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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 الفعالية .1

ويقصد بالتعليم الفّعال ذلك التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من 
التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا و وقتا مع النتيجة على أكرب قدر من املكاسب 

 وأما خصائص فعالية التعليم فهي فيما يلى: 13.الرتبوية األخرى
 التلميذ إىل املنهج جيدوصول  .1
 استيعاب التلميذ على املادة الدراسية .2
 درجة حضور املعلم والتلميذ .3
 14ارتفاع منجز تعلم التلميذ. .4

بناء على األراء السابقة أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة الرئيسية، احلصول 
إىل اهلدف على اهلدف ومطابقة الوقت. والفعالية مطابقة بالقرانة بني درجة الوصول 

 واخلطة املصممة من قبل أو املقارنة بني احلاصلة الواقعية واحلاصلة املخططة من قبل.
ومقياس الفعالية يعرف من عدد التالميذ الذين حصلوا على هدف التعلم 
يف الوقت املعني )تقله الدكتوندوس املضافر(. وتنصيف ذلك العدد يسمى مئوية. وأما 

 ما يلي:مدى مقياس الفعالية فهو في
 : فعال 188%-08%
 : كايف  56%-56%
 : ناقص  66%-48%

 16: غري فعال  33%-8% 
                                                           

 32(، ص. 1335)عمان: دار الفالح، تدريس اللغة العربية،  أساليب حممد علي اخلويل،13
14

 Jj. Hasibuan, Proses BelajarMengajar, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1891), h. 44 
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 مهارة القراءة .2
قدرة تعريف الشيئ املكتوب )الرموز املكتوبة( وفهمه  مهارة القراءة هي

بالنطق والفهم. مهارة القراءة يشتمل على الناحيتني، األوىل : تغري الكتابة إىل 
األصوات. والثانية : استعاب معاىن كل األحوال اليت تعرب بالكتابة و األصوات. 

إذان، كانت القراءة القراءة هي فهم احملتويات املكتوبة بنطق ما يكتبه املدرس. 
 15حتتوى على مهارتان وهي تعريف األلفاظ وفهمها.

 أنواع القراءة .( أ
 القراءة السريعة .1

الغرض األساسي من القراءة متكني املتعلم من اختزان صور الكلمات يف 
ذهنه ليصبح  قادرا على القرءة السريعة املقرونة بالفهم، والقراءة السريعة ال تعين 

لدى  االرتباحيف البداية الوقت وأمنا املراد هبا أن يظهر على نطق املتعلمني 
من كلمة إىل أخرى، ومن سطر التاعمل مع النص، دون تفكري كثر، فينتقبل 

 15إىل آخر بسهولة ويسر وال يبدو عليه العناء واالجهاد.
 القراءة الصامتة  .2

القراءة الصامتة هي القراءة الطبيعية املستعملة يف احلياة لكسب املعرفة 
وحتتيق املتعة، وإليها يصري القارئ فيما يقرأ غالبا. وعليها يعتمد يف حياته 

 الفرصة الواسعة لرتقية الفهم وتوسيع حماله.العملية، وهبا تتاح 
والقراءة الصامتة تستخدم يف مجيع مراحل التعليم، ولكن بنسب متفاوتة، 
فهي تناسب منو التلميذ تناسبا طرديا مبعىن أنه كلما منا التلميذ زاد وقت القراءة 

 10الصامتة.
                                                                                                                                                               

15
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1891), 

h. 15 
11

 Ahmad Izzan, Op.Cit., h. 148 
 53ص. اللغة العربية وطرق تدرسها نظرية وتطبيقا،  الدكتور يوسف الصميلي، 15
 05ص. املرجع السابق، جودت الركايب،  10
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 القراءة اجلهرية .3
يف حد  ن تعلمها غايةتعترب القراءة اجلهرية مهارة خاصة ميكن أن يكو 

ذاته، و ميكن أيضا أن يكون وسيلة أو مرحلة من مراحل تعلم املهارة الكلية 
للقراءة، فالقراءة اجلهرية ينظر إليها كخطوة أوىل وضرورية للقراءة الصامتة والكتابة 
أيضا. إذا قبل أن يتمكن املتعلم من أداء هذين النشاطني البد أن تتأكد لديه 

