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 الفصل الثانى

 اإلطار النظرى

 المفهوم النظرى . أ
 مفهوم الفعالية .1

ادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة و زبقيق األىداف  13فعالية ىي النافذ
 األنشطة التعليمية. يفوسداد الوقت واشًتاك األعضاء 

على التعريف السابق أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة الرئيسة للوصول إىل بناء 
اذلدف ومطابقة الوقت. وىذه الفعالية ترتبط وثيقة بادلقاربة بُت درجة اذلدف ادلطلوب 
والتخطيط ادلصمم من قبل أو القارنة بُت احلاصلة الواقعية واحلاصلة ادلخططة. والفعالية 

  14اختيار اذلدف جيدة.عند سيسونتو قدرة على 

فلذا أن الفعالية ما تدل على مدى التخطيط احملصول عليو. ويقصد بالتعليم الفّعال 
ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا 

 15ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب التبوية األخرى.

 طريقة القراءة .2
 الطريقةتعريف  . أ

عجالة لتعريف طرائق التدريس من وجهُت : أوذلما التعريف الًتكييب  يفنتصدى 
وذلك دلا لفكر ادلدرس  ،من حيث أنو موّكب من كلمتُت : مها : "طرائق" و "الدريس"

وينبغي لذلك أن يعرف ماىية التدريس  ،اختيار طريقة التدريس ومكوناهتا يفمن أثر بالغ 

                                                 
 589ص:  ،نفس ادلكان ،اللغة الطبعة الثالثة واألربعون يففتح ادلنجيد  13

14
 Siswanto،  Pengantar manajemen،(Jakarta: Bumi Aksara، 2006). Hal 149 

 32ص.  ،(1997 ،)عمان: دار الفالح ،أساليب تدريس اللغة العربية ،زلمد على اخلوىل 15
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بعيدا من مقصودة لدى العوام. والتعريف اآلخر ىو التعريف الفٍت من حيث إنو فن من 
 ،فنقول : طرائق صبع ،ميدان علم الًتبية يففنون علم الًتبية يعٌت بو بوصفو فنّا مستقاّل 

ىي " الكيفية ادلذىب والسَتة  -ادلعجم الوسيط يفكما جاء   –مفرده طريقة. والطريقة 
يقال :  ،اللغة مصدر دّرس )ادلذيد فيو بالتضعيف( وأصلو درس يف واحلالة. والدريس

 وجّرسو الكتاب أى جعلو يدرسو ويتلّقى العلم منو.  ،درس دروسا أي تلّقى العلم

اإلصطالح فإن تعريفات التدريس عند ادلختصصُت متعددة لتعدد  يفأما 
لفة تبلغ سبعا. ومع ذلك فعرّفوه استنادا إىل معايَت سلت ،اذباىاهتم حول ماىية التدريس

فنقول : التدريس قو عملية تعمد  ،فإن ميكن لنا أن نصمم تعريفا جامعا لتلك ادلعايَت
نقل ادلعلومات إىل ادلتعلم وتراجعها بينو وبُت ادلدرس ادلدرب الذي يتوسط ىذه العملية 

 التعلم. يفويتعاون عليها ذلدف تأثَت التغَت 

تدريس صار ادلعٌت: كيفية القيام بعملية التدريس و إذا أسند لفظ "طرائق" إىل ال
الىت تتصف بتلك الصفات السبع. فهذه تعريف تركييب دلصطلح طرائق التدريس. أما 

ىي:  -ويقال ذلا طررق التدريس -فإن طرائق التدريس ،تعريفو بوصفو فنّا من الفنون
لم من أجل ربقيق "رلموعة األساليب الىت تتم بوسيطتها تنظيم اجملال اخلارجي للمتع

أىداف تربية معينة. يدل ىذا التعريف على أن طرائق التدريس ىي صبع األشياء الىت 
 والىت باحتكاكو هبا يتم التعلم. ،توضع حول ادلتعلم وتقدم اليو

 أنواع طريقة التعليمية . ب

وبقدر ىذه الكثرة والتعدد  ،لقد كثرت طرائق تدريس اللغة ألبنائها وتعددت
األوساط  يفتئق تدريس اللغة للناطقُت بغَتىا. والطرائق شائعة ومتنوعة تعددت أيضا طر 

