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 الفصل الثانى
 اإلطار النظرى

 المفهوم النظري . أ
 مفهوم كيفية التعلم .1

كيفية التعلم تتكون من  كلمتان مها "كي  فية" و "تعلم" .الكيفية ىي 
أما التعلم  أنشطة أو عملية  13و ىي كيفية لوصول اىل الغاية. 12قدم طريقا.

قل عمر  14ألكتساب ادلعرفة وترقية ادلهارة واصالح السلوك قومي الشخصية.
محالك ىف كتابو ان التعلم تعديل أو ممكن التصرف بإختبار . هبذا التعريف 
التعلم ىو العملية و ألنشطة ليس حصول أو غرض. التعلم ليس يذكر فحسب 
ولكن أوسع منو . حصول التعلم ليس قدرة حصول ألمتحان لكن تغيَت 

  16معلوم من قبل.  التعلم ىو ادللية تريد إخباري جديد إىل إخبارى 15التصرف .
و قال زلبُت شاه    17كيفية التعلم  كيفية تعلم هنج الذي يقوم جبهد تعلمو.

كيفية التعلم ىي  كيفية او شبكة مفعولة لدى شخصية حصل على تبديل 
 18السلوك اجلديد حلصيل من تعامل بالبيئتو .

 الفعالكيفية التعلم  .2
عملية التعلم اليت يقوم بشخص اغراض معينة . اغراض التعلم إلكتساب 
معرفة وىيئة وقدرة و مهارة. كيفيات اليت يستعملها تكون بالعادة لكي عملية 
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تعلم فعالو فالبد على التالمذ يعرفون بكيفية تعلم فعال ألّن ليس لو جهد 
 ذ التالية:مسحيل حيصل حاصال جيدا. اما كيفية تعلم فعال لدى التالم

 إحتاج التوجيو  (1
كثَتة التالمذ غَت الناجح ىف التعلم ألفهم مل يعرفوا عن طريقة التعلمز أكثر 

 الطالب حيفظون ادلدة فحسب. ذلذا إحتاح توجيح ادلدرس.
 حالة و إسًتاذبية التعلم  (2

التعلم الفعال يستطيع أن تعاون التالمذ لًتقية قدرة مناسب هبدف التعليم 
 قية طريقة التعلم فعال حيتاج اىل :الذي يتم.لًت 

 حال داخلي  -1
ادلراد ىنا حال فنفس التالمذ كصحة و سالمة و غَت ذالك. يعلم 

 الطالب جبد إذا سد حاحة داخلي.
 حال اللخارجي -2

ادلرادد ىنا حال ىف خارج النفس الناس. كنظيف البيت و حال البيئة 
 الًتتيب.

 اسًتاتيجية -3
تعلم فعال حصول إىل الغاية بإستخدام إسًتاتيجية الصيحة . إسًتاتيجية 

 تعلم حيتاج لوصول إىل الغاية. 
 كيفية  التعلم  -4

كيفية ىي كيفية لوصول إىل الغاية غرض التعلم ألكتساب ادلعرفة.  
ادلهارة و الكيفية اليت مستخدمة أن يكون عادة . عادة التعلم يؤثر التعلم 

بحث عادة التعلم مؤثر التعلم .خصوصا يصنع اجلدول . ىذا الشرح لي
 19وتنفيده قراءة وكتابة وتذكر ادلدة و إكًتاث و يقوم بالواجبات.