 13قة بني الصوت ورمزة الكتايب.بشكل تام الغال
 القراءة البليغة .4

يقصد بالقراءة البليغة أو املعربة، إتقان فن األداء اللغوي نطقا وفصال 
ووصال ووقفا وهلجة، فيعطي القارئ للعبارات واجلمل معنها املراد تعجبا أو 
استفهاما أو تقريرا أو غري ذلك، لتحقيق جزء أهداف القراءة أي التأثري يف 

 28انتباهه إىل املقروء. ستمع وجذبامل
 القراءة املكثفة .6

يقصد هبا ذلك النوع من القراءة الذي جيري داخل الفصل هبدف تنمية 
مهارات القراءة عند الدارسني. وزيادة رصيهم اللغوية. وختتار هلذا مواد على 
مستوى من الصعوبة يدرب الدارس عل اكتساب مهارات التعرف والفهم والنقد 
والتفاعل. ويدور النشاط يف هذا النوع من القراءة حتت إشراف املعلم ويف الفصل 

 .الدراسي
 
 
 
 
 

                                                           
 131ص.  املرجع السابق،حممود كامل الناقة،  13
 56ص. املرجع السابق، الدكتور يوسف الصميلي،  28
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 طريقة القراءة .3
قال أجيف هرماوان أن الطريقة اخلطوات العامة عن تطبيق نظريات يف 

و  22و قال عبد املنعم الطريقة سلوك أقرب السبل يف عمل األسياء. 21املدخل املعني.
  23قال رمايوليس الطريقة اخلطوات املستعدة لتنفيذ العمل.

والختالف الغرض يف  الطريقة هي ركن هام من أركان حسن التدريس.
التعليم ختتلف طرائقها. ومن أسباب اختالف الطريقة اختالف طبيعة املادة، أو 

 24. اختالف طبيعة املوضوع، أو اختالف مراحل التعليم وغري ذلك
دريس هي ختتيط الربامج الشامل املرتبط باخلطوات يف إيصال فطريقة الت

و طريقة التدريس هي سلسلة السلوك املستخدمة للمعلم يف  26املواد الدراسية إجرائيا.
عملية التعليم لكي حيصل التالميذ األهداف التعليمية أو يستعيب املعينة املقررة يف 

 25املنهج.
متعددة، و هي طريقة القواعد و الرتمجة يف تعليم اللغة كاللغة األجنبية طرق 

و الطريقة املباشرة و طريقة القراءة و الطريقة السمعية الشفهية و الطريقة االتصالية و 
طريقة االستجابة اجلسمنية الكاملة و طريقة تعلم اللغة من خالل اجملتمع و الطريقة 

 .اإلنسانية الطبعية و الطريقة اإلهلائية و الطريقة االنتقائية
طريقة القراءة هي وسيلة التعليم اللغة اليت هتدف إىل توفري القدرة على قراءة 
بسهولة للطالب. والغرض من طريقة القراءة هي ان التالميذ لديهم املعرفة الكيفية من 

                                                           
21

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Rosdakarya, 

2111), h. 119 
 25ص.  ،)القاهرة : دار غريب( طرق تدريس اللغة العربيةعبد املنعم سيد عبد العال، 22

24
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2114), h.  211 

 30ص. املرجع السابق، جودت الركايب، 24
25

 Acep Hermawan, Op. Cit., h. 119 

 
21

 Ramayulis, Op. Cit., h. 212 
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أشكال اجلملة الصحيحة لتسهيل يف الكتابة وميكن أن حتقق يف شكل الكالم عند 
 25احملادثة.

طريقة القراءة هي القراءة. و  ميتقدبمية ياملادة التعل إلقاءطريقة القراءة هي 
يقرأ مواضع  درسأن املأي القراءة ب باالهتماممادة دراساهتا  هبا املدرس طريقة تقدم

 20التلميذ. االقراءة مث يتبعه
 أهداف الطريقة ومالمحها : .( أ

فهما اهلدف من تعلم اللغة، وفقا هلذه الطريقة، هو القدرة على فهم املقروء  .1
 دقيقا.

