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 الباب االول

 المقدمة

خلفية البحث -أ  

وسًتاتيجية يف العادل منو اللغة العربية يف تريخ حتضره تبلغ أن توطن ادلكان اخلاص      

أرجاء اليت تعمل أن تفهم و تفسر االيات من . اللغة العربية تدرس و تبحث عن اندنسي

 القراءن وحديث ونص العريب.

يفعل مثقفون  العربية تساعد على اللغة ادلقدمة يف ادلدرسة.يف زمان احلاضر اللغة      

. حيدث من ىذا احلال يف ادلصرية ىذه احلال الهنم جيدون مؤثر من مثقفون أوروبا

اإلندنسي كثَتا أن  رعيي كللغة ادلقدمة وادلواصالت كل اليوم.اندنسي ,يطبق اللغة العربية  

الدنية فقط , ولكن  ة العربية ينطبق كللغة يفضل لتعليم اللغة العربية بعد. النو اللغ 

بعد اللغة االصلليزية الهنا واذل جملرى كمرجع رسالة الدين. اللغة العربية اللغة الدورل 

 أحداث الًتيخ.

ولكن صلاح تعليم  ي أو غَتىا أن تقدم قدرة اللغةوعليو تبارى مؤسسة الًتبية رمس     

اللغة العربية اتصل من نوع السبب , ىو كفاءة ادلعلم أو خلفية التالميذ . خلفية 
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التالميذ ىي خلفية الًتبية اليت خترج التالميذ قبل أن يلتحق إذل الًتبية العلوي .ولكن 

.من االسباب سلتلفة يف التالميذ مؤثر  

 سلتَتةيف  رساادلد احد ىي لعلماءسطة اإلسالمية مسلمات هنضة اادلدرسة ادلتو      

دلواصلة تعليمهم,حيث كل لديو مستوى من  يلتحق للطلبة من خرجيي ادلدارس االبتدائية

ن تستخدم أساليب . وبالتارل، جيب أالقدرة على التكيف مع سلتلف لكل درس

 مناسبة للظروف وقدرات الطالب يف تعلم اللغة العربية.واسًتاتيجيات وتقنيات تعليمية 

مادة الدراسة.  معرفة على  يرةكون قاديىي أداة لنقل الطالب ل ألن طريقة التدريس

سيكون ادلعلم قادرا على حتريك ادلتعلمُت إذا طرق التدريس ادلستخدمة وفقا دلستوى 

اإلكراه لن تنتج احلركة، فإنو حىت يقوض التنمية من  التنمية، سواء أفرادا ومجاعات.

  الطالب.

الذين مارس  و واحد طالب جامعة عن تعليم اللغة العربية طالب باحثةالاستعلم      

 الباحثةسأل  .سطة اإلسالمية مسلمات هنضة العلماءادلدرسة ادلتو درس اللغة العربية ىف 

طالب اجلامعة   الباحثةكما ساأل   الطالب كيفية حالة تعليم اللغة العربية يف الفصل.

وقد حصل   كيف حالة الطالب عند يطلب منهم قراءة نص العريب باجلهرية.

أن ىناك صعوبة يف تعليم مهارة القراءة أي الطالب ال يريدون عندما يطلب استعالمات 

ءة. وكانت الطريقة منهم قراءة نص اللغة العربية الهنم يشعرون بعدم القدرة على القرا



3 
 

قراءة الصامتة فقط أي يًتجم القدرة  قراءة اجلهرية و تطورالدرة طور قادلستخدمة ال ي

 الطالب النص و االجابة على األسئلة

األساليب الناعمة تثَت الطالب وعادة ما تكون أكثر صلاحا من أسلوب حيتوي على 

عند  مؤثرعناصر استبدادية. لكن نأخذ يف االعتبار أن الطريقة الناعمة لن يكون 

 الو  دل يتم إعدادىا الطالب بشكل جيدلى دراية مع ىذه األساليب، سوا عالطالب لي

ادلتعلمُت ال طريقة بل وسيلة للمتعلمُت. وباالضافة اذل يتقن ادلعلم. يف خالصة القول 

القدرة جلب ادلتعلمُت ميتلك دورا ىاما يف حتقيق أفضل النتائج من األساليب 

  ادلستخدمة.

استخدامها وتكون مناسبة جلميع احلاالت والظروف ليس أسلوب واحد اليت ميكن      

لتعلم اللغة. ىذا التعبَت ميكن أن يكون صحيحا، ألن اختيار واستخدام وسيلة نفسو 

ينبغي أن تقوم على: الغرض من تعلم لغة أجنبية، تشكل ادلادة اليت جيري تدريسها، 

.  Zulhannan٤١٠٢:٨٠,) واخللفية التعليمية للطالب وادلرافق والبنية التحتية ادلتوفرة

فضال عن اسًتاتيجيات أو أساليب تعلم اللغة العربية كما ينبغي تعديلها مع اذلدف ادلراد 

 ةناك أربع مهارات لغوية، أي مهار حتقيقو ادلهارات اللغوية. يف تعلم اللغة العربية ى

رة االقراءة )مه ةرة الكالم(، مهار االتحدث )مه ةرة االستماع(، ومهار ااالستماع )مه

 (الكتابة )مهرة الكتابةمهارة القراءة( و 



4 
 

رة القراءة(. للطالب يف اىو قراءة )مه ادلهارات اليت أصبحت مركزا لألحباث ادلؤلف

يف الكتابة الالتينية ، وقراءة إجادة اللغة العربية  قراءةال كفاءة إندونيسيا الذي لديو خلفية

األجبدية العربية  -سلتلفة جدا من األجبدية الالتينية  ىي إشكالية ألن األجبدية العربية ىي

 كفاءةالطالب   يف سريرةالقدرات اليت جيب تطويرىا . ص بولديها نظام مستقل خا

ا العربية تتكون من خطابات مشسية حروف  قدرةيف الكتابة اليت تشمل ألوفة رموز ادل

صوت ) مدوعالمات  تنوين, شدة، و كسرة،  فتحة، ضمةوقمرية مع عالمات الًتقيم 

 قطالو  صلمهزة الو و اليت تقف وحدىا والتوقيع على األلف طويلة،  كة( تنتمي إذل حر طول

 )٠٥١–Zulhannan٤١٠٢:٠٢٩,)وقفو  ,وصل

علم. ينبغي على ادلعلمُت أن تساعد وترشد ادل مأمورية من كلرات القراءة تطوير مها     

القراءة. الشركات اليت ميكن تنفيذىا الطالب على تطوير ادلهارات اليت حيتاجوهنا يف 

لتحسُت مهارات القراءة بستخدام أساليب واسًتاتيجيات والتقنيات اليت ميكن أن تساعد 

يف تطوير ىذه ادلهارات. على الرغم من أن العديد من الطرق لتعلم اللغة العربية 

يت جيب أن يلم، واالبتكار سيكونان حتديا ألي مدرس اللغة العربية. ادلفاىيم ليس فقط ال

 Chaidar)مارسات ادلادية والدروولكن أيضا طرف على اتصال مباشر مع ادل

Alwasilah٤١٠٠:٦ (  
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يف التعليم والتعلم، من ادلهم جدا للمعلم أن يكون رلموعة متنوعة من األساليب.      

والتدابَت جيب أن يكون لديو معرفة واسعة حول كيفية أنشطة التعليم والتعلم اليت حتدث، 

ما اذا كان ينبغي أن تتخذ يف ىذا احلدث. إذا دل يكن لديك معلم أسلوب يف التدريس، 

وخاصة عدم إتقان ستقدم ادلواد، مث أنشطة التعلم والتعليم ال يكون األمثل، حىت ادلرجح 

 أن تفشل.

فعالية استخدام الطريقة  "البحث عن الباحثة حبثوبناء على ىذه األوصاف،      

ئية ىف تعليم مهارة القراءة للتالميذ ادلتخرجُت ىف ادلدرسة االبتدائية العامة ىف ادلدرسة اجلز 

 بلنكاريا.  ادلتواسطة اإلسالمية مسلمات هنضة العلماء

أسئلة البحث -ب  

فعالية استخدام الطريقة اجلزئية ىف  كيف ىي أسئلة البحثمن خلفية ما سبق، و      

سطة ىف ادلدرسة ادلتو و بتدائية العامة ادلدرسة اال ىفتعليم مهارة القراءة للتالميذ ادلتخرجُت 

 .اإلسالمية مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا
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أهدف البحث - ج  

لوصف إذل حد فعالية استخدام الطريقة  ويهدف ىذا البحث، أسئلة البحثمن      

اجلزئية ىف تعليم مهارة القراءة للتالميذ ادلتخرجُت ىف ادلدرسة االبتدائية العامة ىف ادلدرسة 

 ادلتواسطة اإلسالمية مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

أهمية البحث -د  

 :نوعُتإذل  بحثمن األحباث يف ىذا ال أمهية البحثميكن أن تثار 

 فوائد النظرية –٠

 التطور العلمي يف رلال تعلم اللغة العربية. - أ

 يزيد خزنة من الدراسات العلمية يف تطوير تعلم اللغة العربية. - ب

 فوائد العملية –٤

 باحثةلل  - أ

يزيد فكرة واسعة مؤلف عن تعلم أساليب مهرة القراءة ومن مث استخدامها  

 التعليم والتعلم. كمقياس لتطوير الطريقة ادلناسبة وجيدة لتسهيل عملية
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 للطالب -ب   

الفوائد اليت ميكن أن يشعر هبا الطالب الدافع دلواصلة تطوير أنفسهم من خالل 

أسلوب التعلم ادلستخدمة حىت يتمكن الطالب ال تواجو صعوبات كبَتة أثناء 

عملية تعلم اللغة العربية. حيث من ادلتوقع أن خرجيي ادلدارس االبتدائية العامة 

 بتداية االسالمية.تكون قادرة على مواكبة طالب من ادلدرسة االلفهم و 

 للمؤسسات التعليمية -ج   

كما ادلالحظات البناءة من أجل حتسُت جودة ادلؤسسات التعليمية القائمة، مبا 

يف ذلك ادلعلمُت يف ذلك، وصانعي السياسات يف ادلؤسسات التعليمية، 

 واحلكومة بشكل عام.

 متغيرات البحث -ه

 وتنقسم متغَتات البحث إذل قسمُت، مها:

 (طليقادلتغَتات ادلستقلة ) –٠

 متغَت التابع.ر كما ادلتغَتات اليت تؤثر على متغَتات ادلستقلة ىي ادلتغَتات اليت تقد

وتعلم الطريقة اجلزئية باستخدام  مهرة القراءةمتغَتات ادلستقلة يف ىذا البحث ىو دراسة 

 .الطريقة اجلزئيةعلى عدم استخدام  مهرة القراءة

 متغَتات التابعة )مرتبطة( –٤
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 متغَت التابع ىو ادلتغَت الذي يتأثر.

مجوعة التجريبية و  مجوعةمن مهرة القراءةدراسة ىو القدرة للتعلم متغَت التابع يف ىذه ال

 الضابطة.

 الفرضية -و

 أعاله، فإن فرضية لفحصها ىي كما يلي: أسئلة البحثواستنادا إذل 

Ha مع الطريقة اجلزئية : وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت الطالب تدرس باستخدام

 .الطريقة اجلزئيةالطالب الذين يتعلمون استخدام 

Ho الطالب ال تدرس الطريقة اجلزئية : ال يوجد فرق كبَت بُت الطالب وتدرس باستخدام

 .اجلزئيةالطريقة مع استخدام 

 ةث السابقو البح-ز

يف عام  البحثشريف ىداية اهلل يف جاكرتا(  UINوردة )خرجيي ال صفاءث بحال. ٠

( يف تدريس SAS) اجلزئيةىيكلية التحليلية  طريقة "فعالية استخدام مببحث ٤١٠٧

إذل الكشف عن مدى فعالية تعلم القراءة والكتابة  بحثالقراءة والكتابة". هتدف ىذه ال

. ووجد الباحثون أن النتائج اليت Borolongادلدرسة االبتدئية  ٢ فصليف  SASباستخدام 

أكرب من اجلدول  ٣٤٫٦/  ٫٤٫٤ احلساب القراءة والكتابة ىي Tحصل عليها الطالب يف 
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٪، يتم رفض ٣بنسبة  ٣٫٤٦٪، ومستوى الداللة ٥يف مستوى األمهية من  ٣٤٫٦ Tنتيجة 

 الفرضية وفرضية معاكسة صفر بديل مقبول.

