َُ
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 الفصل األكؿ

 اإلطار العاـ

 مقدمة أ.

القرآف الكرًن كالدين اإلسالمي اغبنيف، فمن اؼبعركؼ أف اللغة العربية ىي لغة 
كلغة اؼبسلمْب منذ أكؿ ؾبيئ اإلسالـ. كهبا نزؿ القرآف الكرًن دستور اؼبسلمْب، 

األنبياء كاؼبرسلْب هبا، مث إهنا أقدـ لغة حية كربدث النبػي عليو الصالة كالسالـ خامت 
اللغة العربية ىي األساس الذم بنػىى عليو الَباث يف العامل مل يعَبىا التغّب كالتبديل. ك 

العريب كاألدب الرفيع، كال زالت ىذه اللغة تؤدم مهمتها حبيوية كحركة كتقدـ منذ 
 بسبب طبيعػتها اؼبرنة مائة سنة كحٌب اآلف كإىل ما شآء هللا أكثر من ألف كطبس

كبياهنا األخاذ كمفرداهتا الغنية كأساليبها اؼبتفاكتة كخلودىا يف كتاب هللا الذم ال أيتيو 
 .الباطل من بْب يديو كال من خلفو

كعاء للحضارة  الزماففكانت اللغة العربية طواؿ أربعة عشر قران من 
و فوؽ ىذا كلو قد اكتسبت كما أن اإلسالمية العاؼبية يف مشارؽ األرض كمغارهبا،

اللغة العربية مكانة رفيعة كعاؼبيػة بْب اللغات اؼبعػركفة. فاللغة العربية إذف ليست لغة 
 دين كحضارة فحسب، بل ىي كذلك لغة اتصاؿ عالػمي.

نشرتو بدائرة اؼبعارؼ  مقاؿكأتكيدا على أهنا لغة عاؼبية، قاؿ فرجوسوف يف 
 غة العربية سواء ابلنسبة إىل عدد الناطقْب هبا أك إىل الربيطانية عن ىذه اللغة "أف الل
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مدل أتثّبىا تعترب إىل حد بعيد أعةم اللغات السامية صبعاء. كما ينبغي أف ينةر 
."  ُإليها كإحدل اللغات العةمى يف عامل اليـو

اػبارجي، كىي كسيلة  كالعاملالقراءة كالنافذة اؼبفتوحة على احمليط احمللي للفرد 
اؼبعارؼ كاؼبعلومات كاػبربات اؼبتنوعة. فإذا كانت اغبياة نفسها مدرسة اكتساب 

تساعد الفرد على النمو كالتعامل مع الغّب، فإف القراءة توسع مداركو كتنقلو إىل افاؽ 
 أرحب كأكسع.

كأهنا من  أجنبيةإف القراءة تعترب مهارة رئيسية من مهارات تعلم أم لغة 
تصبح تعليمها كتعلمها أمرا ضركراي كمفيدا. كابلتايل حاجات اإلنساف اؼباسة، فلذلك 

تصبح ىدفا رئيسيا من أىداؼ تعلم اللغة اؼبستهدفة، كفبا هبدر بنا أف نذكره ىنا أف 
أهنا أداة تتسم  -ابلنسبة للمتعلم  -من خصائص عملية القراءة يف اللغة األجنبية 

م الستمراره يف التعلم، بدكاـ االستمرار كاالستخداـ من حيث ىي أداة ىذا اؼبتعل
كأداتو أيضا يف االتصاؿ ابإلنتاج الفكرم كاألديب كاغبضارم ألصحاب اللغة اؼبتعلمة 
سواء يف اؼباضي أك اغباضر، كما قد تكوف أداة من أدكاتو يف قضاء كقت الفراغ 

 ِكاالستمتاع بو.

كالقراءة ابلنسبة ألجل التعلم أك الدرس مهمة لدل الدارسْب، كىي تزكد 
القارئ ابؼبعارؼ كاػبربات الٍب قد ال يستطيع أف يكتسبها مباشرة إال من خالؿ 

ب يف ربصيل علومو الدراسة، كمن ال يقرأ جيدا ال القراءة. كما أهنا ىي أداة الطال
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دبعُب من ليس لو كفاءة أك اؼبهارة على القراءة اؼبرجوة أك اعبيدة، فال  ّوبصل جيدا.
 ؼ يف قراءتو.وبصل على اؼبعلومات كاؼبعار 

كالفرؽ الكبّب بْب الفرد األمي كغّبه، أف الفرد األمي يعتمد يف بناء خرباتو 
كمعلوماتو على التلقْب كتلقى اؼبعلومات شفاىة عن طريق ظباعها فقط، كأما غّبه ىو 
يقرأ كيوظف حواسو كعقلو يف اكتساب ىذه اؼبعلومات كاػبربات، حيث يقـو بعملية 

لل كينقد اؼبقركء كيقارف بْب كجهات النةر اؼبختلفة، كيفسر ما التفكّب فيما يقرأ كوب
  ْوبتاج إىل التفسّب.

إف عملية تعليم القراءة العربية يف معةم مدارس كمعاىد إبندكنيسيا كخاصة يف 
كل الشرقية كما امركز ترقية اللغة العرببية دبعهد سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك ج

طريقة التقليدية ابستعماؿ أك استخداـ الكتب الحةو الباحث ال تزاؿ ابل
الكالسيكية، مثل  كتاب فقو، ككبو كصرؼ.  ىذه ىي الٍب ذبعل يف أفكار الطالب 
صبودا، فتكوف معرفتهم حوؿ مصطلحات فقهية ككبوية كصرفية فحسب. كىذا 
يؤديهم إىل عدـ معرفتهم ابؼبصطلحات اعبديدة اؼبعاصرة الٍب تستخدـ كثّبا يف ىذا 

عصر. كيشعركا الطالب ابلتعب كاؼبالؿ ألف يستخدـ اؼبعلم ابلطريقة التقليدية أك ال
 ٓالقواعد كالَبصبة، خاصة يف اجملالت كالصحف كالركاية كالكتب القصص كغّبىا.

فمن ىذه اؼبشكالت نشأت فكرة ىذا البحث الذم يهدؼ لَبقية  كفائة الطالب يف 
اءة تركيزا لفهم اؼبقركء. كمن احملاكالت اؼبقَبحة تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القر 
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الكتب القصص. الكتب القصص كاحدة من اؼبواد الواقعية اؼبفيدة يف تعليم  استخداـ
 اللغة.

 بكأما الكتب القصص الٍب يستخدمها الباحث يف ىذا البحث ىي كتا
األطفاؿ  القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" يطبعها دار ركاف. دار ركاف ىو مطبع لكتب

مصر. كتب القصص  -اعبيزة -ارض اللواء -شارع ترعو الزمرْكالوسائل التعليمية يف 
الٍب طبعها دار ركاف تكوف كتبا جذابة، ألهنا ايضا فبلوءة بصور صبيلة مناسبة 
بقصتها. كىذه الكتب أيضا ألفت ابللغة السهولة حٌب يفرح كيسهل الطالب يف 

سبة حبياة الناس الواقعية حٌب أيخذ الطالب فهمها. كالقصص يف ىذه الكتب منا
. كهبيد الباحث ىذه الكتب من إحدل األساتذ اللغة العربية ٔالعربة من ىذه القصص

دبعهد اإلهتاج اؼبدكرا، ىذه الكتب كجده يف اؼبصر حينما يتعلم ىناؾ. كىذه الكتب 
القراءة.  قد استخدـ يف ذالك اؼبعهد كأتكدت يف ترقية رغبة الطالب كإرادهتم يف

كمن ىذه البياانت، يريد الباحث  ٕكلذلك تكوف ىذه الكتب كسيلة تعليمية فيو.
ألف يف مركز ترقية  القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" بكتااستخداـ ىذه الكتب أم  

اللغة العربية دبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبوندك جاكل الشرقية مشكلتها يف 
 اؼبعاصرة.  مهارة القراءة خاصة يف النصوص

ثورة يف الغابة، اعبد  :ىذه كتب القصص تتكوف على عشرة الكتب منها
كشجرة اؼبنجو، اليماـ  البلبلاغبكيم، دمحم ك جورج، الصىب كإانء الذىب، العلم نور، 

كسرب العصافّب، العمدة كشيخ اػبفر، اللص كالدجاج، التاجر األمْب. كأيخذ 
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راء البحث ؿبدكد. كاختيار ىذا اؼبوضوع الباحث كتاابف فقط، ألف الوقت يف إج
 يوافق أبحواؿ الطالب الواقعية.

تفضل كتب القصص على اؼبواد األخرل أهنا تتنوع يف األساليب كالنوعيات 
اللغوية اإلضافة إىل حداثة اؼبعلومات الٍب تشملها. فإف استخداـ كتب القصص  

تكسب معلومات كمادة يف تدريس العربية ترفع كفاءة لغوية لدل الطالب ك 
اجتماعية حضارية كفيها أيضا معارؼ دينية من جانب آخر. كيصلح أيضا استخداـ 

كليست يف القراءة فحسب. ابلنةر إىل  ٖالصحيفة كاجملالت يف تنمية اؼبهارات األربع،
ذلك، وبث الباحث على فعالية ىذا األسلوب كاستخدامو يف تعليم اللغة العربية لَبقية 

لك ابلتطبيق على طالب يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد سلفية فهم اؼبقركء، كذ
 شافعية سوكرجو سيتوبوندك جاكل الشرقية.

مركز ترقية اللغة العربية ىي إحدل اؼبؤسسات الٍب تتطور اللغة األجنبية خاصة 
اللغة العربية. كيف ىذه اؼبؤسسة ؽبا صياغ مثل النةاـ، التقرير، اؼبنهاج، اغبكمة، 
اؽبدؼ، اإلسَباتيجية، كغّبىا. ىذه اؼبؤسسة إذا نةران إىل انحية سلسلة تتكوف من 

أمْب الصندكؽ، كغّبىا من السالسل. هبذا سنعرؼ الرئيس، انئب الرئيس، الكاتب، 
 أف البّبكقراطية من ىذه اؼبؤسسة تتشكل تشكال جيدا. 

مركز ترقية اللغة العربية ىي إحدل اؼبؤسسات الٍب تقع يف معهد سلفية 
شافعية سكورجو سيتوبوندك جول الشرقية. أتسيس ىذه اؼبؤسسة تبدأ من اإلرادة 

ة يف فهم اللغة األجنبية كاستعاهبا بسرعة كسهلة خاصة ؼبساعدة الطالب كمزكاؿ اللغ
يف اللغة العربية، كانت الربامج الٍب قدمتها يف ىذا اؼبركز تبدأ من اؼبرحلة اإلبتدائية 
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كسيبحث الباحث يف ىذاالبحث للطالب يف اؼبرحلة الوسطى الهنم   ٗحٌب العالية.
 تعلموا اساس القواعد اللغة العربية. 

 ثب. أسئلة البح
، ابستخداـ  العربيةيف اللغة  القراءةتعليم اؼبشكلة الرئيسية ؽبذا البحث حوؿ 

يف تعليم القراءة كمدل فعاليتها. كيقصد القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء"  بكتا
على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة  اؼبقركء يف قدرة الطالبابؼبهارة ىنا، مهارة فهم 

لدل  كالػجملة كالفقرة كالقطعة كلها ككذالك يف استنتاج الفكرة األساسية يف النص
دبعهد سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك جاكل الطالب يف مركز ترقية اللغة العربية 

 .الشرقية
 كمن تلك اؼبشكلة الرئيسية كجد الباحث أسئلة البحث كما يلى:

يف تعليم القراءة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" تطبيق استخداـ كتاب القصة ف كي .ُ
 سوكرجو سيتوبوندك جاكل الشرقية ؟دبعهد سلفية شافعية 

دبعهد يف تعليم القراءة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" استخداـ كتاب القصة ما فعالية  .ِ
 سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك جاكل الشرقية ؟

 ج. أىداؼ البحث
اؼبعرفة عن األمور  البحثيهدؼ ىذا  ةالسابق مشكلة البحث لتحديد كفقا

 اآلتية :

يف تعليم القراءة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" . ؼبعرفة تطبيق استخداـ كتاب القصة ُ
 دبعهد سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك جاكل الشرقية.

                                                           
     َُِٕ -َٕ-ْاؼبقابلة مع مدير اؼبركز ترقية اللغة العربية يف اتريخ  ٗ



 
 

ٕ 

 

دبعهد يف تعليم القراءة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" استخداـ كتاب القصة  . ؼبعرفة فعاليةِ
 سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك جاكل الشرقية.

 د. فركض البحث

"سلسلة اغبيلة كالذكاء" يف تعليم القراءة يؤثر كتاب القصة إف استخداـ  
جوىراي كأكثر فعالية يف ترقية فهم اؼبقركء العربية لدل الطالب يف معهد سلفية شافعية 

 سوكرجو سيتوبوندك جول الشرقية. 

 أمهية البحث  ق.

 . من الناحية النةريةُ

رائػق أك يهدؼ البحث إىل إثراء اؼبعارؼ يف ؾبػاؿ الَببيػة، خاصػة يف تطبيػق ط
أساليب تعليم اللغة العربية دبا فيها تعليم القراءة ابؼبعاىد اإلسالمية. ككذلك لتطوير 

 نوع من أنواع الطرائق أك األساليب التعليمية اؼبوجودة.
 . من الناحية التطبيقيةِ

يف ترقيػػة أسػػاليب  نفسػػوىػػذا البحػػث الباحػػث  تطبيػػقمػػن األىػػداؼ أف يفيػػد 
تعليم القراءة، كفهم نصوص العربية، ككذلك غّبه من اؼبعلمْب الػذين يعلمػوف مهػارة 
القراءة كفهم نصوص العربية كأف يفيد اؼبعهد نفسو أيضا عنػدما يكػوف ىػذا البحػث 
إسػػهاما يف مسػػاعدة ربسػػْب عمليػػة الػػتعلم كالتعلػػيم فيػػو، كتطػػوير مسػػتول التحصػػيل 

 كميوؽبم يف الدراسة.الدراسي لدل الطالب 
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 ك. حدكد البحث

 اغبدكد اؼبوضوعية: .ُ
 "سلسلة اغبيلة كالذكاء" كتاب القصة يتحدد موضوع ىذا البحث يف استخداـ  

الٍب يطبعو دار ركاف دبصر. كاؼبؤلف ىذا الكتاب  عبد العزيز السيسى 
 كاؼبوضوعْب ىي التاجر األمْب ك دمحم ك جورج.

 اغبدكد الزمانية: .ِ
يف العاـ  ديسمبّب -أكتوبر انية إلجراء ىذا البحث من شهراغبدكد الزم
  ـ َُِٖ -َُِٕالدراسي: 

 اغبدكد اؼبكانية: .ّ
سيقـو الباحث يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد سلفية شافعية سوكرجو 

 ( طالبا فيو.َْ) ْبسيتوبوندك جاكل الشرقية ، سيجرم ىذا الربانمج على أربع

 ز. حتديد ادلصطلحات

 فعالية .ُ
 َُفعالية ىذه الكلمة صيغة مبالغة من كزف فعاؿ. كىي فعالية، أتثّب، نفوذ.

كىي نشاطة تتعلق أبم مدل ربققت األىداؼ اؼبرجوة احملددة من عملية 
الٍب معناىا وبصل  (Effektiveترادؼ ىذه الكلمة يف اللغة اإلقبليزية ) ُُالبحث.

 ُِأك حاصلة.
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Bina Aksara, 1987), hal. 50. 
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Jhon Chols dan Hasan Shadily, Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 

1987), hal. 208. 
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 كتاب القصة .ِ
أحدثها من اػبياؿ أك الواقع أك منهما معا، كتبِب ىي حكاية نشرية تستمد 

ككتاب القصة يف ىذا البحث ابؼبوضوع  ُّعلى قواعد معينة من الفن الكتايب.
 الٍب يطبعو دار ركاف دبصر ابؼبؤلف عبد العزيز السيسى."سلسلة اغبيلة كالذكاء" 

 مهارة القراءة .ّ
يتلقاىا القارئ  تفسّب الرموز الٍب تشملعملية عقلية مهارات القراءة ىي 

عن طريق عينية كتتطلب ىذه الرموز فهم اؼبعاين،كما أهنا تتطلب الربط بْب 
اػبربة الشخصية كىذه اؼبعاين، فبا هبعل العمليات النفسية اؼبرتبطة ابلقراءة معقدة 

على فهم  كيركز الباحث فهم اؼبقركء يف قدرة الطالب ُْإىل درجة كبّبة.
لػجملة كالفقرة كالقطعة كلها ككذالك يف استنتاج الوحدات األكرب، كالعبارة كا

 الفكرة األساسية يف النص.

 ح. الدراسات السابقة

الدراسات السابقة ىي البحوث السابقة الٍب يستخدمها الباحث قيادة كاعتمادا 
يف تطوير حبثها، إذا ال بد للبحوث الٍب بعدىا عند نبا العالقة. بعد ما ال حظ 

اؼباجستّب اؼبوجود يف مكتبة اعبامعة اإلسالمية دباالنج مل هبد الباحث الباحث حبوث 
. كلكن ستخداـ كسائل اإلعالـ اؼبطبوعةالرسالة الٍب تبحث ترقية مهارة القراءة اب

 ىنك بعد الرسالة الٍب تتقارب مع اؼبوضوع الذم يبحثو الباحث، كىي اآليت:

 
                                                           

 .ْٕ، )اؼبدينة اؼبنورة: اعكاسا(، ص: يطمعحم الوسإبراىيم أنيس كآخركف، ُّ

 .ُٗٔـ(0 ص: ُٕٕٗ)القاىرة: دار الثقافة، أساسيات تعليم اللغة العربية " فتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة0 " ُْ



 
 

َُ 

 

 (ََِٗعبد العزيز نصر الدين ) .ُ
وير القصة اؼبصورة للمادة اإلضافية ؼبهارة القراءة يف الصف موضوع البحث: تط

 العاشر ابؼبدرسة العالية، جامعة حكومية دباالنج.
أىداؼ البحث: يهدؼ ىذ البحث إىل تطوير القصة اؼبصورة كانتاج شكل 
القصة اؼبصورة كتنةيمها الالحق ابؼبنهج الدراسي للصف العاشر يف اؼبدرسة 

 العالية.
يستخدـ الباحث دبنهج تطويرم يشتمل على تطوير القصة منهج البحث: 

اؼبصورة، كذبارب القصة اؼبصورة اؼبطورة عند اػبرباء كذبارب القصة اؼبصورة اؼبطورة 
 اؼبيدانية.

نتائج البحث: استنبطت الباحث أف القصة اؼبصورة اؼبطورة مناسبة كتصل ىذه 
   ُٓ%.ٖٓالدرجة إىل درجة اؼبستول اؼبعنوم 

 القراءةاؼبطبوعة يف تعليم  وسائلاستخداـ الاحث ىنا عن فعالية يبحث الب
حيث اختلفت ىذا دبعهد سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك جاكل الشرقية. 

البحث دبا جرا بو عبد العزيز نصر الدين، أنو ركز حبث يف ربسْب مهارة القراءة 
استخداـ بتطوير القصة اؼبصورة يف اؼبدرسة العالية. كأما  ىذا البحث فعالية 

يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد سلفية شافعية الوسائل اؼبطبوعة يف تعليم القراءة 
  دك جول الشرقية.سوكرجو سيتوبون
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 (ََُِفوجي رىايو ) .ِ
استخداـ الصور الكاريكاتورية يف تعليم مهارة الكتابة اؼبوضوع البحث: فعالية 

 )ابلتطبيق يف اؼبدرسة الثانوية كايل سوقبو المبونج الشاملية(.

معرفة فعالية تدريس الكتابة ابستخداـ الصور الكاريكاتورية يف أىداؼ البحث: 
الب يف إمالء )كتابة الكلمات(، كاختيار اؼبفردات، كالقواعد تنمية مهارة الط

  كايل سوقبو المبونج الشاملية. كالتنةيم، كاؼبضموف، للطلبة يف اؼبدرسة الثانوية
استخدامت الباحثة اؼبدخل التجرييب الكمي كجرل ىذا البحث  منهج الباحث:

 ابستخداـ ؾبموعتْب، ؾبموعة ذبريبية كؾبموعة ضابطة
لبحث: استنبطت الباحثة أف استخداـ الصور الكاريكاتورية يف تعليم مهارة نتائج ا

  ُٔ.ّّ،ِٖالكتابة ذات فعالية كتصل ىذه الفعالية إىل درجة اؼبستول اؼبعنوم 
يف تعليم القراءة  اؼبطبوعةيبحث الباحث ىنا عن فعالية استخداـ كسائل 

دبعهد سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك جول الشرقية. حيث اختلف ىذا 
استخداـ الصور فعالية البحث دبا جرات بو فوجي رىايو، أنو ركزت حبثها يف 

يف مدرسة الثانوية كايل سوقبو المبونج  الكاريكاتورية يف تعليم مهارة الكتابة
استخداـ الوسائل اؼبطبوعة يف ترقية قدرة  يةالشاملية. كأما يف ىذا البحث فعال

يف معهد سلفية شافعية سوكرجو  الطالب على فهم اؼبقركء عند الطالب
 سيتوبوندك جاكل الشرقية.

 ( ََُِ) لطيفةالباحثة  .ّ

                                                           
، )ماالنج : كلية الدراسات العلية قسم تعليم اللغة استخداـ الصور الكاريكاتورية يف تعليم مهارة الكتابةفعالية فوجي رىايو، ُٔ

 (.ََُِجامعة موالان مالك إبرىيم اإلسالمية اغبكومية، العربية، 
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 Strip)استخداـ كسيلة القصة على األكراؽ اؼبقطعة اؼبوضوع البحث: فعالية 

Story)  ذبرييب  يف معهد دار السالـ سوكاليال جات يف ترقية مهارة القراءة ) حبث
 ابرنج إندرامايو جاكل الغربية (

يهدؼ ىذ البحث إىل ربسْب قدرة الطلبة على فهم اؼبقركء أىداؼ البحث: 
 يف ترقية مهارة القراءة (Strip Story)كسيلة القصة على األكراؽ اؼبقطعة ابستخداـ 

التجرييب حيث اختار الباحث استخداـ ىذا البحث اؼبنهج  منحج الباحث:
 تصميم االختبار القبلى كالبعدم ابجملموعة الواحدة.