االهتمام بالقراءة الصمتة، وتدريب التالميذ على االستفادة منها: بوصفها  .2
التدريب من   أثرمنطاقا لتنمية املهارات األخرى، انطالقا من مبدأ انتقال 

 مهارة إىل أخرى.
االهتمام باملفردات، وتقدميها للمتعلمني بأساليب مقننة ومتدرجة من حيث  .3

 يوع.السهولة والصعوبة والش
قلة االهتمام باجلانب الشفهي من اللغة، وعدم االهتمام بالنطق السليم  .4

 األصوات اللغة، مع قلة التدريب على الكتابة.
التقليل من شرح القواعد الصرفية والنحوية، بل عدم اللجوء إليها إال يف  .6

 23حاالت الضرورة.
 خصائص القارئ الماهر : .( ب

القراءة ميكن استخالص الصفات اآلتية يف ضوء العرض السابق لطبعية عملية 
 رئ املاهر.اللق

                                                           
21

 Acep Hermawan, Op.Cit., h. 51 
29

 Zulkifli, Op.Cit., h. 91 
 -م2882حممد بن سعود اإلسالمية، )جامعة اإلمام طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،  د. عبد العزيز بن إبرهيم العصيلي، 23

  53 ص.، هـ(1423
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 القدرة على سرعة التعرف على معىن الرموز الكتابة للغة العربية. .1
القدرة على تعديل السرعة يف القراءة، حبيثناسب مع طبيعة املادة املقروءة  .2

 والغرض من قراءهتا.
دم منها ما القدرة على التحكم يف املهارات األساسية للقراءة حبيث يستخ .3

 املناشط اليت يقوم هبا. يالئم
القدرة على تذكر ما سبق قراءته. وربطه مبا يليه. واستنتاج أفكار الكاتب  .4

 الرئيسية و معرفة اهلدف األساسي الذي يرمي الكاتب إليه.
القدرة على التمييز بني املادة اللغوية اليت حتتاج إىل قراءة تأملية وحتللية.  .6

 38ي أكثر من اهتمام عابر.وتلك اليت ال تستدع
 خطوات تعليم طريقة القراءة المكثفة :(  . ج

 يسلم املدرس على التالميذ .1
 يستعّد املدرس السبورة : يكتب التاريخ وموضوع املادة .2
 : مراجعة الدرس  ((Pre-Testاإلختبار القبلي  .3
 تقدمي الدرس .4
 يعطي املفردات اجلديدات .6
 يقرأ دون الصوت .5
 املفرداتتوجد التدريبات لفهم  .5
 يقرأ بواضح .0
 جيب األسئلة يف الكتاب .3

 31.يعطي املدرس التالميذ واجبة املنزيل .18
 

                                                           
 1418  -م 1303)عميد كلية الرتبية جامعة املنصورة: مصر،  تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه،الدكتور رشدي أمحد طعيمة،  38

 154هـ(، ص. 
41

 Pangadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, )Pekanbaru: Adefa 

Grafika, 2115( , h. 124-124 
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 تقويم الطريقة ( د.
 المزايا .( أ

مساعدة املتعلمني على تكوين عادات قرائية جيدة، مثل الفهم العام  .1
 للنص، و عدم االستعانة باملعاجم، وخباصة املعاجم ثنائية اللغة.

املتعلم، ونشجيعة على كثرة  القراءة باللغة غرس حب القراءة لدى  .2
اهلدف، سا يقود إىل استقبال كمية من الدخل اللغوي املفهوم، 

 الذي يؤدي إىل اكتساب اللغة اهلدف بطريقة طبعية وسليمة.
االهتمام بفهم النص املقروء، ما جيعل القراءة ذات معىن بالنسبة  .3

 الفهم.للمتعلم، وهذا يقوده غلى مزيد من القراءة و 
عدم املبالغة يف شرح القواعد يعد ميزة من ميزات هذه الطريقة، ألن  .4

بعض عناصر اللغة وقواعدها يصعب فهمه، ويستحيل استيعابة عن 
طريق الشرح، غري أن املتعلم يكتسبه تلقائيا بكثرة القراءة ومسرور 

 الوقت.
نبهت هذه الطريقة على عدد من القضايا املهمة، اليت أصبحت فيما  .6

بعد من أساسيات تعليم اللغات األجنبية، من ذلك ضبط اختيار 
املواد اللغوية وترتيبها وتقدميها، ووضع كتب مصاحبة للكتاب 

 32األساس، وإمكان تعليم اللغة ألغراض خاصة.
 العيوب .( ب
تنفيذ طريقة القراءة صعبة للميتدئني ألن مل يتعود لساهنم وتارة البد  .1

طريقة القراءة تستغرق األوقات  أن يكون التكرار لنطقه. وأصبحت
 القدمية.