يف عام  البحثشريف ىداية اهلل يف جاكرتا(  UIN)خرجيي  ةنور علمي البحث.٤

ادلدرسة ادلتواسطة  يف أسلوب ادلناقشة ب قراءة اجلهريةتعلم "فاعلية  مببحث ٤١٠٦

إذل الكشف عن مدى قدرة  بحث". هتدف ىذه الPamulangدار احلكمة  اإلسالمية

باستخدام أسلوب ادلناقشة يف ادلدرسة.  القراءةالطالب ومدى فعالية التعلم  القراءة

التجريبية باستخدام  فصليف ال ٨ فصلطالب ال ونتيجة لذلك، والباحثُت حتديد قدرة

 .٨٥ىو  posttestالعائد ومتوسط  ٧٤ pretestدرجة  طريقة ادلناقشة مقبولة، من تظاىرة

نتيجة لقدرة الطالب يف الفصل أكرب من  فصلونتيجة لقدرة الطالب يف ىذه ال

. نتيجة العملية احلسابية السابقة ٠١١ TO. نتائج ىذه احلسابات، فإن النتائج الضابط

 .(٣٤٫٫) ٪٠ أو مبعدل( ٣٤٣٤) ٪٥مستوى T-test مزيد من نتائج اختبار  TOأن 

 بحثمب ٤١٠٥دراسة يف عام  سيمارانج( UINث فريدينا فرانسيسكا )خرجيي بحال. ٠

 مدرسة الثناوية  XI IPS فصلالعربية  اللغة قراءة ةمهار "فعالية األسلوب ضد قراءة دليل 

يقة ضد طر  فعال ىو حتديد ما إذا كانت بحثدمياك". والغرض من ىذه ال احلكومية

قيمة دمياك. أظهرت النتائج زاد متوسط  XI IPS MANالقراءة العربية  ةمهار علي الطبقة 

قيمة فئة عنصر الواحد. متوسط  قصلطالبا يف ال ٦٫مراقبة اجلودة والتجربة مع عدد 
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قيمة . يف حُت أن متوسط posttestقيمة  ٤٦٫٫و  ٣٫٤٤٫التحكم االختبار القبلي 

. نتائج اختبار posttestقيمة  ٠٣٤٥٫و  ٣٥٤٫٣الطبقة التجريبية من تظاىرة ادلتوسط 

عمل مشَتا فرضية ال الطبقة التجريبية أفضل من فئة عنصر التحكم. الفرضية األكثر قبوال 

احلادي  فصلإذل أن التعلم باستخدام مهارات القراءة بشكل فعال لقراءة اللغة العربية ال

 دمياك. IPS MANعشر 

إذل البحث ىو على حد سواء  البحثادلذكورة أعاله تكون مشًتكة مع  بحوثكل ال

لوصف مدى فعالية وسيلة لتعلم القراءة. والفرق ىو يف طرق التدريس البحثية منها 

وادلوضوعات البحثية ادلختلفة. وباإلضافة إذل ذلك ىناك دراسات تبحث يف تعلم القراءة 

 لقراءهتا جزءوكان ىناك درس واحد من اثنُت تعلم اجزاء )جهرية وصامتة( من اثنُت 

 فقط.

 البحث هيكل -ح

األول يتكون من  بابال  ويتم تنظيم مناقشة منهجية ىذا البحث إذل مخسة فصول:

 البحث فوائدو  وأمهية البحث أىدافو البحث وأسئلة، خلفية البحثمقدمة حيتوي على 

الثاين يتكون من  بابال .ومنهجي البحث والبحوث السابقة البحثوادلتغَتات وفرضيات 

 منهجالثالث من  بابال  الذي يصبح أساسا لتنفيذ األنشطة البحثية. النظرياإلطار 

ذايت البحث ،  نوع ومدخل البحثث، حتتوي على وقت ومكان تنفيذ البح البحث اليت
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 حتقيق البيانتات ,أساليب مجع البيانات, البحوث داتا, أو رلتمع البحث وعينتو

اخلامس  بابال  الرابع من نتائج البحث وادلناقشة. بابال  .أسلوب حتليل البياناتو 

 لنتائج البحوث واالقًتاحات. االختصاريتكون من 
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ثانيالباب ال  

 اإلطار النظري

تعريف فعالية   -أ  

الوسائل لتحقيق النتائج، "فعالية من  مفرادتا لقاموس اللغة االندونيسية، وفق

شلا يعٍت حدوث أي  حالةفعالية ىو .) Depdikbud٤١٠٥:٤٨٢,)"حالة مفيدة ومؤثرة

بقصد زلدد ىو  . اذا كان ىناك من يفعل فعالدلطلوبآثار أو النتيجة ا

وجود التوافق بُت أولئك الذين  ىيفعالية  )Anggota IKAPI٠٩٨٩:٠٢٧,)ادلطلوب

 (٠٣: ٣٫٫٤,Mulyasa dan Dedi Junaedi)تنفيذ ادلهمة مع اذلدف ادلقصود

يؤدي  فعالية ىي صلاح وىو ما يعكس أثر،ال فهميمن التعريف أعاله ميكن أن   

 . الدقيق خطيطتبالأو تأثَت على عمل ارتكبو 

تعريف استخدام  -ب  

ىو "العمل على تطبيق  تعريف االستخدام ووفقا لقاموس كبَت االندونيسي 

"(,Dedi sogunoأن "واحدة من اجملاالت ادلعرفية ىو  بلوم وقال .) ٤١١٨:٢٥٤

أو اإلجراءات أو  قوائدة ( ىو القدرة على استخدام ىذا ادلفهوم،ماستخدا) االستخدام

,  أوزيو عثمان رايويف (. ٠٧: ٤١١٢,Ahmad Syar’i.) نظرية معينة يف حاالت معينة"

 

11 
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ادلتعلقة و اجلديدة  حلاالتا ىف أو ادلواد تعلمت تطبيقالقدرة على  ىو الستخداما

 .)Uzer Usman٤١١٠:٠٥,)قواعد األساسيةباستخدام 

قوائدة ، تقييمتستخدم سبق فإنو ميكن مالحظة أن االستخدام ىو  بعض ما من

 واإلجراءات، من الناحية النظرية أو ادلواد اليت دتت دراستها يف بعض احلاالت.

 الطريقة في مهارة القراءة  -ج

"الطريق". يف االستعمال الشائع، ويعرف طريقة يف جوىرىا، حرفيا، طريقة يعٍت 

عن كيفية القيام بنشاط أو تأدية وظيفة باستخدام احلقائق وادلفاىيم بشكل منهجي. 

وميكن أيضا أن يفسر األسلوب كما منهجية عامة الختيار وإعداد وعرض ادلواد اللغوية. 

ىذه الطريقة مسار  وباإلضافة إذل ىذه الشروط، فإن ىذه الطريقة أيضا ما ىو عملي.

اجتيازىا للوصول إذل اذلدف. إذا كان األمر كذلك، مث جيب أن يكون موجودا الطريقة 

ادلعلمُت أو ادلربُت. وىناك طريقة لتقدمي لغة  ملية التعلم والتعليم أجرى منعلى كل ع

 خطة شاملة حتديد منهجية النهج القائم.

 النحو التارل. أجزاء. ومن منهم على وتنقسم وظيفة طريقة إذل 

 األسلوب كأداة حتفيزية خارجي  –٠

، وىذا ىو أداة دوافع خارجي ساءاليت كتبها أن نقلتووفقا لسوديرمان، كما 

تنشط وتعمل ألن ىناك تأثَتات من اخلارج. عادة، وىذا يرتبط ارتباطا وثيقا استخدام 
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م. وذلك ألن الطرق من قبل ادلعلمُت ىي متعددة أو أكثر من واحد يف أنشطة التعل

 أداة حتفيزية.ك ادلوسعةاستخدام رلموعة متنوعة من األساليب اليت ميكن أن تستخدم 

 تدريسالطريقة كاسًتاتيجية   –٤

كمدرس، جيب علينا أن نفهم أن قدرة واستيعاب األطفال أو ادلتعلمُت 

ختتلف عن بعضها البعض. لذلك، يف سياق التعلم، حيتاج ادلعلمون إذل استخدام 

 ساليب ادلناسبة دلعاجلة ىذه الظاىرة.األ

وباإلضافة إذل ذلك، فإن األطفال ىم بادللل بسهولة اذا يف كل مره يتعلم 

ادلشي بتصنع. ولذلك، يف التدريس والتعلم، وجيب أن ادلعلمُت إتقان فضال عن 

اسًتاتيجية حبيث ميكن لألطفال تعلم أكثر فعالية وكفاءة، وميكن أيضا حتقيق األىداف 

 رجوة.ادل

التقان االسًتاتيجية إلتقان تقنيات العرض أو ادلعروف باسم طريقة  طريقةمن ال 

التدريس. لذلك، ميكن أيضا أن يطلق عليو طريقة التدريس كإسًتاتيجية تدريس يف 

 عملية التعليم والتعلم.

 غايةالالطريقة كوسيلة لتحقيق    –٠

 getter goalواذلدف من ذلك ىو جوىر أي نشاط التعلم. ىذا اذلدف ىو  

آخر من التفاعل بُت ادلعلم وتعلم الطالب. ويقدم التوجيهي واجتاه قناة للتعليم 
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والتعلم. من أجل حتقيق ىذا التعلم، وجيب أن ادلعلمُت غالبا ما تؤدي وتطوير 

 االبتكارات يف التعليم والتعلم.

د ادلبذولة من قبل ادلعلمُت وتطوير أساليب التدريس واحدة من اجلهو  

ادلستخدمة. وذلك ألن األسلوب ىو أداة واحدة لتحقيق ىدف التعلم. 

وباإلضافة إذل ذلك، فإن ىذه الطريقة كمادة للتشحيم إذل طريق التدريس 

. ولذلك، جيب للمعلمُت الستخدام وتطوير ق األىداف اليت مت تعيينهالتحقي

شطة التعلم. وبالتارل، فإن ىذه الطريقة ميكن أن تستخدم كأداة أساليب يف أن

 لتحقيق أىداف التعلم.

ويف الوقت نفسو، فإن العوامل اليت تؤثر على معلم يف اختيار طريقة موجود  

بالفعل على البيئة احمليطة. وضلن ال ميكن تطبيق طريقة ككل بسبب البيئة اليت 

تؤثر على اختيار ادلعلم يف أسلوب التعلم ىو   نواجهها يتغَت دائما. العوامل اليت

كان ربيبا، واألىداف، والوضع، ادلعلم ادلرافق، ورلال الدراسة أو ادلواد 

التعليمية. ألن البيئة تتغَت باستمرار، مث مدرسا ادلطلوبة لدينا رلموعة متنوعة من 

طة األساليب اليت دتكنو من يستخدم تستند بشكل عشوائي على ادلناطق احملي

 .)Ulin Nuha٤١٠٤:٠٦٤,)القراءة هبا
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على الرغم من أن ىناك رلموعة متنوعة واسعة من األساليب يف    

واكتسبت الكثَت من خالل التجربة الفاخرة وزلاولة جادة، لكنها  القراءة تعلم

ال ميكن أن يقال: أن ىذا األسلوب أو ذاك األسلوب ىو أفضل من اآلخر. 

، ظهر م٠٩٧٢العربية للًتبية والثقافة والعلوم يف  يف استفتاء أجرتو ادلنظمة

التحليل على إجابات أن الدول العربية ال جتري جتارب علمية بقصد أن 

والتجربة ال ميكن أن تكون مثالية  القراءةادلقارنات احلامسة بُت أساليب تعلم 

 توفَت قواعد علمية.

جيب أن مع سجل على الرغم من ىذه األساليب التعلم ختتلف    

 ,مها:.)٤١٠٠:٨٦,نور ىادي)القراءة نعود إذل طريقتُت / التقنيات الرئيسية

 طريق اجلزئية  –٠

بأجزاء '/  ميكن أن يسم الطريقةاحلروف من الكلمات. ىذه اجلزئية مببداء  طريق

كلمة(، على سبيل ال( حىت كلها )رفاجلزئي، منذ مواد تعليمية تبدأ مع أصغر )احل

. اخلطوة األوذل، اليت تفصل بُت اجلملة إذل أصغر alima‘عل علم / ادلثال، يعلم الف

 :االسلبُتب أجزاء. الفصل ميكن أن يكون
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الم. وميم حرف مع  حرفعُت،  ىو حرف، احلروف أمساءب: ٠ األسلوب

 تفتح أن قراءت، و لِ  قراءأن ت تكسر، الم َا  قراءأن ت  تفتحا: عُت اعرهب

 ادلعلم اتباعها من الطالب. احلروف ينطق. ميمي مَ 

بالًتتيب  حروف اذلجائيةتعلم القراءة هبذه الطريقة ميكن أن تبدأ مع اسم 

اخل( أو حسب الًتتيب  -خ  -ح  -ج  -ث  -ت  -ب  -األجبدي )أ 

ل  -ك  -ي  -ط  -ح  -ز -و  -ه  -د  -ج  -ب  -األجبدي )أ 

 ضمة, رة,كس فتحة,ن .... اخل(. مث تعليم احلروف واصطف  -م  -

. مث اجلمع بُت رسالتُت منفصلتُت إذل الكلمات التنوينالشدة، اخلبز و 

)رسالتُت(، )تتكون من ثالثة أحرف(، وكذلك أول كلمة األولوية تشكلت 

 من الرسائل اليت ال ترتبط.