                                                           
19

Slameto, op cit. Hal. 23-29 
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قال جودمان كما نقال عبد اجملد ىف كتابو "التعلم و التعليم"   يعلم 
التالميذ بثالثة كيفيات. يعٍت بإختبار و مالحظة و لغة .  ولذالك يعلم الطالب 

 20باشرة.حبياة ادل
رأمسال األساس للخلق بيئة التعلم اإلبكاري بإستيعاب كيفية التعلم اجليد 
.  تقسيم كيفية التعلم اجليداىل ثالثة أقسام وىي كيفية التعلم الفردي وكيفية 

و  21التعلم عند تعلم ىف ادلدرسة و كيفية التعلم استعداد دلواجهة اإلمتيحان.
 جليد لدى التالميذ ىف ادلدرسة فقد.لذالك ربدد الباحثة كيفية التعلم ا

اضافة اىل األشارة  األعلى فالتالمذ يستطيع اىل تطبيق كيفية التعلم جيدا 
 عند تعلم ىف ادلدرسة خباصائص التالية :

 دخل التالميذ الفصل ىف وقت مقررة  (1
 تنبو التالميذ  شرح ادلدرس  (2
 ارتبط التالميذ الدرس الذي يتعلمو ىف ادلادة يستوعبها (3
 سجل التالميذ ادلدة ادلدروسة اليت شرح ادلدرس (4
 نشط التالميذ ىف تعلم اجملموعة (5
 سأل التالميذ ادلادة اليت غَت واضح  (6
 انتفع التالميذ وقت اسًتاحة جبيدا  (7
 يصنع التالميذ رلموعة التعلم   (8
 22انتفع  التالميذ مكتبة ادلدرسة  (9
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 القراءةمفهوم  .3
 تعريف القراءة -1

الوسائل للتأمل والتفكَت وفهم مضمون النص القراءةوسيلة من 
ادلكتوب بتلفيظ ألفاظ أو كلمات واردة ىف النص ادلقروء جهريا أو سرا. 
والقراءة تشتمل على ادلهارتُت معا: مهارة التعرف عن الرموز ادلكتوبة 
ادلوجودة ىف النص ادلقروء، ومهارة الفهم عن مضمون النص واستخراج 

 23رئيسية الواردة ىف النص ادلقروء.األفكار السياسية أو ال
إن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أهنا ليست أداة مدرسية 
ضيقة . إهنا أساسا عملية ذىنية تأملية . و ينبغي أن تنمى كتنظيم مركب 
يتكون من أمناط ذات عمليات عقلية عليا . إهنا نشاط ينبغي أن حيتوي 

حلكم والتحليل والتعليل و حل على كل أمناط التفكَت و التقومي وا
ادلشكالت . إن القراءة إذان نشاط يتكون من أربعة عناصر : استقبال بصر 
للرموز و ىذا ما نسميو بالنقد. و دمح األفكار مع أفكار القارئ. و تصور 

 24لتطيقاهتا ىف مستقبل حياتو و ىذا ما نسميو بالتفاعل.
كرى و تنميو ألن ىذا والقراءة وسيلة صاحلة تسهل ىذا اإلتصال الف

اإلتصال الذي حيدث بُت أفراد اجملتمع عن طريق الكتاب يأتى ىف الدرجة 
 25الثاتية من األمهية بعد اإلتصال الفكرى الشفوى.

إن القراءة ال تقف عند حد النطق بالكلمات بل ىي تتجاوز ذلك 
إىل احلروف والكلمات, مث  بالتعرففهي عملية ذات أبعاد متعددة, تبدأ 

                                                           
23

Ahmad Izzan, op cit .hal. 150 
ه/ 1410, )ادلصر : جامعة ادلنصورة ,تعليم اعربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة و أساليبو رشدي أمحد طعيمة ,  24

 175م( ص.  1989
 57عبد ادلنعم سيد عبد العال,طرق التدريس اللغة العربية, )القاىرة : دار غريب للطباعة, ( ص.  25
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لنطق بتلك الكلمات كما ىي, مث الفهم الدقيق ذلا, مث الربط بُت جوانب ا
 26ادلادة ادلقروءة الستخراج الفكرة منها.