 رلال تعليم اللغات األجنبية خبصة. يفو  ،العلمية بعامة
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ربقيق ذلك  يفرأيهم اكثر فعالية  يفبدأ ادلعنيون بالبحث عن الطريقة الىت تكون 
ق متنوعة. ومن وظهرت طرائ ،فنضجت حبوثهم الطيبة وجودىم ادلتواصلة وأشبرت ،اذلدف

 أىم تلك الطرائق اآليت :

 طريقة القواعد والًتصبة .1
 الطريقة ادلباشرة .2
 الطريقة السمعية الشفوية .3
 الطريقة القراءة .4
 الطريقة السمعية اللغوية .5
 الطريقة الطبيعية .6
 الطريقةاالنتقائية أو طريقة الوحدة .7
 16الطريقة االتصالية .8
 لقراءةطريقة ا . ج

تكون كيفية تقدم مادة دراستها بتفضيل القراءة طريقة القراءة ىي الطريقة الىت 
لكن تارة اختار ادلدرس إحدى  17يعٌت أن ادلدرس يقرأ مواضع القراءة مث يتبعو التالميذ.

التالميذ ليقرأ ادلادة أوال وتالميذ األخرى يهتمو نو و يقلد نو. أما الغرض من ىذه 
األساسية من ىذه   18لغة العربية.وكذالك ال ،الطريقة تعلم مهارة القراءة اللغة األجنبية

 جنبية تبدا من عنصور صغَت اللغة وىي ادلفردات.الطريقة إستيعاب اللغة األ

 

 

                                                 
  15-3ص ، ادلرجع السابق  ،صبال عبد الناصر زكريا  16

17 Zulkifli، Loc.Cit. Hal 87 
18

 Ulin Nuha، Op.Cit. Hal  188.  
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 طرق تعليم القراءة تقسم إىل نوعُت من الطرق:

 الطرق اجلزئية ) الًتكيبية( -
 تشتمل على الطريقة األجبدية والطريقة الصوتية.

 الطرق الكلية ) التحليلية( -
 يقة الكلمة وطريقة اجلملة.تشتمل على طر 

 
 : الطرق اجلزئية ) الًتكيبية(أوال

على مبدأ البدء من السهل إىل الصعب، والبسيط إىل  تعتمد الطرق اجلزئية
ادلركب، فهي تعتمد على احلروف العربية إما بأمسائها كما يف الطريقة األجبدية أو باصواهتا 

 كما يف الطريقة الصوتية، وفيما يلي تفصيل الطريقتُت:

 الطريقة األجبدية .1

 :وىي تعليم احلروف اذلجائية بأمسائها وذلا أكثر من طريقة 

 أن يسنظهر ادلتعلم أمساء احلروف مث ينتقل العلم هبم إىل معرفة رموزىا. . أ
 يعطى العلم رلموعة معينة من احلروف مث يكون منها كلمة أو أكثر. . ب
 يتم تعليم احلروف األجبدية بأمسائها ورموزىا قبل تكوين الكلمات. . ج

 وتسَت اخلطوات وفقا ذلذه الطريقة كما يلي : 

 جيم..اخل -ثاء -تاء -باء -بأمسائها: ألفإعطاء احلروف  -
 جيم ج ... اخل -ثاء ث -تاء ت -باء ب -األمساء من الرموز منها: ألف أ -
-أب-صبل-جبل -م-ل-ج-ب-تكوين كلمات من ىذه احلروف: مثل : أ -

 لب.-جبال-صبال-أصبل -أمل-أم
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 الطريقة الصوتية .2

احلروف ال ىي الطريقة اليت تبدأ باحلروف ولكنها تعتمد على أصوات 
أمسائها،فيتم النطق بأصوات احلروف مث يصل احلروف ببعضها وينطق بالكلمة، وىذا 
يقتض التعرف على رموز احلروف وأصواهتا ادلختلفة باختالف الشكل وطريقة النطق هبا، 