. مَ  - لِ  - ن ذكر أمسائهم: أَ : مباشرة مع صوت احلروف دو ٤ األسلوب

 لم، اتباعها الطالب.تلك األصوات اليت نطق هبا ادلع

اخلطوة الثانية، واجلمع بُت احلروف وذلك لتشكيل كلمات كاملة. يتحدث  

كلمة أيضا من قبل ادلعلم، تليها الطالب. بعد شرح ادلعلم يدرس معٌت 

 الكلمة.
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ىذه التقنية ىي أيضا قابلة للتطبيق يف تدريس اجلملة )عدد( إذا كان من 

الكلمات على اجلملة كاملة. على سبيل  ادلمكن أن يعلم احلكم. طريقة لوضع

 ادلثال يدرس ادلواد التالية:

 hadza kitab jadid isytaraituhu) ىذا كتاب جديد اشًتيتو من مكتبة جتارية

min maktabah tijariyyah) 

 اخلطوة األوذل لفصل الكلمات:

 جتارية –مكتبة  –من  –ه  -اشًتيت -جديد -كتاب  -ىذا

من قبل ادلعلم، تليها الطالب. بعد شرح معٌت كل   وقد حتدث ىذه الكلمات

 كلمة.

االندماج الثاين خطوة من الكلمات يف اجلمل )عدد( يدرس أكثر من واحد. مث 

حتدث من قبل ادلعلمُت وحضره الطالب. يف ىذه ادلواد، وىناك ثالثة أرقام، 

 ومها:

  من مكتبة جتارية -اشًتيتو  -ىذا كتاب جديد 

لث من كامل ادلبلغ يف فقرة بأكملها. وإذا اعترب الطالب أن الندماج خطوة الثا

يكون كل من يف نطق اجلمل )عدد(، ليس ىناك أمثلة احلاجة. ومىت مت ذلك 

 .)Acep Hermawan٤١٠٠:٠٢٦,)القراءة مناقشة معٌت عموما
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أكثر بالكامل سعد أبدول كرمي شرح اخلطوات يف تنفيذ طريقة تركيب ميكن  

 بطريقتُت:القيام بو 

األسلوب اذلجائى –٠  

عرض احلروف اذلجائية على التالميذ بأمسائها حرفا حرفا وحبسب ترتبيها  -أ    

)ألف ، باء ، تاء ، ثاء ، جيم ، . . . .، اذل اخره( ، )أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، 

اذل اخره . . . .(.  ويف ىذه اخلطوة يستعُت ادلعلم بوسائل اإليضاح ادلناسبة ) 

ة والطبشرون اللون ،والبطاقات واللوحات الورقية ، واجملسمات البالستيكية . . السبور 

 وغَت ذلك (.

بعد أن حيفظ التلميذ احلروف أو رلموعة منها ، وبعد أن يتعلم قراءهتا  -ب    

وكتابتها ينتقل ادلعلم معو إذل تعليمو كلمات تتكون من تلك احلروف ، على أن 

من حروف منفصلة عادة مثل )ُزرَِع ، ُدِرَس( مع تكون الكلمات بسيطة تتكون 

 تغيَت حركات احلروف )َزرََع ، َدَرَس ( و)َزرٌع ، َدرٌس(.

ينتقل ادلعلم يف ىذه اخلطوة إذل تعليم كلمات بسيطة متصلة احلروف ،  -ج    

لكي يعرف التالميذ أشكال احلروف يف أول الكلمة ويف وسطها ويف آخرىا ، مع 

كات تلك احلروف ، على أن يكون ذلك متدرجا من االتصال اجلزئى اإلشارة إذل حر 
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إذل االتصال التام . فمثل االتصال اجلزئى الكلمات )قرد ، ولد ، وصل ، رجع، . . 

.وغَت ذلك(. ومثال االتصال الكلي )حصد ، قلم ، علم ، مسع ، لعب ، وغَت 

لمة الواحدة.ذلك . . . ( مث يتدرج ادلعلم يف زيادة عدد احلروف يف الك  

ينتقل ادلعلم يف ىذه اخلطوة اإذل تكوين اجلمل من الكلمات اليت تعلمها  -د    

التلميذ بكل ما اشتملت عليو من حركات احلروف وسكاهنا ومدودىا وتنويناهتا ، 

على أن يبدأ جبمل بسيطة مثل : )َلِعَب الولُد ، رجع التلميُذ ( ، مث يتدرج إذل مجل 

يلعب الكرة( وىكذ حىت ينتقل ادلعلم بالتالميذ إذل قراءة عبارات  أطول مثل : )سعاد 

 كاملة مثل : )كتاب خالٍد جديٌد (. 

األسلوب الصويت -٤  

يبدأ ادلعلم بتعليم التالميذ قراءة احلروف اذلجائية بأصواهتا : )أ ,َب,َت ,َث  -أ    

.)..... , 

كلو وىيأتو بصورة شيء يقرن ادلعلم يف ىذه اخلطوة تعليم صوت احلرف وش -ب    

زلسوس ، حبيث يبدأ اسم الشيء احملسوس باحلرف الذي يتعلمو التلميذ )أ/أسد ، 

 ب/بطة ، ت/دتر .....(
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يربط ادلعلم احلروف بعد ذلك حبركاهتا ، وقد يستخدم يف ىذه اخلطوة  -ج    

لو  وسائل إيضاح مثل لوحة اجليوب والبطاقات ادلتضمنة للحرف يف احلركات ادلختلفة

 مثل : )أَ , أُ , ِإ ( )َب , ُب , ِب , َت , ُت ,ِت.....(

بعد أن يتقن التلميذ نطق أصوات احلروف ويتقن كتابتها وتعرف حركاهتا  -د    

الثالث )الفتح ، والضم ، والكسر ( ينتقل ادلعلم بالتلميذ إذل تكوين مقاطع صوتية 

منهما حرف مد مثل : )با , خفيفة تتكون عادة من حرفُت ، يكون احلروف الثاين 

بو , يب ( , )تا , تو , يت ( . ويف ىذه اخلطوة مييز التلميذ ما تقتضية كل حركة من 

 احلركات من حروف ادلد فتكون للفتحة األف وللضمة الواو ، وللكسرة الياء.

يبدأ ادلعلم يف ىذه اخلطوة تكوين كلمات ذات حروف منفصلة تكون  -ه    

حة أوال مثل كلمة )َوَزَن ، َزرََع ( ، ويشًتط يف ىذه احلالة أن حروفها مجيعا مفتو 

تنطق الكلمة حرفا حرفا ، مث تضم حروف الكلمة وتنطق مرة واحدة . وميكن أن 

حيول ادلعلم ىذه احلركات من )َوَزَن إذل ُوزُِن ، ومن َزرََع إذل ُزرَِع( ، وميكن أن حيول 

رٌْع( ، ويف ىذه احلالة يتعرف التلميذ على ىذه األفعال إذل أمسائها ) َوْزٌن ، زَ 

 السكون وعلى التنوين.
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يبدأ ادلعلم يف ىذه اخلطوة باالنتقال من الكلمات ادلنفصلة احلروف إذل  -و    

الكلمات ادلتصلة احلروف ، وىذه الكلمات ينفصل فيها حرف ويتصل فيها حرفان 

تصلت مجيع حروفها مثل )حرث ، وىب ، برع ...( ومن مث ينتقل إذل كلمات ا

ببعضها مثل )كتب ، حسب ، حصد (، وباألسلوب الذي ذكر يف اخلطوة السابقة 

 ميكن أن يغَت ادلعلم حركات ىذه احلروف.

يركز ادلعلم يف ىذه اخلطوة على تعليم التال ميذ كلمات جديدة تستخدم  -ز    

لتنوين فيها حروف ادلد مثل )كتايب ، صديقي ، باٌب، حصان(، مع استخدام ا

 بألوانو الثالثة )كتاٌب ، كتاٍب ، كتاباً(.

يدرب ادلعلم يف ىذه اخلطوة تالميذه على استخدام الكلمات يف مجل بسيطة أوال مثل : 

)ىند تلميذٌة ، خالٌد تلميٌذ( ، مث يبدأ بتعليمهم اجلمل ادلركبة مثل : )خالٌد تلميذ رلتهٌد 

. وينتقل بعد ذلك من اجلمل إذل العبارات  ، وىند تلميذٌة رلتهدٌة ، زرع زلمُد قمًحا(

 قصة قصَتة مث تكوين موضوعات أكربالبسيطة مث العبارات اليت تشكل فكرة معينة أو 

 .)٤١١٥:٠١٨طو علي حسُت وسعاد عبد الكرمي,,)القراءة

 مزايا الطريقة اجلزئية :
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ىذا العدد يسر ىذه الطريقة وبساطتها ؛ إذا من السهولة مبكان أن حيفظ ادلتعلم  -أ

 احملدود من احلروف ويتعرف على أشكاذلا ويربط بينها وبُت أصواهتا.

التدرج فيها منطقي حيث البدء باحلروف مث الكلمات فاجلمل -ب  

تساعد ادلتعلم على نطق احلروف بطريقة جيدة وإخراجها من سلارجها, والتمييز  -ج

 بينها

مع طبيعة اللغة باعتبارىا  –حلروف عند بدئها بتعليم أصوات ا –تتفق ىذه الطريقة  -د

 رلموعة من األصوات

 عيوب الطريقة اجلزئية :

أن منطق األشياء وطبائها وسيكولوجية ادلتعلم وحاجاتو تقضي بأن يتم التعلم من  -أ

 الكل إذل اجلزء, ومن ادلعلوم إذل اجملهول

ف مقدرة نظرا للمكث الطويل على تعلم احلروف منفردة, فإن ىذه الطريقة تضعي -ج

. (٨٩–٤١٠٠:٨٨)نورىادي, ادلتعلم على القراءة السريعة  

 يةحتليلالطريقة   –٤
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ىذه التقنية ميكن أن يسمى رلموعو آل كول، لتدريس ادلواد بدءا من الكل إذل   

أجزاء. األحكام: إذا كانت ادلادة اليت يتم تدريسها يف شكل الكلمات، مث األسبقية 

 ىي الكلمة احلرف األخَت.

تعليم مهارة القراءة   -د  

"، الذي أصبح "التعلم". التعلم احلقيقي ىو طرف علمالتعلم يأيت من كلمة "

عقد، وأنو ال ميكن تفسَتىا بكامل يف التفاصيل. والغرض من التعلم ادلالنشاط البشري 

ىو رلرد نتاج للتفاعل بُت التنمية ادلستدامة وجتربة احلياة. يف معٌت أكثر تعقيدا، وجوىر 

واع من ادلعلم للطالب التفاعل ادلباشر الطالب يدرس مع ادلوارد الالتعلم ىو جهد 

، فإنو ميكن أن تعريفمن ىذا ال .طلوبىداف الالتعليمية األخرى من أجل حتقيق األ

أن التعلم ىو التفاعل ذىابا وإيابا بُت الطرفُت حباجة كل منهما، ومها ادلعلمُت  يفهم

والطالب. يف مثل ىذه التفاعالت، يف رلال االتصاالت )نقل( ىي مكثفة ومركزة ضلو 

 . )Ulin Nuha٤١٠٤:٠٥٢,)ىدف زلدد سلفا

القراءة( ىي القدرة على إدراك وفهم ما ىو  مهارة/ reading skill) مهارة القراءة و

وىضمو يف القلب. القراءة ىي يف جوىرىا عملية  نطقكتوب )رموز مكتوبة( من م

النص ادلكتوب، فمن مباشرة يف ذلك وليس ىناك  واصل بُت القارئ مع الكاتب منالت

ال يتم لصقها القراءة فقط ألنشطة لغة مكتوبة. مبعٌت أوسع، و ال لسانبُت اللغة العالقة 
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يقرأ ويفهم معٌت القراءة جيدا، واليت تنطوي فقط على عنصر ادلعريف والنفسي، بل أكثر 

. القراءة ىي مدخل )Chaidar Alwasilah٤١٠٠:٠٢٠,)ن ذلك بشأن مضمون القراءةم

ج اذل االنسان اذل اللغة, والتمهيد اجليد ذلا ضرورة, فهى عملية ليست باذلينة, حتتا 

 (.٠٧ختطيط وتفكَت وتنظيم )على امساعيل زْلمد:

 ىناك نوعان من طرف ادلهم يف القراءة، ومها:

( اليت ميكن اعتبارىا أن mechanical skillsادلهارات اليت ىي ادليكانيكية ) –٠

 ( تشمل طرفlower orderتكون بناء على أمر من أقل )

 تعريف شكل احلروف -أ

صوت / حرف من حروف اللغة، الكلمات تعريف عناصر لغوية ) -ب

 والعبارات، وأمناط واألحكام، واألحكام، وغَتىا(

تعريف العالقة / مراسالت الصوت واإلمالء )القدرة على نطق مادة  -ج

 (؛’to bark a print مكتوبة أو "

 .إذل القراءة البطيئةالقراءة السريعة  -د

( واليت ميكن أن تعترب يف comprehension skillsادلهارات اليت يتم فهم ) –٤

 (. طرف ما يلي:higher orderمرتبة أعلى )

 بسيط )معجمية، ضلوية، اخلطايب(؛ال التعريف فهم -أ
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 حالةتب، وأمهية / ازى أو معٌت )الغرض واذلدف من الكفهم مغ -ب

 الثقافية، وردة فعل القارئ(؛

 تقييم أو تقدير )الشكل وادلضمون(؛ -ج

 Henry Guntur,احلالة)مع  التتكيف مرنة، سهولة سرعة القراءة -د

Tarigan٤١١٨:٠٠(. 