مهارة أساسية من مهارات تعلم أى لغة  القراءةتعترب 
القراءة عملية عصيبة او عقدة اعتمد على مهارة القراءة للطالب 27أجنبية,

 28و دور ادلنطق.
 القراءة  أنواع -2

 القراءة ادلكثفة :  (1
يقصد بالقراءة ادلكثفة تلك القراءة اليت تستخدم كوسيلة لتعليم  

الكلمات اجلديدة والًتاكيب اجلديدة. ولذلك، فإن ادلادة القرائية تكون 
أعلى قليال من مستوى ادلتعلم. وتشكل ىذه ادلادة العمود الفقري يف 

 الكتاب الرئيسي يف برنامج تعليم اللغة. وكتاب مثل ىذه القراءة يعترب
الربنامج، فينال ىذا الكتاب معظم ساعات التدريس ومعظم اىتمام 

 ادلعلم وادلتعلم سواء يف التعليم أو التقييم.
 القراءة التكميلية : (2

تدعى ىذه القراءة باسم القراءة التكميلية ألهنا تقوم بتكميل دور  
وسعة أيضا. وتكون القراءة ادلكثفة. وتدعى ىذه القراءة باسم القراءة ادل

القراءة التكميلية غالبا على شكل قصص طويلة أو قصَتة. و غايتها 
الرئيسية إمتاع ادلتعلم و تعزيز ماتعلمو من كلمات و تراكيب يف القراءة 

 .ادلكثفة

                                                           
ملزيا: رللس النشر العلمي  (مجال عبد الناصر زكريا, ادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا طرائق ومفاىيم, 26

 78ص  .(2016ادلاليزي,
)من النظرية إىل التطبيق(، )بكنبارو، كريئاسي  طرق تدريس اللغة العربية لغَت العربيثمر الدين بردانشاه،  27

 90(، ص 2015ايدوكاسى:
22

MuspikaHendri, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, (Pekanbaru, Suska Press:2013) 

h.102 
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 القراءة اجلهرية :  (3
القراءة اجلهرية ينظر إليها كخطوات أوىل و ضرورية للقراءة 

إن القراءة اجلهرية مفيدة جدا ألهنا تتيح فرصة  الصامتة و للكتابة أيضا. 
كبَتة للتدريب على النطق الصحيح حيث تؤدى إىل تأصيل اإلرتباطات 

 29بُت نطق الصوت و رمزه ادلكتوب.
 األهداف من تعليم القراءة  -3

 أما ألىداف من تعليم القراءة  منها:
أن إن القراءة وسيلة اساسية لكسب ادلعرفة, وهبا يستطيع األنسان  -1

يتحرر من ربقة األمية ليحصل على ادلعلومات واخلربات وادلكتوبة باللغة 
 اذلدف.

 تزويد القارء حبصيلة متجددة من ادلفردات اللغوية و الًتاكيب اجليدة. -2
تنمية القدرة على القراءة السليمة وادلفهومة, والتمييز بُت األفكار  -3

 ادلمتضمنة. اجلوىرية والعرضية فيما يقرؤه القارء وفهم األفكار
تنمية االستماع بالقراءة وجعلها عادية يومية ممتعة ومسلية, وتنمية  -4

 االنتفاع بادلقروء يف احلياة ادلسكالت فيها.
هتيئة الفرصة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة, مع تنمية القدرة على  -5

 استخدام ادلراجع ادلعاجم والتعبَت عما يقرأ بأسلوبو اخلاص.
القارئُت مع هتذيب العادة واألذواق وادليول اليت  توسيع اجلربات لدى -6

 30تكون منها أنواع القراءة ادلختلفة.
 
 
 

                                                           
 94 ص ،ادلرجع السابقيثمر الدين بردانشاه،29
 78ص , ادلرجع السابقمجال عبد الناصر زكريا , 30
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 تقسيم القراءة  -4
 الصامتة (1

القراءة الصامتة ىي تلك الىت يدرك هبا القارئ ادلعٌت ادلقصود 
القراءة عملية فكرية ال دخل 31بالنظرة اجملردة من النطق أو اذلمس.

الرموز ادلكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة, للصوت فيها, ألهنا حل 
 32وليس رفع الصوت فيها بالكلمات إال عمال إضافيا.