                                                           
 00-06ص. املرجع السابق، الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  32



01 
 

ومن ناحية استعاب اللغة، أن طريقة القراءة تفضل إىل نطق  .2
 الكلمات أو اجلمل بالنسبة إىل معانيها.

التعليم مملولة وال سيما طريقة املعلم ال يتجذب بالتالميذ. وتنغيم  .3
الصوت أيضا مملولة ألن املعلم والتالميذ يقرؤون املواد الدراسى 

 دائما.
 33تستغرق أوقات طويلة لعملية الدرس. .4

 
 Sobekan Cerita))لعبة "األوراق الممّزقة"  .4

يستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي جماال واسعا 
يف األنشطة الفصلية، ولتزويد املعلم و التالميذ بوسيلة ممتعة و موشفة للتدريب 

 34احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة.على عناصر اللغة، وتوفري 
وجاء يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبري معىن اللعبة هي العمل لراحة 
القلوب باستخدام األدوات املعينة أو بغري األدوات. وعند فتح اجمليب ونيلور 
 رمحوات، إن اللعبة هي العمل أو النشاط الذي يهدفه إجياد املهارة املعينة بطريقة

توجد صفتان يف اللعبة مها احلكم الواضح الذي البد أن يفعل الالعب  36ممتعة.
 و األهداف اليت البد أن تتم الالعب.

ب اليت وظيفتها ألخذ الراحة واملهارة لعاأما اللعبة اللغوية هي األ
اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة يف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة 35اللغوية.

اللغوية إلجاد الراحة و املهارة اللغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أن ختر الطاقة 
 املوجودة كاحقة. ألن الرحة التسابقية مازال مغروسة لدى التالميذ.

                                                           
44

 Zulkifli, Op,Cit., h. 84-85 
14
 12ناصف مصطفى عبد العزيز ، األلعب اللغوي يف تعليم اللغات األجنبية ، )الرياض : دار املريح (، ص.  

45
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, 2111), h. 21 
41

 Fathul Mujib, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab (2), 

(Yogyakarta: Diva Press, 2114 ), h. 44 
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 بناء املناسفة السليمة بني التالميذ. (1
 يدافع التالميذ إىل أن يشرتكوا يف عدة األلعب. (2
 تعويد التالميذ على التعاون. (3

عملية سرور القلب باستخدام األدوات املرحية أو بغريها. واللعبة عند واللعبة 
 35فتح اجمليب وأصدقائه حالة من حيث أن املرء يطلب عن السرور واإلقناع منها.

وميكن صناعة عدة األلعاب بالقصد )سيمياوان( ليقدر التالميذ على ترقية قدراهتم 
نشاط اللعبة. واللعبة نشاط  على حسب خربة التعلم.وعدة األعمال مطبقة بوجود

 اختاره التالميذ بأنفسهم ألهنا مرحية دون الرجاء إىل اهلدية أو املدح.
لعبة األوراق املمزّقة هي هتدف إىل مترين التالميذ يف القراءة و ترتيب القّصة. 

قّصة القصرية او القّصة )ال  هذه اللعبة : األوراق املمزّقةاألدوات املستخدمة يف
 30(.املزّاحة
 خطوات لعبة األوراق الممّزقة : .( أ

 يقسم التالميذ إىل اجملموعات .1
 إىل اجملموعات sobekan cerita))األوراق املمزّقة يقسم  .2
 إىل اجملموعات العربيةيقرأ املدرس بعض القصة يف اللغة  .3
األوراق املمزّقة الذي جيد يطلب اجملموعات لرتتيب القصة بواسطة  .4

 التالميذ صحيحا
 33اجملموعات قصته يف امام الفصليعرض  .6

 
 
 

                                                              

17
 M. Khalilullah, Op.Cit., h. 49 

18
 Ibid., h. 024 

48
 Ibid., h. 124  
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 مثل من لعبة األوراق املمزّقة:
 الّصبّي والفيل

كان ولد ينظر الفيل يف جنينة احليوانات. فمّد يده إليه بتّفاحة. وملا هّم الفيل أن 
 يأخذها، قبض الّصيّب يده حىت ال يصل الفيل إىل التّفاحة.