. ويفضل يف ىذه الطريقة البدء باحلروف الىت تكتب منفصلة يف -ب  -ب  -أ  -أ  -مثل:أ   ب 
درس. مث -تعلم على النطق هبا منفردة مث رلتمعة لتكوين كلمة مثل: زرعكلماهتا وميرن ادل

 جلس.-ينتقل للكامات اليت تتصل بعض حروفها مثل: كتب

 : الطرق الكلية) التحليلة( ثانيا

ىي عكس الطرق الًتكيبية فعمادىا البدء بالكلمات واالنتقال منها إىل احلروف، 
الكلمات، فاحلروف وىي تعتمد على مبدأ الكلية أو البدء باجلمل والنتقال منها إىل 

وىو أن طبيعة اإلدراك اإلنساين لألشياء إدراك كلى أوال ويندرج ربت ىذه الطريقة 
 طريقتُت مها طريقة الكلمة والطريقة اجلملة.

 طريقة الكلمة .1
 ويف ىذه الطريقة :

 يها.يتم  النظر إىل الكلمة وينطق هبا ادلعلم بتؤدة ووضوح مع اإلشارة إل -
 حياكى ادلتعلم ىذا النطق. -
 يتم ربليل الكلمة وهتجيتها حىت تثبت صورهتا يف ذىن ادلتعلم. -
 يتم عرض كلمات أخرى مشاهبة لعقد موازنة. -

 طريقة اجلملة .2

  وتعتمد ىذه الطريقة على أن اجلملة ىي وحدة ادلعٌت وليست الكلمة وال احلرف.
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 وتسَت خطواهتا يف:

 بينها ارتباط يف ادلعٌت.يعد ادلعلم صبال قصَتة  -
 يكتبها على السبورة وينطق هبا. -
 يرددىا ادلتعلمون مرات كافية. -
 19يرشد ادلعلم ادلتعلمُت إىل الكلمات ادلشًتكة يف اجلمل ادلعروضة. -

 ومن ادلميزات من طريقة القراءة :

 األتى : يفتتجلى زلاسن طريقة القراءة 

اللغة األجنبية. وإن نظام القراءة  يفقدرة الطالب ادلمتازين على القراءة  يفتزيد  (1
حبيث ميكنهم  ،الواسعة الذي تتبعو مينح للتالميذ الفرصة ليتقدموا بدرجة كبَتة

 ذلك من أن يتعاملوا مع مواد القراءة على مستويات سلتلفة من الصعوبة.
وتثَت حب استطالعهم  ،لغة ادلتعلوتثَت ىذه الطريقة ميول التالميذ ادلتحدثُت بال  (2

 على طريقة معيشتهم وأساليب تفكَتىم.
 اىتمامها بتعليم القواعد والتدريب عليها. (3
 اىتمامها بالنطق السليم واستعمال الوسائل ادلعينة للتدريب عليو. (4
النصوص  يفومراعاة ذلك  ،تقدميها يفاختيار ادلفردات الشائعة والتدرج  (5

 20ادلطبوعة.

 

 

 

                                                 
19

  Http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=73152 
 29ص ،ادلرجع السابق  ،صبال عبد الناصر زكريا  20
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 النقصان من  طريقة القراءة :وأما 

ألن التالميذ يشعر بالغرابة  على   ،تنفيذ للمبتدئُت يفكان ىذه الطريقة صعبا    (1
للسان التالميذ  تاج إىل تقدير الكلمات الىت صعبتحىت حي ،ادلمارسات لسنهم

 لذا ىذه الطريقة حيتاج إىل الوقت طويل. ،ىااأن يقرؤ 
صبل اللغة  يفهتتم كثَتا بنطق الكلمات ىذه الطريقة  ،من حيث اكتساب اللغة (2

 وال هتتم كثَت دبعٌت الكلمات و اجلمل. ،األجنبية صحيحا
 ىذا إذا ادلدرس ال يأيت بإسًتاتيجية جذبة عند التالميذ. ،التعليم يكون شلل (3

 فيما يلي : ،وأما خطوات من ىذه الطريقة

مث شرحها بتعريف و بدأ التعليم بإلقاء ادلدرس ادلفردات الصعبة يكررىا الطالب  (1
 اجلملة. يفادلثال 