 اجلهرية (2
القراءة اجلهرية تشتمل على تتطلبها القراءة الصامتة, من تعرف 
بصري للرموز الكتابية, وإدراك عقلي دلدلولتها ومعانيها, وتزيد عليها 

عا,ى, بنطق الكلمات واجلهر هبا, التعبَت الشفهي عن ىذه ادلدوالت وادل
والذالك 33وبذلك كانت القراءة اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة.

 زبًت الباحثة القراءة اجلهرية. 
 اإلستماعية (3

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

 34حُت الستخدمت ألفاظ اللغة وتراكيبها.
 السريعة (4

الغرض األساسي من القراءة سبكُت ادلعلم من اخًتان صور 
الكلمات ىف ذىنو ليصبح قادرا على القراءة السريعة ادلقرونة بالفهم, 

                                                           
 83الدكتور عبد ادلنعم عبد العال, طرق تدريس اللغة الربية, )القاىرة : دار غريب(. ص,31
 123(, ص. 1983الدكتور زلمود علي السلمان, التوجيو ىف تدريس اللغة العربية, )القاىرة: دار ادلعارف,  32
 86( ص, 1988الدكتور جودت الركاىب, طرق تدريس اللغة العربية, ) دمشق: دار الفكر,  33
 نفس ادلرجع. 34
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داية الوقت وإمنا ادلراد هبا أن يظهر على والقراءة السريعة ال تعٌت ىف الب
نطق ادلتعلمُت الرتياح لدى التعامل مع النص, دون تفكَت كثَت, فينتقل 
من كلمة إىل أخرى, ومن سطر إىل آخر بسهولة ويسر وال يبدو عليو 

 35العناء واالجهاد.
 التحليلية (5

القراءة التحليلية ىي اليت حيتاجها القارئ عندما يرغب ىف 
وع بعمق وتأمل وتتميز ىذه القراءة بالًتاث واألناة, لفهم غحص موض

ادلعاين مجلة وتفصيال, وعقدة مقارئة وبُت ادلعا,ى الىت سباثلها أو زبتلف 
 36معها.

 تنمية مهارة القراءة الجهرية  -5
للقراءة اجلهرية موقع ىام ىف أي برنامج لتعليم مهارة اللغة . و 

من أمهية موقعها ىف حياة اإلنسان و تستمد القراءة اجلهرية ىذه األمهية 
 نشاطاتو ىف اجملتمع.

ومن أىم مهارة القراءة اجلهرية اليت جيب تنميتها مايلي : نطق 
األصوات  نطقا صحيحا و التمييز بُت األصوات ادلتشبهة سبييزا واضحا 
)مثل : ذ, ز, ظ...اخل( التمييز بُت احلركات القصَتة و الطويلة . نطق 
األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا ) مثل : ب, ت, ث...اخل ( تأدية أنواع 

رب والتنغيم بطريقة مقبولة و تكيف طريقة قراءة النص دبا يتقف و الظروف ال
احمليطة بو و رفع الصوت و خفضو بدرجات معربة و الوقوف اجليد عند 

 37ادلواطن اليت تستلزام ذالك. 

                                                           
 69( ص. 1995أوراق جامعية, يوسف الصميلى, اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا.)لبنان:  35
 138( ص. 1992أمحد فؤاد علهان. ادلهارات اللغوية ما ىيشها وطرائق تدريسها,)36
 
 183, ص : ادلراجع السابقة رشدي أمحد طعيمة ,  37
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وقال رشدي أمحد طعيمة  ىف كتابو " دليل عمل ىف إعداد ادلوار 
 القراءة  ىي:التيعلمية لربامج تعليم العربية " مهارة 