نتائج البحث: نتائج ىذا البحث فيمكن أف يتلخص فيما أييت: أف استخداـ 
يف تعليم القراءة العربية الٍب قد صنفتها  (Strip Story)القصة على األكراؽ اؼبقطعة 

الطلبة الدراسي كاؼبواد اؼبدركسة، فعاؿ الباحثة من حيث تنفيذه مالئم ؼبستول 
كيؤثر جوىراي، كأشار إىل ذلك كجود التأثّب بناء على النتيجة اؼبتحصل عليها من 

-t)االختبارين القبلي كالبعدم يف مهارة القراءة فهم اؼبقركء عن طريق اختبار ت 

test)( أف قيمة ت اغبساب ،ََِِْْٖٖٔ.)ُٕ 
القراءة  تعليميبحث الباحث ىنا عن فعالية استخداـ الوسائل اؼبطبوعة يف 

دبعهد سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك جاكل الشرقية. حيث اختلفت ىذا 
استخداـ كسيلة القصة على فعالية البحث دبا جرا بو لطيفة، أهنا ركز حبثها يف 

يف معهد دار السالـ سوكاليال  ءةيف ترقية مهارة القرا (Strip Story)األكراؽ اؼبقطعة 
استخداـ الوسائل  جات ابرنج إندرامايو جاكل الغربية. كأما يف ىذا البحث فعالية

                                                           
، )ماالنج : كلية الدراسات  يف ترقية مهارة القراءة (Strip Storyاستخداـ كسيلة القصة على األكراؽ اؼبقطعة )فعالية  لطفة،ُٕ

 (.ََُِالعلية قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالان مالك إبرىيم اإلسالمية اغبكومية، 



 
 

ُّ 

 

يف مركز ترقية اللغة اؼبطبوعة يف ترقية قدرة الطالب على فهم اؼبقركء عند الطالب 
 العربية دبعهد سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك جول الشرقية.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظرم

 ادلبحث األكؿ: الوسائل التعليمية

 مفهـو الوسائل . أ
الكلمة كسيلة أصل اللفظ من التينية كاؼبراده الوسط، الوسيط، كاؼبشيع، كيف 

كدبناسبة ذلك قاؿ نبزاة أف الوسيلة ُٖاللغة العربية كسيلة معناه ما يتقرب بو إىل الغّب.
دبعناه بْب، كذلك اؼبعُب يَبجم كآلة اؼبوصالت الٍب تستعمل مأخوذة من اللغة الالتينية 

الوسائل التعليمية ىو إدماج بْب براؾبية  ُٗلتحمل األخبار من مصدر إىل السامع.
كاؼبعدة الوسائل التعليمية ىي آلة مساعدة بشكل ألة الكتورنيكية كالصوار كالوسائل 

 َِاد التعليمية إىل الطالب.اإليضاح كالكراسات كغّب ذلك اؼبستخدمة إللقاء اؼبو 
يبكن أف نقوؿ أبف الوسائل التعليمية آداة يستخدمها اؼبعلم لتحسْب عملية التعليم 
كتوضيح كلمات اؼبعلم أم لتوضيح اؼبعاين كشرح األفكار كتدريب الدارسْب على 
اؼبهارات كاكتساهبم العادات كتنمية االذباىات كغرس القيم، دكف االعتماد االساسي 

  ُِنب اؼبعلم على استخداـ األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.من جا
كقولو أيضا إف الوسيلة التعليمية ىي تدرج ربت ـبتلف الوسائل الٍب 
يستخدمها اؼبعلم يف اؼبواقف التعليمي بعرض ايصاؿ اؼبعارؼ كاغبقائق كاألفكار 
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ليمي، فهي تعد الوسائل التعليمية جزءا ال يتجزا من اؼبوقف التع ِِكاؼبعاين للدارسْب.
ترتبط أبىداؼ الدرس كمضمونو ك أنشطتو ارتباطا كثيقا، كغياهبا أك قلة استخدامها 

 يؤثر يف فاعلية الدرس كقباحو.
التعليمية ىي  الوسائلالوسائل التعليمية أف  الكتابكرأل حسْب الطوجبي يف 

عنصر من عناصر نةاـ شامل لتحقيق أىداؼ الدرس كحل اؼبشكالت التعليمية يف 
قف نةامي مْب. كاما عند توفيق مرعي الوسائل التعليمية ىي أية كسيلة بشرية  مو 

كانت اك غّب بشرية، تعمل على نقل رسالة ما من مصدر التعلم إىل اؼبتعلم، كيسهم 
  ِّاستخدامها بشكل كظيفي يف ربقيق أىداؼ التعلم.

نقل اف ي يبكنكاستنتج من الرام اؼبذكور أف الوسائل التعليمية ىو كل ما 
رسالة، ك اف ربفز العقل،كاؼبشاعر، ك إحتياجات طلبة حٌب يشجع عملية التعليمية 

 الفعاؿ. 
 أنواع الوسائل  . ب

الٍب تعتمد عليها كلتسهل عرضها  اغبواستنقسم الوسائل التعليمية من حيث 
( الوسائل ّ( الوسائل البصرية، ِ( الوسائل السمعية، ُكدراستها إىل ثالثة أنواع:

عبدالعةم عبد السالـ الفرجاىن أف األنواع الوسائل كأما يف كتاب  ِْالسمعيو البصرية.
 ِٓالتعليمية اؼبتداكلة يف اؼبيداف الَببول كما يلى: 

 
 

                                                           
 ّٕ، ص: اؼبرجع السابقِِ

 َُّص:  (،ََِٗ)دمشق : دار العصماء،  الوسائل التعليمية ك طرائق التدرسرايض عارؼ اعبباف، ِّ

 ّٕ، ص: مرجع سابقأضبد خّبم كاظم، ِْ

 ِّٓ(، ص: ََِِ)القهرة : دار غريب، التكنولوجيات كتطوير التعليم عبدالعةم عبد السالـ الفرجاىن، ِٓ
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 لغة لفةية  .ُ
 صوتيات .ِ
 مطبوعة .ّ
 صور متحركة .ْ
 صور فوتوغرافية شقافة ئابتة .ٓ
 . كمبيوترُٔ تلفزيوف .ٔ
 . رحالتُٕ لوحات تعليمية .ٕ
 . خرائطُٖ برامج تعليمية .ٖ
 . مواد معتمةُٗ مباذج .ٗ
 . مصفراتَِ        . رسـو َُ
 . عيتافُِ        . أشياء ُُ
 . ذباربِِ       .خربات مسرحية ُِ
 . سبارينِّ       . بياف عملى ُّ
 . معارضِْ           شفافيات ُْ
 . بطاقاتِٓ        اشارات ُٓ

 ج. أىداؼ الوسيلة

من يستعملها  تساعدأف كسيلة ىي كسيطة الٍب  سابقةكما عرفت من فقرات 
يف إيصاؿ الشيئ ككذلك يف استعماؿ كسيلة التعليم، مث لكل شيئ علة كال سياما يف 

 استعماؿ كسيلة التعليم.
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 ِٔاستعماؿ كسيلة التعليم ىي: فقاؿ ركدم سوسيلنا كصديقو أف أىداؼ يف
 توضيح األخبار .ُ
 تغليب الغرفة كالوقت كالقوة .ِ
صدرة إيرادة يف التعليم، ككاف التفاعل بْب الطالب كاؼبدرس دبصدر التعليم  .ّ

 مباشرة
 سبكن الطالب بدراسة نفسية .ْ
 تعطي التهيج كالتجربة كاؼبالحةة متساكاي. .ٓ

يف استعماؿ كسيلة كقاؿ سوفرنو يف عبد الوىاب راشدم أف أىداؼ مهم 
التعليم ىو ليجعل اػبّب الذم يتكلمو الشخص يدركو الطالب كمتسلم األخبار  
كامال. كقاؿ انان سوجاان يهدؼ استخداـ اؼبساعدات مساعدة اؼبعلمْب يف عملية 

أىداؼ  ِٕالتعليم الفعالة كالكفاءة، كيسهل الطالب يف فهم اؼبادة الٍب قدمها اؼبعلم.
 تعليمية، كما تلي : كسيلة التعليم كأداة

 تسهيل عملية التعليم يف الفصل .ُ
 ربسبْب كفاءة عملية التعليم .ِ
 احملافةة على مناسب بْب اؼبادة كاألىداؼ .ّ
 ِٖمساعدة تركيز الطالب يف عملية التعليم. .ْ
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 أمّهية الوسائل التعليمية . د
الىبتلف اثناف يف أنبية الوسائل التعليمية كدكرىا يف العملية التعليمية. 
فالوسائل التعليمية تساعد بشكل كبّب على استثارة إىتماـ الطلبة كإشباع حاجاهتم 
للتعليم، كما تساعد على زايدة خرباهتم، فبا هبعلهم أكثر استعدادا كأكفق مزاجا 

اس يف عمليات التعلم، يؤدم إىل ترسيخ كتعميق للتعٌلم. كمعلـو أف اشَباؾ صبيع اغبو 
 التعلم. 

الوسائل تساعد كذلك على رباشي الوقوع يف اللفةية كأال تربط الرموز 
دبسمياهتا دكف معرفة غبقيقتها ككنهها، كاستخداـ مفردات بغّب معانيها كمقاصدىا 

اـ الصحيحة. فالوسيلة تقطع الشك كتزيل أم لبس أك غموض. التنوع يف استخد
الوسائل كمهارة توقيتها كاختيارىا تؤدم إىل تكوين اؼبفاىيم السليمة عن اؼبفردات 
كاؼبعلومات مقصد التعليم، كما تساعد يف ترتيب كاستمرار األفكار الٍب يكوهنا 
الطلبة. كالوسيلة التعليمية تؤدم إىل تعديل السلوؾ كتكوين االذباىات اعبديدة كما 

فضال عن كل ذلك فإف الوسائل  ِٗيف عملية التعلم. Motivationتعزز عملية الدافعية 
التعليمية تساعد الدارسْب على زايدة قدراهتم التأملية كقدراهتم على اؼبالحةة. كىذا 
إصباال يعِب الدكر اإلهبايب للوسائل التعليمية يف زايدة كل اػبصاؿ اؼبوجبة الٍب تعمل 

 على رفع عملية التعلم كزايدة فاعليتو.
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 كظائف الوسائل التعليمية . ق
، كقد حددىا فركس ككركؿ ألربع التعليميةىناؾ عدة كظائف للوسائل 

  َّكظائف أساسية لةسائل تفنيات التعليم كىي:
اإلئارة كالتحفيز: تعمل الوسائل على إئارة اىتماـ اؼبتعلمْب، كحفزىم للتعامل مع  .ُ

 اؼبوضو اؼبعركض ععليهم كعدـ تشتيت انتباىهم.
علومات: تعمل الوسائل على عرض معلومات اؼبادة العلمية بشكل تقدًن اؼب .ِ

مباشرة، كيبكن أف تكوف الوسيلة أداة لربط خربات اؼبتعلم النةرية ابػبربات العملية 
 التطبيقية.

توجيو اؼبتعلمْب: تعمل الوسائل على توجيو اؼبتعلمْب فكراي كحفز التفكّب اإلبداعي  .ّ
حلوؿ حديدة للمشكالت اؼبطركحة عليهم. كما عندىم، عندما تقودىم إىل تقدًن 

تعمل الوسائل على توجيو اؼبتعلمْب حسيا من خالؿ تنفيذ عمل معْب ابستخداـ 
 الوسائل، كتطبيق ذبربة كيميائية اك تشريح ظبكة اك تنفيذ حركة رايضية.

الوظيفة التنةمية: ربقق الوظيفة التنةيمية اعبانب االقتصادم يف عملية التعلم من  .ْ
ؿ تنةيم استخداـ الوسائل اؼبتعددة كقيادة عملية التعلم أبفضل مردكد كأقل  خال

   كلفة كجهد.  
 : الوسائل ادلطبوعات ادلبحث الثاين

 مفهـو ادلطبوعات التعليمية . أ
تعترب اؼبطبوعات التعليمية من اؼبصادر التعليمية اؼبهمة جدا يف العملية 

ديل سلوكو كبو األفضل، كزايدة حصيلتو التعليمية فهي تعمل على تثقيف اؼبتعلم، كتع
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اؼبعرفية، كتنمية مهاراتو اؼبختلفة، كعلى اؼبعلم أف ىبتار منها ما يناسب تالميذه 
كموضوعات درسو كؽبا عدة أنواع نذكر منها : الكتب اؼبدرسية، اجملالت، الصحف، 

راد كاؼب ُّالدكرايت، النشرات، اؼبوسوعات، اؼبراجع، اعبرائد، اؼبطوايت كغّبىا.
 ابلوسائل اؼبطبوعة يف ىذا البحث ىي كتب القصص.

 كتاب القصة . ب
أنواع، أىداؼ كأنبية. كما الوسائل  كتاب القصة  كوسائل اؼبطبوعة لو مفهم،

 اؼبطبوعة األخرل.
 مفهـو القصة .ٔ

القصة لغة ىي الٍب تكتب أك اعبملة من الكالـ أك اغبديث أك  كتاب
كاصطالحا حكاية نشرية تستمد أحداثها من اػبياؿ  ّّأك اػبرب. ِّاألمر أك الشأف

كىي أفضل  ّْأك الواقع أك منهما معا، كتبِب على قواعد معينة من الفن الكتايب.
الوسائل كاألساليب لتشجيع الدارسْب على التعبّب كرببيبهم يف دركسهم كأفادهتم 

 منها بشرط أف تكوف القصص طريفة مالئمة ؼبدارؾ الداسْب.

فالقصة أدب مسموع قبل أف يعرؼ الطفل القراءة كالكتابة فهي سبثل 
حاجة أساسية الزمة ؼبيولة كرغباتو، كلذالك نالحظ رغبتو يف متابعة أحداث أية 
قصة كمعرفة حوادثها كشخصياهتا ألهنا تسوؽ إليو اؼبتعة كما أنو يبكن أف يتقمص 
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عددا كافرا من أحد شخصيات القصة لذلك من اؼبستحسن أف يعرؼ الطفل 
 ّٓالقصص لتحقيق األىداؼ الَببوية.

مهارة  تعليمكقد أصبحت القصة بعض من الوسائل التعليمية اللغوية يف 
القراءة، كىي متنوعة منها القصة الواقعية كمنها اػبيالية. ىذا من انحية بنائها، كأما 

نواع من انحية حجمها فتكوف القصة قصّبة أك طويلة، كسيشرح الباحث ىذه األ
 الحقا.

 القصة أنواع .ٕ
 ّٔالقصة أنواع كثّبة، منها:

 من انحية بنائها تنقسم إىل قسمْب:( أ
قصة كاقعية، كىذه القصة تبِب على الواقع كأتخذ اػبياؿ كسيلة إىل  (ُ

 اجالئو، كالتمكْب بو يف نفس القارئ أك السامع للقصة.
ثها  قصة خيالية، كىذه القصة تقـو على اػبياؿ فأشخاصها كنبيوف كأحدا (ِ

مل تقع كلكن الكاتب يبتكر أشخاصا ؽبا كينسب إليهم أعماال قد تتصل 
 ابلواقع.

 
 من انحية حجمها تنقسم إىل قسمْب: ( ب

 ( القصة القصّبة كىي ما يبكن قراءهتا أك سردىا يف جلسة كاحدة.ُ
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( القصة الطويلة كىي ما ربتاج يف قراءهتا أك سردىا إىل أكثر من جلسة أك   ِ
 حصة.

 انحية أىدافها تنقسم إىل أربعة أقساـ:ج( من 

( خلقيػػػة، كاؽبػػػدؼ منهػػػا ىػػػو نشػػػر فضػػػيلة مػػػن فضػػػائل أك دفػػػع رذيلػػػة مػػػن ُ
 الرذائل.

فلسػػفية، كاؽبػػدؼ منهػػا ىػػو التبشػػّب ابلػػدعوة مػػن الػػدعوات أك نشػػر فكػػرة ( ِ
مػػن األفكػػار أك نةريػػة مػػن النةػػرايت بطريقػػة رمويػػة كأسػػلوب ؾبػػازل غػػّب 

 مباشر.

منهػػػػا ىػػػػو عػػػػرض صػػػػورة مػػػػن صػػػػور اغبيػػػػاة اغباضػػػػرة أك  كصػػػػفية، كاؽبػػػػدؼ( ّ
السابقة دبا يف ذلك مػن كصػف للنػاس كلاشػياء كمػا وبػدث مػنهم أك مػن 

 حوؽبم.

فكاىيػػة كاؽبػػدؼ منهػػا التسػػرية مػػن نبػػـو الػػنفس ابللفػػظ السػػار أك اؼبوقػػف ( ْ
.  اؼبضحك ليشيع يف النفس السركر كيزيل عنها بعض اؽبمـو

 القصة أىداؼ .ٖ
عالة من كسائل الَببية اغبديثة، لذا ينبغي أف يتعلمها القصة كسيلة ف 

 ّٕالدارسوف ألهنا ربقق أىدافا تربوية، منها:

 سبرف الدارس على التعبّب كتبعث فيو الرغبة يف القراءة كاالطالع.( أ
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رببب إليو اؼبدرسة كاؼبرس فمن خالؿ القصص تتوثق الصلة بْب الدارس  ( ب
 كاؼبدرس كتبِب العالقة بينهما على اغبب كالرغبة كاالحَباـ.

تثّب يف نفس الدارس اػبياؿ كتريب كجدانو كتعوده حسن الفهم كحسن ( ج
 ّٖاالستماع.

القيم تزكيد الدارسْب ابؼبعلومات كاغبقائق كتوسيع دائرة ثقافتهم كغرس ( د
 كاؼببادئ الَببوية السليمة فيهم.

 تنمية الثركة اللفةية كاللغوية.( ق
تنمية الفكر االبداعي اػبالؽ لدل الدارسْب، من ميل كاستعداد لالبداع    ( ك

 الفِب كاالبتكار كصياغة األفكار كالقيم العةيمة يف أساليب فكرية.
ٍب يبكن أف تَبتب بناء شخصية تتمتع ابلقدرة على التخيل كاستقراء النتائج ال( ز

 على ازباذ قرار معْب.
تربية اغباسة اعبمالية كالذكقية لدل الدارسْب فبا هبعلهم قادرين على القراءة ( م

 بشٌب مةاىر اعبماؿ يف الكوف كالطبيعة.
 الوظيفة من كتاب القصة الوصورة  .ٗ

 ّٗيشّب ميتشل إىل عدد من األشياء عن الوظيفة من كتاب القصة الوصورة كما يلي:

 القصة اؼبصورة أف يساعد الطالب لتنمية عاطفة لدل الطالب. كتب .ُ
كتب القصة اؼبصورة ؼبساعدة الطالب للتعلم عن اآلخرين، كالعالقات اغبادثة،  .ِ

 كتطوير الشعور
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كتب القصة اؼبصورة أف يساعد الطالب على التعلم عن العامل، يوعى الطالب  .ّ
 عن كجود العامل كسط اجملتمع ك العامل.

 اؼبصورة أف يساعد الطالب للحصوؿ على اؼبتعةكتب القصة  .ْ
 كتب القصة اؼبصورة أف يساعد الطالب على تقدًن اعبماؿ .ٓ
 كتب القصة اؼبصورة أف يساعد الطالب على ربفيز اػبياؿ .ٔ
 أمهية القصة .٘

تعد القصة من أىم العوامل الٍب تثّب رغبة اإلنساف صغّبا كاف أـ كبّبا، يف 
لصغّب يسمع القصة عادة من كالديو قبل نومو فا َْالتعلم كيف كل مكاف كزماف.

كاليستطيع أف يسرد القصة. فإذا بلغ سن اؼبدرسة يسمعها من أساتذتو كزمالئو 
كسردىا إىل زمالئو اآلخرين. كالكبار كالصغار حبا يف القصة كأتثرا هبا كىم أشد 

 ميال إىل قرائتها كسردىا.

مضموف خلقي أك  كالقصة فعالة يف توجيهها لإلنساف دبا ربملو من
اجتماعي أك غّب ذلك. فهي تتسلل إىل العقل كالقلب معا، فتحةى حبسن القبوؿ 
كال تواجو دبوقف الرفض كلقيمة القصة يف التوجيو استخدامها القدماء كاحملدثوف. 
كقد جاء يف القرآف الكرًن لتحقيق ىذا اؽبدؼ سواء منها قصص الرسل كاؼبؤمنْب 

 ُْ.أك قصص الطغاة كاؼبتكربين

كالقصة تزيد ثركة الدارس اللغوية كتوسع دائرة خيالو كتربز مواىبو كقدراتو 
اػباصة يف ؾباؿ اللغة فيستطيع التعبّب عن أفكاره بدقة كطالقة كفصاحة دكف رىبة 

                                                           
 ُّٔ(، ص: ُّٖٗؿبمود علي السماف، التوجيو يف تدريس اللغة العربية، )القاىرة: دار اؼبعارؼ، َْ

 ُّٕاؼبرجع النفسو، ص: ُْ



 
 

ِٓ 

 

أك خجل من التحدث يف شٌب مواقف اغبديث. كسرد القصة من األنشطة اؼبمتعة 
ة من انحية اؼبفردات كالَباكيب اللغوية كلكن الدارس إف مل هبد فيها معلومات كثّب 

من أجل  ِْحينما يكلفو اؼبدرس بسرد القصة يكوف ىذا النشاط مكركىا لديو.
ذلك فعلى اؼبدرس أف يساعد الدارس يف اختيار موضوع القصة كتزكيده دبعاين 

 اؼبفردات اؼبتعلقة دبوضوعها.

كر حوؽبم من كتبدك اىتمامات الدارسْب هبا منذ أف يبدؤكا يف فهم ما يد
حديث نراىم يصغوف ابىتماـ شديد إىل اعبدة أك األـ أك غّبنبا حينما يقصوف 
عليهم بعض اغبكاايت. ككذلك ىي حاؿ الدارسْب حينما يستمعوف إىل القصة 
من جهاز التلفزيوف. كمن خالؿ ميل الدارسْب للقصة يبكن أف يستثمر أتثّبا يف 

 ية نفوسهم على العادات اغبسنة.انفعاالهتم كاىتمامهم أبحداثها يف ترب

كيف اؼبدرسة يستطيع اؼبعلموف أف يستفيدكا من ميل الدارسْب إليها، فيزكدكا 
الدارسْب عن طريقها ابؼبعلومات األخالقية كالدينية كاعبغرافية كالتارخية كما سول 

القصة كأىم الفوائد الَببوية الٍب ربقق  ّْذلك، فيهيئوا ؽبم اؼبعرفة كاؼبتعة يف آف معا.
 للدارسْب تتمثل فيما أييت:

أكال: توفر للدارس اؼبتعة كالتسلية من خالؿ تتبعو للعالقات بْب أشخاصها كمن 
 خالؿ تفاعلو معها.

ئانيا: تنمي ثركة الدارس اللغوية كتثرم معجمو اللغوم دبا تتضمنو من مفردات 
 السابقة.كتعابّب كتراكيب لغوية، يبكن أف تضاؼ إىل خرباتو اللغوية 

                                                           
42

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Miskat, 2005), hal. 119 
 ِْٓ(، ص: ََِِاللغة العربية مفاىيم نةرية كتطبيقات عملية، )عماف: دار الفكر، كليد أضبد جابر، تدريس ّْ



 
 

ِٔ 

 

ئالثا: تربط الدارس بعادات كتقالد كقيم اجملتمع الذم يعيش فيو كتوحي لو 
ابحَبامها كعدـ اػبركج عنها فتساعده بذلك على التكيف كالتواـؤ مع 

 ؾبتمعو.

رابعا: تزكد الدارس ابؼبعلومات كاؼبعارؼ الٍب تضاؼ إىل خرباتو عن طريق ما ربملو 
 القصة من جديد يف ىذا الصدد.

مسا: تنمي خياؿ الدارسْب كتتيح ؽبم تصور األشياء كاألحداث على كبو خا
 يروبهم كيبتد إىل اغبدكد الطبيعية لتصوراهتم كهتيؤاهتم.

سادسا: تشجعهم على مواجهة زمالئهم يف مواقف تعبّبية طبيعية يف اؼبدرسة 
كخارجها كالتحدث إليهم كؾبادلتهم كذلك حينما يقصوف قصة أك يعيدكف 

 ل أك هبيبوف أسئلة حوؿ القصة.قصة أخر 

سابعا: تنفس عن بعض العواطف كاؼبشاعر اؼبقهورة كاؼبكبوتة يف نفوس بعض 
الدارسْب. كالٍب يبارسها عليهم اؼبدرسوف أك غّبىم يف اجملتمع، كذلك حينما 
يستمعوف إىل قصص يستشعركف من خالؽبا أف بعض أبطاؿ القصص 

 ْْا للتخلص من الةلم كالعنت.اؼبستضعفْب ردبا تتيح ؽبم الةركؼ فرص

كلذلك ينبغي اغبرص الشديد يف اختيار القصة حٍب تكوف مناسبة 
للدارسْب سنا كعقال كلغة، ألهنا بلفظ عريب كأسلوب أديب كخياؿ كمعاف سامية 

 كافكار كأىداؼ كمضامْب صحيحة كبناءة.