عمل أّول مرّة. فقضب الفيل. ولكّنه مّث مّد يده بالتّفاحة مرّة ثانية. وعمل كما 
صرب على الّصيّب حىت سها عنه. ومّد خرطومه وخطف طربوشه. فزعق الولد 
وبكى. فمّد الفيل الفيل خرطومه بالطربوش. وملا هّم الولد أن يأخذه. قبض 
خرطومه. وعمل معه كما عمل هو مع الفيل. فضحك الّناس كثريا منه. وبكى 

 وعلم أّن الذي يفعل الّشّر يلقى الّشّر. الولد على ضياع طربوشه.
 لمفهوم اإلجرائيب. ا

 خطوات القراءة الستخدام طريقة القراءة بلعبة األوراق املمزّقة كما يلى :وأما 
 استعداد التالميذ يف التعلمتسأل املدرسة عن  .1
 تعّد املدرسة السبورة : تكتب التاريخ وموضوع املادة .2
 علمهاتس تشرح املدرسة عن املادة اليت .3
 ةعطي املدرسة املفردات اجلديدت .4
 التالميذ إىل ثالث اجملموعات املدرسة تقسم .6
 اجملموعات ثالثإىل  sobekan cerita))األوراق املمزّقة تقسم املدرسة  .5
 إىل اجملموعاتالعربية تقرأ املدرسة بعض القصة يف اللغة  .5
 جيد التالميذ األوراق املمزّقة الذييطلب اجملموعات لرتتيب القصة بواسطة  .0
 مام الفصلأاجملموعات قصته يعرض  .3
 مادة التعلمتلخص املدرسة  .18
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 ؤشرات كما يلى :فاملوملعرفة قدرة التالميذ يف القراءة 
 بالطالقة النص  قراءةيقدر التالميذ على  .1
 يقدر التالميذ على تعيني الفكرة األساسية من النص .2
 يقدر التالميذ على إجابة األسئلة عن النص .3
 التالميذ على فهم الكلمات يف القراءة يقدر .4
 اجلملة العربيةيقدر التالميذ على ترمجة  .6

 
 فرض البحثاالفتراضات و  . ج

 االفتراضات .1
 مهارة القراءة لدى التالميذ خمتلفة -
 تأثري خمتلفةمهارة القراءة لدى التالميذ يتأثر  -
 لتنمية مهارة القراءة.  ها املدرسيستعمل يتكثري من األلعاب ال -

 البحثفرض  .2
نات املشكلة. وأما فرضية هذا يعن مجيع تكو  ةهذه الفرضية إجابة مؤقت 

 البحث كما يلى :
 Ha استخدام طريقة القراءة بلعبة األوراق املمزّقة :(Sobekan Cerita) 

املتوسطة اإلحسان مدرسة  يف تالميذالفعال لرتقية مهارة القراءة لدى 
 غريي هولو إندرااإلسالمية بولوه رمباي 

Ho  :  استخدام طريقة القراءة بلعبة األوراق املمزّقة(Sobekan Cerita) 
مدرسة اإلحسان  يف تالميذالغري فعال لرتقية مهارة القراءة لدى 

 غريي هولو إندرااملتوسطة اإلسالمية بولوه رمباي 
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 الدراسات السابقة . د
 . يف قسم تدريس2814هذا البحث قد قام الطالب " أمحد ذكري " السنة  .1

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية 
احلكومية رياو. بالبحث حتت املوضوع : "فعالية طريقة القراءة بلعبة قراءة 
الصندوق لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية دار الساكنة باتو 

 لبحث املالحظة واإلختبار.بريسورت كمبار. مجع البيانات يف هذا ا
. يف قسم تدريس 2815هذا البحث قد قامت الطالبة " نر عاشية " السنة  .2

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية 
 Flash)احلكومية رياو. بالبحث حتت املوضوع : "فعالية طريقة القراءة بوسيلة 

Card)  القراءة لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية عمة إسالم رمبيو لرتقية مهارة
 جايا. مجع البيانات يف هذا البحث املالحظة واإلختبار.

. يف قسم تدريس 2815هذا البحث قد قامت الطالبة " غي ارسيه " السنة  .3
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية 

. بالبحث حتت املوضوع : "فعالية طريقة القراءة بلعبة قطعة القصرة احلكومية رياو
لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية هندية تافونج هيلري كمبار. 

 مجع البيانات يف هذا البحث املالحظة واإلختبار.