 قراءة نص من اليمُت اىل اليسار بشكل سهل و مريح -1
 ربط الرموز الصوتية بادلكتوبة بسهولة ويسر -2
 معرفة كلمات جديدة دلعٌت واحد )ادلفرادات ( -3
 معرفة معان جديدة لكلمة واحدة ) ادلشًتك اللغوي ( -4
 ربليل النص ادلقروء اىل أجزاء و معرفة العلقة بُت بعضها البعض  -5
متابعة ما يشتمل عليو النص من أفكار واإلحتفاظ هبا حية يف ذىنة  -6

 فًتة القراءة 
 استنتاج ادلعٌت العام من النص ادلقروء -7
 التمييز بُت األفكار الرئيسية و األفكار الثانوية ىف النص ادلقروء -8
إدراك ما حدث من تغَت ىف ادلعٌت ىف ضوء ما حدث من تغَت ىف  -9

 الًتاكيب
 ت اليت تؤيد أو تنقض رأيا مااختيار التفصيال -10
 تعرف معاين ادلفردات اجلديدة من السياق -11
 الوصول إىل ادلعاين ادلضمنة أو اليت بُت السطور -12
تكييف معدل السرعة ىف القراءة حسب األغراض اليت يقراء من  -13

 أجلها
 العناية  بادلعٌت ىف أثناء القراءة السريعة و عدم التضحية بو -14
 جم و دوائر ادلعارف العربيةاستخدام القواميس و ادلعا -15
 التمييز بُت اآلراء و احلقائق ىف النص ادلقروء -16
 الدقة ىف احلركة الرجعية من آخر السطر اىل أول السطر الذي يليو -17
 الكشف عن أوجو التشابو و االفًتاق بُت احلقائق ادلعروضة -18
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 تصنيف احلقائق و تنظيمها و تكوين رأي فيها -19
 ة عند القراءة اجلهرية سبثيل ادلعٌت والسرعة ادلناسب -20
 تلخيص األفكار اليت يشتمل عليها نص مقروء تلخيصا وافيا -21
دقة النطق و اخراج احلروف اخراجا صحيحا و مراعاة حركات  -22

 اإلعراب عند القراءة اجلهرية
استخدام ادلقدمة والفهرس و قائمة احملتويات و اذلوامش و الصور و  -23

الطباعة واجلداول و الرسوم الفصول و رءوس الفقرات و اشارات 
البيانية و فهارس األعالم و األمكنة و القواميس اليت توجد يف أخر 

 38الكتب .
مهارة القراءة ىي قدرة فهم أشياء ادلكتوبة وتعريفها ) العصالب ادلكتوبة( 

االتصال بُت القارئ والكاتب من  عمليةوحقيقة القراءة لفظا وادلستقرا ىف الذىن.
 39ذي كتبو. وىناك رابطة معرفية بُت اللغة الشفهية والكتابية.خالل الناس ال

على القدرة ليقّدم قدرة قراءة اللغة العربية  تنطوىبعض ادلهارات اليت 
 منها:

 قدرة على سبييز احلروف و تعريف العالقة بُت الرموز و الصوت (1
 قدرة على أن يعرف الكلمة يف الكالم أو ال  (2
 بادلقامفهم معٌت الكلمة تناسب  (3
 فهم معٌت الظاىر ىف الكلمة  (4
 معرفة العالقة ادلعقولة و استخدام الكلمة العطف ىف الكالم (5
 استنتاج زلتوى النص سريعا  (6
 قراءة ربليلية (7
 فهم طرق أسلوب ادلؤلف (8
 توجيد ادلعلومات ادلكتوب أو الضمٌت يرجى ادلؤلف (9

                                                           
  172 -171ص :   نفس ادلراجع38

39
Acephermawan, Loc.Cit.hal 134  
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 القراءة السريعة(10
 دقة و فصيحة القراءة(11
 تعيُت ادلوضوع ادلقروء(12
 40توجيد فكر األساس و العماد(13

 القراءة أهمية -6
يقول صالح العرب: زبتلف أمهية القراءة باختالف الفلسفة الًتبوية 
وطرق التعليم اليت يتبعها ادلربون. فعندما كانت طريقة النحو والًتمجة ىي 
السائدة، كان للقراءة أمهية تفوق غَتىا من ادلهارات. ودلا انتشرت طريقة 