                                                           
 ِْٓاؼبرجع نفسو، ص:  ْْ



 
 

ِٕ 

 

 ج. مزااي ادلطبوعات التعليمية

  ْٓالتعليمية التالية: تتميز اؼبطبوعات التعليمية ابإلمكاانت
 تساعد التالميذ على التعلم اعبماعي التعاكين. .ُ
 تنمي مهارات التالميذ يف القراءة، كحل اؼبسائل بصورة منةمة. .ِ
 اقتصادية يف تكلفتها فهي تعيش لفَبة طويلة، كيعاد استعماؽبا مرات متعددة. .ّ
تشكل اؽبيكل العاـ ىي خلقة الوصل بْب كزارة الَببية كالتالميذ كاؼبعلم، ابعتبارىا  .ْ

 للموضوع الدراسي.
 سهلة اغبمل كاإلستعماؿ كمألوفة لدل التالميذ، كأكلياء أمرىم. .ٓ
تساعد على التعلم الذايت كتفريد التعليم، حيث يبكن لكل تلميذ مراجعة مفردات  .ٔ

اؼبنهج الدراسي يف مَبلو، كزايدة حصيلتو اؼبعرفية اللغوية كما يبكن لكل تلميذ أف 
 استو للمقرر حسب قدراتو، كحسب استعداداتو.يتقدـ يف در 

 تعمل على تثبيت اؼبعلومات يف اذىاف التالميذ، كتساعد على اغبوار كاؼبناقشة. .ٕ
تساعد على اكتشاؼ ميوؿ التالميذ من خالؿ اطالعهم اغبر كاختيارىم  .ٖ

 للموضوعات، فبا يساعد اؼبعلم على إرشادىم اىل التخصص اؼبالئم ؼبستقبلهم.  
 شركط ادلطبوعات التعليمية اجليدةمعايري ك  . د

 ْٔفيها ؾبموعة من اؼبعايّب كالشركط مثل : تتوافراؼبطبوعات التعليمية اعبيدة 
أف يكوف ؿبتول اؼبادة اؼبطبوعاة مرتبطا ابألىداؼ التعليمية، كؿبققا ؽبا، كيؤدم  .ُ

 إىل إكتساب التالميذ معارؼ كمهارات جديدة.
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ِٖ 

 

ول التالميذ العلمي كالعقلي كخرباهتم مالئمة مفردات اؼبادة اؼبطبوعة ؼبست .ِ
 السابقة.

أف يكوف اؼبطبوع مكتوب بلغة سليمة ك مناسبة للتلميذ حبيث يستطيع فهمها،  .ّ
 كإدراكها بسهولة.

 أف ربتوم على الصور كالرسـو الٍب تدعم االفكار اؼبكتوبة. .ْ
 أف تتصف حبداثة اؼبعلومات كدقتهما العلمية كمواكبتها للتطور العلمي. .ٓ
 تكوف موضوعاهتا مرتبة منطقيا، كمنةمة، كمبوبة.أف  .ٔ
، كنوع الورؽ،  .ٕ أف تكوف جيدة اإلخراج من حيث الطباعة، كالصور كالرسـو

 كحجم اغبرؼ.
 أف تكوف مشوقة كجذابة للتالميذ، كتعمل على مشاركتهم يف التعلم. .ٖ
 أف ربتوم على أنشطة التعليمية، كملخصات، كسبارين.  .ٗ

 القراءة كتعليمهاادلبحث الثالث: مهارة 

 مفهـو القراءة . أ
القدرة على التعرؼ على الرموز اؼبكتوبة كالنطق هبا.  مضىيقصد ابلقراءة فيما 

، حيث أصبحت القراءة تعِب قراءة اؼبادة اؼبكتوبة كفهمها. كيف  مث تبدؿ ىذا اؼبفهـو
 النهاية صارت تعِب: القدرة على حل الرموز، كفهمها، كالتفاعل معها كاستثمار ما
ييقرأ يف مواجهة اؼبشكالت الٍب يبر هبا القارئ، كاالنتفاع بو يف حياتو، عن طريق ترصبة 

 ْٕاػبربات القرائية إىل سلوؾ يتمثلو القارئ.
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ِٗ 

 

تفسّب الرموز الٍب يتلقاىا القارئ  تشملكقيل: إف القراءة ىي عملية عقلية 
لربط بْب اػبربة عن طريق عينية كتتطلب ىذه الرموز فهم اؼبعاين،كما أهنا تتطلب ا

الشخصية كىذه اؼبعاين، فبا هبعل العمليات النفسية اؼبرتبطة ابلقراءة معقدة إىل درجة  
 ْٖكبّبة.

القراءة من إحدل الكيفيات لنيل اؼبعلومات كاؼبعارؼ من الزماف اؼباضي إىل 
، تكوف التطورات يف كل نواحي اغبياة تسّب كتتغّب تغّبا سريعا. ككم من  ىذا اليـو

ومات أخرجت كل يـو من كسائل الطبع مثل الصحيفة كاجمللة، ككثرت العلـو اؼبعل
كاؼبعارؼ الٍب سطرت على الكتب، لقبض اؼبعلومات الصحيحة من تلك اؼبصادر 

  ْٗاؼبقركءة فنحتاج إىل نشاطة تسمى ابلقراءة.
القراءة للغات األجنبية ؽبا مشكالت خاصة من قراءة اللغة الوطنية، ككذلك 

النصوص العربية. قبل أف يبتدأ اؼبتعلم بنشاطة القراءة فيلـز عليو أف يبلك يف قراءة 
 عناصر األخرل الٍب تسعده يف فهم اؼبقركءة.

العربية دبوصفاهتا اؼبشكلة تشكلنا يف قرائتها ك فهمها، مهارة القراءة تكاد ال 
لم تنجح إذا ال يعرؼ اؼبتعلم كيف يضع اغبركات يف كل كلمة، لذلك وبتاج اؼبتع

معرفة علم النحو لتحريكها ألف العربية ال شكل فيها كأما الشكل من عالمات 
الصوت أك القراءة. تغيّب الكلمة من صيغة إىل صيغة تكوف يف نصوص العربية، 
ليعرؼ اؼبتعلم كل تغيّبات الكلمة فعليو أف يعرؼ علم الصرؼ كالنحو. دبعرفتهما 
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َّ 

 

ا ربتويها النصوص من اؼبعلومات الٍب  فيسهل اؼبتعلم لفهم سياؽ الكالـ كمعرفة م
 كتبها اؼبؤلف.

 أنواع القراءة  . ب
 القراءة اعبهرية. -القراءة الصامتة. ب -القراءة تشمل على األنواع االتية : أ

 القراءة الصامتة : .ُ
القراءة الصامتة ىي استقباؿ الرموز اؼبطبوعة، كإعطائها اؼبعُب اؼبناسب 

السابق مع تفاعلها ابؼبعاين اعبديدة اؼبقركءة، اؼبتكامل يف حدكد خربات القارئ 
كسبثل القراءة  َٓكتكوين خربات جديدة كفهمها دكف استخداـ أعضاء النطق.

الصامتة حل الرموز اؼبكتوبة، كفهم معانيها بسهولة كدقة كال دخل للصوت فيها، 
ككما أف رؤية الشيء كافية ؼبعرفتو دكف حاجة لنطق اظبو، ككذلك رؤية الكلمة 

 ؼبكتوبة. ا
 القراءة اعبهرية : .ِ

القراءة اعبهرية تشمل ما يف القراءة الصامتة، مثل ربريك  بصرم الرموز 
الكتابية، كإدراؾ عقلي ؼبدلوالهتا كمعانيها، إال أف تزيد عليها التعبّب الشفهي عن 
ىذه اؼبدلوالت كاؼبعاين، بنطق الكلمات كاعبهر هبا. القراءة اعبهرية أصعب من 

 ُٓلصامتة.القراءة ا
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 ِٓكأما أضبد فؤاد أفندم فقد قسم القراءة إىل طبسة أنواع كىي:
 القراءة الصامتة. .ُ
 القراءة اعبهرية. .ِ
 القراءة اؼبوسعة. .ّ
 القراءة االستمتاعية.  .ْ
 القراءة التحليلية. .ٓ

القراءة األكىل ك الثانية لقد شرحها الباحث، القراءة اؼبوىسعة أك السريعة ىي   
تعمل على سبيل السريعة كابإلىتماـ كاغبفظ على معاين النصوص عملية القراءة الٍب 

اؼبقركءة. تقصد من القراءة اؼبوسعة ىي لتسريع الوقت عند القراءة كنيل اؼبعلومات 
أكثر ما كاف، كليس كل كتاب يستطيع أف يستخدـ يف ىذه القراءة ، لذلك ينبغي 

 ليختار القارئ الكتب اؼبيسرة كالبسيطة. 
ستمتاعية ما زالت تتعلق مع القراءة اؼبوسعة كلكن الغاية من ىذه القراءة اال 

القراءة ليست لزايدة اؼبفردات كتعليم بناء اعبملة اعبديدة بل راحة على اؼبتعليمن 
ليستمتعوا على قرائتهم. كأقصى الغاية منها لتنمية اغبماسة العميقة يف نفس القارئ. 

يلية. تقصد منها سبرين كتدريب على اؼبتعلم كأما اػبامسة من أنواع القراءة ىي التحل
غبل الرموز اؼبكتوبة كاؼبعلومات الوفّبة تفصيلية كاغبصوؿ على الفكرة األساسية من 

 الكاتب كالتفكّب على سبيل العقلي إما أف يكوف استنباطيا أك استقرائيا.
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كالفهم.  التعرؼتشتمل اؼبهارات القرائية على مهارتْب أساسيتْب، كنبا: 
قصد ابلتعرؼ ىو التعرؼ على الرموز اللغػوية، كأما الفهم فيقصد بو فهم اؼبعانػي كي

 ّٓمن خالؿ الربط بْب الرموز اؼبكتوبة أل الكلمات خبربات القارئ فيها.
 التعرؼ على الرموز اللغوية .ٔ

كيعُب التعرؼ على إدراؾ الرمز، كمعرفة اؼبعُب الػذم يوصػلو يف السػياؽ الػذم 
ىػذا أف الػدارس هبػب أف يػتعلم التعػرؼ علػى الرمػوز، كيفهػم اؼبعػاىن يةهر فيػو. كيعػُب 

اؼبختلفػػة ؽبػػا، فػػال قيمػػة للػػدارس أف يبلػػك اؼبهػػارة يف التعػػرؼ علػػى الكلمػػة إذا مل تكػػن 
 لديو معرفة ابؼبعُب.

 كأما اؼبهارات األساسية للتعرؼ على الكلمات فيما يلي:
 ربط اؼبعُب اؼبالئم ابلرمز اؼبكتوب. (ُ
ياؽ كوسػػػيلة يف التعػػػرؼ علػػػى معػػػاىن الكلمػػػات كاختيػػػار التعريػػػف اسػػػتخداـ السػػػ (ِ

 الدقيق.
 القدرة على التحليل البصرم للكلمات من أجل التعػرؼ على أجزائها؛ (ّ
 القدرة على التفريق بْب أصوات اغبركؼ. (ْ
 ْٓالقدرة على ربط الصوت ابلرمز اؼبكتوب الذم يراه القارئ. (ٓ

 الفهم )فهم ادلقركء( .ٕ
فهم اؼبعػُب أل فهم اؼبقركء، كىػو اؽبدؼ من كل القػراءة. أما الفهم فيقصد بو 

كاػبطوة األكىل يف ىذه العملية ربط خربة القػارئ ابلرمز اؼبكتوب. كربػط اػبػربة ابلرمػز 

                                                           
 . ُّٖ :، صاؼبرجع السابق فتحى على يونس ك ؿبمود كامل الناقة،ّٓ

 .ُْٖ، ص نفس  اؼبرجعْٓ



 
 

ّّ 

 

أمر ضركرم، لكنو أكؿ أشكاؿ الفهم. كقد ال يصل القػارئ اؼبعػُب مػن كلمػة كاحػدة، 
كيبها السػياقي كيفهػم الكلمػات  كلكن القارئ اعبيد يستطيع أف يفسر الكلمات يف تر 

كػػأجزاء للجمػػل، كاعبمػػل كػػأجزاء للمفػػردات، كالفقػػرات كػػأجزاء للموضػػوع. كيشػػمل 
الفهػػم يف القػػراءة الػػربط الصػػحيح بػػْب الرمػػز كاؼبعػػُب كإهبػػاد اؼبعػػُب مػػن السػػياؽ كاختيػػار 
اؼبعػػُب اؼبناسػػب، كتنةػػيم األفكػػار اؼبقػػركءة، كتػػذكر ىػػذه األفكػػار كاسػػتخدامها يف بعػػد 

 ٓٓنشطة اغباضرة كاؼبستقبلة.األ
كأما مهارات الفهم يف القراءة معقدة تتضمن فيها عػدة مهارات أخرل، كىي 

 ما يلي:
 القدرة على إعطاء الرمز معناه. (ُ
 القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة كالػجملة كالفقرة كالقطعة كلها. (ِ
 القدرة على القراءة يف كحدات فكرية. (ّ
 كلمات من السياؽ، كاختيار اؼبعُب اؼبالئم لو.القدرة على فهم ال (ْ
 القدرة على ربصيل معاىن الكلمة. (ٓ
 القدرة على اختيار األفكار الرئيسية كفهما. (ٔ
 القدرة على فهم التنةيم الذم اتبعو الكاتب. (ٕ
 القدرة على االستنتاج. (ٖ
 القدرة على فهم االذباىات. (ٗ
األدبيػػػة، كالغمػػػة السػػػائدة، كحالػػػة .( القػػدرة علػػػى تقػػػوًن اؼبقػػػركء، كمعرفػػػة األسػػػاليب ُ

 الكاتب كغرضو.
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 ( القدرة على االحتفاظ ابألفكار.ُُ

 ٔٓ( القدرة على تطبيق األفكار كتفسّبىا يف ضوء اػبربة السابقة.ُِ

 ( أف من أبرز مهارات الفهم ما يلي:َُٖٗكعند علي ؾبػاكر )
 استنتاج الفكرة األساسية يف النص. (ُ
 استنتاج األفكار اعبزئية. (ِ
 راؾ النتائج فيما يقرأ.إد (ّ
 تطبيق التعليمات. (ْ
 استخالص النتائج فبا يقرأ. (ٓ
 القدرة على التحليل كالنقد يف أثناء القراءة. (ٔ
 تقوًن احملتول. (ٕ
 القدرة على اؼبقارنة. (ٖ
 ٕٓأىداؼ الكاتب )اؼبؤلف(. (ٗ

( سػػػتة مهػػػارات مهمػػػة هبػػػب مراعاهتػػػا لػػػػدل ُُٗٗ) Harmerكقػػػدـ ىػػػارمّب 
بية عند تعليم مهارات القراءة. كىذه اؼبهارات أبرزىػا مػا مدرسي اللغات الثانية كاألجن

 ٖٓيلي:
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 مهارة التنبؤ أك التوقع يف اؼبعُب.  (ُ
يستطيع القارئ الفٌعاؿ أف يتوقع ما سيجده يف النص اؼبقركء مػن اؼبعلومػات 
اؼبطلوبػػة. إف العمليػػة يف فهػػم الػػنص اؼبقػػركء تكػػوف عمليػػة التوقػػع يف ؿبتػػول الػػنص 

 يناسب ؼبا هبده يف القراءة. كاؼبعُب، كىل توقعو
 البحث عن اؼبعلومات أك استخراج اؼبعلومات اؼبعينة.  (ِ

منػو، أك  معينػةكعلى األغلب، نقرأ نٌصا ٌما قصػدا للحصػوؿ علػى معلومػات 
لالكتشػػػاؼ منػػػو حقيقػػػة أك حقيقتػػػْب خػػػالؿ القػػػراءة. كتعتػػػرب ىػػػذه اؼبهػػػارة عنػػػدما 

 .Canningطبقنا يف عملية القراءة دبهارة القراءة اؼبسحية 
 البحث عن تصور اؼبعُب العاـ. (ّ

جبانػػب إىل مهػػارة اسػػتخراج اؼبعلومػػات اؼبعينػػة، نقػػرأ الػػنص قصػػدا للحصػػوؿ 
رؼ من النص معنػا إصباليػا كال نػػحتاج إىل اؼبعػُب على تصور اؼبعُب العاـ للنص. نع

 .Skimmingالتفصيلي، كتعرؼ ىذه اؼبهارة ابلتصفح 
 اغبصوؿ على اؼبعلومات التفصيلية. (ْ

يسػػػػػتطيع القػػػػػارئ اعبيػػػػػد أف هبعػػػػػل الػػػػػنص اؼبقػػػػػركء كسػػػػػيلة للحصػػػػػوؿ علػػػػػى 
اءة اؼبعلومات التفصيلية. كيف فبارسة ىػذه اؼبهػارة أف يراعػي اؼبػدرس عنػد تعلػيم القػر 

 .Skimmingكالتصفح  Scanningلدل الدارسْب مهاريت اؼبسح 
 معرفة أمباط اللغة ككظيفتها (ٓ

يستطيع القارئ اعبيد أف يعرؼ أنواعا من األمباط اللغوية ككظيفتها يف اللغة 
الكتابية. ىناؾ عبارة "على سبيل اؼبثاؿ"؛ سيأيت بعد ىذه العبارة األمثلة الٍب يريد 

كتابتػػو. كعبػػارة "كبعبػػارة أخػػرل"؛ تعػػِب ىنػػاؾ تعريػػف أك ذكرىػػا الكاتػػب يف كضػػع  



 
 

ّٔ 

 

مفهػػـو بصػػياغة أخػػرل أراده الكاتػػب إلعػػادة التعريػػف الػػذم سػػبق أف ذكػػره. بنػػاء 
علػػى ذلػػك، ينبغػػي للمػػدرس أف يسػػاعد الطلبػػة فبارسػػة ىػػذه اؼبهػػارة لتكػػوف قػػراءهتم 

 جيدة.
 استنتاج اؼبعُب من السياؽ (ٔ

مة، حيث يستطيع القػارئ )الػدارس( أف كىذا نوع من اؼبهارات القرائيػة اؼبه
يقػػػـو ابسػػػتنتاج اؼبعػػػُب مػػػن السػػػياؽ رغػػػم أنػػػو مل يعػػػرؼ اؼبعػػػُب الصػػػحيح. كىػػػذا مػػػن 
خالؿ التخمْب ابلنةر إىل السياؽ يف النص اؼبقركء. كىذه اؼبهػارة مهمػة علػى أهنػا 
تسػػػاعد الػػػدارس علػػػى اكتسػػػاب اؼبفػػػردات اعبديػػػدة كتكريسػػػها، بػػػل يبكػػػن أف تػػػتم 

 ءة جيدة.عملية القرا
كابلنةػػر إىل مهػػارتْب أساسػػيتْب مػػن القػػراءة؛ التعػػرؼ علػػى الرمػػوز اللغويػػة  

كالفهػػم أم فهػػم اؼبقػػركء، كاألمػػر اؼبهػػم لػػدل القػػارئ مػػن تلػػك اؼبهػػارات أف يكػػوف 
 ٗٓسريعا يف قراءتو، سريعا يف ربصيلػو، سريعا يف فهمو.

يعهػػػا (، يبكػػػن أف تنػػػدرج اؼبهػػػارات القرائيػػػة صبُٔٔٗكعنػػػد علػػػي ؾبػػػاكر ) 
 ربت طبس مهارات أصلية، ىي:

 اؼبهارة اللفةية، كىي القدرة على النطق السليم اؼبعرب بسرعة مناسبة. (ُ
مهػػػػارة الفهػػػػم، كىػػػػي القػػػػدرة علػػػػى ترتيػػػػب األفكػػػػار كفهمهػػػػا كربليلهػػػػا كنقػػػػدىا  (ِ

 كربطها.
نػمٌو ربسْب القراءة الصػامتة كاعبهػػرية ابلتغلػب علػى الصػعوبة فيهمػا، كالتػدريب  (ّ

 عليهما.

                                                           
 .  ُْْ :، صاؼبرجع السابق، أضبد فؤاد ؿبمود عليافٗٓ



 
 

ّٕ 

 

 االنطالؽ يف القراءة اعبهرية مع التنغيم الصويت، كسبثيل اؼبعُب، كسالمة األداء. (ْ
 َٔربقيق عادات القراءة كمهاراهتا الٍب تنتج الكفاءة يف القراءة. (ٓ

 أىداؼ تعليم القراءة ج.
من تعليم القراءة يف سبكن اؼبتعٌلم من أف يكوف قادرنا على  كالرئيساؽبدؼ العاـ 

أف يقرأ اللغة العربية من اليمْب إىل اليسار بشكل سهل كمريح، كىذا يعِب أف يقرأ يف 
صمت كسرعة كيسر متلفظن اؼبعُب مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة دكف توقف عند 

أىداؼ ىذه الطريقة  ُٔجم.الكلمات أك الَبكيب كدكف االستعانة مرٌات عديدة ابؼبع
 منها:

 ِٔالقدرة على فهم اؼبقركء فهمنا دقيقنا. .ُ
أف يػػتمكن الػػدارس  مػػن ربػػط الرمػػوز اؼبكتوبػػة ابألصػػوات الٌػػٍب تعػػرٌب عنهػػا يف الٌلغػػة  .ِ

 ّٔالعربية.
أف يتعػػػػرؼ معػػػػاين اؼبفػػػػردات مػػػػن معػػػػاين السػػػػياؽ، كالفػػػػرؽ بػػػػْب مفػػػػردات اؼبعاصػػػػرة  .ّ

 كمفردات الكتابة.
 اعبمل يف الفقرات كإدراؾ عالقات اؼبعُب اٌلٍب تربط بينها.أف يفهم معاين  .ْ
 أف يفهم األفكار اعبزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات اؼبكٌونة للفكرة الرئيسية. .ٓ
 أف يقرأ بطالقة دكف االستعانة ابؼبعاجم أك قوائم مفردات مَبصبة إىل الٌلغتىْب. .ٔ
  ْٔمن تعليم العربية.ابلقراءة يستطيع الدارس أف وبقق أغراضو العملية  .ٕ

                                                           
 .ُْٔ :، صنفس اؼبرجعَٔ

 ُُٓص:  طرائق تدريس اللغة العربية... ،ضبود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمةُٔ

)الرايض: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقْب بلغات أخرل0 عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي0 ِٔ
 ٕٗـ(، ص: ََِِ

 ُِٓ. ص: السابقاؼبرجع ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة. ّٔ



 
 

ّٖ 

 

كالقراءة مهػارة يسػتطيع الػدارس هبػا ربقيػق قػدر مػن االسػتماع كقضػاء كقػت الفػراغ  .ٖ
 دبا ىو أجدل..

 بعد أف يَبؾ اؼبعهد كحدهكأخّبا فإف القراءة ىي اؼبهارة الٍب ينميها الطالب 
 سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك جول الشرقية.

 لقراءةد. ادلبادئ ادلهمة يف تعليم مهارة ا
التعليمية  العواملينبغي للمدرس يف عملية تعليم القراءة كمهاراهتا أف يراعي 

الٍب تنٌشط صبيع الدارسْب يف أنشطة التعلم كالتعليم يف الفصل. كيشمل فيو تنشيط 
 خربات الدارسْب السابقة الٍب تتعلق دبوضوع القراءة.