القراءة، وىي الكلمات  تعليم ىناك ثالثة عناصر جيب النظر فيها وتطويرىا يف

للقراءة.  ادةي دورا ىاما جدا يف دعم معٌت مواجلمل والفقرات. ىذه العناصر الثالثة ى

تشكل وحدة أكرب شلا  اجلملة رلتمعة. اجلملة من الكلمات لتشكل أكرب تسمى مركب

يشار اليو عادة الفقرات، رلتمعة الفقرات لتشكيل فصال، والفصول تتكون  

 .)Zulhannan٤١٠٢:٠٥٤,)كتاب

للغة العربية، ىي كما قد لتطوير مهاراهتم يف قراءة اليت ينبغي أن تع كفايةىناك ال

 يلي:

 مز والصوت.على حتديد العالقة بُت الر  فقيوو  روفدتييز احل  -أ

 أم ال. ملةمعرفة الكلمات؛ إما يف اجل  -ب

 فهم معٌت الكلمات وفقا للسياق.  -ج

 .الكلمة( فهم ادلعٌت احلقيقي )ظاىر  -د
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 معرفة العالقات ادلنطقية واستخدام الكلمات الشائعة يف اجلملة.  -ه

 تلخيص زلتويات اخلطاب بسرعة.  -و

 نقديةالقراءة   -ز

 الكاتب األسلوبيةفهم أساليب   -ح

 معلومات صرحية أو ضمنية كما ىو متوقع ادلؤلف. وجد  -ط

 سريعة.القراءة   -ي

 دقة وإتقان القراءة  -ك

 اختاذ قرار بشأن موضوع أو عنوان قراءات.  -ل

)العثور على الفكرة الرئيسية ودعم األفكار  -م  

). Abdul Hamid ٦٢–٤١٠١:٦٠  

نوع مهارة القراءة  -ه  

قراءة يف ادلخطط ينقسم إذل قسمُت، ومها القراءة بصوت عال )القراءة اجلهرية(       

 .القلب )القراءة الصامتة(يف وقراءة 

 قراءة بصوت عال )القراءة اجلهرية( –٠

ىي القراءة أن يقرأ أو نطق حرف كتب مثل الكلمات أو اجلمل  اجلهريةقراءة  

 إذل ادلتعلمُت مستوى ادلبتدئُت. ىي شلارسة أكثرتليت. ىذه القراءة 
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 يقراءمن  قادريسي ىو أن الطالب وفقا لعنوان ىذا النص، فإن اذلدف الرئ 

من ادلزايا لتعليم القراءة بصوت  مثالصوت باللغة العربية.  وفقا لنظام دقيقالقراءات ب

 عال، مثل:

 زيادة ثقة الطالب -أ

 ادلعلمُت يقومخطاء يف النطق ميكن أن األ -ب

تعزيز االنضباط يف الفصول الدراسية، ألنو كما يشارك الطالب بنشاط وجيب  -ج

 عدم تفويتها يف القراءة يف وقت واحد

 توفَت الفرص للطالب لالتصال النطق اذلجاء )الكتابة(  -د

 تدريب الطالب على القراءة يف رلموعات  -ه

استبعاده، والقصد والغرض ، واالستماع ال ميكن )قراءة اجلهرية( نشاط اللسان يف

من االستماع ىو أن نفهم ما ىو قراءة الناس. ال بد من االعًتاف أنو ليس ىناك سوى 

إذا كان كل األطفال اختيار دليل  اجلهريةف اليت حتققت يف قراءة عدد قليل من األىدا

وينبغي أن تكون موضوعات مهارات اللغة ومهارات لغوية واحدة من  األساسي فقط.

نشطة اليت يأسر. قراءة التجارب اليت اختلفت مع عدد من القصص واألشعار، واألتلك 

ىو النهج الذي ميكن إرضاء وتلبية رلموعة واسعة من األىداف وتطوير عدد من  اخلهرية

 ادلعلمُتاخلهرية جيب أن يفهم قراءة  مهارات لذلك، يف تدريس ادلهارات واالىتمامات.
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ائرة االتصاالت ليست كاملة إذا كان ادلستمع دل تستجب عملية االتصال يف اجتاىُت. د

القراء. يف الواقع، قد يكون الرد فقط يف  كاف ألفكار أو مشاعر أعرب من  على ضلو

 )Henry Guntur Tarigan٤١١٨:٤٢,)الكبد، ولكن تقدر، ذلا قيمة التقدير عالية

 من نقاط الضعف، من بُت أمور أخرى: ىذه ادلزايا، ىناك فضال عنولكن 

 سوف تأخذ الكثَت من الطاقة، والطالب النتيجة سوف تتعب اخلهريةقراءة   –٠

أكثر قليال من القراءة الصامتة، للطالب  اجلهريةمشغول مستوى فهم قراءة   –٤

 نطق الكلمات مقارنة لفهم زلتوى القراءة

كن أن يكون أحيانا إزعاج ميكن أن يسبب الضوضاء، ومي اجلريةقراءة   –٠

 اآلخرين.

جيب القيام بو، خصوصا  اجلهريةالنظر عن مزايا وعيوب، وتعليم قراءة  وبصرف

للمتعلمُت مستوى ادلبتدئُت. يف ىذه ادلرحلة البد من تقدميها إذل أصوات من التدريب 

مة من األجبدية والنطق العريب. كما ىو معروف أن اللغة العربية ذلا خصائص سلتلفة سلي

حيث ادلبدأ من أصوات احلروف يف متعلم اللغة. إذا دل يتم عرضو وادلدربة يف النطق 

 الصحيح، وسوف تكون ادلرحلة ادلقبلة من العقبات التعلم.

 اليت حتتاج إذل النظر فيها، وىناك العديد من األشياء اجلهريةلفعالية تعلم قراءة 

اختيار قراءات الطالب جيدة. ، جيب أن قال ادلعلم: يف البدء يف القراءة، ينبغي للمعلم 
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ادلعلم الغرض منو باإلضافة مثال ألصدقائو، وأيضا سوف يساعد على تشجيعهم على 

قراءة الطالب على القراءة يف وسط الصف وأحيانا تبادل األفكار ألصدقائو أثناء 

ادلراجعُت القراءة، جيب أن يكون ادلعلمون قادرين على خلق الطبقات اليت تشارك تصبح 

أخطاء القراءة. مبعٌت جيب أن يكون مجيع الطالب االنتباه تشارك لقراءة الطالب أمر 

 لقراءة، ال يسمح إلرسال ادلعلمُت لقراءة لفًتة طويلة جدا، ألهنا سوف متعب بسرعة.

ليست طويلة جدا، لذلك ال  اجلهريةت الذي يقضيو يف قراءة وبادلثل، فإن جزء من الوق

، أجزاء من الوقت لتعليم ادلهارات األخرى وغرس القدرة على فهم القراءاتاستيالء على 

 أن يدعو إذل إجراء مناقشة مع التالميذ عن زلتوى يف هناية ادلعلمُت القراءة جيب

 .)Chaidar Alwasilah٤١٠٠:٠٢٨,)القراءة

 أىدافها اخلاصة، وىي: ءة اجلهريةقرا

متوسطة إلثارة ادلتعلمُت يف التمتع القراءة، باإلضافة إذل إحساس قيمة األدب   -أ

 وطرف ادلتعلقة باجلمال.

 ادلتوسطة لتحسُت الكالم، والتأكد من ىذه القراءات، والتعبَت عن شيء  -ب

 ادلخرج احلروف. حروف منجيد، وقادرة على الكشف عن 

م، بشكل فردي يف الثناء، فضال لتحديد حالة ضعف طالهبادلربُت ادلتوسط   -ج

 عن توفَت احللول يف الظروف ادلناسبة.
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لتحديد حالة ضعف طالهبم، وكذلك معيار النجاح أو الفشل ادلربُت ادلتوسط   -د

 يف أنشطة عملية التعلم من ادلواد اليت مت تقدميها.

ن متوسطة إذل فرحة القراء وادلستمعُت يف وقت واحد، حبيث أن كال ميك  -ه 

 االستمرار على استيعاب مواد للقراءة، إذا كان النص ادلثَت لالىتمام

 .) Zulhannan٤١٠٠:٠١٢,)القراءة

 قراءة بقية )القراءة الصامتة(   –٤

أو تسمى أيضا القراءة الصامتة ادلعروف باسم االستيعاب القرائي،  بقيةالقراءة 

تليت أن القراءة ال يقرأ رموز مكتوبة من الكلمات أو اجلمل، ولكن تعتمد فقط على 

دقة االستكشاف البصري. الفائدة القراءة الصامتة ىي قدرة زلتوى القراءة، أو احلصول 

جيب أن يعلم الطالب  يف وقت سريع. اءةعلى أكرب قدر من ادلعلومات عن مضمون القر 

القراءة الصامتة ولكن دلعروف اهنا يصعب تعلمها, خصة اذا دل يتعرفوا على الرموز 

 (٨٠: ٠٩٩٥الكتابة )امام أسرارى, 

(. يف visual memory)بصريةيف القراءة بصمت، وضلن فقط استخدام الذاكرة ال

 Henry Guntur,)القراءة والذاكرة( Visual Memoryىذه احلالة، النشط ىو العُت )

Tarigan٤٠: ٤١١٨(. 
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 وضوع )النص(ادلتعلمُت لقراءة ادل اءة الصامتة ىي نوع من القراءةادلصطلحات القر 

مهس أو  صوت  بالنظر فقط دونذلك، تتم قراءة  . وعالوة علىقلبيف الكبد أو يف ال

)عمر الصديق عبد  القارئأوحتريك شفاه, بل حىت دون اىتزاز اجلبال الصوتية يف ذىن 

وبالتارل، فمن ادلفهوم أن القراءة الصامتة يقرأ هبدوء من دون (. ٠١٥:  ٤١١٨اهلل, 

 Zulhannan٤١٠٢,)القراءة ىت اىتزاز الشفاه دل يتم الكشفصوت على اإلطالق ح

:٠١٢(. 

في تعليم اللغة صعوبةو  سهولة-و  

الداعمة تساعد على تسريع فهمنا وسوف تعلم لغة أجنبية اذا كان يدعمو العوامل 

للغة اليت جتري دراستها. على العكس، عندما النامجة عن األشياء اليت ميكن أن مينعنا من 

دلا يتم تعلمو، مبا يف  تعلم لغة أجنبية من شأهنا أن تبطئ أو حىت تعطيل تسارع فهمنا

 .القراءةمهرة ذلك يف 

عتاد مفيدة ونافعة يف تنفيذ تدريس العوامل الداعمة ىي بعض من العوامل اليت ادل

اللغة العربية يف مؤسسة تعليمية. العوامل الداعمة ادلشار إليها ىنا ىي األشياء اليت تأيت 

من قبل الطالب قبل دخوذلم إذل مؤسسة تعليمية. والعوامل اليت حتول دون ىي بعض 

 من العوامل اليت تعيق وتبطئ تنفيذ تعلم اللغة العربية.

 ل الداعمةالعوام  –٠
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حروف منذ الطفولة، والطالب لديهم دلعرفة يسمى األجبدية العربية بريد  -أ

 أو مسجد القرية. مصلي، ألهنم تعلموا الدروس يف ادلنزل، اذلجائية

يف احلياة اليومية اليت نواجهها باستمرار حيث االندونيسية اليت ال تزال تظهر  -ب

الكلمات األصلية ويبدو كما العربية، للكتب ادلثال، النيب اإلنسان، رللس 

 اللغةواالحًتام والتشاور، وىلم جرا. للشخص الذي يريد دلعرفة ادلزيد عن حالة 

وليس أقلها مفتاح رأس ادلال وادلفردات  العريب بالفعل تبُت بوضوح ودعم صلاحها،

 اليت ال حتتاج لتحديد مكان وفتح القاموس بصعوبة.

من حيث النحو وبُت اللغة العربية واإلندونيسية وىناك العديد من العناصر  -ج

ادلشًتكة. على سبيل ادلثال، عبارة "العربية" يف فهم اللغة اإلصلليزية جيب أن يكون 

"، ولكن يف اللغة العربية ال جيب أن  Laanguageية وسيلة عكس إذل: العرب

")اللغة  al lughatul arabiyahعكس ذلك ىو بالضبط مثل تكوين االندونيسي" 

 (. اللغة ")العربية al arabiyatul lughahالعربية( و" 

 العقبات  –٤

من بُت العوامل اليت ميكن أن دتنع / تؤخر تعلم اللغة العربية، من بُت أمور   

 أخرى:
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القدرة على فهم قواعد اللغة العربية كأداة للقراءة، ألنو يرتبط ارتباطا وثيقا  -أ

"، من حيث كتابة نفسها ولكن I'rabللتغَتات يف الصوت من الكلمات تسمى "

أن كرامة إلكًتوين التغيَت األخَت قليل ذلا بالتأكيد ىدف سلتلف وادلعٌت، على 

"، وبالتأكيد  al madrasataدرسة(، إذا قرأنا" ")ادل al madrasatuسبيل ادلثال "

مكانتها يف بناء اجلملة لو ىدف شليز، وىذا ينطبق على األمساء. ينطبق بادلثل 

على الفعل، واليت عادة ما ميكن أن تتغَت وتتأثر بعوامل اليت كانت قبل الفعل 

 يسمى "العامل". ولكن كانت ىناك أيضا الفعل على سبيل ادلثال، تتكون من

ىو كلمة "اخلطيئة، جيم، دال، )د، ج، س(، الكلمات قد تكون قراءة ثالث 

، وىلم جرا. ميكن تعيُت واحد منهم بعد أن عرف  ُسِجدَ ، َسَجدَ رسائل. 