مؤيدىا صارت ىذه ادلهارة ىي احملور الذي تدور حولو كل القراءة وكثر 
األنشطة الًتبوية. وبدأت أمهية القراءة تقل كثَتا عند أتباع الطريقة ادلباشرة 
والطريقة السمعية الشفهية. ولعلنا نذكر أن ىاتُت الطريقُت ظهرتا ألصالح 

اليت أعطت العيوب اليت الحظها ادلربون على الطرق التقليدية اليت سبقتهم و 
القراءة والكتابة أو لوية على غَتمها من ادلهارات اللغوية. ولذا كان من 
الطبيعي أن ينتقل االىتمام إىل ادلهارات الشفهية بشكل مبالغ فيو يف أول 

 41األمر حىت يتحرر ادلدرسون من اعتمادىم التام على القراءة والكتابة.
 الكتب التراث مفهوم -7

اث ىي حصولة كتابة العلماء السلفية قال جوزين ناسوال كتب الًت 
ادلطبوعة ىف صيغة كتب يستخدم القرطاس األصفر الذي يتكونو األساتذ و 

 42الطالب حبث تعليم الدين ىف ادلعهد.
كتب الًتاث ىف الغالب مكتوب بالعربية بدون الشكل فلذالك ىي 

ا   مظهرة غربة .و فيه "lay out"مشهور بالعبارة أيضا. و بالإلمجال ذلا 
                                                           

40
 Abdul Hamid, MengukurKemampuanBahasa Arab, (Malang, UIN MALIKI PRESS: 

2010) h.63     
41

) الجيسة : الدار العالميت للنشر ، تعليم اللغت العربيت للناطقين بغيرهاعبد هللا، عمر صدق

  99 - 92( ص 2002والتوزيع، 
42

Chozin Nasula, Pesantren Masa Depan, Jakarta : Pustaka Hidayat, 2000, hal. 260 
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"matan"  النص األصلي( يتم بالشرح و احلاشية . و صيغة ذبليدىا غَت(
التام. بل ادلتفرع حىت تستهل القارء و سبكنو ان حيمل وفق الفرع ادلطلوب. 

 فلذالك , كتب الًتاث أن تتميز كما تلي: 
 الكتب ادلكتوب بالعربية او بكتابة العربية .1
 إمجاال الكتابة مكتوب بدون الشكل .2
 العلمي اإلسالميتضّمن  .3
 طريقة كتابتها مقدرة قدميا و ليس ذلا سديد باحلاضر .4
 عاّم درس ىف ادلعهد  .5
 43مكتوبة على القرطاس األصفر  .6

ولكن  ىذه ادلميزات صيغة سبشية مع مصدر الكتب ادلتشاهبة 
األنيقية و ادلكتوبة على القرطاس األبيض   "lay out"بالصيغة و ادلظهرة 

نية ومظهرة كتب الًتاث ادلوجودة اآلن نسبية تضعية وادلتجلدة بالظهرة الغ
تأثَت كالسيكيو. موضوعيا مايف تغيَت خطَت ىف تأليفة ادلكتوبة بدون الشكل 
دائما. ألن تأليفا بدون الشكل ىذا واجب على القارء أن ميلك العلم الرفيع 
و على كل حال البد عليو أن يستوعب علم النحو و الصرف باإلضافة اىل 

 44عاب ادلفرادات العربية.استي
 التعلم قراءة كتب التراث  كيفية -8

احدى كيفية التعلم قراءة كتب الًتاث ادلوجودة ىف ادلعهد ىي 
دبعٌت وقت . ألن  ”Bandongan“طريقة. ”Bandongan“بإستخدام طريقة 

ىذه الطريقة مفعولة ىف وقت مقررة . احدى كتب الًتاث ىف ادلعهد ىي  
 كتاب سفينة النجا.