كيف ؾباؿ عمليات تعليم مهارات القػراءة للغة األجنبية، قٌدـ أندرسوف 
Anderson ستة مبادئ مهمة هبب مراعاهتا عند تنفيذ عملية تعليم القراءة، كىي ما ،

 يلى:
 تنشيط اػبربة السابقة قبل القراءة. .ُ
 تنمية كتكريس اؼبفردات احملصولة. .ِ
 تعليم مهارة الفهم )فهم اؼبقركء(. .ّ
 مهارة السرعة يف القراءة.تعليم  .ْ
 تثبيت االسَباتيجية اؼبستخدمة للقراءة. .ٓ
 ٓٔتقوًن ربسْب القراءة. .ٔ
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ّٗ 

 

 القرائية: ادلراحلق. 
يف ىذه اؼبرحلة يعرض اؼبعلػم اؼبفػردات اعبديػدة كالَباكيػب اعبديػدة  ،ما قبل القراءة .ُ

 عرضا كافيا. كيكوف ىذا دبثابة سبهيد للمرحلة التالية، كىي مرحلة القراءة ذاهتا.
بعػػػػػد أف يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػب علػػػػػى اؼبفػػػػػردات اعبديػػػػػدة كالَباكيػػػػػب  ،القػػػػػراءة الصػػػػػامتة .ِ

قػػرؤكا الوحػػدة قػػراءة صػػامتة اعبديػػدة يف كحػػدة قرائيػػة مػػا، يطلػػب مػػنهم اؼبعلػػم أف ي
 بقصد االستيعاب.

بعد أف يتٌم الطالب على القراءة الصامت، أتيت اؼبرحلة الثالثة الٍب  ،ما بعد القراءة .ّ
تشػػمل أسػػئلة االسػػتيعاب كاإلجػػاابت عليهػػا، كمػػا تشػػمل القػػراءة النموذجيػػة الػػٍب 

 ٔٔيقدمها اؼبعلم كالقراءة اعبهرية الٍب يقـو هبا الطالب.
 عليم القراءةك. طريقة ت

االستنباطية كالطريقة االستقرائية يف تعليم مهارة القراءة  الطريقةلقد شاعت 
كفهم نصوص العربية. الطريقة األكىل تبدأ إبعطاء القواعد مث تليها األمثاؿ. كأما الثانية 
تبدأ إبعطاء األمثاؿ مث تليها القواعد. عٌما استخداـ ىذين الطريقتْب لدل اؼبدرسْب 

 دارس كاؼبعاىد إبندكنيسيا.يف اؼب
 ٕٔىناؾ طريقتاف اثنتاف لتدريس القراءة العربية:

 الطريقة اعبزئية/الَبكيبية  .ُ
 الطريقة الكٌلية/ التحليلية  .ِ

 

                                                           
 َُِـ(، ص: َََِ" )األردف: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اػبويل، "ٔٔ

 ٔٗ)لبناف: دار النفائس، دكف سنة(، ص: خصائص العربية كطرائق تدريسها  انيف ؿبمود معركؼ0 ٕٔ



 
 

َْ 

 

 فمىن قٌسمها إىل عٌدة طرؽ، فًمن ىذه الطرؽ:

 الطريقة اعبزئية/الَبكيبية .ُ
 الطريقة اؽبجائية .ِ
 الطريقة الصوتية .ّ
كينػػػػػدرج ربػػػػػت ىػػػػػذه الطريقػػػػػة ؾبموعػػػػػة مػػػػػن الطرائػػػػػق الطريقػػػػػة الكٌلية/التحليليػػػػػة،  .ْ

 الفرعية، لعلى من أنبها:
 طريقة الكلمة( أ

 طريقة اعبملة ( ب
 طريقة العبارة( ج
 ٖٔطريقة القٌصة )كاألغنية أيضا(( د

تشتمل اؼبهارات القرائية على مهارتْب أساسيتْب، كنبا: التعرؼ كالفهم. 
فهم فيقصد بو فهم اؼبعاين من اؼبقصود ابلتعرؼ ىو التعرؼ على الرموز اللغوية، كأما ال

 ٗٔخالؿ الربط بْب الرموز اؼبكتوبة أم الكلمات خبربات القارئ فيها.

 

 

 

 

                                                           
 ََُ-ٕٗ... ص: اؼبرجع نفسو ٖٔ

 ُّٖص:  ،اؼبرجع السابقفتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة0 ٗٔ



 
 

ُْ 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 البحث نهجم . أ
منهج البحث ابؼبدخل الكمي، كىذا البحث ىو حبث  يستخدـ البحث

ذبريبية. هبرم ىذا البحث ابستخداـ ؾبموعتْب، تتكوف ىاتْب ؾبموعتْب من اجملموعة 
 التجربية كاجملموعة الضابطة. اجملموعة التجربية ىي ؾبموعة هبرم هبا السلوؾ اػباص.

ذكاء" يف اجملموعة القراءة ابستخداـ كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كال اذف، تعليم
التجربية، أما تعليم القراءة يف اجملموعة الضابطة بدكف كسائل اؼبطبوعة كتاب القصة 

 "سلسلة اغبيلة كالذكاء".
 متغريات البحث  . ب

من ىذا اؼبوضوع تتكوف قسمْب اؼبتغّب اؼبستقل كاؼبتغّب  متغّبافيف ىذا البحث 
ىو اؼبتغّب الذم يؤثر إىل اؼبتغّب ( Independent Variabelالتابع. اؼبتغّب اؼبستقل )

ىو  (Dependent Variabel)التابع  كاؼبتغّب َٕالتابع، لذلك يسمى أيضا اؼبتغّب اؼبؤثر.
يف ىذا البحث اؼبتغّب ك  ُٕاؼبتغّب نوع الفعل أك السلوؾ الناتج عن اؼبتغّب اؼبستقل.

  ىو تعليم القراءة.. أما اؼبتغّب التابع كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكا"اؼبستقل ىو  
 جمتمع البحث كعينتو . ج

إف اجملتمع البحث يعِب مفردات ظاىرة الٍب يدرسها الباحث، أك إنو صبيع 
كالعينة  ِٕاألفراد أك األشخص أك األشياء الذين يكونوف موضوع مشكالت البحث.
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ِْ 

 

ىي جزء من اجملتمع البحث األصلي، ىبتارىا الباحث أبساليب ـبتلفة، كتضم عددا 
 ّٕاألفراد من اجملتمع األصلي.من 

أما ؾبتمع البحث يف ىذا البحث يعِب الطالب يف مركز ترقية اللغة العربية 
طالبا.  ٔٗدبعهد سلفية الشافعية سكورجو سيتوبندك جاكل الشرقية، كيبلغ عددىم 

طالبا كعينة  َْكاختار الباحث الطالب يف اؼبرحلة اؼبتوسطة الذم بلغ عددىم 
ث. كتلك العينة اختار الباحث عشوائيا، كىذه اؼبرحلة ينقسم اىل ىادفة ؽبذا البح

 ؾبموعتْب أحد منهما جملموعة التجربية كاالخر جملموعة الضابطة.

 مصادر البياانت . د
البحث تصدر من مدير اؼبركز ترقية اللغة العربية  ىذامصادر البياانت يف 
اؼبذكورة كنتائج امتحاف مهارة يف اؼبركز  اؼبرحلة اؼبتوسطة كمدرس اللغة العربية كطالب

 القراءة قبل استخداـ كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" كما بعده.

 ق. أدكات البحث

كأما أدكات البحث الٍب استخدمها الباحث عبمع البياانت كاؼبعلومات اؼبتعلقة 
 هبذا البحث، فهي ما يلي:

 (Observationدليل اؼبالحةة ) .ُ
ىي كسيلة يستخدمها اإلنساف العادم يف اكتساب ػبرباتو كمعلوماتو حيث 
قبمع خرباتنا من خالؿ ما نشاىده أك نسمع عنو، كلكن الباحث حْب يالحظ 

                                                           
 َُُاؼبرجع السابق، ص: ّٕ



 
 

ّْ 

 

فإنو يتبع منهجا معينا هبعل من مالحةاتو أساسا ؼبعرفة كاعية أك فهم دقيق لةاىرة 
 ْٕمعينة.

ياانت الٍب تتعلق أبنشطة كيكسب الباحث ىذه اؼبالحةة للحصوؿ على الب
الطالب يف عملية التعليم كالتعلم، كاالتصاؿ بْب اؼبدرس كالطالب، كاالتصاؿ بْب 

 الطالب انفسهم، كمشاركة الطالب يف عملية التعليم كالتعلم. 
  (Interview) دليل اؼبقابلة .ِ

تقصد ابؼبقابلة ىي عملية األسئلة كاإلجابة يف البحث العلمي الذل ذبرم 
كيقـو  ٕٓبْب شحصْب أك أكثر حْب يقابالف كجو لوجو لنيل اؼبعلومات.شفهيا 

الباحث ابؼبقابلة مع رئيس اؼبركز ترقية اللغة العربية كمعلم اللغة العربية ؼبعرفة أراءىم 
عن أنشطة الطالب يف عملية التعليم كالتعلم ككذلك بعض الطالب، كعددىم 

 طبسة طالب للحصوؿ على اؼبعلومات.
ابلة بعد عملية التجربة لتأكيد على البياانت احملصولة من خالؿ كهبرم اؼبق

اؼبالحةة حوؿ مشكالت تعليم القراءة كأرآء اؼبعلم كالطالب عن فعالية استخداـ 
الوسائل اؼبطبوعة "كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء" يف تعليم القراءة كمعوقات 

 تواجهو عند تطبيق ىذا الوسائل يف تعليم القراءة.
 (Kuisioner)دليل االستباانت  .ّ
كىي قائمة من األسئلة أك األحكاـ أك التقريرات الٍب يطلب فيها الرأم كعدة ما  .ْ

( مثال، كقد √يكتب ىذا الرأم كتطلب اإلجابة يوضع عالمة فبيزة كهذه العالمة )

                                                           
 ُّٗ(، ص: ُٕٖٗ)عتماف: دار الفكر للنشر كالتوزيع، ، اساليبو -ادكاتو -البحث العلمي: مفهوموذكقاف عبيدات، ْٕ

75
Kholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara. 2005), hal. 83  



 
 

ْْ 

 

كأشهر أنواع االستبانة ما يسمى مقياس "ليكرت  ٕٔيطلب تقريرا مطوال مكتواب.
(Likert Scale) نسبة إىل كاضع فكرتو، كفيو ربدد طبس درجات لالستجابة ىي "

موافق بشدة، موافق، مَبدد )ؿبايد(، غّب موافق، غّب موافق بشدة. لقد أعد 
الباحث االستبانة أك االستفتاء ككزعو على الطالب )عينة البحث( ؼبعرفة آرائهم يف 

القصة سلسلة اغبيلة  األسلوب التعليمي ابستخداـ الوسائل اؼبطبوعة "كتاب
 كالذكاء" بعد مشاركاهتم يف عملية التعليم ابستخداـ ىذه الوسيلة التعليمية.

كيكوف الباحث عنده اغبرية يف إعطاء القيمة لكل درجات االستجابة 
 ّ)أربع(، مَبدد )ؿبايد(:  ْ)طبس(، موافق:  ٓاؼبثاؿ: "موافق بشدة" قيمتو: 

)كاحد(. مث يطلب الباحث  ُ موافق بشدة: )إثنْب(، غّب ِ)ثالث(، غّب موافق: 
 ٕٕمعدؿ إجابة كل الطالب ابلالسئلة اؼبوجودة يف االستفتاء.

  (Test)  أسئلة االختبار .ٓ
ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أك التمرينات أك آالت األخرل اؼبستخدمة 

 ٖٕجملتمع.لقياس اؼبهارات كاؼبعرفة كالذكاء كالكفاءة كاؼبلكة الٍب يبلكها الفرد أك ا
يفيد اإلختبار معلومات كإعالانت مهمة ؼبعرفة مدل ربصيل الطالب يف العملية 

 (Pre-Test)التعليمية قبل اإلجراء الفصلي كبعده ابستخداـ اإلختبار القبلي 
 ككذلك يف هناية كل الدكر.، (Post-Test)كاإلختبار البعدم 

ألفراد كالفركؽ يستخدـ االختبارات يف القياس كالكشف عن الفركؽ بْب ا
بْب اعبماعات كالفركؽ بْب األعماؿ. كيهدؼ تصميم االختبارات إىل اغبصوؿ 
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على البياانت عن تنمية كفاءات الطالب كاستعاهبم يف فهم النص اؼبقركء من درس 
اللغة العربية خالؿ دراستهم. كيشتمل االختبار على الكفاءة القرائية يف فهم ؿبتول 

لومات التفصيلية، كفهم األفكار الرئيسية من صبل أك النص اؼبقركء، فهم اؼبع
 فقرات.

 البيانػات حتليلك. أسلوب 

بعد كضع االختبارين القبلي كالبعدم على كل من اجملموعتْب التجربية 
كالضابطة، قاـ الباحث بتحليلهما لنيل البياانت الصادقة كؼبعرفة ما بْب ىاتْب 

النتائج. كأما الرمز الذم يستخدمو الباحث اجملموعتْب من فراؽ بعد اؼبقارنة يف 
 فتحليل البياانت اؼبوجودة ىي كما يلي:

 اإلستبانة .ُ
ربلل الباحث بياانت االستبانة من الطالب يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد 
سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك جاكل الشرقية بعد أف هبرب الباحث ىذه 

 القراءة.الوسيلة التعليمية يف تعليم 
كيستخدـ الباحث لتحليل االستبانة من الطالب يف مركز ترقية اللغة العربية 

 ٕٗدبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبندك جاكل الشرقية الرموز اآلتية:
 

  
∑  

∑ 
 x 100% 
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ْٔ 

 

 :البياف
P   اؼبعدؿ أك مئوية قيمة لكل رقم : 
Xi  عدد إجاابت كل بنود السؤاؿ : 
X   عدد أفراد العينة : 

 اإلختبار .ِ
حلل الباحث نتيجة االختبار القبلي كالبعدم لكل اجملموعة ابستخداـ 

 َٖالتايل:(t-test) الرموز 
 

 

 

 

  M  معدؿ النتائج لكل الفصل = 

N  ؾبموع العينية = 

x2∑  ؾبموع االكبراؼ مربعا الفصل الضابط = 

y2∑ ؾبموع االكبراؼ مربعا الفصل التجريبػي = 
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النتيجة الطالب يف اإلختبار ك اإلستبانة كما كجد يف ىذا التقدير من  كأما
 ُٖاعبدكؿ :

 النسبة ادلئوية مدل الدرجات ادلستول الرقم

 %ََُ-%ٓٗ ََُ – ٓٗ فبتاز ُ

 %ْٗ-%َٗ ْٗ – َٗ جيد جدا ِ

 %ٖٗ-%َٖ ٖٗ – َٖ جيد ّ

 %ٕٗ-%َٕ ٕٗ – َٕ مقبوؿ ْ

 %ٗٔ-%َ ٗٔ - َ ضعيف ٓ
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 البحثز. مراحل تنفيذ 

 كىذه اإلجراءات يقـو الباحث بتنفيذىا ابػبطوات اآلتية:

يستأذف الباحث من رئيس اؼبركز ترقية اللغة العربية أف يقـو ابلبحث عن تطبيق  .ُ
 استخداـ كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" يف تعليم القراءة.

 وبديد كتعيْب ؾبموعتْب كىي ؾبموعة التجربية كؾبموعة الضابطة. .ِ
لة التعليمية اؼبستخدـ يعِب ابستخداـ كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء"  الوسي .ّ

 يف تعليم القراءة كبدكف استخدامها يف ؾبموعة الضابطة.
يعليم ابستخداـ كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء"  جملموعة التجريبة كتعليم  .ْ

 بدكف استخدامها جملموعة الضابطة.
قة من خالؿ استخداـ كتاب القصة "سلسلة اغبيلة يقـو الباحث ابؼبالحةة العمي .ٓ

 كالذكاء"  يف تعليم القراءة.
يقـو الباحث يف صبع اؼبةاىر التعليمية الٍب يشمل عملية التعليم، حصيلة التعليم   .ٔ

كأف يقاـ ابلتقوًن يف أخر الدراسة، إلف االختبار إحدل الوسائل يف صبع اؼبعلومات 
 للتقوًن. 

 التعليميصميم الباحث خطة  .ٕ
يقـو الباحث ابالختبار القبلي كالبعدم ؽباتْب اجملموعتْب كنبا اجملموعة التجربية  .ٖ

الٍب تطبق استخداـ كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" يف تعليم القراءة 
كاجملموعة الضابطة الٍب ال تطبق استخداـ كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء"  

 يف تعليم القراءة.
 



 
 

ْٗ 

 

 رابعالفصل ال

 كمناقشتها نتائج البحث كحتليلها

 ادلبحث األكؿ : نبذة اترخيية عن مركز ترقية اللغة العربية  

 ادلوقع اجلغرايف . أ
مركز ترقية اللغة العربية ىي إحدل اؼبؤسسات يف معهد سلفية شافعية الٍب 

يف شارع كياىي  ركز ترقية اللغة العربية، كقع اؼبتتطور اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية
اغبج أسعد مشس العارفْب رقم الواحد سكورجو سيتوبوندك جاكل الشرقية. رقم 

 . 0ُِّْٓٗ ُْْٕٖٓ( َّّٖاؽباتف: )
 اتريخ أتسيس مركز ترقية اللغة العربية  . ب

أتسيس مركز ترقية اللغة العربية دبعهد سافية شافعية سكورجو ئاين عشر من 
وباكؿ أمناء اؼبعهد اؼبيموف ؿباكلة عديدة على ـ. كذالك بعد أف  ُْٗٗشهر إبريل 

إقامة مؤسسة خاصة تتحرؾ يف اللغة العربية. كلكن السعي العةيم منهم ال يزاؿ 
متواجها على العقبات الٍب يتعسركف بعالجها. كال يزاؿ الباحث عن أسبابو اغباقة 

و ال شك أبف الال أنو قد أحسن الةن هبم فردبا ىم يتشاغلوف بوظائفهم اؼبتنوعة فإن
منهم من يباشر أعماال إجتماعية أخرل أك إضافية تسد حاخاهتم حٍب أهنم ال هبدكف 

 .فرصة كاسعة لإلعتناء بتلك األحواؿ األساسية
كأنو قد عقدت صبعية الطالب للمدرسة الثانوية الدكرة العربية الٍب تكوف من 

ها ال سبر أايما حٍب أحد نشطاهتا اػبارجية. كذلك قبل أف يقـو هبا اؼبركز. كلكن
 تنقرض على أقرب زماف بعدـ اىتماـ اؼبدبرين عليها.

 

 



 
 

َٓ 

 

فلما كانت تلك اغبالة تصل اىل حد ـبوؼ انتبو اؼبهتموف ابلعربية يف ىذا 
اؼبعهد أف يدافعوا على صالحينها بْب الطالب. كىم األساتذة الثالثة اؼبألوفة عند 

ط غزايل ك معهدل. فشاكركا ليعاعبوا زماهنم األستاذ ؿبي الدين خطيب ك عبد اؼبقس
تلك األزمنة ك أيخدكف خطوة كاعية يسعوف هبا. فاتفقوا بعد تبادؽبم األراء على 
أتسيس اؼبؤسس الَببوية اػباصة العربية ظبوىا ب" مركز ترقية اللغة العربية" كما 

 شاىدانه حاليا. 
بية أكال األستاذ ؿبي الدين خطيب كمؤسس كرئيس مركز ترقية اللغة العر 

. كىكذا خدـ ؼبدة سنة كاحدة من قبل  ُٓٗٗ – ُْٗٗعندما بدأت يف عاـ 
AD / ART .بعد انتهاء فَبة رائستو استبداؿ يف كقت الحق   ِٖمركز ترقية اللغة العربية

 كادر اؼبقبل كىي: 
 (ٔ.ٗجدكؿ )

 أمساء رؤساء مركز ترقية اللغة العربية
 ادلصد الدكر امساء النمرة

سليمافإيدم  ُ  ََُِ-َُُِ  دبكاساف 

َُِِ-َُُِ ديدم كريواف ِ  ؼببوؾ 

َُِّ-َُِِ دمحم كرداين ّ  رأس 

َُِْ-َُِّ دمحم رضواف ْ  جاكل غربية 

َُِٓ-َُِْ سلطاف أضبد ٓ  فركفولنكو 
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 سومناب َُِٔ-َُِٓ مفتاح العارفْب ٔ

 بندكاسو َُِٕ-َُِٔ صفياف ضبيم ٕ

 رًن اغبسن ٖ
 

 بنجوقبي  َُِٖ-َُِٕ

 
 ج. أىداؼ كادلنهج الدراسي يف مركز ترقية اللغة العربية

لَبقية قدرة اللغة العربية من الطالب عند إتصايل مع غّبىم سلبيا كاف أـ 
إهبابيا، كفهم القرآف الكرًن كاألحاديث النبوية ككتب علـو اإلسالـ. كاؼبنهج يف ىذا 

التقليدم كالعصرل الٍب تستخدمها مركز ىي بطريقة االنتقائي الٍب زبتلط بْب طريقة 
 اؼبعاىد.

 د. ىيكل ادلدبرين يف مركز ترقية اللغة العربية
يف مركز ترقية اللغة العربية فالتنةيمية الالزمة  لتحقيق رؤية كرسالة القصول

كتوفّب السلطة التنفيذية ككاؼبهنية التوزيع اؼبنةم اإلدارم كاإلدارية اؼبعموؿ هبا اؼبهاـ 
لقياـ بو مهنيا كفقا ألىلو. كابإلضافة إىل ذلك، فإنو يتطلب أيضا عامل الٍب يتعْب ا

لتحقيق  مركز ترقية اللغة العربية مؤثر كشعور عاؿ من التفاين، ألف ىذه ارتبطت طريقة
رؤية كرسالة. كلذلك هبب أف تكوف منةمة تنةيما جيدا كىيكل إدارة راسخة كما 

 يلي:
 (ٕ.ٗجدكؿ )

 ترقية اللغة العربيةىيكل ادلدبرين يف مركز 
 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدكر 

 كياىي اغبج أضبد عزائم إبرانبي  مدير ادلعهد
 عزيز نور اؼباجسَب رئيس قسم التعليم غري رمسي
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 حلمي ىداية هللا رئيس قسم اللغة األجنابية
 دمحم رفيع الدين مستشار

 ايدم سليماف
 ديدم كريواف

 دمحم كرداين ايسْب
 دمحم رضواف

 سلطاف أضبد
 مفتاح العارفْب

 صفياف ضبيم
 رًن اغبسن رئيس ادلركز
 دمحم مشس األبرارم انئب رئيس

 ؾبيب الرضبن كاتب
 فرباينندل انئب كاتب

 ضيفي الرضبن أمني الصندكؽ
 دمحم فضائل انئب أمني الصندكؽ

 أقساـ
 سليماف قسم التعليم

 خّب اػبتامي
 بدم أمْب أمرم

 مقيت الراشدم قسم إحياء اللغة
 دمحم لطفي ألفياف
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 مقيت الراشدم قسم إحياء اللغة
 دمحم لطفي ألفياف

 صالح الدين كاحد
 إؽباـ أكرب

 معركؼ علي ىداية هللا قسم األقتصادية
 خّب اغبنفي

 إمراف
 فتح السركر

 إرشاد العباد قسم األدكات ك اللواـز
 دمحم مصباح اؼبنّب

 رجاؿ زين هللا
 أزرل فهليفي

 مستوكي 
 حرينطودمحم حريس 

 قسم النشرة "القليب"
 رمي أضبد رئيس النشرة

 إندرل الرشيد كاتب
 دمحم نوريس فتاح هللا

 إكماؿ ذكرم أمني الصندكؽ
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 ادلعلمني يف مركز ترقية اللغة العربيةق. 
قاؿ علماء الَببية أف األساس يف قباح عملية الَببية كالتعليم ىي اؼبادة. كاؼبادة 
أىم من الطريقة، كالطريقة أىم من اؼبعلم، كرح اؼبعلم أىم من اؼبعلم. هبذا اؼبركز فلديو 
عدد من اؼبعلمْب الذين يدرسوف الطالب. كأهنم يساعدكف اؼبوظفْب لنجاح أعماؽبم. 