 الغرض من بناء اجلملة.

 ٤٨كل شيء ىناك   حروف اذلجائيةمشاكل مع األجبدية العربية أو ما يسمى  -ب

بدءا من األلف )ا( وينتهي نعم )ى(، قبل أول دراسة اللغة العربية جيب  ٠١أو 

، مع التفاصيل التالية: أوال، كيف تنطق كل حرف حروف اذلجائيةأن قيادة 

بليغ. ثانيا، الرسالة حفظو شكل حرف حفظت شكل أفضل أن ىناك بدايات 

  الكلمات، شكل واليت ىي يف منتصف الكلمات أو األشكال اليت كانت

 يقرنكلماهتا األخَتة، ولكل منها الشكل الذي ىو يف طريقة الكتابة. ثالثا، 
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ادلراسيم لتشكيل الكلمة اليت ينطوي أو يؤلف مجل كاملة )مجلة مفيدة(، وىلم 

 جرا.

ال نريد دلناقشة العوامل الداعمة والعوامل ادلثبطة يف الواقع يف دراسة اللغة بأنو   

اثنُت من ىذه العوامل، ال شيء أكثر من للنظر، حىت العربية. من خالل معرفة 

 أن العمل ادلنجز ميكن أن يكون مباراة الًتاجع عن ما ىو متوقع.

ىذه احلواجز ىي يف الواقع حقيقة واقعة، وقد يشعر تأثَت كاف، خصوصا دلن   

 .)٦٠–Wa Muna٤١٠٠:٥٠,)القراءة نشر اللغة العربية يف ىذا البلد

وامل ادلذكورة أعاله دتنع الطلبة االندونيسيُت شهدت أيضا باإلضافة إذل الع  

مشاكل لغوية بسبب خالفات مع اللغة االندونيسية. ومن بُت ىذه االختالفات 

والكتابة، ونظام الصوت، وادلفردات، وبناء اجلملة. من حيث الكتابة والطالب 

مُت إذل اليسار، جيدون صعوبة يف الكتابة ألن الكتابة باللغة العربية بدءا من الي

يف حُت أن الكتابة االندونيسية تبدأ من اليسار إذل اليمُت. وبادلثل، فإن شكل 

 إلكًتوين، الفرق بُت احلروف ادلوجودة يف بداية ووسط وهناية الكلمات.

جيدون صعوبة يف  وت، فإن الغالبية العظمى من طالبمن حيث نظام الص  

ض األصوات اليت نادرا ما توجد يف نطق أغلبية األصوات، وذلك ألن ىناك بع

(، ض shad( ص )dzal(، ذ )kha(، خ )ha(، ح )tsaاإلندونيسية مثل ث )
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(dlad( ط ،)tha( ع ،)a'in( ظ ،)dza( وغ )ghain.)  أن احلروف اذا تقاربت

: ٠٩٩٩سلارجها كانت أثقل على اللسان منها اذا تباعدت )امحد ىريري, 

٩٩). 

وباإلضافة إذل ذلك، لديها العديد من الفونيمات اإلندونيسية أيضا ما يعادذلا يف  

". على سبيل ادلثال، ىكذا قال، NG، وP ،Gاللغة العربية، على سبيل ادلثال، احلرف "

" يف العربية اليابان عن "اليابان" والكلمة اإلسبانية H" مع حرف "Pىو واضح حرف "

" كلمة باستخدام احلروف غ أو جيم، على سبيل Gوحرف "ادلستخدمة اسبانيا "". 

"ىو واضح  NGادلثال، قال جاروت وضوحا " جاروت ". ويف الوقت نفسو، خطابات" 

 مع راىبة أو راىبة وجيم". أو راىبة وغ، مثل الكلمات ماالنج اليت يتحدث هبا "ماالنج

ة لغاللمات ب صعوبة يف تشكيل الكدلرتبطة ادلفردات، وسوف جتد بعض الطال

ىناك أيضا الصعوبات اليت حتدث بسبب نقل معاين  فضال عن.تصرف استخدام العربية 

ادلفردات، وتغَت النطق من الصوت األصلي، ولكن ادلعٌت واللفظ تبقى ثابتة، ولكن وقال 

ىذا يعٍت تغيَتات على سبيل ادلثال قصيدة، وىو ما يعٍت يف السابق عبارة عن رلموعة 

نفس الوقت القصيدة باللغة اإلندونيسية ادلستخدمة  قفيةيت كتبها الوزان و من القصائد ال

يف األغاين باللغة العربية الربكة بركة مفعل يف االندونيسية، كلمة الكلمات تعٍت "كلمة"، 

بينما يف اجلملة االندونيسية تستخدم للتعبَت عن الصياغة. يف اتصال مع ادلشكلة من 
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لى سبيل صطلحات باللغة العربية اليت ليست يف اإلندونيسية. عادلفردات، والعديد من ادل

، مضارعباللغة العربية، فإننا ندرك األشكال وماضي  رف(.صادلثال، من حيث التشكل )

يف حُت اإلندونيسية دل أعرفو. على سبيل ادلثال، شكل كلمة طلب ماضي، يف حُت 

أمره يطلب. كلمة ميكن استخدامها عن اجلاين الذي شكل طالب.  مضارعشكل 

)مزدوجة(،  مؤنث)واحد(،  مفردباإلضافة إذل ذلك، يف العربية، وادلعروف أيضا أشكال 

سادل، وادلثمن اجلمع(. بينما يف اإلندونيسية،  مؤنث، مجع مذكر سادلواجلمع )

 واالعًتاف فقط عبارة ادلفرد واجلمع.

ملة، والطالب سوف تواجو صعوبات بسبب مطالب الدقة يف من حيث بناء اجل

اللغة االندونيسية ختتلف عن العربية. اللغة العربية يف بناء اجلملة يتطلب دقة استنادا إذل 

، االعرف مالءمة (فعلية –امسية رقم ) مكرفة -نكرة نوع من التفاىم وعدم فهم، 

 .)Zulhannan٤١٠٢:٢٤,)راءةالق وانتشرت ختتلف عن اللغة األوذل أو طالب لغة

أما بالنسبة للمشاكل غَت اللغوية اليت يواجهها الطالب ادلتعلقة بالبيئة، وادلصاحل 

والدوافع، وكذلك ادلنهجية. على اجلبهة البيئية، والطالب ال يواجهون فقط بيئة واحدة 

دل الثالثة ال فقط ولكن بعض البيئات، واألسرة واجملتمع وادلدرسة بيئة جيدة. البيئة اليت 

 تستخدم اللغة العربية يف رلال االتصاالت.
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تتعلق الفائدة ادلنخفضة والدافع لتعلم اللغة العربية واحدة منها النامجة عن التقدير 

 ادلنخفض للغة العربية.

ما بالنسبة للمنهجية ذات الصلة، ودقة الفعلية الختيار طريقة والسيطرة ال ميكن 

ن األساليب ادلناسبة ميكن للمرء أن تطوير ادلعرفة لديهم. "وإال أن تعترب تافهة. ألن إتقا

من ادلنتجُت" وبالتارل القدرة  ليس العلم  يصبحوا مستهلكُت سوفال يتقن أهنا طريقة و 

. أي مفصل لعلمحبيث ميكن وضع تلك ا معا القدرة على منهجية وعلى مادة معينة 

للمعلم استخدام الطرق الصحيحة سوف  عن مواد التدريس يف اللغة العربية إذا دل يكن

مع ادلواد ادلعروضة  ال تتوافق ولكن الطروقتعاين الغموض. وبادلثل، مهما عظمت ادلعلم 

 .)Zulhannan٤١٠٢:٢٦,)يبَتالحتياجات ادلتعلمُت سوف 
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 الباب الثالث

 منهج البحث

وقت البحث ومكانه  -أ  

اجلزئية ىف تعليم مهارة القراءة للتالميذ  استخدام الطريقةفعالية  البحث من     

 سفتمبَتشهر دلدة شهرين من  فصل السابعائية العامة ىف الادلتخرجُت ىف ادلدرسة االبتد

 شارع ىف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية مسلمات هنضة العلماء ادلكان. ٤١٠٧نوفمبَت اذل

النو حصل استعالمات أن ىناك صعوبة يف تعليم مهارة  باالصلكارايا. ٢٠بيلو رقم 

القراءة أي الطالب ال يريدون عندما يطلب منهم قراءة نص اللغة العربية الهنم يشعرون 

 بعدم القدرة على القراءة.

نوع ومدخل البحث  -ب  

ث نوع من البحو  من كمي الوصفي مدخل البحث استخدام بحثيف ىذه ال

 وىي: Arikuntoمع بيان  اثل، وذلك دت الفعللبيانات اجلديدة بعد النو حيصل االتجريبية 

"أنواع البحث الكمي ميكن دتييزىا عن وجود التحقيق، وىي متاحة بالفعل أو ادلتولدة 

، فقط حديثا. إذا كانت البيانات موجودة بالفعل )مبعٌت يلحق عمدا(، والباحثُت تسجيل

ت العكس من ذلك، إذا أراد الباحثون دلعرفة بياناواألحباث ليست التجريبية. على 
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 Suharismi,) التجريبية و ىوثحبشكل فاالصورة ويشكل رلموعات عمدا، 

Arikunto٤١١٤:٠٤(. 

هتدف  البحثأن التجربة ىي  Manajemen Penelitianأيضا يف كتابو  Arikuntoووفقا 

. يف البحث بحثدل ذي مت عرضو"شيء" ال من إذل حتديد ما إذا كانت ىناك نتيجة

عة الضابطة )وليس تنقسم إذل رلموعتُت الدراسة وىي اجملمو  ادلؤلف ادلمارسة العملية

 (. اجلزئية طريقة )باستخدام يةربو رلموعة التج زئيةاجل طريقةباستخدام 

يف ىذا التصميم  posttest only control designتصميم التجربية ادلستخدمة ىي  

اجملموعة ليس يف و X) (( يتم التعامل مع اجملموعة األوذلRرلموعتان مث اختيارمها عشوائيا )

عمال اجملموعة التجربية,وتسمى اجملموعة غَت .ويطلق على رلموعة معينة من األخر

تأثَت ادلعاملة حيلل  . يف البحث(O1:O2 ) . تأثَت العامل ىو الضابط رلموعةالعامل 

 t-testيق اختبار سلتلفة باستخدام طر ب

R        X      O1 

R                  O2 
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  البحث مجتمع وعينته -ج

 رلتمع  –٠

 هنضة العلماء مدرسة ادلتوسة VII A, B, C فصلطالب  بحثيف ىذه ال رلتمع وكان

 اجلدول أدناه:، ميكن أن ينظر يف اجملتمعللمرأة باالصلكارايا. دلزيد من التفاصيل، عدد 

 .١.٣الجدول 

 باالنجكارايا نهضة العلماءمدرسة المتوسة  VII   فصلمن  تالميذ

 مجع التلميذة التلميذ الفصل رقم

٠ VII A ٢١ ٤١ ٤١ 

٤ VII B ٢١ ٤١ ٤١ 

٠ VII C ٢١ ٤٠ ٠٩ 

 ٠٤١ ٦٠ ٥٩ مجع

 (باالصلكارايا ادلدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء صورة جنبيةصل البيانات : أ)   

 الرجال و ٥٩من   يتكون VII A, B, C فصليف المن اجلدول أعاله فيها أن طالب 

 تالميذ ٠٤١, بلجملة النساء ٦٠
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 عينة  –٤

 VIIالفصل الطالب من  بحثلعينة يف ىذه ال .من اجملتمع ادلبحثالعينة جزئيا أو شلثلة 

B dan C  باالصلكارايا. ولكن لتسهيل وتيسَت الباحثُت  هنضة العلماءادلدرسة ادلتوسطة

وكانت ىذه purposive random sampling دلعاجلة وحتليل البيانات على عينات أخذت 

 .)Sugiyono٤١١٧:٨٥,)التقنية أخذ العينات مع اعتبارات خاصة

 ىي: وكانت العينات اليت أخذت 

اإلسالمية مسلمات هنضة ىف ادلدرسة ادلتواسطة لطالب الناشطُت الذين حضروا (٠ 

 بلنكاريا. العلماء

 C و  VII  B الفصل( الطالب يف ٤

 SD خلفية الدراسة الطالب ىي( ٠

 فصل الضابططالب من  ٨من  يتكونشخصا، و  ٠٦عدد العينات ادلختارة ىو        

كعينة ألن الطالب   أشخاص ٨ الفصلالتجريبية. مت اختيار كل  فصلطالب من  ٨و 

أشخاص.  ٨بلغت  C السابع فصلاالبتدائية الذين ىم يف ال ةرسادلد  منخرجيُتادلت

أشخاص.  ٨السابع بلغت أيضا  فصلا العدد، العينة ادلختارة من الللتعويض عن ىذ

رلموعو  B على الرغم من أن الطالب خترجوا من ادلدرسة االبتدائية يف الصف السابع
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ميكن أن ينظر إليها يف اجلدول زيد من التفاصيل عدد من عينات البحث دل .شخصا ٠٤

 التارل:

 .٣.٣الجدول 

 ذاتي البحث

لتالميذ ادلتخرجُت مجع ذايت ا مجع

   ادلدرسة االبتدائية العامة من

 رقم الفريق

 

  التلميذ التلميذة

 رلموعة ٠ ٥ ٨

 الضابط 

٠ 

طريق  رلموعة ٢ ٢ ٨

 اجلزئية

٤ 

 مجع ٨ ٨ ٠٦

 البحوث دواتا -د 

. االختبارات ادلستخدمة )ربطا(ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىو أداة االختباراألداة      

راد للمادة التعلم الكفاءة األساسية ادل ادلوفق ىي االختبار الشفوي والقراءة النص العريب
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ىف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية مسلمات هنضة  فصل السابعحتقيقها وتعديلها دلنهج ال

 تستخدم عند البحث. RPPو بلنكاريا العلماء

أساليب جمع البيانات -ه  

للحصول على البيانات الالزمة، فإن الباحثُت استخدام طريقتُت وفقا للبيانات الالزمة 

 ىي كما يلي:

 أ. اختبار 

 ىي أدوات رتبت خصيصا وادلخطط لقياس النجاح والقدرة اليت مهمة االختبار

(,Suharismi Arikuntoرة امهقدرة القراءة )وبادلثل مع تنفيذ اختبار .)٤١١٤:٤٠

القراءة،  ة، وقياس منو وتطور مهار (. ويهدف اختبار لتحديد مستوى معرفة القراءة القراءة

 .)Abdul Hamid٤١٠١:٦٠,)القراءة اللغة العربية تعليمفضال عن معرفة نتائج 

 فصليف ال القراءةمهارة تعليم  نتائجتبار احلصول على بيانات عن وتستخدم ىذه اخل

 .ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مسلمات هنضة العلماءالسابع 

 

 

 



45 
 

 .٣.٣الجدول 

 توجية تقييم االختبارة

 نتيجة

 القصوى

 رقم اقسام مقياس تقييم درجة الوزن

  ٠ ٤ ٠ ٢   

 ٠ نطق احلروف     ٦ ٤٢

 ٤ صحيح يف قراءة احلركة     ٥ ٤١

 وضوح الصوت يف قراءة     ٥ ٤١

 اجلهرية

٠ 

طلق اللسان يف قراءة      ٥ ٤١

 اجلهرية

٢ 

ترنيم الكلمة او اجلملة      ٢ ٠٦

 الصحيحة

٥ 

 مجع      ٠١١

)Zainal Arifin, ٣٫٫٢:٣٣٠) 

 ليوجد نتجة كل االختبار, رموزه:
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نتجة   نتجة
x القصوى نتجة  ٠١١  

(Zainal Arifin, ٣٫٫٢:٣٣٠) 

 

.٤.٣الجدول   

الحروفقدرة التلميذ في نطق   

 معايَت نتيجة

 صحيحب وف اذلجائيةحر  ٤٨ على تنطق قادر ٢

 صحيح ب حروف اذلجائية ٤٧–٤٤ تنطقعلى  قادر ٠

صحيحب حروف اذلجائية ٤٠–٠٥ على تنطق قاد ٤  

صحيحبحروف اذلجائية  ٠٢–٨ على تنطق قادر ٠  

.٥.٣الجدول   

 صحيح التلميذ في قراءة الحركة

 معايَت نتيجة

 صحيح يف فقرتُتب احلركةعلى قراءة  قادرا  ٢
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مرات يف  ٠١-٠ولكن ىناك أخطاء احلركة على قراءة  قادر ٠

 فقرتُت

مرات يف  ٤١-٠٠ولكن ىناك أخطاء  احلركةقادرة على قراءة  ٤

 فقرتُت

مرة يف  ٤١ولكن ىناك أخطاء أكثر من  احلركةقادرة على قراءة  ٠

 فقرتُت

.٦.٣الجدول   

  قراءة الجهريةالوضوح صوت التلميذ في 

 معايَت نتيجة

 صوت ميكن مساعو من البداية إذل النهاية مع واضحة ٢

صوت ميكن مساعو من البداية إذل النهاية مع واضحة ولكن  ٠

 نقص من أقصى

صوت ميكن مساعو من البداية إذل النهاية ولكن ليس من  ٤

 الواضح

 على بعض الكلماتالصوت ال ميكن إال أن يسمع  ٠
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.٧.٣الجدول  

قراءة الجهريةالطلق لسان التلميذ في   

 معايَت نتيجة

 يسَت يف قراءة اجلهرية ٢

القراءة ولكن ال تزال ىناك أجزاء اليت تتكرر يف القراءة يسَت ٠  

 ولكن ليس تأتأة والتنفس العاديالقراءات التكرار  ٤

 العادي غَت والتنفس تأتأةالقراءات التكرار،  ٠

.٨.٣الجدول   

 ترنيم التلميذ في قراءة

 معايَت نتيجة

 استخدام اإليقاع والضغط بصحيح ٢

 استخدام سلتلفة من اإليقاع ولكن ىناك بعض ضغط أقل دقة ٠

خطااستخدام اإليقاع ولكن يف كثَت من األ ٤  

 من البداية اذل النهايةالسواء باستخدام اإليقاع والضغط  ٠

(Zainal Arifin, ٣٫٫٢:٣٣٤) 



49 
 

 ب. توثيق

وتشمل الوثائق تسعى البيانات على ادلتغَتات ادلذكرات واألوراق وجداول األعمال، 

 البيانات اليت مت مجعها من خالل ىذه التقنية ىي: ث.حلبعلى ا يوافق قة، وغَتىاودقي

ادلتواسطة ىف ادلدرسة االبتدائية العامة ىف ادلدرسة رلموع طالب فصل السابع  . أ

 .باالصلكارايا هنضة العلماء اإلسالمية مسلمات

ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية  VII B dan Cالسابع  فصلالدراسة الطالب  خلفية . ب

 ا باالصلكارايا هنضة العلماءمسلمات 

ىف ادلدرسة  الضابطة و التجريبية رلموعةVII B dan Cالسابع  فصلأمساء طالب ال  . ت

 .ا باالصلكارايا هنضة العلماء مسلماتادلتواسطة اإلسالمية 

ىف ادلدرسة االبتدائية العامة ىف  الضابطة و التجريبيةفرق نتائج اختبار طالب   . ث

 .باالصلكارايا هنضة العلماء ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية مسلمات

 التجريبية. و الضابطة فرق ادلهرة يف و تعليم القراءةصور لعملية البحث   . ج
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البيانتاتتحقيق  -و  

 يف معاجلة البيانات الباحثون باستخدام اخلطوات التالية:

التحرير، وىي االىتمام، تبدو والتحقق من البيانات اليت مجعها للتأكد ما إذا    –٠

، من أجل استباق أخطائهم من أجل احلصول على ام الكانت البيانات الالزمة موجود 

 بيانات صاحلة وموثوق هبا.

ترقيمها، وىي تقدمي عالمات والرموز أو رمز معُت لكل البيانات ادلدرجة يف نفس   –٤

 الفئة، وبالتارل تبسيط معاجلة البيانات.

جدولة، وىي تدخل البيانات يف اجلدول الذي تصنيفها وفقا القضايا اليت مت حبثها   –٠

 وادلنظمة، حىت تصبح البيانات أكثر واقعية.

تائج، جلعل حتليل كأساس الستخالص الن حتقيقالنهائية يف  اخلطوةحتليل، واليت ىي  -٢

 .)Anas Sudjono٤١١٨:٢٠,) ث بوضوحشلا جيعل معرفة نتائج البح

أسلوب تحليل البيانات -ز  

يف مهارة  ام اللتحديد ما إذا كان ىناك اختالف كبَت  بحثحتليل البيانات يف ىذه ال

. مث زئيةطريقة اجل استخداماالبتدائية قبل وبعد  ةرسادلد  منُتجيخر تالميذ ادلتل القراءة

 " على النحو التارلt-test"رموز استخدم 
t = M1 – M2 /SEM1 – M2 
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-t. إذا كانت قيمة t-tabelمع  t-testالفرق بُت ادلتغَتين، مث حساب أعاله التشاور  دلعرفة

test  مساوية أو أكرب منt-tabel إذا   .كانت قيمةنقول اختالفات كبَتة. إذا  أن  ٪ ٥

 Suharismi,)٪ ، مث يتم رفض الفرضية. ٥ t-tabelأصغر من القيمة  t-testكانت قيمة 

Arikunto٤١١٤:٠٠٩(. 
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لرابعالباب ا  

نتيجة البحث   

نتيجة البحث  -أ  

عليو من  وفق ذيوفقا للجدول ال زئيةطريقة اجل استخدامفاعلية  عنبحث قام بال

ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية السابع  فصلالباحثُت وادلعلمُت من اللغة العربية يف ال

فصل ك  Bالسابع  صلفيف ال بحث. وقد أجريت البلنكارايا مسلمات هنضة العلماء

 فصليف الاجتماعات.  ٠كفئة السيطرة مع   C السابع فصلاجتماعات. وال ٠جتريبية مع 

يتم تدريس الطالب نطق احلروف . زئيةة بطريقة اجلءرة القراهاالتجرييب يعلم ادلؤلف م

قراءة النص العريب من أصغر جزء )حرف( إذل فقرة.  يقراء، مث فاواحدة ةواحدا ئيةاىيج

، تليها الطالب هالكة من خالل توفَت أمثلة للقراءة  ءرة القراايعلم مه ضابطال فصليف ال

ادلطبقة يف الصف التجرييب  زئيةوهتدف طريقة اجل.فاواحدة ةواحدا و تقراءة يف رلموعا

 اجلهرية )القراءة بصوت عال(. مهراةإذل حتسُت قدرة الطالب على 

ختبار الصالحية لتحديد صالحية أو صالحية با اوالالبيانات،  بتقبل قام قبل

األداة ادلستخدمة من خالل استخدام صالحية احملتوى، أي حتليل زلتوى االختبار 
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ادلستخدمة أثناء البحث. وقد مت  RPPادلعطى وفقا ل سك و كد يف  بادلادةومطابقة 

 .ىذا البحث على صحة احملتوىدرس. مصباح.م.ف د اختبار 

اختبار  يف، مث حصل على قيمة نتائج التعلم باحثةهبا ال تاليت قام من البحثأما 

 زئية. اجملموعة التجريبية ىي اجملموعة اليت تستخدم طريقة اجلضابطاجملموعة التجريبية وال

. أما بالنسبة دلزيد من التفاصيل حول زئيةورلموعة السيطرة اليت ال تستخدم طريقة اجل

 ينظر إليو من تيبيل التالية.نتائج التعلم الطالب ميكن أن 

واليت ال تستخدم  زئيةطريقة اجل استجدامقيمة نتائج كل طالب من التعلم من 

، وميكن أن ينظر إليو يف اجلدول النتيجة الكلية وتَتة اجلدول النتيجة ، على زئيةطريقة اجل

 النحو التارل:

١.٤الجدوال   

باستخدام الطريقة الجزئيةنتيجة اصابح قدرة التالميذ في مهارة القراءة   

مجع كل 

ختباراال  

مجع 

 Xالصابح 

 زنة

 اصابح االمتحان

 

 اسم

  ٠ ٤ ٠ ٢ ٥  
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 فاطمة رمحي ٠ ٠ ٢ ٤ ٤ ٦٠ ٦٠

 زلمد امُت ٠ ٤ ٢ ٤ ٠ ٧١ ٧١

 زلمد ىديات ٠ ٠ ٢ ٤ ٤ ٦٠ ٦٠

 زلمد رفلدي ٠ ٤ ٢ ٤ ٤ ٦٠ ٦٠

 زلمد توفيق ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٥٤ ٥٤

 منوراة س ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ٦٣ ٦٣

 صلوا امليا ٣ ١ ٣ ٣ ١ ٤٧ ٤٧

ندراهنور م ٣ ١ ٣ ١ ١ ٤٣ ٤٣  

  اكتوبر( ٤٥و  ٤٠صل البيانات : نتيجة االختبار يف الًتيخ أ)   

٣.٤الجدوال   

 نتيجة اصابح قدرة التالميذ في مهراة القراءة عدم لستجدام الطريقة الجزئية

نتيجة كل 

 االمتحان

مجع 

 Xاصبح 

 زنة

 اسم اصابح االمتحان

  ٠ ٤ ٠ ٢ ٥  
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زلمد ايرفن يودا  ٠ ٤ ٠ ٤ ٠ ٦٠   ٦٠

 فرتاما

زلمد رمضان  ٠ ٠ ٤ ٠ ٠ ٢٤ ٢٤

 رفاين

 نور فليسا ٠ ٠ ٤ ٤ ٠ ٢٧ ٢٧

 رفلي مسفا رجيا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٧ ٥٧

 رحم وايت ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٥٤ ٥٤

 ريا ٠ ٠ ٤ ٤ ٠ ٢٤ ٢٤

 سيت حلماة ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٥٤ ٥٤

 شفي سلسبيال ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٥٠ ٥٠

 اكتوبر( ٤٥و  ٤٠صل البيانات : نتيجة االختبار يف الًتيخ أ)   

طريقة استخدام القيمة وتواتر التعلم يف من للحصول على بيانات نتائج أكثر تفصيال 

، قراءة احلروف، أي نطق نوعلقدرة الطالب يف كل  زئيةطريقة اجل استخداموعدم  زئيةاجل

من الكلمات أو  اجلهرية القراءة ، الطالقة يفجهرية، وضوح الصوت يف قراءة احلركة

 اجلمل ميكن أن ينظر إليو اجلدول التارل:
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٣.٤الجدوال     

 قدرة التالميذ في نطق الحروف
Frekuensi (f) 
 فصل التجربة

Frekuensi 

(f)  فصل

 الضابط

 زنة

( S ) 

  رقم  معيار

 ٤٨ تنطقعلى  قادر ٫ - -

 صحيحب وف اذلجائيةحر 

١ 

 ٤٧–٤٤ تنطق على قادر ٦ ٠ ٠

 صحيح ب حروف اذلجائية

٢ 

 ٤٠–٠٥تنطق على قادر ٣ - -

صحيحب حروف اذلجائية  

٣ 

 ٠٢–٨ تنطق على قادر 1 - -

صحيححروف اذلجائية ب  

٤ 

 اكتوبر( ٤٥و  ٤٠صل البيانات : نتيجة االختبار يف الًتيخ أ)

طالب  ٨و  فصل الضابططالب من  ٨من اجلدول أعاله ميكن أن يرى أن من 

 .٠التجريبية كل احلصول على النتيجة  فصلمن 
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 أ. طالب فئة السيطرة، وىي:

حرف  ٤٥مع القدرة على نطق  ٠حصل زلمد عرفان يودا براتاما على درجة  .٠

 احلرف ك، ه ج. ةيائىجأحرف  ٠بصحيح وغَت صحيح يف نطق  ةيائىج

 ةيائىجحرف  ٤٠مع القدرة على نطق  ٠مد رمضاين ريفاين حصلت على درجة زل .٤

أي رسائل ط، ش، ذ، ظ،  ةيائىجأحرف  ٦بشكل صحيح وغَت صحيح يف النطق 

 ه.