 يقرأ التالميذ النصوص حول عشر دقائق. (2
 قام التالميذ بادلناقشة عن ادلادة بالسؤال واجلواب بلغة األم. (3
 احملادثة عن قواعد اللغة رلال إذا احتاج. (4
 بيان ادلفردات الىت مل تبُت من قبل. (5
وىو إجابة السؤال عن مضمون  ،الكتاب ادلقرر يفقام بالواجبات الىت وجدت  (6

 تدربات على الكتابة. ،النصوص
 21البيت استعداد لألسبوع األيت. يفادلادة األخرى بتعلم التالميذ  (7

 

 

 
                                                 

21Ulin Nuha، Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab،(Bandung: Diva 

Press، 2013). Hal 191-194 



14 

 

 Membaca Hiperaktif)) التسابق في القراءة واإلجابة األسئلةلعبة  .3

 تعريف لعبة اللغوية  . أ

معجم اللغة اإلندونسية الكبَت معٌت اللعبة لغة العمل لراحة القلوب  يفجاء 
إن كلمة "لعبة" أصلها من "لعب" دبعٌت العمل  22باستخدام األدوات أو استخدامها.

 ،ادلعجم اإلندونسي الكبَت فوروودرمنتا دبعٌت  )أ( األلة للعب يفلسرور القلب. واللعبة 
ادلنفذ بدون اجلد. واللعبة اللغوية عند سوبلرنو )د( العمل  ،)ج( الزينة ،)ب( ادلعرض

وقال فتح اجمليب أيضا أن اللعبة  23نشاط ألخذ ادلهارة اللغوية اخلاصة من خالل السرور.
اللغوية ىدفها لتناول فرحا وتدّرب ادلهارات اللغوية ) اإلستماع والكالم و القراءة 

قواعد(. من فوائد اللعبة مساعدة والكتابة واألدب( ومكونة اللغة العربية )ادلفردة وال
 24التالميذ لفتح اإلتضال اإلجتماعي.

 يفتعليم اللغة العربية. وحاصلة تطبيقها إجيابية  يفإن لعبة اللغوية وسيلة جديدة 
األساس حيتاج إىل احلالة ادلرحية. وىي  يفاستيعاب ادلهارة اللغوية ألن تعليم اللغة العربية 

نفس التالميذ كامل عند تعليم اللغة داخل  يفوجودة تستطيع أن تكشف الطاقة ادل
م لوال سيما للمتع أو ادلسابقة موجود يف نفس التالميذ ألن ذوق ادلنافسة ،الفصل
  25ادلبتدء.

 

 

                                                 

)الرياض : دار ادلريح( ص. ،األلعاب اللغوي يف التعليم اللغة األجنبية ،عبد العزيز فيناصف مصط 22 
12 

23
Abdul Wahab Rosyidi، Media Pembelajaran Bahasa Arab، (Malang:Malang 

Press،2009).  Hal 80 
24

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati، Permainan Edukatif PendukungPembelajaran 

Bahasa Arab، (Yogyakarta: Diva Press،2013). Hal 32-33 
25Abdul Wahab Rosyidi  المرجع السابق ، hal 08-01 
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 أىداف اللعبة اللغوية . ب

إن اللعبة اللغوية ميلك اذلدف ادلتعدد يعٌت للسرور وسبرين ادلهارة اللغوية اخلاصة. 
تعليم اللغة العربية. وىذا اللعبة ال يهدف إىل مقياس أو  يفواللعبة اللغوي وسيلة جديدة 

 التعليم. يفتقوًن حاصلة تعلم ادلعلم بل ىو مدخل 

 فهي فيما يلى : فيمصط وأما الفوائد ادلأخوذة من اللعبة دبا قدمو ناسف

 لبناء ادلنافسة السليمة أو التفوق بُت بعضهم واألخرين . (1
 اللعبة. يفادلشاىدة واالشًتاك  يفلتشجيع ادلتعلم  (2
 لدافع النفس ادلعرض. (3
األساس أن اللعبة  يفأداء العمل أو للوصول أىل الفوز و  يفلتعلم العمل اجلماعي  (4

يعلم العمل ادلاعى بُت بعضهم واألخرين للتفاىم بينهم. والعمل اجلامعى يهدف 
 26إىل الوصول إىل الفوز. وجانب ذلك أن ادلتعلم يتعلم الوح الرياضي.