  يف مركز ترقية اللغة العربية: كىذا ىو عدد اؼبعلمْب
 (ٖ.ٗجدكؿ )

 عدد ادلعلمني مركز ترقية اللغة العربية

 ادلصدر ادلرحلة امساء النمرة

 لومبوؾ قسم اللغة العربية ؾبيب الرضبن ُ

 بندكاس قسم اللغة العربية صفياف ضبيم ِ

 كاؼبنتاف قسم اللغة العربية سليماف ّ

 لومبوؾ العربيةقسم اللغة  خّب اػبتامي ْ

 ستوبندك قسم اللغة العربية دمحم ظبس األبرارم ٓ

 فركبولنكو قسم اللغة العربية سلطاف أضبد ٔ

 لومبوؾ قسم اللغة العربية بودم أمْب أمرم ٕ

 

 

 



 
 

ٓٓ 

 

 ادلبحث الثاين : نتائج البحث كحتليلها 
يف ىذا البحث سيبْب الباحث عن نتائج البحث كربليلها الذم يتعلق أبسئلة 

استخداـ الوسائل فعالية البحث يعِب استخداـ الوسائل اؼبطبوعة يف تعليم القراءة ك 
 اؼبطبوعة يف تعليم القراءة، فلذلك سيعرض الباحث البياانت البحث كربليلها.

 القراءةإستخداـ الوسائل ادلطبوعة يف تعليم  . أ
سلسلة اغبيلة كالذكاء" "كتاب القصة  ستخداـابقاـ الباحث بعملية التطبيق 

. قبل قاـ الباحث بعملية التطبيق فقاـ الباحث ابؼبالحةة كاؼبقابلة يف تعليم القراءة
ؼبعرفة كفاءة الطالب كمشكلتهم كإحتياجاهتم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة 

 القراءة.
 ظة كادلقابلة يف عملية تعليم القراءةنتيجة ادلالح .ٔ

انؿ الباحث نتائج اؼبالحةة كاؼبقابلة مع اؼبعلم كبعض الطالب عن عملية 
التعليم كالتعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة. أف أىداؼ تعليم اللغة العربية يف 

ايل مع غّبىم مركز ترقية اللغة العربية لَبقية قدرة اللغة العربية من الطالب عند إتص
 سلبيا كاف أـ إهبابيا، كفهم القرآف الكرًن كاألحاديث النبوية ككتب علـو اإلسالـ.

الكالسيكية كابلطريقة كيعلم اؼبعلم اللغة العربية يف مهارة القراءة ابستخداـ كتاب 
 ّٖالقواعد كالَبصبة.

ترقية  عملية تعليم القراءة العربية يف مركز كاؼبشكالت الٍب يوجهها الباحث من
كل الشرقية ال تزاؿ ابلطريقة االلغة العرببية دبعهد سلفية شافعية سوكرجو سيتوبوندك ج

التقليدية ابستعماؿ أك استخداـ الكتب الكالسيكية مثل كتاب فقو، كتفسّب، ككبو 
كصرؼ. ىذه ىي الٍب ذبعل يف أفكار الطالب صبودا، كمعرفتهم حوؿ مصطلحات 

 ىذا يؤديهم إىل عدـ معرفتهم ابؼبصطلحات اعبديدةفقهية ككبوية كصرفية فحسب. ك 

                                                           
 َُِٕ -ٕ-ْنتيجة اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية مركز ترقية اللغة العربية يف اتريخ ّٖ
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اؼبعاصرة الٍب تستخدـ كثّبا يف ىذا العصر. كيشعركا الطالب ابلتعب كاؼبالؿ ألف 
 ْٖيستخدـ اؼبعلم ابلطريقة التقليدية أك القواعد كالَبصبة.

إستنادا من اؼبشكالت السابق أف مركز ترقية اللغة العربية وبتاج إىل الوسائل 
كاؼبمتعة مثل كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء لتعليم القراءة كلَبقية  كفائة  أعبذابة

الطالب يف مهارة القراءة تركيزا لفهم اؼبقركء كلزايدة معرفة الطالب ابؼبصطلحات 
اعبديدة. ألف كتاب القصة احدل من اؼبواد الواقعية اؼبفيدة يف تعليم اللغة. كيستخدـ 

 القراءة دبركز ترقية اللغة العربية. الباحث ىذا كتاب يف تعليم
 خطوات استخداـ كتاب القصة سلسلة احليلة كالذكاء .ٕ

يف اؼبرحلة  التطبيق بعمليةإجراءات عملية اؼبالحةة كاؼبقابلة قاـ الباحث  بعدل
اؼبتوسطة من الطالب يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد سلفية شافعية سكورجو 

سم الباحث يف مرحلة اؼبتوسطة إىل اجملموعتْب كنبا: سيتوبوندك جاكل الشرقية. فق
( عشركف طالبا. َِ( عشركف طالبا، كاجملموعة التجربية )َِاجملموعة الضابطة )

فاجملموعة الضابطة علمها معلم اللغة العربية يف ىذه اؼبرحلة. فقاـ الباحث ستة لقاء 
ر القبلى كاالختبار البعدل كىي للمجموعة التجربية أربع لقاء، كلقاءاف الباقي لالختبا

 لتلك اجملموعتْب.
التجربية  كاجملموعةكقاـ الباحث ابالختبار القبلي ربريراي يف اجملموعة الضابطة 

ؼبعرفة كفاءة الطالب يف مهارة القراءة قبل استخداـ كتاب القصة "سلسلة اغبيلة 
( َْرحلة )(. كأما عدد الطالب يف ذلك اؼبَُِٕاكتوبر  ِٗكالذكاء" يف التاريخ )

طالاب. كأما اػبطوات يف تعليم القراءة بتطبيق كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء فيبْب  
 كما اييل:

 

                                                           
   َُِٕ-ٕ-ُنتيجة اؼبالحةة، يف اتريخ ْٖ



 
 

ٕٓ 

 

(، يف اغبصة األكؿ، كبدأ َُِٕاكتوبر  ُّيف اللقاء األكؿ، ليلة األربعاء ) 
الباحث األكؿ إبعطاء أك تطبيق تعليم القراءة ابستخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة 

اء يف الفصل التجرييب. يف ىذه الفرصة يبحث الباحث فقراتف يعِب الفقرة األكؿ كالذك
كفقرة الثاين من تلك نص. كفتح الباحث الدرس ابلسالـ، مث أسئل الطالب ما صعب 

بشرح لطالب  من ىذا الكتاب بعد االختبار القبلي. مث يف اإلجراء األكؿ بدأ الباحث
القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء، مث يستمر الباحث عن كيف عملية تعليم القراءة بكتاب 

إبعطاء الكلمة اؼبفتاحية الٍب تتعلق ابؼبوضوع من كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء 
 يعِب " التاجر األمْب ". كأما النص الٍب أعطها الباحث إىل الطالب فهي كما يلي:

 
 التَّاِجُر اأْلَِمنْي 

 
ًثيػٍري ًمنى اأٍلىبٍػقىاًر كىاعبٍىاميٍوًس كىاأٍلىٍغنىاـً  ٍيًو اٍلكى ًبيػٍره لىدى ًجره كى اغبٍىاجُّ ًإبٍػرىاًىٍيم اتى
ًعٍيًز، كىقىٍد عيًرؼى ابًىمىانىًتًو الشًَّدٍيدىة، كىذىاتى يػىٍوـو ىىجىمى كىٍلبه عىلىى مىًعٍيًز اغبٍىاٌج  كىاٍلمى

يىافي، كىعىاعًبيٍوا جيريٍكح اٍلمىاًعزىة. جىاءى رىجيله غىرًٍيبه عىٍن ًإبٍػرىاًىٍيم فىجىرىحى مىاًعزىة فىأىسٍ  بػٍ رىعي الصًٌ
ل مىاًعزىة ًمٍن مىًعٍيز اغبىاج  القىٍريىة، كىسىأىؿى عىٍن مىٍنزًًؿ اغبىاج ًإبٍػرىاًىٍيم، كىكىافى ييرًٍيدي أىٍف يىٍشَبى

ًعٍيز كىقىعى ًإٍختً  يىار الرَّجيل عىلىى اٍلمىاًعزىة اَّلًٌب جىرىحىهىا ًإبرىاًىٍيم، كىًعٍندىمىا كىصىلى ًإىلى اٍلمى
ثػىلىهىا.  يىاف دبىا حىدى بػٍ ، كىملٍى يػىرى أىثػىرى اعٍبيريٍكح يف رًٍجلىيػٍهىا، كىملٍى ىبىٍربٍهي الصًٌ  اٍلكىٍلبي

 ، ٍبًن اغبىاج ًإبٍػرىاًىيم. عىًلمى اغبىاج ًإبٍػرىاًىيم دبىا حىدىثى كىأىٍعًطى الرَّجيل الثَّمىن اًلً
فػىغىضىبى أىشىدَّ اٍلغىضىب، كىعىاتىبى اًبٍػنيوي عىتىاابى شىًدٍيدنا، أًلىنَّوي ملٍى ىبىٍرب الرَّجيل دبىا حىدىثى 
منا لىعىلى الرَّجيل يىٍكتىًشفي جيريٍكحيهىا  لًٍلمىاًعزىة. حىارى اغبٍىاج ًإبٍػرىاًىيم يف أىٍمرًًه، كىأىنٍػتىًةري أىايَّ

ٍد اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىٍيم ميفىرنا ًمٍن أىٍف يػىنػٍفىقى شبىىنػيهىا كيلُّوي فػىييًعٍيديىا اًلىٍيًو، لىًكن  الرَّجيل ملٍى يىًعٍد، فػىلىٍم هبًى
ًبًل اػبٍىٍّب. كىكىافى اٍلليصيٍوص يػيهىاصًبيٍوفى اٍلقىٍريىة، كىيىٍسرًقػيٍوفى مىا يىٍستىًطيػٍعيٍوفى سىٍرقػىتىو ًمٍن  يف سى

ًحٍْب كىأىٍموىاؽًبمٍ  ، كىافى اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىٍيم يػيبىذَّؿ كيلُّ مىا يف كيٍسًعًو لًتػىٍعوًٍيًض أىٍىلي مىوىاًشى اٍلفىالى
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بػٍُّونىو. يػٍعنا وبًي  قػىٍريىًتًو عىمىا سىرًؽى ًمٍن مىوىاش كىأىٍموىاؿ فبَّا جىعىلى أىٍىلي اٍلقىٍريىة صبًى
ا ًإىلى بػىٍيًتًو يف كى  لىةو كىافى اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىيم عىاًئدن ٍقتو ميتىأىخَّرو ًمنى اٍللىٍيًل، كىذىاتى لىيػٍ

فػىهىجىمى عىلىٍيًو اٍلليصيٍوصي كىأىرىاديكا أىٍف أيىٍخيذيكا مىا مىعىوي ًمٍن أىٍموىاًؿ كىضًبىارًًه، كىلىًكٍن اغبىاٌج 
ًثٍّب ًمنى اأٍلىٍموىاؿ ًإذى  ا عىرىؼى ًإبٍػرىاًىيم عىرىفػىهيم بًنػىٍفًسًو، كىأىٍخبػىرىىيٍم أىنَّوي سىٍوؼى يػيٍعًطٍيًهم اٍلكى

ٍرقىًة.  األىسبىاب الًٌَّب تىٍدفػىعيهم ًإيلى السًٌ
ديٍكف أىٍعمىاال، فػىرىؽى اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىيم  م الى هبًى عىرىؼى اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىيم ًمنػٍهيم أىهنَّ

ٍتػىنػىعي  وا عىن غًبىالىًتًهم، فػىعىرىضى اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىيم عىلىٍيهم أىٍعمىاال ًبرىكىاًتب ميغىرية ًبشىٍرطو أىٍف يبى
السٍَّرقىة، كىيػىٍرديكا مىا سىٍرقػيٍوهي، فػىوىافىقى اٍلليصيٍوص عىلىى عىرض اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىيم فىأىخىذىىيم ًإىلى 
يػىقيٍوميٍوف هًبىا، فىسىعىديكا سىعىادىةن اًبلُّغىًة، كىيف الٌصبىاح أىعىاد  مىٍنزًلًًو، كىحىدىدىؽبىيٍم اأٍلىٍعمىاؿ اَّلًٌب سى

ًحٍْب اٌلىًذٍينى اٍلليصيٍوص مىا سى  ٍرقػيٍوهي ًإىلى اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىيم، فىاٍستىٍدعى اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىيم اٍلفىالى
سىرىقىٍت مىوىاًشٍيًهم، كىرىدى إًلىٍيًهم مىا سىرىؽى ًمنػٍهيم فىشيٍكريٍكهي عىلىى اٍلعىمىًل اٍلعىًةٍيًم، كىٍدعيٍوا هللا 

ًحهىا.أىٍف يػيبىارًؾ لىوي يف ذًبىارىتًًو كىيىزًٍيدي   أىٍرابى
 

كعلم الباحث ابلطريقة اإلنتقائية كمث كل الطالب يفكركف كيبحثوف عن النص 
معا، كبعد ذلك أجاب الطالب صباعة )األسئلة كاألجوبة بْب الباحث كالطالب( 
ككذالك الباحث يستعمل كسائل التعليمية، أك يستعمل صبلة الٍب تتعلق من النص مث  

 ة يف السبورة. بعد ما عرؼ الطالب معُب القصة منكتب الطالب الكلمة اؼبفتاحي
أم يبثل األشخاص فيو لتأكيد فهمهم عن معاين  ىذا اؼبوضوع فطلب اؼبعلم طالبو

دقيقة مث اختتاـ الدرس  ْٓفيو كلَبقية سركرىم عند تعليمو، حٍب هناية الدرس قدر 
 ءة ابستخداـ كتابابلسالـ. من اللقاء األكؿ أف الباحث انؿ البياانت عن تعليم القرا
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القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء فهي فصاحة القراءة لطالب كيفهموا مهارة القراءة 
اعبديدة ابلوسائل التعليمية يشعر الطالب ابلفرح كاؽبماسة يف إلقاء مهارة القراءة 

 بسبب اؼبعلم يبْب مهارة القراءة ابلوسائل التعليمية.

(، يف ىذا اللقاء كٌرر الباحث َُِٕنوفمرب  ُيف اللقاء الثاين، ليلة اػبميس )
الدرس اؼباضي، سأؿ عن الكلمة اؼبفتاحية الٍب أعطها. بعد يكرير الدرس، أمر 
الباحث إىل الطالب ليقرئوا النص عن اؼبوضوع " التاجر األمْب " مث بْب الباحث عن 

لطالب الناص فقرة الثالث كفقرة الربع حٍب فهموا الطالب. إذا كجد الصعوبة من ا
عن الناص كالكلمة كاؼبفردات الٍب تتعلق عن اؼبوضوع، فسأؿ الطالب إىل الباحث، 
فأجب الباحث مباشرة على تلك األسئلة. كعند هناية الدرس، كرر الباحث بينا مرة 
كاحدة. مث اختتاـ الدرس ابلسالـ. من اللقاء الثاين أف الباحث انؿ البياانت عن 

القصة سلسلة اغبلية كالذكاء فهي يناؿ الطالب  تعليم القراءة ابستخداـ كتاب
 الفردات اعبديدة كيفهموا اؼبقركء عن فقرة األكىل حٍب الفقرة األخر.

(، يف ىذا اللقاء، بدأ الباحث َُِٕنوفمرب  ّيف اللقاء الثالث، ليلة السب )
يف  األكؿ إبعطاء أك تطبيق تعليم القراءة ابستخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء

الفصل التجرييب. يف ىذه الفرصة يبحث الباحث الفقرة من تلك نص. كفتح الباحث 
الدرس ابلسالـ، مث أسئل الطالب ما صعب من ىذا الكتاب بعد االختبار القبلي. مث 

بشرح لطالب عن كيف عملية تعليم القراءة بكتاب  يف اإلجراء األكؿ بدأ الباحث
تمر الباحث إبعطاء الكلمة اؼبفتاحية الٍب تتعلق القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء، مث يس

ابؼبوضوع من كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء يعِب " دمحم كجورج ". كأما النص 
 الٍب أعطها الباحث إىل الطالب فهي كما يلي:
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 دمحم ك جورج

اًديًَّة اًبٍلقىاًىرىًة كىافى يػيٍوجىدي تًٍلًميٍ  ٍعدى اًرًس اإٍلً اًف أىحىدينبيىا ييسىمَّى يف ًإٍحدىل اٍلمىدى ذى
قىًة  اًف عىلىى عىالى نػىهيمىا طىيًٌبىةن. ظىلَّ التًٌٍلًمٍيذى قىةي بػىيػٍ انىًت اٍلعىالى ؿبيىمَّده كىٍاآلخىري ييسىمَّى جيٍورىٍيٍج. كى

نىةي تىٍشتىًعلي بػىٍْبى بػىٍعًض اٍلميٍسًلًمٍْبى كىبػىٍعًض اٍلميًسٍيًحٍْبى  أىًت اٍلًفتػٍ أىًت طىيًٌبىةو حىٌبَّ بىدى فػىبىدى
يِّا كىأىخىذى اأٍلىٍمري يػىتىحىوَّؿي ًإىلى ًحٍقدو كىكىرىاًىيىةو، كىأىخىذىٍت  نػىهيمىا تىٍضًعفي تىٍدرهبًٍ قىةي بػىيػٍ اٍلعىالى
نػىهيمىا. ظىلَّ كيلّّ ًمنػٍهيمىا عىلىى مىٍوًقًفًو ًمنى اػبًٍصىاـً كىاٍلكيٍرًه ًإىلى أىٍف  ًميىةه تػىقىعي بػىيػٍ ميشىادَّاته كىالى

، كىاٍشتػىرىؾى كيلّّ ًمنػٍهيمىا يف الٌرًٍحلىًة. ذىىىبى أىعٍ  لىنىًت اٍلمىٍدرىسىةي عىٍن ًقيىاـً رًٍحلىةو ًإىلى اٍلفييػيٍوـً
. ٌرًسىاًت ًإىلى اٍلفييػيٍوـً ٌرًًسٍْبى كىاٍلميدى ًمٍيًذ كىبػىٍعضي اٍلميدى  ؿبيىمَّده كىجيٍورىٍيٍج كىاٍلعىًدٍيدي ًمنى التَّالى

ًإىلى حبيىيػٍرىًة قىاريٍكٍف طىلىبػيٍوا ًمٍن مىٍسئيوىًل الٌرًٍحلىًة التَّجىوُّؿى يف ًميىاًه كىبػىٍعدى كيصيٍوؽًبًٍم 
يػٍرىًة ًبوىاًسطىًة اٍلقىوىاًرًب، فػىوىفىقى مىٍسئيوًؿ الٌرًٍحلىًة كىتػىعىمَّدى اٍلمىٍسئيوؿي أىٍف يىكيٍوفى ؿبيىمَّده  اٍلبيحى

نػىهيمىا، كىاًبٍلًفٍعًل رىكىبى ؿبيىمَّده كىجيٍورىٍيٍج عىلىى مىًٍبو قىاًربو كىاًحدو سىوً  . لىعىلى هللاى يىٍصًلحي بػىيػٍ ايِّ
ـى أىحىدينبيىا اًبلتٍَّجًدٍيًف تػىرىؾى اآلخىري  كىجيٍورىٍيٍج اٍلقىاًربى كىبىدىءىا يف التٍَّجًدٍيًف كىلىًكٍن كيلَّمىا قىا

ًظرنا ًإىلى اعبًٍهًَّة اأٍليٍخرىل، كىبػى  افىوي ًمٍن يىًدًه انى ًبيػٍره أىٍحدىثى ؾًبٍدى ٍعدى كىٍقتو قىًصٍّبو مىرَّ ميرىكَّبه كى
ا. فىاٍرتىسىمى عىلىى كىٍجًو كيلًٌ ًمنػٍهيمىا اػبٍىٍوؼي كىالرٍُّعبي مثيَّ ًاٍزدىادىًت اأٍلىٍموىاجي  مىٍوجنا شىًدٍيدن

ثيمىا شىاءىٍت. كىىينىا يػٍ حي حى نػىهيمىا،  فىصىارى اٍلقىاًربي كىأىنَّوي كىرىقىةه ربىىرَّكيوي الٌرايى كىديٍكفى أىٌم ًإتًٌفىاؽو بػىيػٍ
سىارىعىا يف التٍَّجًدٍيًف سىًوايِّ كىعىلىٍت أىٍصوىاتػيهيمىا اًبلدُّعىاًء كىطىلىًب اٍلعىٍوًف ًمنى هللًا اٍلوىاًحًد 

 الًَّذل يىٍشَبىًكىاًف سىًوايِّ يف ًعبىادىتًًو. 
 

كيبحثوف عن النص  كعلم الباحث ابلطريقة اإلنتقائية كمث كل الطالب يفكركف
معا، كبعد ذلك أجاب الطالب صباعة )األسئلة كاألجوبة بْب الباحث كالطالب( 

 ككذالك الباحث يستعمل كسائل التعليمية، أك يستعمل صبلة الٍب تتعلق من النص مث



 
 

ُٔ 

 

كتب الطالب الكلمة اؼبفتاحية يف السبورة. بعد ما عرؼ الطالب معُب القصة 
اؼبعلم طالبو أم يبثل األشخاص فيو لتأكيد فهمهم عن من ىذا اؼبوضوع فطلب 

دقيقة مث اختتاـ  ْٓمعاين فيو كلَبقية سركرىم عند تعليمو، حٍب هناية الدرس قدر 
الدرس ابلسالـ. من اللقاء األكؿ أف الباحث انؿ البياانت عن تعليم القراءة 

طالب كيفهموا ابستخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء فهي فصاحة القراءة ل
مهارة القراءة اعبديدة ابلوسائل التعليمية يشعر الطالب ابلفرح كاؽبماسة يف إلقاء 

 مهارة القراءة بسبب اؼبعلم يبْب مهارة القراءة ابلوسائل التعليمية.
(، يف ىذا اللقاء كٌرر الباحث َُِٕنوفمرب  ْيف اللقاء الرابع، ليلة األحد )
اؼبفتاحية الٍب أعطها. بعد يكرير الدرس، أمر الدرس اؼباضي، سأؿ عن الكلمة 

الباحث إىل الطالب ليقرئوا النص عن اؼبوضوع " دمحم ك جورج " مث بْب الباحث 
الفرقة الباقي من الناص حٍب فهموا الطالب. إذا كجد الصعوبة من الطالب عن 
الناص كالكلمة كاؼبفردات الٍب تتعلق عن اؼبوضوع، فسأؿ الطالب إىل الباحث، 
فأجب الباحث مباشرة على تلك األسئلة. كعند هناية الدرس، كرر الباحث بينا مرة 
كاحدة. مث اختتاـ الدرس ابلسالـ. من اللقاء الثاين أف الباحث انؿ البياانت عن 
تعليم القراءة ابستخداـ كتاب القصة سلسلة اغبلية كالذكاء فهي يناؿ الطالب 

 قرة األكىل حٍب الفقرة األخر.الفردات اعبديدة كيفهموا اؼبقركء عن ف
( يف الساعة السابعة َُِٕنوفمرب  ٕيف اللقاء اػبامس، ليلة األربعاء  )

كالنصف حٍب الساعة الثامنة كالربع. بدأ الباحث للعمل اإلختبار البعدم حٍب اختتاـ 
الدرس. من اللقاء اػبامس أف الباحث يناؿ البياانت عن تعليم مهارة القراءة 

اب القصة سلسلة اغبلية كالذكاء فهي الطالب يفهموف كل النص. كىذا ابستخداـ كت
 من خطوات تعليم مهارة القراءة ابستخداـ كتاب القصة سلسلة اغبلية كالذكاء.