بشكل  ةيائىجحرف  ٤٢مع القدرة على نطق  ٠حصلت نورفيليسا على درجة من . ٠

 ذ، ظ، ص، جىو  ةيائىجاحلروف  ٢ نطقصحيح وغَت صحيح يف 

 ةيائىجحرف  ٤٦مع القدرة على نطق  ٠حصل رافلي ميسفا رضا على درجة  .٢

 احلرف ج، ش ةيائىجبشكل صحيح وغَت صحيح يف نطق حرفُت 

بشكل  ةيائىجحرف  ٤٢مع القدرة على نطق  ٠حصل رمحاوايت على درجة . ٥

 صحيح وغَت صحيح يف نطق احلروف األربعة ىيجيا احلرف ا، ش، س ز

بشكل  ةيائىجحرف  ٤٥مع القدرة على نطق  ٠حصلت ريا على درجة من . ٦

 احلروف ش، ج، م. ةىويائىجأحرف  ٠صحيح وغَت صحيح يف نطق 
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 ةيائىجحرف  ٤٠مع القدرة على نطق  ٠سيىت حلمة حصلت على النتيجة من . ٧

ص، ش، ذ،  حروفأي  ةيائىجأحرف  ٥بشكل صحيح وغَت صحيح يف النطق 

 ظ، ج.

 ةيائىجحرف  ٤٥مع القدرة على نطق  ٠سيفا سالزبيال حصلت على نتيجة . ٨

 ط، ش، ب حروفأي  ةيائىجأحرف  ٠بشكل صحيح وغَت صحيح يف النطق 

 ب طالب فئة التجربة، وىم:

بشكل  ةيائىجحرف  ٤٦مع القدرة على نطق  ٠فاطمة رمحي حصلت على درجة . ٠

 حرف ش، ذ ةيائىجصحيح وغَت صحيح يف نطق حرفُت 

بشكل  ةيائىجحرف  ٤٢مع القدرة على نطق  ٠حصل زلمد أمُت على درجة . ٤

 حرف ص، د، ظ، ذ. ةيائىجأحرف  ٥صحيح وغَت صحيح يف نطق 

بشكل  ةيائىجحرف  ٤٠مع القدرة على نطق  ٠حصل زلمد ىدايت على درجة . ٠

أي احلروف ك، ش، س، ظ،  ةيائىجصحيح وغَت صحيح يف نطق احلروف األربعة 

 أ

 ةيائىجحرف  ٤٢مع القدرة على نطق  ٠حصل زلمد ريفالدي على درجة من . ٢

 احلروف ز، ذ، ش، ظ. ةيائىجأحرف  ٠بشكل صحيح وغَت صحيح يف نطق 
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بشكل  ةيائىجحرف  ٤٥مع القدرة على نطق  ٠حصل زلمد توفيق على درجة . ٥

 ، م ط، ذ.حروفأي  ةيائىجصحيح وغَت صحيح يف نطق حرفُت 

بشكل  ةيائىجحرف  ٤٦مع القدرة على نطق  ٠على درجة  سحصلت منورة . ٦

 احلرف ج، ق ةيائىجصحيح وغَت صحيح يف نطق حرفُت 

بشكل  ةيائىجحرف  ٤٢مع القدرة على نطق  ٠صلوى أماليا حصلت على درجة . ٧

 حرف ص، د، ذ، ظ ةيائىجصحيح وغَت صحيح يف نطق احلروف األربعة 

بشكل  ةيائىجحرف  ٤٥مع القدرة على نطق  ٠حصل نور ماىيندرا على درجة . ٨

 احلروف ز، ذ، ش. ةيائىجأحرف  ٠صحيح وغَت صحيح يف نطق 

٤.٤الجدوال   

التالميذ في الحركة صحيح  
Frekuensi (f) 
 فصل التجربة

Frekuensi 

(f)  فصل

 مراقبة

 زنة

( S ) 

  رقم  معيار

 احلركةقادرا على قراءة مجيع  ٫ - -

 بصحيح يف فقرتُت

١ 

 ٢ احلركةقادرة على قراءة  ٦ ٠ ٣
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 ٠١-٠ولكن ىناك أخطاء 

 مرات يف فقرتُت

 احلركةقادرة على قراءة  ٣ ٣ ٣

-٠٠ولكن ىناك أخطاء 

مرات يف فقرتُت ٤١  

٣ 

 احلركةقادرة على قراءة  ٣ ٤ ٣

ولكن ىناك أخطاء أكثر 

 مرة يف فقرتُت ٤١من 

٤ 

 اكتوبر( ٤٥و  ٤٠صل البيانات : نتيجة االختبار يف الًتيخ أ)

احلصول على درجة  شخص ضابطال فصلكن أن يرى أن من من اجلدول أعاله مي

التجريبية الذين حصلوا  فصل. طالب ٠احلصول على درجة من  شحص ٦و  ٤من 

شخص والذين  ٠بلغت  ٤شخص، الذين حصلوا على درجة  ٠بلغت  ٠على النتيجة 

 أشخاص. ٦بلغت  ٠حيصلون على درجة 

 أ. طالب فئة السيطرة، وىي:

ولكن ىناك احلركة لكونو قادرا على  ٤حصل زلمد عرفان يودا يراتاما على درجة . ٠

 مرات يف فقرتُت ٠٥أخطاء 
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ولكن ىناك احلركة لكونو قادرا على قراءة  ٠حصل زلمد رمضاين ريفاين على درجة . ٤

 مرات يف فقرتُت ٠٠أخطاء 

 ٤٤ىناك أخطاء ولكن  احلركةألنو ميكن قراءة  ٠حصلت نورفيليسا على درجة من . ٠

 مرات يف فقرتُت

ولكن ىناك احلركة ألنو قادر على قراءة  ٠حصل رافلي ميسفا رضا على درجة . ٢

 مرة يف فقرتُت ٤٤أخطاء 

مرات  ٤٠ولكن ىناك أخطاء احلركة ألنو ميكن قراءة  ٠حصل رمحاوايت على درجة . ٥

 يف فقرتُت

 ٤٦ولكن ىناك أخطاء احلركة ألهنا قادرة على قراءة  ٠حصلت ريا على درجة . ٦

 مرات يف فقرتُت

ولكن ىناك أخطاء احلركة ألهنا قادرة على قراءة  ٠حصلت سييت ىلمة على درجة . ٧

 مرات يف فقرتُت ٤٤

ولكن ىناك أخطاء  احلركةألنو ميكن قراءة  ٠سيفا سالزبيال حصلت على درجة من . ٨

 مرات يف فقرتُت. ٠٤

 ،وىمطالب فئة التجربة، ب.
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 ٤٦ولكن ىناك أخطاء احلركة ألنو ميكن  ٠حصلت على درجة من فاطمة رمحي . ٠

 مرات يف فقرتُت.

مرات  ٠٥ولكن ىناك أخطاء احلركة ألنو ميكن ٤حصلت على درجة من زلمد أمُت . ٤

 يف فقرتُت.

ولكن ىناك أخطاء  احلركةألنو ميكن قراءة  ٠حصلت على درجة من زلمد ىديات . ٠

 مرات يف فقرتُت. ٤٤

ولكن ىناك أخطاء  احلركةألنو ميكن قراءة  ٤حصلت على درجة من زلمد رفالدي . ٢

 مرات يف فقرتُت. ٤٠

ولكن ىناك أخطاء  احلركةألنو ميكن قراءة  ٠حصلت على درجة من زلمد توفيق . ٥

 مرات يف فقرتُت. ٤٢

 ٧ولكن ىناك أخطاء  احلركةألنو ميكن قراءة  ٠حصلت على درجة من منوراة س . ٦

 رات يف فقرتُت.م

 ٠١ولكن ىناك أخطاء احلركة  ألنو ميكن قراءة ٠حصلت على درجة من صلوا أماليا . ٧

 مرات يف فقرتُت.

الًتقيم ولكن ىناك احلركة ألنو ميكن قراءة  ٠حصلت على درجة من نورماىندرا . ٨

 مرات يف فقرتُت. ٤٠أخطاء 
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٥.٤الجدوال   

صوت التالميذ في القراءة الجهرية وضوح  
Frekuensi (f) 
 فصل التجربة

Frekuensi 

(f)  فصل

 مراقبة

 زنة

( S ) 

  رقم  معيار

صوت ميكن مساعو من  ٫ - ٫

البداية إذل النهاية مع 

 واضحة

١ 

صوت ميكن مساعو من  ٦ ٥ ٣

البداية إذل النهاية مع 

واضحة ولكن أقل من احلد 

 األقصى

٢ 

صوت ميكن مساعو من  ٣ ٣ ٣

ولكن البداية إذل النهاية 

 ليس من الواضح

٣ 

الصوت ال ميكن إال أن  ٣ ٣ – ٤ 



64 
 

 يسمع على بعض الكلمات

اكتوبر( ٤٥و  ٤٠صل البيانات : نتيجة االختبار يف الًتيخ أ)    

احلصول  شخص ٥ ضابطال فصلمن اجلدول أعاله ميكن أن يرى أن من      

 ٤، وىذا ىو زلمد عرفان يودا يراتاما، رافلي ميسفا رضا ورمحاوايت. مث ٠على النتيجة 

 ٠، وىذا ىو زلمد راماداين ريفاين ونورفيليسا و ٤احلصول على النتيجة  شخصُت

التجرييب  فصلىذا ىو سيفا سالزبيال. أما طالب ، و ٠شخص احلصول على النتيجة 

أشخاص وىم فاطمة رمحي وزلمد أمُت وزلمد  ٢فقد بلغ  ٢الذين حصلوا على النتيجة 

الناس وىي  ٤بلغت  ٠ىدايت وزلمد ريفالدي. الطالب الذين حصلوا على النتيجة 

الناس ومها صلوى أماليا  ٤ىناك  ٤الطالب الذين حصلوا على درجة  زلمد توفيق وادلنورة

.ونور ماىيندرا  

٦.٤الجدوال   

 طلق اللسان التالميذ في القراءة الجهرية
Frekuensi (f) 
 فصل التجربة

Frekuensi 

(f)  فصل

 مراقبة

 زنة

( S ) 

  رقم  معيار



65 
 

 ١ يسَت يف قراءة اجلهرية ٫ - -

القراءة ولكن ال تزال  يسَت ٦ ٣ –

ىناك أجزاء اليت تتكرر يف 

 القراءة

٢ 

الكثَت من التكرار من  ٣ ٦ ٤

القراءة ولكن ليس تأتأة 

 والتنفس العادي

٣ 

العديد من القراءات  ٣ ٦ ٣

غَت تأتأة والتنفس التكرار، 

 العادي 

٤ 

اكتوبر( ٤٥و  ٤٠صل البيانات : نتيجة االختبار يف الًتيخ أ)    

السيطرة اليت حصلت على  فصلمن اجلدول أعاله ميكن أن يرى أن من     

، وىي رافلي ميسفا رضا وزلمد عرفان يودا يراتاما. الطالب شخص ٤ىناك  ٠النتيجة 

أشخاص وىي نورفيليسا، رمحاوايت، وسييت  ٠ىناك  ٤الذين حصلوا على درجة من 

شخص ىو زلمد راماداين  ٠ىناك  ٠ىلمة. الطالب الذين حصلوا على درجة من 
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أشخاص  ٧ فقد بلغوا ٤التجرييب الذين حصلوا على درجة  فصلريفاين. أما طالب ال