 أمهية اللعبة اللغويةج.     

 ( أفكار تؤسس اإلحتياج إىل1980عند ىداية وتاتنج ) أمهية اللعبة اللغوية وأما 
 إستخدام اللعبة ىف عملية التعليم، منها :

 إزالة اللعبة ادللل (1
 إعطاء اللعبة التحّدى إلصالح ادلشكلة بالسرور (2
 إبراز اللعبة ضباسة اإلشًتاك اجلماعى وادلنافسة الصحيحة (3
 البطيئُت والناقصة عنهم دافع التعليم تالميذمساعدة اللعبة ال (4
 27حث اللعبة ادلدرس لإلبتكار. (5

                                                 
26 Ibid. 
27

 Imam Asrori, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

8002) Hal 3 
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 Membaca Hiperaktif)) التسابق يف القراءة واإلجابة األسئلةلعبة  . ج

ىي لعبة  Membaca Hiperaktif)) التسابق يف القراءة واإلجابة األسئلةلعبة 
الغرض من ىذه  ،القراءة وإلجابة يفعملية التعليم شكل يتسابق  يفمستخدمة مدرس 

اللعبة ىو أن يكون كل فريق يقدر على إجابة األسئلة ادلطروحة بأسرع ما ميكن مستعينا 
 28بفريقهم الذين يقومون بالقراءة.

 األدوات احملتاج إليها : . أ
قطعة الصورة و قطعة النص والورقة والقارئ و سكريتَت. إعداد القطعتُت من 

 29مُت.األسئلة ادلتناسبة مث تقسيمها إىل القس
 طريقة اللعبة . ب
 تقسيم التالميذ إىل الفرقُت .1
 تقسيمية كل الفريقُت .2

 طرف الالفتة. يفكتابة اسم الفريق  .3

ومنهم سكريتَت وىو الذي يقرأ األسئلة  ،األمام يفالقارئ من كل الفريقُت جيلس  .4
وبقية التالميذ ىم أعضاء الفريق الذين سيجيبون على األسئلة ادلطروحة من قبل 

 تكون اإلجابة صباعيًة ليتعاون بعضهم بعض(.سكريتَت )و 

حىت ال يتحَت أحد التالميذ. سكريتَت  ،اإلجابة تسلم إىل قارئ من كل الفريقُت .5
كل تالميذ   ،وأعضاء الفريق جييبون على األسئلة ويكتبون على الورقة ،يقرأ األسئلة

 كل طالب جييب على السؤال أو السؤالُت.  ،لو سؤال سلتلف عن غَته

 سكريتَت يقرأ األسئلة على فريقو بالًتتيب. .6

 يفالقارئ جيلس بعيدا يتوجو إىل فريقو وورقة األسئلة بيده. وىو جيلس ويسكت  .7
 ادلكتب.

                                                 
28

 M. Khalilullah، Op.Cit. Hal 119-120 
29

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati ، Op.Cit. hal 110 
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ادلكتب صف واحدا. سكريتَت يقرأ األسئلة الىت  يفسكريتَت واألعضاء جيلسون  .8
 بيده.

 النص.ادلدرس يعطي الوقت الكايف إىل القارئ حىت ينتهي من القراءة  .9

األعضاء يتسابقون إىل القارئ لطرح األسئلة سبلكة للسؤال واجلواب الذي يقرأه  .10
 سكريتَت.

 ينتهي الفريق من ادلسابقة إذا سبت وصحت إجابتهم. .11

 30معيار فوز الفريق صحة اإلجابة وسرعة تسليم اإلجابة. .12

 مهارة القراءة .4

 يفالب ادلكتوبة( لفظا وادلستقرا مهارة القراءة ىي قدرة فهم أشياء ادلكتوبة وتعريفها ) العص
وحقيقة القراءة عملية االتصال بُت القارئ والكاتب من خالل الناس الذي كتبو.  الذىن.