 
 

ِٔ 

 

تعليم القراءة يف اجملموعة الضابطة بغّب كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء 
ن نتائج اإلختبار القبلي التعليمية زادت خربة يعِب فعالة. كيعترب ىذه الزايدة م

كاإلختبار البعدم. أما نتائج اإلختبار البعدم أعلى من نتائج الإلختبار القبلي. كلكن 
 ىذه فعالة يف اجملموعة الضابطة ليست عالية مقارنة ابلزايدة من ؾبموعة التجربية. 

إف كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء الٍب استخدمها الباحث يف تعليم 
يف اؼبرحلة اؼبتوسطة مناسبة ابػبطوات اؼبطلوبة، كيستطيع أف ترقي الطالب القراءة 
على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة كالػجملة  فهم اؼبقركء يف قدرة الطالبعلى 

، ككاف الباحث كالفقرة كالقطعة كلها ككذالك يف استنتاج الفكرة األساسية يف النص
الطالب يشعر ابغبماسة، نشاط، كفهم قد بْب القراءة بوسائل التعليمية، ككاف 

ابستخداـ الكتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء إف استخداـ كتاب  القصة سلسلة 
فهم اؼبقركء يف اغبيلة كالذكاء يف تعليم مهارة القراءة يستطيع أف يرقي قد الطالب على 

كلها   على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة كالػجملة كالفقرة كالقطعة قدرة الطالب
 ككذالك يف استنتاج الفكرة األساسية يف النص.

 فعالية استخداـ كتاب القصة سلسلة احليلة كالذكاء . ب
كؼبعرفة فعالية كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء، قاـ الباحث عملية اإلختبار 

 للمجموعة الضابطة كالتجربة. 
 نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربية كالضابطة .ٔ

كيف ىذا الباب يعرض الباحث البياانت الٍب يتعلق بنتائج البحث. فهذه النتائج 
تتكوف من نتيجة االختبار القبلي كنتيجة االختبار البعدم من اجملموعتْب إما اجملموعة 

( اإلحصاء. كوبصل من t-testالضابطة كيف الفصل التجريب كحللها ابستخداـ الرموز )
عدم فاجملموعتْب الضابطة كالتجربية نتائج االختبار. أما إجراء اإلختبار القبلي كالب

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي:

 



 
 

ّٔ 

 

 (ٗ.ٗجدكؿ  )
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة أمساء الطالب الرقم
 ضعيف َٕ أضبد دييب سوسىلو ُ
 ضعيف ْٓ فوزف عمّب ِ
 ضعيف ْٓ دمحم لطفى ّ
 ضعيف َٔ أضبد نور حليم ْ
 مقبوؿ ٖٕ فقو عرشى أنغاكاف ٓ
 ضعيف ْٓ دمحم زائم األخيار ٔ
 ضعيف ْٓ أضبد رجل كرنياكف ٕ
 ضعيف ْٖ أندل فرمنشاه ٖ
 ضعيف ٖٔ رزقي مهيندرا ٗ
 مقبوؿ ٕٓ أضبد فعدل ؿبرس َُ
 مقبوؿ َٕ دمحم ركبيت عزئم ُُ
 ضعيف ِْ ريو أنغارا ُِ
 مقبوؿ ٖٕ التماميفقي عمر  ُّ
 ضعيف َٔ ابغوس دمحم ريزا ُْ
 ضعيف َٔ سوغيتو فراستيو ُٓ
 ضعيف ْٖ فحرجل ُٔ
 ضعيف ْٓ أضبد ابسوين ُٕ
 ضعيف ٖٔ راندم فراستيو ُٖ

 
 



 
 

ْٔ 

 

 مقبوؿ ٖٕ دمحم نوفل مولنا ُٗ
 ضعيف َٔ الفا رزقي َِ

  ٖٗٔٔ العدد
 ٚ.ٙ٘ ادلعدلة

 
ظهر أف الطالب نلوا الدرجة اؼبعدلة فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلى، 

(، يف -(، يف مستول جيد جدا: )-( كأما الطالب يف مستول فبتاز: )ٕ.ٕٓ)
(. كمن ُٓ(، يف مستول ضعيف: )ٓ(، يف مستول مقبوؿ: )-مستول جيد: )

ىنا فإف قدمت على تعليم القراءة بنتيجة ضعيف. أما نتائج اإلختبار البعدل 
 :للمجموعة الضابطة كما يلي

 (٘.ٗجدكؿ )
 نتائج االختبار البعدل للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة أمساء الطالب الرقم
 ضعيف َٔ أضبد دييب سوسىلو ُ
 ضعيف ِٔ فوزف عمّب ِ
 ضعيف ٖٔ دمحم لطفى ّ
 جيد ٖٔ أضبد نور حليم ْ
 ضعيف ْٖ فقو عرشى أنغاكاف ٓ
 ضعيف َٔ دمحم زائم األخيار ٔ
 ضعيف َٔ كرنياكفأضبد رجل   ٕ
 ضعيف َٔ أندل فرمنشاه ٖ

 



 
 

ٔٓ 

 

 مقبوؿ ٖٕ رزقي مهيندرا ٗ
 ضعيف ْٓ أضبد فعدل ؿبرس َُ
 ضعيف ْٓ دمحم ركبيت عزئم ُُ
 ضعيف ِٔ ريو أنغارا ُِ
 ضعيف َٔ فقي عمر التمامي ُّ
 مقبوؿ َٕ ابغوس دمحم ريزا ُْ
 ضعيف ْٓ سوغيتو فراستيو ُٓ
 ضعيف ْٓ فحرجل ُٔ
 ضعيف َٔ ابسوينأضبد  ُٕ
 جيد َٖ راندم فراستيو ُٖ
 ضعيف ٖٓ دمحم نوفل مولنا ُٗ
 ضعيف َٔ الفا رزقي َِ

  ٕٛٗٔ العدد
 ٗ.ٕٙ ادلعدلة

 
فمن نتائج ىذا اإلختبار البعدل، ظهر أف الطالب نلوا الدرجة اؼبعدلة 

(، يف -(، يف مستول جيد جدا: )-( كأما الطالب يف مستول فبتاز: )ِْٖ.ُ)
(. كمن ُٔ(، يف مستول ضعيف: )ِ(، يف مستول مقبوؿ: )ِمستول جيد: )

 ىنا فإف قدمت على تعليم القراءة بنتيجة ضعيف.

 
 
 



 
 

ٔٔ 

 

 نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربية .ٕ
 أما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية كما يلي:

 (ٙ.ٗجدكؿ )

 التجربيةنتائج اإلختبار القبلي للمجموعة 

 التقدير النتيجة أمساء الطالب الرقم
 ضعيف ْٖ قمر الزماف ُ
 ضعيف ِٔ أضبد شكور ِ
 مقبوؿ َٕ نوفل فائق ّ
 ضعيف ِٔ أسعد البحر ْ
 ضعيف َٓ اغوس سليم ٓ
 ضعيف َّ خّب الرجل ٔ
 ضعيف ِٔ اضبد فيصل رفلي ٕ
 ضعيف ْٖ عبد الرقيب ٖ
 مقبوؿ ٖٕ حبيب الرزؽ ٗ
 ضعيف ْٖ اليقْب دمحم عْب َُ
 ضعيف ْٓ دمحم لبيب فردكس ُُ
 ضعيف ْٓ لطفي ىندايين ُِ
 ضعيف ِْ عنجوف بيهقي ُّ
 جيد َٖ أديتيا مولنا ُْ
 ضعيف ْٖ ؾبمد فيدم ُٓ

 
 



 
 

ٕٔ 

 

 ضعيف َٔ أضبد نور ىدل ُٔ
 ضعيف َٔ حسن سيف الدين ُٕ
 ضعيف ْٖ دمحم فرقاف ُٖ
 ضعيف ْٓ فائز األمْب ُٗ
 ضعيف ٖٔ عريف الفرزم َِ

  ٕٙٔٔ العدد
 ٖ.ٙ٘ ادلعدلة

 
فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلى، ظهر أف الطالب نلوا الدرجة اؼبعدلة 

(، يف -(، يف مستول جيد جدا: )-( كأما الطالب يف مستول فبتاز: )0ّٔٓ)
(. كمن ُٕ(، يف مستول ضعيف: )ِ(، يف مستول مقبوؿ: )ُمستول جيد: )

القراءة بنتيجة ضعيف. أما نتائج اإلختبار البعدم ىنا فإف قدمت على تعليم 
 للمجموعة التجربية كما يلي:

 (ٚ.ٗجدكؿ )
 نتائج اإلختبار البعدم للمجموعة التجربية

 التقدير النتيجة أمساء الطالب الرقم
 مقبوؿ ْٕ   قمر الزماف ُ
 فبتاز ََُ أضبد شكور ِ
 جيد َٖ نوفل فائق ّ
 جيد جدا ْٗ أسعد البحر ْ
 جيد جدا ْٗ اغوس سليم ٓ

 



 
 

ٖٔ 

 

 جيد جدا ْٗ خّب الرجل ٔ
 جيد ٖٖ اضبد فيصل رفلي ٕ
 جيد جدا ْٗ عبد الرقيب ٖ
 فبتاز ََُ حبيب الرزؽ ٗ
 جيد ِٖ دمحم عْب اليقْب َُ
 جيد جدا ْٗ دمحم لبيب فردكس ُُ
 جيد جدا ْٗ لطفي ىندايين ُِ
 جيد َٖ عنجوف بيهقي ُّ
 جيد ٖٖ أديتيا مولنا ُْ
 مقبوؿ ْٕ ؾبمد فيدم ُٓ
 جيد جدا ْٗ أضبد نور ىدل ُٔ
 جيد جدا َٗ حسن سيف الدين ُٕ
 جيد َٖ دمحم فرقاف ُٖ
 جيد ٖٖ فوزف األمْب ُٗ
 جيد ٖٖ عريف الفرزم َِ

  ٓٚٚٔ العدد
 ٘.ٛٛ ادلعدلة

 
 
 
 
 



 
 

ٔٗ 

 

فمن نتائج ىذا اإلختبار البعدم، ظهر أف الطالب نلوا الدرجة اؼبعدلة 
(، يف ٖ(، يف مستول جيد جدا: )ِالطالب يف مستول فبتاز: )( كأما ٓ.ٖٖ)

(. كمن -(، يف مستول ضعيف: )ِ(، يف مستول مقبوؿ: )ٖمستول جيد: )
 ىنا فإف قدمت على تعليم القراءة بنتيجة جيد.

 مقارنة نتائج اإلختبار القبلى كالبعدل للمجموعة الضابطة .ٖ
م للمجموعة التجربية، كبعد شرح الباحث نتائج اإلختبار القبلي كالبعد

فقدـ الباحث اؼبقارنة بْب إختبار القبلي كالبعدم لتلك اجملموعة. كاؼبقارنة كما 
 يلي:

 (ٛ.ٗجدكؿ )
 ادلقارنة بني اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة

 فئة النتائج التقدير الرقم
 اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 ادلئوية

 - - - - ٓٓٔ-ٜ٘ ممتاز ٔ
 - - - - ٜٗ-ٜٓ جيد جدا ٕ
 %ٓٔ ٕ - - ٜٛ-ٓٛ جيد ٖ
 %ٓٔ ٕ %ٕ٘ ٘ ٜٚ-ٓٚ مقبوؿ ٗ
 %ٓٛ ٙٔ %٘ٚ ٘ٔ ٜٙ-ٓ ضعيف ٘

 %ٓٓٔ ٕٓ %ٓٓٔ ٕٓ العدد
 

كابلنسبة اىل بياف اؼبقارنة بْب اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة فةهر 
 %(ٓ%( من الطالب يف مستول ضعيف، ك )ٕٓيف اإلختبار القبلي ) أف



 
 

َٕ 

 

( من الطالب يف مستول جيد، ك -من الطالب يف مستول مقبوؿ، ك )
( من الطالب يف مستول جيد جدا. كأما يف اإلختبار البعدم ظهر أف -)
%( يف َُ%( يف مستوم مقبوؿ، 0 )َُ%( يف مستول ضعيف، ك )َٖ)

( يف مستول فبتاز. كىذا -( يف مستول جيد جدا، ك )-مستول جيد، ك )
 يجة اإلختبار البعدم أكرب من نتيجة القبلى.   البياف يعِب أف نت

 مقارنة نتائج اإلختبار القبلى كالبعدل للمجموعة التجربية .ٗ
كبعد شرح الباحث نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربية، 
فقدـ الباحث اؼبقارنة بْب إختبار القبلي كالبعدم لتلك اجملموعة. كاؼبقارنة كما 

 يلي:
 
 (ٜ.ٗجدكؿ )

 ادلقارنة بني اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربية

 فئة النتائج التقدير الرقم
 اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 ادلئوية

 %ٓٔ ٕ - - ٓٓٔ-ٜ٘ ممتاز ٔ
 %ٓٗ ٛ - - ٜٗ-ٜٓ جيد جدا ٕ
 %ٓٗ ٛ %٘ ٔ ٜٛ-ٓٛ جيد ٖ
 %ٓٔ ٕ %ٓٔ ٕ ٜٚ-ٓٚ مقبوؿ ٗ
 - - %٘ٛ ٚٔ ٜٙ-ٓ ضعيف ٘

 %ٓٓٔ ٕٓ %ٓٓٔ ٕٓ العدد
 
 



 
 

ُٕ 

 

كابلنسبة اىل بياف اؼبقارنة بْب اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة 
%( من الطالب يف مستول ضعيف، ٖٓالتجربية فةهر أف يف اإلختبار القبلي )

مستول %( من الطالب يف ٓ%( من الطالب يف مستول مقبوؿ، ك )َُك )
( من الطالب يف مستول جيد جدا. كأما يف اإلختبار البعدم ظهر -جيد، ك )

%( يف َْ%( يف مستوم مقبوؿ، 0 )َُ( يف مستول ضعيف، ك )-أف )
%( يف مستول فبتاز. َُ%( يف مستول جيد جدا، ك )َْمستول جيد، ك )

 كىذا البياف يعِب أف نتيجة اإلختبار البعدم أكرب من نتيجة القبلى.
 

 (ٓٔ.ٗجدكؿ )
 نتائج عدد االحنراؼ كعدد االحنراؼ ادلربع من اجملموعتني

 اجملموعة التجربية اجملموعة الضابطة الرقم
X1 X2 (x) (x)

ٕ
 Y1 Y2 (y) (y)

ٕ
 

ٔ َٔ َٕ َُ ََُ ْٖ ْٕ ِٔ ٕٔٔ 
ٕ ْٓ ِٔ ٖ ْٔ ِٔ ََُ ّٖ ُْْْ 
ٖ ْٓ ٖٔ ُْ ُٗٔ َٕ َٖ َُ ََُ 
ٗ َٔ ٖٔ ِٔ ٕٔٔ ِٔ ْٗ ِّ َُِْ 
٘ ْٖ ٕٖ َّ ََٗ َٓ ْٗ ْْ ُّٗٔ 
ٙ ْٓ َٔ ٔ ّٔ َّ ْٗ ْٔ َْٗٔ 
ٚ ْٓ َٔ ٔ ّٔ ِٔ ٖٖ ِٔ ٕٔٔ 
ٛ ْٖ َٔ ُِ ُْْ ْٖ ْٗ ْٔ ُُِٔ 
ٜ ٖٔ ٕٖ َُ ََُ ٕٖ ََُ ِِ ْْٖ 

 
 



 
 

ِٕ 

 

ٔٓ ْٓ ٕٓ ُِ ُْْ ْٖ ِٖ ّْ ُُٓٔ 
ٔٔ َٕ ْٓ ُٔ- ِٓٔ ْٓ ْٗ َْ ََُٔ 
ٕٔ ِْ ِٔ َِ ََْ ْٓ ْٗ َْ ََُٔ 
ٖٔ ٕٖ َٔ ُٖ- ِّْ ِْ َٖ ّٖ ُْْْ 
ٔٗ َٔ َٕ َُ ََُ َٖ ٖٖ ٖ ُٔ 
ٔ٘ َٔ ْٓ ٔ- ّٔ ْٖ ْٕ ِٔ ٕٔٔ 
ٔٙ ْٖ ْٓ ٔ ّٔ َٔ ْٗ ّْ ُُٓٔ 
ٔٚ ْٓ َٔ ٔ ّٔ َٔ َٗ َّ ََٗ 
ٔٛ ٖٔ َٖ ُِ ُْْ ْٖ َٖ ِّ َُِْ 
ٜٔ ٖٓ ٕٖ َِ ََْ ْٓ ٖٖ ّْ ُُٓٔ 
ٕٓ َٔ َٔ َ َ ٖٔ ٖٖ َِ ََْ 

 ٖٕٓٛٙ ٗٗٙ ٓٚٚٔ ٕٙٔٔ ٕ٘ٗٗ ٚٚٔ ٕٛٗٔ ٖٗٔٔ اجملموع
 ٘ٙ.ٚ ٕٙ.ٗ   ٘ٙ.ٖ ٛٛ.٘   

 
 كفيما يلي توضيح ما يف اعبدكؿ السابق:

 = X1نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 
X2= نتائج اإلختبار البعدم من اجملموعة الضابطة 

(x)= عدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة 
X

 اجملموعة الضابطةعدد االكبراؼ الدربع من نتائج  =2

 = ؾبموع عدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة ∑

∑ 
 ؾبموع عدد االكبراؼ الدربع من نتائج اجملموعة الضابطة =2
 



 
 

ّٕ 

 

Y1 =اإلختبار القبلي من اجملموعة التجربية نتائج 
Y2نتائج اإلختبار البعدم من اجملموعة التجربية = 

(y)= عدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة التجربية 

Y
 = عدد االكبراؼ الدربع من نتائج اجملموعة التجربية2

 = ؾبموع عدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة التجربية ∑

∑ 
 ؾبموع عدد االكبراؼ الدربع من نتائج اجملموعة الضابطة= 2

بعد توضيح اعبدكؿ السابق ػبص الباحث بعرض النتائج االتية كىي 
ؾبموعة عدد االكبراؼ اؼبربع من ؾبموعة الضابطة ك اجملموعة التجربية، كىي كما 

 يف ىذه اعبدكؿ: 
 (ٔٔ.ٗجدكؿ )

 اجملموعة عدد االحنراؼ كعدد االحنراؼ ادلربع من اجملموعتني

 اجملموعة التجربية   اجملموعة الضابطة
ؾبموع عدد 
االكبراؼ من 

النتائج اجملموعة 
 الضابطة

(∑ ) 

ؾبموع عدد 
االكبراؼ اؼبربع من 
النتائج اجملموعة 

 الضابطة
(∑ 2) 

ؾبموع عدد 
االكبراؼ من النتائج 

 اجملموعة التجربية
(∑ ) 

ؾبموع عدد 
االكبراؼ اؼبربع من 
النتائج اجملموعة 

 التجربية
(∑ 2) 

 
ٔٚٚ ٕٗٗ٘ ٙٗٗ ٕٖٙٛٓ 

  










 
 

ْٕ 

 

 نتائج االختبار للمجموعتنيحتليل  .٘
كقد عرض الباحث يف اعبدكؿ السابق اجملموع عدد االكبراؼ كعدد 
االكبراؼ اؼبربع من اجملموعتْب، مث قاـ الباحث إبدخاؿ النتائج السابق إىل الرمز 

 اإلحصائى األيت:
 

x =  ∑  

 
    

   =    
  

 
    = 8,85 

 

∑    = ∑    –  ∑    

 
 

      = 4.425 -      
 

  
 

      = 4.425 –       
  

 

       = 4.425 – 1.566 

       = 2.859 

 

t = (
     

√
∑    ∑    

       

) 

  =          

√
              

         

 











My = 
∑  

 
 

       = 
   

  
 

        = 32,2 

∑    = ∑    –  ∑   

 
 

    = 23.680 - 
      

  
 

      = 23.680 – 
       

  
 

      = 23.680 – 20.736,8 

      = 2.943,2 

 



 
 

ٕٓ 

 

  =      

√
              

         

 

  =      

√
        

       

 

  =      

√
        

   

 

  =      

√     
 

  =      
    

 

  = 6,00 

d.f  = N – 1 

      = 20 – 1 

      = 19 

T table = 0,05 = 2,093 

     0,01 = 2,861 

2,093 < 6,00 > 2,861  

. كبعد ذلك حبث ََ.ٔتعِب  tكمن اغبساب السابق، كجد الباحث أف نتيجة 
=  ُ-َِ = df. ؼdf = n-1ابستخداـ الرمز  df (degree of freedom)الباحث عن 

اؼبوجودة يف اعبدكؿ اؼبعترب. كقد اتضح أف قيمة   tيرجع إىل قيمة  ُٗ. كالعدد ُٗ
"t عند  َّٗ.ِتدؿ على العدد  % ٓ" اؼبوجودة يف اعبدكؿ عند مستول الداللة

" t. فعرؼ الباحث أف قيمة "ْٖٓ،ِ% تدؿ على العدد  ُمستول الداللة 
 " اؼبوجودة يف اعبدكؿ.tاغبساب أكرب من قيمة "

اعتمادا على حساب النتيجة األخّبة فيها اختالؼ بْب نتائج االمتحاف البعدم 
 كتاب القصة  من اجملموعة الضابطة كالتجربة كبعبارة أخرل أف استخداـ 

 



 
 

ٕٔ 

 

سلسلة اغبيلة كالذكاء فعالة يف ترقية مهارة القراءة للطالب يف اؼبرحلة اؼبتوسطة دبركز 
 ترقية اللغة العربية.

كمن اؼبقابلة الذم قاـ الباحث مع اؼبعلم اللغة العربية بعد تطبيق تعليم القراءة 
ابستخداـ كتاب بكتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء، انؿ الباحث أف تعليم القراءة 

القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء يسهل الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة لفهم النص، 
ك يسر الطالب أف يتعلم هبذا الكتاب ألف يقص القصة الذم يتضمن على اغبكمة 
كالصورة اعبذابة. كىذا الكتاب يناسب لتعليم القراءة كما عرفنا لَبقية رغبة الطالب 

 ٖٓىل الوسائل اؼبمتعة.للقراءة ؿبتاج ا
كقاؿ الطالب أف تعليم القراءة إبستخداـ ىذا الكتاب يستطيع أف ىبلق عملية 
التعليم اؼبمتعة كيدرسهم حبالة مسركرة. كللطالب مسؤؿ جملموعتهم. كىذا الكتاب 
القصة اؼبصورة لو أثر الف يشعر الطالب ابلسركر كرغبة يف التعليم القراءة. ك يستطيع 

ذا الكتاب القصة اؼبصورة يف عملية التعليمية، ليس إبستخداـ الكتاب أف يستخدـ ى
 الكالسيكية فحسب.

 t- hitung كمن نتائج اإلختبار الذم حصل الباحث، كجد الباحث أف نتيجة
 dfحبث الباحث نتيجة يف القائمة اغبرية  مثt- table. ، مث قاـ الباحث بتعيْب ََ.ٔ=

(degree of freedom)  منt- table  = يف مستول  َّٗ.ِفوجد الباحث أف نتيجة
أكرب من نتيجة يف  ََ.ٔاإلحصائى =  t%. نتيجة ُيف مستول  ْٖٓ،ِ%، ٓ

%. دبعُب أف استخداـ كتاب ُ% ككذلك أكرب من نتيجة يف اؼبستول ٓاؼبستول 
 القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء لو أئار ك فعالة لَبقية مهارة القراءة.