س مونورة وىم فاطمة رمحي وزلمد أمُت وزلمد ىدايت وزلمد ريفالدي وزلمد توفيق و 

شخص ىو نور  ٠ىناك  ٠وصلوى أماليا. الطالب الذين حصلوا على درجة من 

.ماىيندرا  

٧.٤الجدوال   

التالميذ في القراءة الجهرية ترنيمصحيح   
Frekuensi (f) 
 فصل التجربة

Frekuensi 

(f)  فصل

 مراقبة

 زنة

( S ) 

  رقم  معيار

استخدام اإليقاع والضغط  ٫ - -

 بصحيح

١ 

استخدام اإليقاع ولكن  ٦ – ٣

ىناك بعض اليت ىي ضغط 

 أقل دقة

٢ 

استخدام اإليقاع ولكن يف   ٣ ٣ ٦

غَت دقيقة جطاكثَت من األ  

٣ 
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 اباستخدام اإليقاع والضغط ٣ ٤ ٫

من البداية اذل  لسواءا

 النهاية

٤ 

اكتوبر( ٤٥و  ٤٠البيانات : نتيجة االختبار يف الًتيخ صل أ)    

 ٤حصلت على درجة فصل اضابط من اجلدول أعاله ميكن أن يرى أن الطالب     

شخص وىي، سيفا سالزبيال. وبلغ عدد الطالب الذين حصلوا على درجة  ٠بلغت 

أشخاص، وىم زلمد عرفان يودا يراتاما، وزلمد رمضاين ريفاين، ونورفيليسا،  ٧واحدة 

ورافلي ميسفا رضا، ورمحاواتيد، وريا، وسييت ىلمة. طالب الصف التجريبية الذين 

شخص، ومعٌت زلمد أمُت. الطالب الذين حصلوا  ٠ىناك  ٠حصلوا على درجة من 

مد ىدايت وزلمد ريفالدي. أشخاص، وىم فاطمة رمحي وزل ٠بلغ  ٤على النتيجة 

شخص ىو زلمد توفيق، منورة ،صلوا اماليا ونور ٢بلغ ٠ذين حصلوا نتيجة الطالب ال

 ماىندرا.

.٨.٤الجدول   

 تقويم االمتحان من فريق طريق الجزئية و فريق الضابط

الضابط رلموعة طريق اجلزئية رلموعة   
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(استخدام الطريقة اجلزئية)ال  (اجلزئيةاستخدام الطريقة )   

Fy
2
 Fy F 

 

Y 
Fx

2
 Fx F 

X 

٣٣٤٨ ٦١ ١ ٦١ ٣٧٣١

٩ 

٦١ ٣ ١٨٣ 

٧٥ ١ ٧٥ ٤٩٥٥ ٤٣ ٣ ٨٤ ٧٥٥٦ 

٥٣ ١ ٥٣ ٣٧٥٤ ٤٧ ١ ٤٧ ٣٣٥٩ 

٦٣ ١ ٦٣ ٣٨٤٤ ٥٧ ١ ٥٧ ٣٣٤٩ 

١٥٨١

٦ 

٤٧ ١ ٤٧ ٣٣٥٩ ٥٣ ٣ ١٥٤ 

٤٣ ١ ٤٣ ١٧٦٤ ٥١ ١ ٥١ ٣٦٥١ 

∑fy
2
 = 

٣٩٦٥

٣ 

∑fy = 

٤٥٤ 
N=٨  ∑fx

2  
= 

٤٨٩١

٥ 

∑fx= 

٤٥٦ 
N=٨  

 

 اكتوبر( ٤٥و  ٤٠صل البيانات : نتيجة االختبار يف الًتيخ أ)
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يف اجملموعة  مهراة القراءةميكن مالحظة أن رلموع قيمة اختبار  اعالهمن اجلدول 

 باحثة. اخلطوات اليت جيب على ال٢٥٦ويف اجملموعة التجريبية من  ٢١٢الضابطة 

، حيسب  Yو  Xادلتغَتين للحصول على نتائج البحث بدقة ىي أوال حساب متوسط 

Standar deviasi  للمتغَتينX  وY وحيسب ،standar error  للمتغَتينX  وY وحيسب ،

على ذلك، حيسب  مث. و Yادلتغَت وادلتوسط  Xادلتغَت بُت متوسط  standar errorالفرق 

 الفرضية.  ويستنتجالسابق  بابكما ذكر يف ال  t-test رموزباستخدام  ادلؤلف

)بُت اجملموعة  Yو  Xادلتغَتين قيمة الطالب أو متوسط أوال دلعرفة متوسط 

 كما يلي:  الرموزالتجريبية واجملموعة الضابطة(. مث استخدم 

 (زئيةاجملموعة التجريبية )تطبيق طريقة اجلأ. متوسط 

M1= 
   

  
 

M1= 
٢٥٦
٨ =٥٧ 

 (اجلزئيةرلموعة السيطرة )ال تطبق طريقة متوسط  ب.

M2= 
   

  
 

M2= 
٢١٢
٨ =٥١٠٥ 
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 ٥٧قيمة الطالب يف اجملموعة التجريبية من أن متوسط  علممن احلساب أعاله 

واليت ال تستخدم  زئيةطريقة اجل استخدام، يعٍت التعلم عن ٥١٠٥ورلموعة السيطرة من 

 .٦٠٥الفرق يف القيمة  زئيةطريقة اجل

، Yوادلتغَت  Xادلتغَت  يف standar deviasi نع يبحث أن جيدمث اخلطوة التالية ىي 

 التالية: الرموزمع 

 (زئيةطريقة اجل استخدامللمجموعة التجريبية )  standar deviasi . أ

SD1 =  
√     

  
 = 

√ ٢٨٩٠١

٨  

 = √٧٨٠٠٩= ٦٠٠٠٠٧٥ 

 (زئيةطريقة اجل استخدامللمجموعة الضابطة )عدم  standar deviasiب. 

SD2 =  
√     

  
 = 

√٦٥٤ ٤٩ 

٨  

 = √٥ ٠٧١٦ 

 =٦١٠٨٨ 
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مت العثور عليو مث  y (SD2) وادلتغَت x (SD1)للمتغَت  standar deviasiبعد حساب قيمة 

ادلتغَتين، مث نفذ احلساب  من( SEيف اخلطأ ) standar errorتابع مرة أخرى لتحديد 

 ، بالصيغة وىي:Xادلتغَت  standar errorالذي يبحث عن 

 (زئيةطريقة اجل استخدامرلموعة جتربة ) من Standar error  . أ
 

SEM1 =  
   

√    
  

= ٧٨٠٠٩

√٠ ٨
 =  ٧٨٠٠٩

√٧
 = ٧٨٠٠٩

٤٩٠٥١ = ٤٠٦٥ 

 (زئيةطريقة اجل استخدام)عدم  الضابط رلموعة Standar error . ب

SEM2 = 
   

√    
  

= ٦١٠٨٨

√٠ ٨
 =  ٦١٠٨٨

√٧
 = ٦١٠٨٨

٤٤٠٩٧ = ٤٠٦٥ 

على مستوى  tabel t-الذي سيتم تفسَته مع سعر t-testأما بالنسبة لتحديد قيمة 

 التالية: رموزمع ال M2و  M1للفرق  standar errorكبَت، مث تنفيذ احلساب أوال حتديد 

SEM1-M2 = √     + SEM2
2  

=  √٤٩٠٥١  2+ ٤٤٠٩٧2 
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 = √٥٤٧٠٦٤ + ٨٧١٠٤٥ 

=√٠٠٩٨ 

=٠٧٠٠٩ 

، فإن اخلطوة األخَتة ىي (2)وادلتوسط  standar error (1)بعد وجود الفرق           

 التالية: رموزبال "t-test"اختبار الفرضية من أجل حتديد سعر 
t =  M1 - M2 /SEM1-M2 

= ٥١٠٥/٠٧٠٠٩-٥٧ 

= ٦٠٥/٠٧٠٠٩ 

= 0،173 

 مع الصيغة التالية: "t-test"ما بالنسبة إذل إجياد حجم دف )دب( أو إعطاء تفسَت 
Df (db) = (N1-N2-٣) 

           = (٨+٨) ٤-  

           = ٠٢= ٤-٠٦ 



73 
 

مث احلصول على اجلدول  ٣٫من نتيجة احلساب أعاله، وبالتارل دف )دب( أي 

"t"  ٤٠٠٪ وىو ٥ىو على مستوى كبَت من 

اليت مت  "t"على مستوى كبَت، اتضح أن قيمة  "t" من"t-test"وبعد معرفة قيمة 

 كبَتعند مستوى   "t-tabel"أصغر من  > ١٠٠٧٠احلصول عليها من احلساب ىي 

. لذا فقد قبلت الفرضية الفارغة، وبالتارل ١٠٠٧٠ > ٤٠٠٢، أن ٤٠٠٢٪ من ٥

 ال يوجد فرق كبَت. Yوادلتغَت  Xذكرت بُت ادلتغَت 

، ٥٧ىو  Xالنتائج يف ادلتغَت متوسط  يعلم من نتائج احلساب السابقة ميكن أن

الطريقتُت أيضا أنو ال  بُت، لذلك ٥١٠٤ىي  Yادلتغَت والنتائج يف حساب متوسط 

 فقط. ٦٠٥يوجد فرق كبَت ألن الفرق يف القيمة ىو 

وعدم  زئيةطريقة اجل ااسخدامبمهراة القراءة من احلساب والوصف ذكر أن قدرة        

. ويرجع ذلك إذل نتيجة القياس هماال يوجد فرق معنوي بين اجلزئيةطريقة  استخدام

" والتحليل الفرضي باستخدام اختبار t الذي مت احلصول عليو الذي ىو أكرب من أصغر "

ىو ، يعٍت ٤٠٠٢٪ وىو ٥مع مستوى  ٠٢( بعلى درجات احلرية )د اجلدوال-ت من

.رفض و ىا تقبل  
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 الباب الخامس

حتتاماال  

خالصةأ. ال  

واستنادا إذل نتائج البحث والتحليل واختبار الفرضية مت عرضو يف الفصل السابق،       

"t" اختبار و "t"اتضح أن قيمة "t"  0،1،3اليت مت احلصول عليها من احلساب ىي < 

"t" صغَتة من اجلدول 2014يعٍت  2014٪ أي ٥عند مستوى كبَت من   من  <

، لذلك يتم قبول فرضية نول، وبالتارل ذكر بُت ادلتغَت0،1،3  X  وادلتغَتY  ال يوجد

 فرق كبَت ،

الرابع أن متوسط  بابالوارد يف المث عرفت نتيجة حساب ادلتوسط   X والنتيجة يف   ادلتغَت 

٥١٠٥ىي  إي حساب متوسط   Y ادلتغَت  . ،٥٧ىو    
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 زئيةطريقة اجل باستخدام مهارة القراءةلذلك من احلساب والوصف ذكر أن قدرة      

، ألن نتائج القياس بينهماال يوجد فرق معنوي على  زئيةوعدم استخدام طريقة اجل

أكثر صغَتة من النقد  t-tabel حصل على أن  "t-test"وفرضية حتليل التحليل باستخدام 

مث يعٍت ىو  2014٪ أي ٥مع مستوى  ٠٢( بعلى درجات احلرية )د t السعر اجلدول

 استخداممن خالل  مهارة القراءةقبول ورفض ىا، ألنو ال يوجد فرق كبَت بُت قدرة 

ىف ادلدرسة ادلتواسطة السابع  فصليف ال زئيةال تطبق الطريقة اجل واليت زئيةطريقة اجل

 .اإلسالمية مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

االقترحاتب.   

يف تعلم اللغة العربية. لذلك جيب أن يكون مهارات من  مهارةىي  القراءة رةامه    

ارة هللنجاح يف تطوير قدرة ماستخدام الطريقة ادلعلم أكثر حذرا وحرصا يف اختيار و 

القرع. لذلك من ادلتوقع أن يقوم كل مدرس اللغة العربية بتوسيع ادلعرفة والقدرة على 

طريقة تعلم اللغة. وإذل ادلؤسسات الصلة يف كثَت من األحيان تنظيم أنشطة  استخدام

 .تدريبية للمعلمُت من حتقيق أىداف التعلم

رلال تعليم اللغة العربية دلواصلة إجراء حبوث شلاثلة بطرق أما للباحثُت، وخاصة يف        

أكثر فعالية ومثَتة لالىتمام  طروقسلتلفة. على أمل العثور على رلموعة متنوعة من ال

ألنو استنادا . العربية تعليم اللغةفيمهارة القراءة م يتعلعتبارىا إصلازا بديال من أىداف با
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طريقة  استخدامالتجريبية الذين  فصلؤلف، طالب الإذل نتائج البحث الذي القيام بو ادل

. زئيةىو أكثر نشاطا يف عملية التعلم من الطالب الذين ال يستخدمون طريقة اجل زئيةاجل

ولكن ىذه الطريقة غَت ناجحة )غَت فعالة( يف زيادة قيمة الطالب ألن ادلؤلف شعر 

.كن حتقيق أىداف التعلمبعدم وجود عدد من االجتماعات يف عملية التعلم حبيث ال مي . 
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