 31وىناك رابطة معرفية بُت اللغة الشفهية والكتابية.

وتقوم على رؤية  ،القراءة ىي عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت الكالم والرموز الكتابية
الكلمات ادلكتوبة وإدراك معناىا للوقوف على مضموهنا والعمل دبقتضاىا. إن القراءة ال 

 ،تقف عند حد النطق بالكلمات بل ىي تتجاوز ذلك فهي عملية ذات أبعاد متعددة
مث الفهم  ،مث النطق بتلك الكلمات كما ىي ،تبدأ بالتعرف إىل احلروف والكلمات

  32الربط بُت جوانب ادلادة ادلقروءة الستخراج الفكرة منها.مث  ،الدقيق ذلا
 األىداف من تعليم القراءة منها:

وهبا يستطيع األنسان أن يتحرر من ربقة  ،إن القراءة وسيلة اساسية لكسب ادلعرفة -1
 األمية ليحصل على ادلعلومات واخلربات وادلكتوبة باللغة اذلدف.

 ردات اللغوية و الًتاكيب اجليدة.تزويد القارء حبصيلة متجددة من ادلف -2

                                                 
30

 Ibid 
31

 Acep hermawan، Loc.Cit.  hal 143 
 78ص ، ادلرجع السابق ،صبال عبد الناصر زكريا 32
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والتمييز بُت األفكار اجلوىرية  ،تنمية القدرة على القراءة السليمة وادلفهومة -3
 والعرضية فيما يقرؤه القارء وفهم األفكار ادلمتضمنة.

وتنمية االنتفاع بادلقروء  ،تنمية االستماع بالقراءة وجعلها عادية يومية شلتعة ومسلية -4
 ت فيها.يف احلياة ادلسكال

مع تنمية القدرة على استخدام  ،هتيئة الفرصة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة -5
 ادلراجع ادلعاجم والتعبَت عما يقرأ بأسلوبو اخلاص.

ربات لدى القارئُت مع هتذيب العادة واألذواق وادليول اليت تكون منها توسيع اخل -6
  33أنواع القراءة ادلختلفة.

 تقسيم القراءة  -
 الصامتةالقراءة  (1

القراءة الصامتة ىي تلك الىت يدرك هبا القارئ ادلعٌت ادلقصود بالنظرة اجملردة من 
ألهنا حل الرموز ادلكتوبة  ،القراءة عملية فكرية ال دخل للصوت فيها 34النطق أو اذلمس.

  35وليس رفع الصوت فيها بالكلمات إال عمال إضافيا. ،وفهم معانيها بسهولة ودقة

 القراءة اجلهرية (2

من تعرف بصري للرموز  ،القراءة اجلهرية تشتمل على تتطلبها القراءة الصامتة
وتزيد عليها التعبَت الشفهي عن ىذه ادلدوالت  ،وإدراك عقلي دلدلولتها ومعانيها ،الكتابية
وبذلك كانت القراءة اجلهرية أصعب من القراءة  ،بنطق الكلمات واجلهر هبا ،وادلعاىن

 36الصامتة.
                                                 

 نفس ادلرجع 33
 83،)القاىرة : دار غريب(. ص ،طرق تدريس اللغة الربية ،الدكتور عبد ادلنعم عبد العال 34
 ،(1983 ،)القاىرة: دار ادلعارف ،تدريس اللغة العربية يفالتوجيو  ،الدكتور زلمود علي السلمان  35

 123ص. 
 86 ،( ص1988 ،) دمشق: دار الفكر ،طرق تدريس اللغة العربية ،الدكتور جودت الركاىب  36
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 ستماعيةالقراءة اإل (3

اإلستماع ىو الطريق الطبيعي لإلستقبال اخلارجي ألن القراءة باألذن أسبق من 
فالولد يسمع األصوات مث ينمو فيسمع الكلمات ويفهم قبل أن يعرف  ،القراءة بالعُت

 37القراءة بالعُت. والبشرية بدأت باألذن حُت الستخدمت ألفاظ اللغة وتراكيبها.