 
 
 

                                                           
 َُِٕ-ُُ-ُْنتيجة اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية مركز ترقية اللغة العربية يف التاريخ،ٖٓ



 
 

ٕٕ 

 

 اإلستبانة الطالب اجملموعة التجربةنتائج  .ٙ
كفيما يلى نتائج البياانت من أجوبة اإلستبانة الٍب كزعتو الباحث لدل 
أفراد الطالب )عينة البحث( للحصوؿ على أرائهم يف ىذه الوسيلة التعليمية. 
كبنود األسئلة ربتول ما يتعلق أبرائهم بعد تطبيق تعليم القراءة العربية ابستخداـ  

الٌب عرضتها الباحث يقصر على كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء. كاألجوبة 
ما يتعلق جبوىرية ىذه الوسيلة، كىي أنبية استخداـ ىذه الوسيلة يف عملية 

 القراءة كفهم اؼبقركء. 
األجوبة من اإلستبانة بعد التجربة لدل الطالب حوؿ استخداـ كتاب 

 كما يلي:   القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء يف تعليم القراءة العربية

 (ٗ.ٗجدكؿ )
 االستبانة بعدل التجربية عن إستخداـ كتاب القصة سلسلة احليلة كالذكاء ائجنت

 األسئلة الرقم
 

 النسبة ادلئوية
٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 

اتعلم مهارة القراءة ابعبد بعدل  ٔ
كتاب القصة سلسلة   استخداـ

 اغبيلة كالذكاء

ٚ ٖٔ - - - ٛٚ% 

اسهل غبل صعوبٍب يف فهم  ٕ
 مهارة القراءة بعدل استخداـ

كتاب القصة سلسلة اغبيلة 
 كالذكاء

ٔٔ ٜ - - - ٜٔ% 

ارتفع دكافعي لتعليم مهارة  ٖ
كتاب   القراءة بعدل استخداـ

 القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء

ٚ ٕٔ ٔ - - ٛٙ% 



 
 

ٕٖ 

 

ارتفع دكافعي لتعليم مهارة القراءة 
كتاب القصة   بعدل استخداـ

 سلسلة اغبيلة كالذكاء

ٚ ٕٔ ٔ - - ٛٙ% 

ألداء كظائف اللغة اشعر ابلسركر 
كتاب   العربية بعدل استخداـ

 القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء

ٛ ٔٓ ٕ - - ٛٙ% 

كمل اشعر ابؼبلل عند اشَباؾ يف 
  عملية التعليم بعدل استخداـ

كتاب القصة سلسلة اغبيلة 
 كالذكاء

ٖ ٔ٘ ٕ - - ٛٔ% 

كافهم معُب اؼبفردات يف نص 
القراءة سرعة كسهولة بعدل 

كتاب القصة سلسلة   استخداـ
 اغبيلة كالذكاء

ٔٓ ٜ ٔ - - ٜٛ% 

كافهم معُب اؼبفردات يف نص 
القراءة سرعة كسهولة بعدل 

كتاب القصة سلسلة   استخداـ
 اغبيلة كالذكاء

٘ ٕٔ ٖ - - ٛٗ% 

كافهم رئيس الفكرة يف نص 
القراءة سرعة كسهولة بعدل 

كتاب القصة سلسلة   استخداـ
 اغبيلة كالذكاء

ٛ ٕٔ - - - ٛٛ% 

 



 
 

ٕٗ 

 

كاىتم بتعليم مهارة القراءة  ٜ
  اىتماما كبّبا بعدل استخداـ

كتاب القصة سلسلة اغبيلة 
 كالذكاء

ٛ ٔٔ ٔ - - ٛٚ% 

كاركز ركزا جيدا يف اشَبؾ  ٓٔ
عملية تعليم مهارة القراءة بعدل 

كتاب القصة سلسلة   استخداـ
 اغبيلة كالذكاء

ٚ ٛ ٘ - - ٕٛ% 

 
السابقة، عرؼ الباحث احتياجات الطالب كبناء على نتائج االستباف 

 من انحية عملية تعليم القراءة ابلوسيلة اؼبستخدـ.
يتعلموا مهارة القراءة ابعبد بعدل استخداموا كتاب  قلوا الطالب من %ٕٖ(أ )

 القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء.
الطالب قلوا يسهلوف غبل صعوبتهم يف فهم مهارة القراءة بعدل  من %ُٗ(ب )

 .كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء   استخداـ
الطالب رفعوا دكافعهم لتعليم مهارة القراءة بعدل يستخداموا   % منٖٔ (ج )

 .كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء
الطالب قلوا يشعركف ابلسركر ألداء كظائف اللغة العربية بعدل  من %ٖٔ(د )

 .استخداـ  كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء
ا ال يشعركف ابؼبلل عند اشَباؾ يف عملية التعليم بعدل الطالب قلو  من %ُٖ(ق )

 .استخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء
الطالب قلوا يفهموف معُب اؼبفردات يف نص القراءة سرعة كسهولة  % منٖٗ(ك )

 .بعدل استخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء



 
 

َٖ 

 

ءة سرعة كسهولة الطالب قلوا يفهموف معُب اؼبفردات يف نص القرا من %ْٖ(ز )
 .بعدل استخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء

الطالب قلوا يفهموف رئيس الفكرة يف نص القراءة سرعة كسهولة  من %ٕٖ(ح )
 .بعدل استخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء

الطالب قلوا يهتموف بتعليم مهارة القراءة اىتماما كبّبا بعدل  من %ٕٖ(ط )
 .سلسلة اغبيلة كالذكاءاستخداـ كتاب القصة 

الطالب قلوا يركزكف ركزا جيدا يف اشَبؾ عملية تعليم مهارة القراءة  من %ِٖ(م )
 .بعدل استخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء

  مث ؼبعرفة نسبة اؼبئوية من نتائج االستبانة السابقة، استخدـ الباحث الرمز اآليت:

  
∑             

         
 x       

  
   

           
 x       

  
   

    
 x             

 

% كىذه  0ُٖٔفحصل الباحث أف نسبة اؼبئوية من نتائج استبانة الطالب 
 "جيد".النتيجة تقع يف الدرجة الثالثة من معيار نتائج االستبانة تعِب يف الدرجة 

 
 
 
 
 
 



 
 

ُٖ 

 

 البحث ادلبحث الثالث: مناقشة نتائج
يف ىذا اؼببحث يقـو الباحث دبناقشة البياانت الذم حصل عليو النتيجة من 

 التجريبة اؼبيدنية الذم عرض الباحث يف اؼببحث السابق.
 عملية تعليم القراءة إبستخداـ كتاب القصة سلسلة احللية كالذكاء. . أ

إف عملية تعليم القراءة العربية يف مركز ترقية اللغة الغربية دبعهد سلفية شافعية 
ال تزاؿ ابلطريقة التقليدية ابستعماؿ أك سكورجو سيتوبوندك جاكل الشرقية 

استخداـ الكتب الكالسيكية مثل كتاب فقو، كتفسّب، ككبو كصرؼ. ىذه ىي الٍب 
هم حوؿ مصطلحات فقهية ككبوية ذبعل يف أفكار الطالب صبودا، فتكوف معرفت

كصرفية فحسب. كىذا يؤديهم إىل عدـ معرفتهم ابؼبصطلحات اعبديدة اؼبعاصرة 
الٍب تستخدـ كثّبا يف ىذا العصر. كيشعركا الطالب ابلتعب كاؼبالؿ ألف يستخدـ 

 اؼبعلم ابلطريقة التقليدية أك القواعد كالَبصبة.
ت لنيل اؼبعلومات كاؼبعارؼ من كما عرفنا أف القراءة ىي إحدل من الكيفيا

، تكوف التطورات يف كل نواحي اغبياة تسّب كتتغّب تغّبا  الزماف اؼباضي إىل ىذا اليـو
سريعا. ككم من اؼبعلومات أخرجت كل يـو من كسائل الطبع مثل الصحيفة كاجمللة، 
ككثرت العلـو كاؼبعارؼ الٍب سطرت على الكتب، لقبض اؼبعلومات الصحيحة من 

 ٖٔؼبصادر اؼبقركءة فنحتاج إىل نشاطة تسمى ابلقراءة.تلك ا
فلذلك قاـ الباحث يف عملية التعليم القراءة إبستخداـ الوسائل اؼبطبوعة يعِب    
كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء"، لتخلص من اؼبشكالت السابق. ىذا 
يناسب بوظائف عن اإلستخداـ كتاب اؼبصورة كوسائل التعليمية. كىي كتاب 

يساعد الطالب على تعليم عن العامل كيوعى إىل الطالب عن كجود  القصة اؼبصورة
العامل كسط اجملتمع كالعامل، ككتاب القصة اؼبصورة أيضا يساعد طالب للحصوؿ 

 ٕٖعلى اؼبمتعة.
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ككتاب القصة اؼبصورة يعِب كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" يناسب 
أف يكوف ؿبتول اؼبادة اؼبطبوعاة عبيدة كىي دبعايّب كشركط اؼبطبوعة التعليمية ا

مرتبطا ابألىداؼ التعليمية، كؿبققا ؽبا، كيؤدم إىل إكتساب التالميذ معارؼ 
كمهارات جديدة. أف ربتوم على الصور كالرسـو الٍب تدعم االفكار اؼبكتوبة. أف 
، كنوع الورؽ، كحجم  تكوف جيدة اإلخراج من حيث الطباعة، كالصور كالرسـو

 ٖٖؼ.اغبر 
فلذلك قاـ الباحث عملية تطبيق بكتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" يف 

اؼبتوسطة من الطالب يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد سلفية شافعية  اؼبرحلة
سكورجو سيتوبوندك جاكل الشرقية. فقسم الباحث يف مرحلة اؼبتوسطة إىل 

لتجربية. فاجملموعة الضابطة علمها اجملموعتْب كنبا : اجملموعة الضابطة كاجملموعة ا
معلم اللغة العربية يف ىذه اؼبرحلة. كعمل الباحث ستة لقاء كىي للمجموعة 
التجربية أربع لقاء، كلقاائف الباقي لالختبار القبلى كاالختبار البعدل لتلك 
اجملموعتْب. كقاـ الباحث ابالختبار القبلي ربريراي يف اجملموعة الضابطة كاجملموعة 

تجربية ؼبعرفة كفاءة  الطالب يف مهارة القراءة، كهبرل عملية التعليم يف اجملموعة ال
 التجربية أربع لقاء.

كيف ىذا تطبيق علم الباحث ابإلجراءات كما يلي: أكال دخل الباحث اىل 
الفصل، مث يشرح عن تعليم القراءة بوسيلة كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء".يف 

الباحث عن فقرتْب. كبعد ذلك حبث الباحث كلمة فكلمة،  اللقاء األكؿ يبحث
صبلة فجملة حٍب تكوف فقرة كاملة، فكذلك يف الفقرة الثانية. كبعد إكماؿ شرح 

الباحث أحد من الطالب لكل ؾبموعات لتكرار القراءة صبيع الكلمات الٍب قد  أمر
 شرح الباحث. ىكذا إىل أخر اللقاء حٍب إسباـ الدرس.

                                                           
 ُٓٓ(، ص: ََِٗ)دمشق : دار العصماء،  الوسائل التعليمية ك طرائق التدرسرايض عارؼ اعبباف، ٖٖ
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ات تناسب مع النةرية كما قاؿ علي اػبويل، أف الطريقة عملية ىذه اإلجراء
( طريقة الكلمة، يبدأ ُالتعليم القراءة اعبيدة يف مرحلة اؼبتوسطة ىي كما التلي: 

اؼبعلم بتقدًن الكلمة كالصورة اؼبناسبة مث يقرءىا مرات كيتبعو الطالب، مث يقدـ اؼبعلم 
( الطريقة اعبمل، يقدـ ِرأ الطالب.الكلمة السابقة بدكف الصورة لكي يعرؼ كيق

اؼبعلم اعبمل إىل الطالب مث يقرءىا مرات كيتبعو الطالب. مث استمرات بزايدة 
   ٖٗالكلمة الواغبدة فيها.

 فعالية استخداـ كتاب القصة سلسلة احليلة كالذكاء.  . ب
-t كمن نتائج اإلختبار الذم حصل الباحث، كجد الباحث أف نتيجة 
hitung =ٔ.ََ مث قاـ الباحث بتعيْب ، .t- table مث حبث الباحث نتيجة يف

فوجد الباحث أف نتيجة =  t- tableمن  df (degree of  freedom)القائمة اغبرية
اإلحصائى =  t%. نتيجة ُيف مستول  ْٖٓ،ِ%، ٓيف مستول  َّٗ.ِ
. %ُ% ككذلك أكرب من نتيجة يف اؼبستول ٓأكرب من نتيجة يف اؼبستول  ََ.ٔ

دبعُب أف استخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء لو أئار ك فعالة لَبقية مهارة 
  القراءة.
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 الفصل اخلامس

 اخلادتة

 ملخص نتائج البحث . أ
كبعد انتهاء إجراء البحث العلمي حوؿ تعليم اللغة العربية خصوصا يف 

يف اؼبرحلة اؼبتوسطة  مهارة القراءة إبستخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء 
 دبركز ترقية اللغة العربية.

 عملية تعليم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية خصوصا يف تعليم القراءة .ُ
 كاء إبستخداـ اػبطوات كما يلي:بتطبيق كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذ 

يعمل الباحث يف الفصل التجرييب ( الباحث اإلختبار القبلي. ب يقـو (أ 
اإلنتقائية فطلب اؼبعلم طالبو أم يبثل األشخاص فيو لتأكيد فهمهم  ابلطريقة

( رج كلَبقية سركرىم عند تعليمو. جقصة اتجر اآلمْب كدمحم كج معاين يف عن
اإلختبار البعدم يف اجملموعتْب يعِب اجملموعة الضابطة كاجملموعة  الباحث قـوي

سلة اغبيلة كالذكاء يف استخداـ الباحث كتاب القصة سل التجربية. بعد
الباحث أف الطالب يفهم من النص أك اؼبقركء كيستطيع  اجملموعة التجربة رأل

 .أف يَبصبة النص أك اؼبقركء
استخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء يف اؼبرحلة اؼبتوسطة يعِب اجملموعة  .ِ

عليم كما التجربية لتعليم القراءة فعالية كيستطيع أف ينةر من نتيجة عملية ت
، مث ََ.ٔاإلحصائي= tمن اعبدكؿ السابق، كجد الباحث أف نتيجة يلي: 

 dfمث حبث الباحث نتيجة يف القائمة اغبرية t- table. قاـ الباحث بتعيْب 
(degree of freedom)  منt- table  = يف  َّٗ.ِفوجد الباحث أف نتيجة

أكرب  ََ.ٔاإلحصائى =  t%. نتيجة ُيف مستول  ْٖٓ،ِ%، ٓمستول 
%. دبعُب ُ% ككذلك أكرب من نتيجة يف اؼبستول ٓمن نتيجة يف اؼبستول 
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أف استخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء لو أئار ك فعالة لَبقية مهارة 
 القراءة.

 اإلقرتاحات . ب
 بعد اؼبالحةة على نتيجة البحث يقَبح الباحث النقاط التالية:

نتائج الباحث مفيدة لفهم الصوص يف مهارة القراءة، يرجي الباحث أف تكوف  .ُ
ألف الباحث قد يرجى إبستخداـ كتاب القصة "سلسلة اغبيلة كالذكاء" الذم  
كاف فعالية لَبقية مهارة القراءة خاصة يف فهم اؼبقركء. كيبكن استخداـ كتاب 

يم القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء يف عملية التعليم يف ىذه اؼبؤسسة، لتكوف تعل
 اللغة العربية خصوصا يف مهارة القراءة سركرية كضباسة.

يرجى الباحث إىل اؼبدبرين يف ىذا مركز أف ينمو بيئة اللغوية خصوصا اللغة  .ِ
العربية يف معهد سلفية شاعية  سكورجو سيتوبوندك جاكل الشرقية ابستخداـ  

مها كتاب التعليم اللغوم مثل كتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء يف تعلي
 خاصة يف تعليم القراءة. 

 التوصيات . ج
بناء على نتائج البحث الذم يبْب أف استخداـ كتاب القصة سلسلة اغبيلة 
كالذكاء فعالة كينمى مهارة القراءة لطالب مركز ترقية اللغة العربية، يوصى الباحث 

 التوصيات األتية:
القصة سلسلة  ينبغى على طالب مركز ترقية اللغة العربية أف يستخدموا الكتاب .ُ

 اغبيلة كالذكاء لتنمية مهارة القراءهتم.
يوصى الباحث ؼبعلم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية أف يستخدـ  .ِ

 الكتاب القصة سلسلة اغبيلة كالذكاء لتنمية مهارة القراءة الطالب.
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يوصى الباحث رئيس مركز ترقية اللغة العربية أف يعمل على إهباد الوسائل  .ّ
عليمية خاصة يف درس اللغة العربية كخاصة يف استخداـ الكتاب القصة الت

 سلسلة اغبيلة كالذكاء لطالب مركز ترقية اللغة العربية.
يوصى الباحث اؼبسؤكلْب الَببويْب أف يبذلوا جهدىم يف توفّب الوسائل التعليمية  .ْ

 اؼبناسبة اعبذابة خاصة يف مركز ترقية اللغة العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ٖٔ 

 

 قائمة ادلصادر كادلراجع
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)جوكجاكرات: مولٍب  إندكنيسي،-قاموس العصرل عريبكأضبد زىدم ؿبضر،  أاتبك على

 .ُٔٗٗكراي كرافكا، 
. مناىج البحث يف الَببية كعلم النفس .كاظمجابر عبد اغبميد كأضبد خّبم   ،جابر

 .ـ ُٖٕٗ. دار النهضة العربية :القاىرة
 .اؼبدينة اؼبنورة: اعكاسامعجم الوسيط،إبرىيم أنيس كاخركف، 
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 .ََِبّبكت: دار اؼبشركؾ، .اؼبنجد يف اللغة كاالعالـ .لويس ،معلوؼ
سيكولوجية الوسائل التعليمية ككسائل تدريس اللغة . عبد اجمليد سيد أضبد ،منصور

 .ُُٖٗ.القاىرة .العربية
دكف دار النفائس.  :لبنافخصائص العربية كطرائق تدريسها.   .انيف ؿبمود معركؼ0

 .سنة
 .ُّٖٗؿبمود علي السماف، التوجيو يف تدريس اللغة العربية، القاىرة: دار اؼبعارؼ، 

طرؽ تدريس اللغة العربية كالَببية الدينية يف ضوء "  كزمالئو.دمحم عزت عبد  ،اؼبوجود
 .ـُّٖٗدار اؼبعرفة0  القاىرة:. "االذباىات الَببوية اغبديثة

. طرائق تدريس اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا .طعيمةؿبمود كامل كرشدم أضبد  ،الناقة
 .ـََِّق/ُِْْ .إيسيسكو

عامل الكتب :  .كمناىجوالبحث الَببية أصولو  . مرسىدمحم لبيب كدمحم منّب  ،النحيحي
 .ـُّٖٗ .القاىرة

الرايض: دار أسامة . مفهومو كأدكاتو كأساليبوالبحث العلمي:  .كآخركفذكقاف  ،عبيدات
 .ُٕٗٗ .كالتوزيعللنشر 

دار  :الرايض .اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها""  .أضبد فؤاد ؿبمود علياف0
 .ـُِٗٗ. اؼبسلم

 .قْب بلغات أخرلطرائق تدريس اللغة العربية للناط .عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي0
 .ـََِِجامعة اإلماـ دمحم بن سعود.  :الرايض

 .القهرة : دار غريب. التكنولوجيات كتطوير التعليم .عبدالعةم عبد السالـ ،الفرجاىن
ََِِ. 
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 .ُِٖٗالقاىرة: دار اؼبعرفة  .االذباىات الَببوية اغبديثة
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 البحوث العلمية

، رسالة ماجستّب غّب منشورة، األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءةاستخداـ . خالص نور
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 ادلالحق
 



    
 

 دليل ادلالحظة 

 مركز ترقية اللغة العربية مبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبوندك جاكل الشرقيةيف 

/ التاريخ  : اليـو

 األشياء اآلتية عند عملية اؼبالحةة: هتم الباحثيكيف ىذا البحث، 

 مناىج التعليم اؼبستخدـ .ُ

 اللغة العربية ؼبركز ترقية اللغة العربيةأىداؼ تعليم  .ِ

 ستخدـ اؼبعلم عند عملية التعليم كالتعٌلميالوسائل التعليمية الٍب  .ّ

 التعٌلم الطرائق كأساليب التعليم اؼبستخدـ عند عملية التعليم ك  .ْ

 اللغة العربية ؼبركز ترقية اللغة العربيةتقوًن تعليم  .ٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل ادلقابلة قبل البحث



 
 

 
 

مدير مركز ترقية اللغة العربية مبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبوندك جاكل مع 
 الشرقية

 :  إسم
 : اليـو / التاريخ

 

 اؼبركز ترقية اللغة العربيةاتريخ  .ُ

 اؼبركز ترقية اللغة العربيةالرؤية كالرسالة  .ِ

 يف اؼبركز ترقية اللغة العربيةعدد التالميذ  .ّ

  ألداء عملية التعليم اؼبركز ترقية اللغة العربيةستخدمو ياؼبناىج الٍب  .ْ

 اللغة العربية ؼبركز ترقية اللغة العربيةما األىداؼ اػباصة يف تعليم  .ٓ

 يف اؼبركز ترقية اللغة العربية اللغة العربيةكيف يقـو عملية التعليم كالتعلم  .ٔ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل ادلقابلة قبل البحث



 
 

 
 

مركز ترقية اللغة العربية مبعهد سلفية شافعية سكورجو سيتوبوندك جاكل مع معلم 
 الشرقية

 :  إسم
 : اليـو / التاريخ

 

 ما اىداؼ تعليم اللغة العربية، خصوصا يف مهارة القراءة؟ .ُ
 الٍب تؤثر إىل عدـ فهم اؼبقركء الطالب عند تعليم القراءة؟ما األسباب  .ِ
 ما الدكافع الٍب أعطيت لفهم القراءة العربية؟ .ّ
للغة العربية خاصة يف مهارة ستخدـ اؼبعلم عند عملية تعليم ايمنهج الذم  ما .ْ

 القراءة؟
للغة العربية عند عملية تعليم ا ستخدـ اؼبعلمي ذمأم الوسائل التعليمية ال .ٓ

 ؟يف مهارة القراءةخاصة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلقابلة بعد التجربية  دليل



 
 

 
 

 يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد سلفية شافعية مع معلم اللغة العربية 

 :  اإلسم

 : اليـو / التاريخ

 ما رأيك عن تعليم القراءة ابستخداـ كتاب القصة سلسيلة اغبيلة كالذكاء؟ .ُ

استخداـ كتاب القصة سلسيلة اغبيلة ما رأيك عن كفاءة قراءة الطالب بعد  .ِ
 كالذكاء؟

ىل طريقة ابستخداـ كتاب القصة سلسيلة اغبيلة كالذكاء مناسبة لتعليم قراءة  .ّ
 العربية ؟

 ما االقَباحات للتعليم ابستخداـ كتاب القصة سلسيلة اغبيلة كالذكاء؟ .ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنود األسئلة اإلستبانة



 
 

 
 

Pernyataan Angket setelah tindakan. 