 القراءة السريعة (4

ذىنو  يفاسي من القراءة سبكُت ادلعلم من اخًتان صور الكلمات الغرض األس
البداية  يفوالقراءة السريعة ال تعٌت  ،ليصبح قادرا على القراءة السريعة ادلقرونة بالفهم

دون  ،الوقت وإمنا ادلراد هبا أن يظهر على نطق ادلتعلمُت الرتياح لدى التعامل مع النص
ومن سطر إىل آخر بسهولة ويسر وال يبدو  ،أخرىفينتقل من كلمة إىل  ،تفكَت كثَت

 38عليو العناء واالجهاد.

 القراءة التحليلية (5

غحص موضوع بعمق  يفالقراءة التحليلية ىي اليت حيتاجها القارئ عندما يرغب 
وعقدة مقارئة  ،لفهم ادلعاين صبلة وتفصيال ،وتأمل وتتميز ىذه القراءة بالًتاث واألناة

 39وبُت ادلعاىن الىت سباثلها أو زبتلف معها.

يف ىذا البحث تستخدم الباحثة القراءة اجلهرية لتنفيذ استخدام طريقة القراءة 
 .)  Membaca Hiperaktifبلعبة التسابق يف القراءة واإلجابة األسئلة )

 

                                                 
 نفس ادلرجع.  37
( ص. 1995 ،ن: أوراق جامعيةاللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا.)لبنا ،يوسف الصميلى  38

69 
 138( ص. 1992)،أضبد فؤاد علهان. ادلهارات اللغوية ما ىيشها وطرائق تدريسها  39
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 المفهوم اإلجرائي   -ب

 فيما يلي : ، يف القراءة واإلجابة األسئلةالتسابق اخلطوات طريقة القراءة باللعبة 

 احلياة اليومية. يفتقدم ادلدرسة أىداف التعليم و فوائدىا  .1
 تعطي ادلدرسة التالميذ الدوافع للتعليم اللغة العربية. .2
 ادلادة. يفتعطى ادلدرسة  التالميذ النص ادلوجودة  .3
 تقرأ ادلدرسة صبال من النص قراءة جهرية وصحيحة للتالميذ. .4
 أيديهم قراءة جهرية. يفتطلب ادلدرسة بعض التالميذ لقراءة النص ادلوجودة  .5
 تصح ادلدرسة ما أخطأ فيو التالميذ من القراءة. .6
 تشرح ادلدرسة التالميذ ادلفردات الىت مل تشرح من قبل. .7
 قام التالميذ بادلناقشة عن النص ادلوجودة بالسؤال واجلواب بلغة األم. .8
 .فروق 3 سيم ادلدرسة التالميذتق .9

 تعطى ادلدرسة القارئ النص ادلوجودة ويقرأه. .10
 يقرأ سكريتَت وأعضاء الفريق جييبون على األسئلة ويكتبون على الورقة. .11

األعضاء يتسابقون إىل القارئ لطرح األسئلة سبلكة للسؤال واجلواب الذي يقرأه  .12
 سكريتَت.

 هناية التعليم. يفتلخص ادلدرسة و الطالب الدرس معا  .13

 رات لًتقية مهارة القراءة فهي فيما يلى:أما مؤش

 جيدةالنص قراءة يستطيع التالميذ أن يقرأوا  .1
 يفيستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة تتعلق بقراءهتم عن األفكار الرئيسة الواردة  .2

 النص ادلقرؤ.
 ؤ.و يستطيع التالميذ أن يلخيصوا النص ادلقر  .3
 ؤ.و رصبوا النص ادلقر يستطيع التالميذ أن ي .4



21 

 

 السابقة الدراسات      -ج

 إلبتعاد التقليد عن كتابة علمية السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة الدرسات
 البحث الذي قام بو الباحثة. ومن الدراسة السابقة ىذ البحث كما يلي: ولتأكيد

طريقة فّعالية استخدام البحث الذي تبحث أخىت خَت النساء ربت ادلوضوع :  .1
ة مهارة القراءة لدى الطالب يف الصورة واجلملة ادلقطعة لًتقيالقراءة بوسيلة لعبة 

والفرق بينهما ىذ البحث عن إستخدام  باكنبارو. 10الثانوية احلكومية  ادلدرسة
لًتقية مهارة  Membaca Hiperaktif)) التسابق يف القراءة واإلجابة األسئلةلعبة 

لًتقية  ورة واجلملة ادلقطعةبوسيلة لعبة الصالقراءة وأما البحث أخىت خَت النساء 
 الطريقة و لًتقية مهارة قراءة التالميذ. يف والعالقة بينهما متساوي ،مهارة القراءة

البحث الذي تبحث أخىت سوسياين ربت ادلوضوع: فعالية طريقة القراءة  .2
قراءة لدى للتمنية مهارة ا    (Urut  Paragraf)باستخدام لعبة تتابع الفقرة

بكنبارو(. والفرق بينهما  1ادلدرسة ادلتوسطة احملمدية  يفيب حبث ذبر  الطالب)
 Membaca)) التسابق يف القراءة واإلجابة األسئلةىذ البحث عن إستخدام لعبة 

Hiperaktif  لًتقية مهارة القراءة وأما البحث أخىت سوسياين بلعبة تتابع الفقرة
الطريقة و لًتقية مهارة قراءة  يف والعالقة بينهما متساوي ،قراءةللتمنية مهارة ا

 التالميذ.
البحث الذي تبحث أخىت غيارسيو ربت ادلوضوع: فعالية طريقة القراءة بلعبة  .3

ادلدرسة الثانوية النهضية بقرية تانو  يف قراءةلمهارة اقطعة الصورة والكلمات لًتقية 
ستخدام تينجي دبركز تافونج ىيلَت دبنطقة كمبار. والفرق بينهما ىذ البحث عن إ

لًتقية مهارة  Membaca Hiperaktif)) التسابق يف القراءة واإلجابة األسئلةلعبة 
مهارة القراءة وأما البحث أخىت غيارسيو بلعبة قطعة الصورة والكلمات لًتقية 

 الطريقة و لًتقية مهارة قراءة التالميذ. يف والعالقة بينهما متساوي ،قراءةلا
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سوسانيت ربت ادلوضوع: فعالية تنفيذ طريقة البحث الذي تبحث أخىت اريانا  .4
ادلدرسة امفاس  يفلدى طالب الصف الثامن  قراءةلمهارة االقراءة لًتقية 

التسابق يف اندراجَتى ىيلَت. والفرق بينهما ىذ البحث عن إستخدام لعبة 
لًتقية مهارة القراءة وأما البحث  Membaca Hiperaktif)) القراءة واإلجابة األسئلة

الطريقة و لًتقية  يف والعالقة بينهما متساوي ،اريانا سوسنيت غَت بلعبة أخىت
 مهارة قراءة التالميذ.

البحث الذي تبحث أخىت نسليزا ربت ادلوضوع: فعالية طريقة القراءة بلعبة  .5
قراءة الكتب العربية بادلدرسة العالية  يفلطالب ا القراءة اإلبتكارية لًتقية قدرة

كمبار. والفرق بينهما ىذ البحث عن إستخدام لعبة   احلكومية كؤك دبنتقة
لًتقية مهارة القراءة  Membaca Hiperaktif)) التسابق يف القراءة واإلجابة األسئلة

 يف والعالقة بينهما متساوي ،وأما البحث أخىت نسليزا بلعبة القراءة اإلبتكارية
 الطريقة و لًتقية مهارة قراءة التالميذ.

 فرود البحث   -د

Ha : التسابق يف القراءة واإلجابة األسئلةاستخدام طريقة القراءة بلعبة 
((MembacaHiperaktif ة اللغة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسةفعال لًتقية مهارة قراء 

 دبنطقة كمبار. تامبانج 1الثانوية احلكومية 

Ho : األسئلةالتسابق يف القراءة واإلجابة استخدام طريقة القراءة بلعبة 
((MembacaHiperaktif  يف ادلدرسةغَت فعال لًتقية مهارة قراءة اللغة العربية لدى التالميذ 

 تامبانج دبنطقة كمبار. 1الثانوية احلكومية 

 
 