Pilihlah jawaban yang paling cocok dengan apa yang pernah kamu alami. 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة االختبار

Pilihan Jawaban 
Pernyataan No 

STS TS N S SS 

     Saya lebih tekun mengikuti pelajaran maharah qira’ah 

setelah belajar dengan media buku cerita bergambar. 
1 

     Saya merasa lebih mudah mengatasi kesulitan dalam 

memahami maharah qira’ah setelah belajar dengan media 

buku cerita bergambar. 
2 

     Setelah diajari dengan menggunakan media buku cerita 

bergambar minat belajar maharah qira’ah meningkat. 
3 

     Setelah diajari dengan menggunakan media buku cerita 

bergambar saya lebih senang mengerjakan tugas-tugas 

bahasa arab. 
4 

     Saya merasa tidak bosan dengan pembelajaran yang rutin 

setelah belajar dengan media buku cerita bergambar. 
5 

     Saat ini saya lebih mudah dan lebih cepat memahami 

makna kosa kata dalam teks qira’ah setelah belajar 

dengan media buku cerita bergambar. 
6 

     Saat ini saya lebih mudah dan lebih cepat memahami 

seluruh isi kandungan teks qira’ah setelah belajar dengan 

media buku cerita bergambar.  
7 

     Saat ini saya lebih mudah dan lebih cepat dalam 

memahami isi pokok fikiran dalam setiap paragraf 

setelah belajar dengan media buku cerita bergambar. 
8 

     Setelah diajari dengan menggunakan media buku cerita 

bergambar saya lebih memperhatikan pelajaran yang 

diberikan oleh guru. 
9 

     Setelah diajari dengan menggunakan media buku cerita 

bergambar pada saat pelajaran maharah qira’ah saya 

lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. 
10 



 
 

 
 

POS TEST KETERAMPILAN MEMBACA (PEMAHAMAN TEKS DAN 

PENAMBAHAN MUFRADAT( MATA PELAJARAN QIRO’AH 

KELAS II (LPBA( PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI’IYAH 

SUKOREJO SITUBONDO JAWA TIMUR 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

A. Petunjuk Umum  

1. Tulislah nama dengan jelas 

2. Jawablah setiap butir soal pada lembar tes ini sesuai dengan perintah 

3. Sebelum mengerjakan soal bacalah do’a terlebih dahulu  

B. Identitas Siswa 

Nama Siswa   :   Hari/ Tanggal  : 

Kelas/ Semester :    Waktu  :  45 menit 

 

 القراءة

اًديًَّة اًبٍلقىاًىرىًة كىافى يػيٍوجىدي  ٍعدى اًرًس اإٍلً اًف أىحىدينبيىا ييسىمَّى يف ًإٍحدىل اٍلمىدى تًٍلًمٍيذى
قىًة  اًف عىلىى عىالى نػىهيمىا طىيًٌبىةن. ظىلَّ التًٌٍلًمٍيذى قىةي بػىيػٍ انىًت اٍلعىالى ؿبيىمَّده كىٍاآلخىري ييسىمَّى جيٍورىٍيٍج. كى

نىةي تىٍشتىًعلي بػىٍْبى بػىٍعًض اٍلميٍسًلًمٍْبى كىبػىٍعًض اٍلميًسيٍ  أىًت اٍلًفتػٍ أىًت طىيًٌبىةو حىٌبَّ بىدى ًحٍْبى فػىبىدى
يِّا كىأىخىذى اأٍلىٍمري يػىتىحىوَّؿي  نػىهيمىا تىٍضًعفي تىٍدرهبًٍ قىةي بػىيػٍ ًإىلى ًحٍقدو كىكىرىاًىيىةو، كىأىخىذىٍت  اٍلعىالى

نػىهيمىا. ظىلَّ كيلّّ ًمنػٍهيمىا عىلىى مىٍوًقًفًو ًمنى اػبًٍصىاـً كىاٍلكيٍرًه ًإىلى أى  ًميىةه تػىقىعي بػىيػٍ ٍف ميشىادَّاته كىالى
، كىاٍشتػىرىؾى كيلّّ ًمنػٍهيمىا يف الٌرًٍحلىةً  ذىىىبى ؿبيىمَّده . أىٍعلىنىًت اٍلمىٍدرىسىةي عىٍن ًقيىاـً رًٍحلىةو ًإىلى اٍلفييػيٍوـً

ٌرًسىاًت ًإىلى اٍلفييػيٍوـً  ٌرًًسٍْبى كىاٍلميدى ًمٍيًذ كىبػىٍعضي اٍلميدى  .كىجيٍورىٍيٍج كىاٍلعىًدٍيدي ًمنى التَّالى

يػٍرىًة كىبػىٍعدى كيصيوٍ  ؽًبًٍم ًإىلى حبيىيػٍرىًة قىاريٍكٍف طىلىبػيٍوا ًمٍن مىٍسئيوىًل الٌرًٍحلىًة التَّجىوُّؿى يف ًميىاًه اٍلبيحى
ًبوىاًسطىًة اٍلقىوىاًرًب، فػىوىفىقى مىٍسئيوًؿ الٌرًٍحلىًة كىتػىعىمَّدى اٍلمىٍسئيوؿي أىٍف يىكيٍوفى ؿبيىمَّده كىجيٍورىٍيٍج عىلىى 

نػىهيمىا، كىاًبٍلًفٍعًل رىكىبى ؿبيىمَّده كىجيٍورىٍيٍج اٍلقىاًربى مىًٍبو قىاًربو كىاحً  . لىعىلى هللاى يىٍصًلحي بػىيػٍ دو سىًوايِّ



 
 

 
 

افىوي ًمٍن يىًدًه  ـى أىحىدينبيىا اًبلتٍَّجًدٍيًف تػىرىؾى اآلخىري ؾًبٍدى كىبىدىءىا يف التٍَّجًدٍيًف كىلىًكٍن كيلَّمىا قىا
ًظرنا ًإىلى اعبًٍهًَّة اأٍليخٍ  ا. انى ًبيػٍره أىٍحدىثى مىٍوجنا شىًدٍيدن رىل، كىبػىٍعدى كىٍقتو قىًصٍّبو مىرَّ ميرىكَّبه كى

فىاٍرتىسىمى عىلىى كىٍجًو كيلًٌ ًمنػٍهيمىا اػبٍىٍوؼي كىالرٍُّعبي مثيَّ ًاٍزدىادىًت اأٍلىٍموىاجي فىصىارى اٍلقىاًربي كىأىنَّوي 
ثيمىا شىاءىٍت. يػٍ حي حى نػىهيمىا، سىارىعىا يف التٍَّجًدٍيًف  كىرىقىةه ربىىرَّكيوي الٌرايى كىىينىا كىديٍكفى أىٌم ًإتًٌفىاؽو بػىيػٍ

سىًوايِّ كىعىلىٍت أىٍصوىاتػيهيمىا اًبلدُّعىاًء كىطىلىًب اٍلعىٍوًف ًمنى هللًا اٍلوىاًحًد الًَّذل يىٍشَبىًكىاًف سىًوايِّ يف 
 . ًعبىادىتًوً 

 !إخرت إجابة صحيحة من األجوبة األتية . أ

 التلميذين الذين عالقة طيبة؟من اسم  .ُ

 ج. جورج ك ؿبمود  إبرىيم ك ؿبمود . أ

 د. دمحم ك جورج  دمحم ك ؿبمود  . ب

 دمحم ك جورج يدرساف؟ أين .ِ

 ج. يف اؼبدرسة اإلعدادية ابلقاىرة يف اؼبدرسة اإلبتدائية ابلقاىرة. أ

 د. يف اؼبدرسة العالية ابلقاىرة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ابلقاىرة . ب

 يدعو التالميذ عند رحلة؟ إىل أين اؼبدرس  .ّ

 ج. فيـو  مصر. أ

 د. خبّبة   قاىرة . ب

 ما طلب التالميذ على مسئولية الرحلة يف البخّبة؟ .ْ

 . يلعب كرة يف مياهج  يلعب مياه يف البخّبة. أ

 د. ذبوؿ يف البخّبة  ذبوؿ يف مياه البخّبة . ب

 ماسبب حدث موج شديد؟ .ٓ



 
 

 
 

 ج. مر مركب صغّب  مرت سفينة الصغّبة. أ

 د. مر مركب كبّب  بّبةمرت سفينة الك . ب

 إمأل الفراغ بكلمات مناسبة من عندؾ كما فهمت من النص!  . ب

(............. طلبوا من مسئوىل الرحلة التجوؿ ٔكبعد كصوؽبم إىل 
يف مياه البحّبة بواسطة القوارب، فوفق مسئوؿ الرحلة كتعمد اؼبسئوؿ أف يكوف 

(.............على مًب قارب كاحد سواي. لعل هللا يصلح بينهما، كابلفعل ٕ
أحدنبا ابلتجديف  (......... كلكن كلما قاـٖركب دمحم كجورج القارب كبدءا 

(...........، كبعد كقت قصّب مر مركب ٗترؾ اآلخر ؾبدافو من يده انظرا إىل 
كبّب أحدث موجا شديدا . فارتسم غلى كجو كل منهما اػبوؼ كالرعب مث 

(............. فصار القارب كأنو كرقة ربركو الرايح حيثما شاءت. كىنا َُ
يف سواي كعلت أصواهتما ابلدعاء كدكف أم إتفاؽ بينهما، سارعا يف التجد

 كطلب العوف من هللا الواحد الذل يشَبكاف سواي يف عبادتو. 

 أجب ىذه األسئلة إبجابة الصحيحة! . ج

 ما سبب العالقة بْب دمحم ك جورج ضعيفا؟  .ُُ

 ىل اشَبكا دمحم ك جورج يف الرحلة؟ .ُِ

؟ .ُّ  من ذىب إىل الفيـو

 قارب كاحد سواي؟ؼباذا تعمد اؼبسئوؿ اف يكوف دمحم ك جورج على مًب  .ُْ

 ما سبب ارسم على كجو كل منهما اػبوؼ ك الرعب؟ .ُٓ

 

 أسئلة االختبار



 
 

 
 

PRE TEST KETERAMPILAN MEMBACA (PEMAHAMAN TEKS DAN 

PENAMBAHAN MUFRADAT( MATA PELAJARAN QIRO’AH 

KELAS II (LPBA( PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI’IYAH 

SUKOREJO SITUBONDO JAWA TIMUR 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

C. Petunjuk Umum  

1. Tulislah nama dengan jelas 

2. Jawablah setiap butir soal pada lembar tes ini sesuai dengan perintah 

3. Sebelum mengerjakan soal bacalah do’a terlebih dahulu  

D. Identitas Siswa 

Nama Siswa   :   Hari/ Tanggal  : 

Kelas/ Semester :    Waktu  :  45 menit 

 

 القراءة

 نْي مِ اأْلَ  رُ اجِ التَّ 

ًعٍيًز،  ًثيػٍري ًمنى اأٍلىبٍػقىاًر كىاعبٍىاميٍوًس كىاأٍلىٍغنىاـً كىاٍلمى ٍيًو اٍلكى ًبيػٍره لىدى ًجره كى اغبٍىاجُّ ًإبٍػرىاًىٍيم اتى
فىجىرىحى  كىٍلبه عىلىى مىًعٍيًز اغبٍىاٌج ًإبٍػرىاًىٍيمكىقىٍد عيًرؼى ابًىمىانىًتًو الشًَّدٍيدىة، كىذىاتى يػىٍوـو ىىجىمى  
يىافي، كىعىاعًبيٍوا جيريٍكح اٍلمىاًعزىة. بػٍ كىسىأىؿى  جىاءى رىجيله غىرًٍيبه عىٍن القىٍريىة، مىاًعزىة فىأىٍسرىعي الصًٌ

ل مىاًعزىة ًمٍن مىًعٍيز  اغبىاج ًإبرىاًىٍيم، كىًعٍندىمىا عىٍن مىٍنزًًؿ اغبىاج ًإبٍػرىاًىٍيم، كىكىافى ييرًٍيدي أىٍف يىٍشَبى
، كىملٍى يػىرى  ا اٍلكىٍلبي ًعٍيز كىقىعى ًإٍخًتيىار الرَّجيل عىلىى اٍلمىاًعزىة اَّلًٌب جىرىحىهى أىثػىرى  كىصىلى ًإىلى اٍلمى

ثػىلىهىا. يىاف دبىا حىدى بػٍ   اعٍبيريٍكح يف رًٍجلىيػٍهىا، كىملٍى ىبىٍربٍهي الصًٌ

، فػىغىضىبى كىأىٍعًطى الرَّجيل الثَّمىن اًلً  ٍبًن اغبىاج ًإبٍػرىاًىيم. عىًلمى اغبىاج ًإبٍػرىاًىيم دبىا حىدىثى
ا، أًلىنَّوي ملٍى ىبىٍرب الرَّجيل دبىا حىدىثى لًٍلمىاًعزىة. حىارى  أىشىدَّ اٍلغىضىب، كىعىاتىبى اًبٍػنيوي عىتىاابى شىًدٍيدن

منا  لىعىلى الرَّجيل يىٍكتىًشفي جيريٍكحيهىا فػىييًعٍيديىا اًلىٍيًو، لىًكن اغبٍىاج ًإبٍػرىاًىيم يف أىٍمرًًه، كىأىنٍػتىًةري أىايَّ



 
 

 
 

ًبًل اػبٍىٍّب. ٍد اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىٍيم ميفىرنا ًمٍن أىٍف يػىنػٍفىقى شبىىنػيهىا كيلُّوي يف سى كىكىافى  الرَّجيل ملٍى يىًعٍد، فػىلىٍم هبًى
ًحٍْب اٍلليصيٍوص يػيهىاصًبيٍوفى اٍلقىٍريىة، كىيىٍسرًقػيٍوفى مىا يى  ٍستىًطيػٍعيٍوفى سىٍرقػىتىو ًمٍن مىوىاًشى اٍلفىالى

كىأىٍموىاؽًبٍم، كىافى اغبىاٌج ًإبٍػرىاًىٍيم يػيبىذَّؿ كيلُّ مىا يف كيٍسًعًو لًتػىٍعوًٍيًض أىٍىلي قػىٍريىًتًو عىمىا سىرًؽى ًمٍن 
بػٍُّونىو. يػٍعنا وبًي  مىوىاش كىأىٍموىاؿ فبَّا جىعىلى أىٍىلي اٍلقىٍريىة صبًى

 !إجابة صحيحة من األجوبة األتية إخرت . أ

 من ىو اغباج إبراىيم؟ .ُ

 ج. التاجر الكبّب    الفالح. أ

 د.  التاجر  الشرطي . ب

 ؟ من لديو األبقار كاعباموس كاألغناـ كاؼبعيز الكثّب .ِ

 ج. اغباج دمحم ك ؿبمود اغباج يونس. أ

 د. اغباج إبراىيم اغباج ادريس . ب

 إبراىيم؟من اين رجل الغريب الذم سأؿ عن منزؿ اغباج   .ّ

 ج. قرية الكبّب   مدينة. أ

 د. قرية   بالد الكبّب . ب

 ما ىجم ماعزة اغباج إبراىيم؟ .ْ

 . مبرج  أسد. أ

 د. ذئب  كلب. ب

 ماذا يشَبم رجل غريب ؟ .ٓ

 ج. غنم  بقرة. أ

 د. ماعزة  صبوسب. 



 
 

 
 

 إمأل الفراغ بكلمات مناسبة من عندؾ كما فهمت من النص!  . ب

اغباج إبراىيم. علم اغباج (....... البن ٔدبا حدثلها، كأعطى الرجل 
( ٖ(......، فغضب أشد الغضب، كعاتب ابنو عتااب شديدا، ألنو مل ٕإبراىيم 

.......... دبا حدث للماعزة. حار اغباج إبراىيم يف أمره، كأنتةر أايما لعل 
(.......... جركحها فيعيدىا اليو، لكن الرجل مل يعد، فلم هبد اغباج ٗالرجل 

ينفق شبنها كلو يف سبل اػبّب. ككاف اللصوص يهاصبوف القرية،  إبراىيم مفرا من أف
(....... سرقتو من مواشى الفالحْب كأمواؽبم، كاف اغباج َُكيسرقوف ما 

إبراىيم يبذؿ كل ما يف كسعو لتعويض أىل قريتو عما سرؽ من مواش كأمواؿ فبا 
 . جعل أىل القرية صبيعا وببونو

 أجب ىذه األسئلة إبجابة الصحيحة! . ج

 ما سبب اغباج إبراىيم معركؼ يف قريتو؟ .ُٔ

 يغضب اغباج إبراىيم أبشد الغضب؟ ؼباذا .ُٕ

 من يعاًف جركح اؼباعزة؟ .ُٖ

 ماذا يرجى اغباج إبراىيم اىل رجل غريب؟ .ُٗ

 ؼباذ  أىل القرية وببوف اغباج إبراىيم؟ .َِ

 

 

 ختطيط تعليم القراءة جملموعة التجربة 

  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓيف مركز ترقية اللغة العربية 



 
 

 
 

 : مهارة القراءة  اؼبادة

 : التاجر األمْب  اؼبوضوع

 : اؼبتوسطة  اؼبستول

 ِ x ْٓ :  الزمن 

 القصة كاؼبعجم كالسبورة  كتاب :  الوسائل

 أىداؼ الدرس  .ٔ

 :يهداؼ ىذا التعليم إىل ربقيق ما يلي

على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة  يقدر الطالب على فهم اؼبقركء خصوصا( أ
 .كالػجملة كالفقرة كالقطعة كلها

 لى اختيار األفكار الرئيسية يف النص.ع يقدر الطالب ( ب

 .يف استنتاج الفكرة األساسية يف النص يقدر الطالب ج(

 الطريقة  .ٕ

 .ىي الطريقة اؼبناقشة كاإلنتقائية أما الطريقة اؼبستخدـ يف ىذا التعليم

 التعليمإجراءت  .ٖ

 الوقت اؼبادة كاألنشطة الرقم

 ادلقدمة ُ

 يدخل الباحث الفصل هبدكء .ُ

يلقي الباحث السالـ اىل الطالب كىم يردكف مث  .ِ
 يسأؿ عن أحواؽبم.

  يقراء الباحث كشف اغبضور .ّ

 دقائق ٓ

 دقائق ّٓ العرض  ِ



 
 

 
 

ابؼبوضوع يوزع الباحث كتاب سلسلة اغبيلة كالذكاء  (ُ
 .إىل الطالب التاجر األمْب

الباحث على الطالب عن النص يف ىذا  يشرح  (ِ
 كتاب

  يقسم الباحث إىل ؾبموعتْب (ّ

 كل الطالب يفكركف كيبحثوف عن النص معا (ْ

 يطلب الباحث الطالب ليسئلوا عن اؼبعُب الكلمات (ٓ

 مث يشرح الباحث تلك الكلمات الصعبة

 يعطي الباحث السؤاؿ للطالب  (ٔ

للطالب أف يرفعو يديهم عند ما هبيب السؤاؿ  البد (ٕ
     الباحثمن 

 اإلختتاـ ّ

  يعطي الباحث مراجعات للطالب على اإلجابة (ُ

 كيذكر الباحث على الطالب لتكرار الدرس (ِ

 كلبتم ابلسالـ (ّ

 دقائق ٓ

 

 َُِٕسكورجو    نفمبّب 

 الباحث

 

  

 أغوس نعماف

 ختطيط تعليم القراءة جملموعة التجربة 

  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓيف مركز ترقية اللغة العربية 



 
 

 
 

 : مهارة القراءة  اؼبادة

 : دمحم كجريج  اؼبوضوع

 : اؼبتوسطة  اؼبستول

 ِ x ْٓ :  الزمن 

 القصة كاؼبعجم كالسبورة  كتاب :  الوسائل

 أىداؼ الدرس  .ٔ

 :يهداؼ ىذا التعليم إىل ربقيق ما يلي

على فهم الوحدات األكرب،   يقدر الطالب على فهم اؼبقركء خصوصا( أ
 .كالعبارة كالػجملة كالفقرة كالقطعة كلها

 يقدر الطالب على اختيار األفكار الرئيسية يف النص. ( ب

 .يف استنتاج الفكرة األساسية يف النص يقدر الطالب( ج

 الطريقة  .ٗ

 .ىي الطريقة اؼبناقشة كاإلنتقائية أما الطريقة اؼبستخدـ يف ىذا التعليم

 إجراءت التعليم .٘

 الوقت اؼبادة كاألنشطة الرقم

 ادلقدمة ُ

 يدخل الباحث الفصل هبدكء .ُ

يلقي الباحث السالـ اىل الطالب كىم يردكف مث  .ِ
 يسأؿ عن أحواؽبم.

  يقراء الباحث كشف اغبضور .ّ

 دقائق ٓ

 دقائق ّٓ العرض  ِ



 
 

 
 

يوزع الباحث كتاب سلسلة اغبيلة كالذكاء ابؼبوضوع  .ُ
 .إىل الطالب دمحم كجورج

الطالب عن النص يف ىذا  يشرح الباحث على  .ِ
 كتاب

 يقسم الباحث إىل ؾبموعتْب  .ّ

 كل الطالب يفكركف كيبحثوف عن النص معا .ْ

 يطلب الباحث الطالب ليسئلوا عن اؼبعُب الكلمات .ٓ

 مث يشرح الباحث تلك الكلمات الصعبة

 يعطي الباحث السؤاؿ للطالب .ٔ

للطالب أف يرفعو يديهم عند ما هبيب السؤاؿ  البد .ٕ
     من الباحث

 اإلختتاـ ّ

 يعطي الباحث مراجعات للطالب على اإلجابة .ُ

 كيذكر الباحث على الطالب لتكرار الدرس .ِ

 كلبتم ابلسالـ .ّ

 دقائق ٓ

 

 

 َُِٕسكورجو    نفمبّب 

 الباحث

 

  

 أغوس نعماف

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصور عند البحث



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الصورة عند عملية تعليم الصورة عند عملية تعليم

 عملية السؤاؿ كاعبوابالصورة عند  اؼبناقشةالصورة عند 



 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرية ذاتية



 
 

 
 

 : اغوس نعماف   االسم 
 ُّٗٗاغسطس  َِ: صبرباان،   اتريخ الوالدة

 : زبّب  اسم األب
 : قبيبة  اسم األـ
 : جوفيل0 انغارا0 صبرباان0 ابيل  العنواف

  cupelmyblood5@gmail.com: الربيد االلكَبكنية

 

انغارا  جوفيل اإلبتدائية اغبكومية  ِحصل على شهادة التعليم االبتدائي يف مدرسة  .ُ
 ََِٓعاـ 

حصل على شهادة التعليم اؼبتوسطي يف اؼبعهد "سلفية شافعية " سكرجو سيتوبندك  .ِ
 ََِٖجاكل الشرقية عاـ 

حصل على شهادة التعليم الثانوية يف اؼبعهد"سلفية شافعية " سكرجو سيتوبندك   .ّ
 َُُِالشرقية عاـ  جاكل

جبامعة  ( يف كلية الَببية لقسم تعليم اللغة العربيةS1حصل على شهادة اللسانس ) .ْ
 اإلسالمية الإلبرانبي يف اؼبعهد"سلفية شافعية " سكرجو سيتوبندك جاكل الشرقية 

 َُِٓعاـ 
 َُِٖجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، الدراسات العليا:  .ٓ
 