 

                                                           
43

Amin Haedarii , Masa Depan Pesantren, Jakarta : IRD PRESS, 2004, hal.142-150 
44

Ibid, hal.142-150 
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 أما كيفية  تعلم قراءة كتاب سفينة النجا ىف ادلعهد فما يلي :
 قرأ ادلدرس ادلادة ادلوجودة ىف كتاب سفينة النجا  .1
 ترجم ادلدرس ادلادة ادلوجودة ىف كتاب سفينة النجا .2
 شرح ادلدرس  ادلادة ادلوجودة ىف كتاب سفينة النجا .3

لك كيفية بناء طريقة ادلدرس ىف التعليم كتاب الًتاث السابقة ولذا
تعلم قراءة كتب الًتاث فمضبوط بكيفية تعليم ادلدرس . اما كيفية تعلم 

 قراءة كتب الًتاث اجليد لدى التالميذ فما يلي :
 إستمع التالميذ قراءةادلدرس .1
 اىتم التالميذ قراءة ادلدرس  .2
 إستمع التالميذ ترمجة من ادلدرس  .3
 سجل التالميذ ادلفرادات ادلوجودة ىف الكتاب .4
 تالميذ زلتويات الكتاب سجل ال .5
 قرأ التالميذ قراءة إذاأمر ادلدرس للقراءة .6
 صحح التالميذ القراءة اليت صححها ادلدرس .7
 إستمع التالميذ شرح ادلدرس عن القواعد ادلوجود ىف الكتاب .8
 سجل التالميذ شرح ادلدرس عن القواعد ادلوجود ىف الكتاب .9

 45بجعل التالميذ ملخص عن ادلادة ادلوجودة ىف الكتا .10
 

 المفهوم اإلجرئي . ب
نظرت الباحثة علي اخلطواتكيفية التعلم قراءة الكتب الًتاث ىف الصف األول 

 فما يلي :باب السالم اإلسالمي السلفي تندون روكن ىولو العليا 
 دخل التالميذ الفصل ىف وقت مقررة  .1

                                                           
45

Ibid hal.41 
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 إستمع التالميذ قراءة  ادلدرس  .2
 اىتم التالميذ قراءة ادلدرس  .3
 إستمع التالميذ ترمجة من ادلدرس  .4
 سجل التالميذ ادلفرادات ادلوجودة ىف الكتاب .5
 سجل التالميذ زلتويات الكتاب  .6
 قرأ التالميذ قراءة إذا أمر ادلدرس للقراءة .7
 قرأ التالميذ الكتاب الًتاث بنطق األصوات نطقا صحيحا .8
 يلة قرأ التالميذ الكتاب الًتاث بتمييز بُت احلركات القصَتة و الطو  .9

 دبراعاة حركات اإلعراب الصحيح قرأ التالميذ الكتاب الًتاث .10
 صحح التالميذ القراءة اليت صححها ادلدرس  .11
 إستمع التالميذ شرح ادلدرس عن القواعد ادلوجود ىف الكتاب .12
 سجل التالميذ شرح ادلدرس عن القواعد ادلوجود ىف الكتاب .13
 جعل التالميذ ملخص عن ادلادة ادلوجودة ىف الكتاب .14
 تبع التالميذ عملية التعليم أوال حىت أخرا .15

 

 الدراسة السابقةج.
الدرسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة إلبتعاد التقليد عن كتابة علمية 

 ولتأكيد  البحث الذي قام بو الباحثة. ومن الدراسة السابقة ىذ البحث كما يلي:
األرتباط بُت ربت ادلوضوع :  2013البحث الذي حبثو أخي ادي فوتر سنة 

القدرة على قراءة كتب الًتاث و احلصول الدراسية ىف درس الفقو لدى الطالب دبعهد 
حبر العلوم دبركز فَت ىينتيان راجا منطقة كمبار. والفرق بينهما ىذا البحث طريقة التعلم 
قراءة الكتب الًتاث لدى الطالب و أما البحث أخي ادي فوترا ففي األرتباط بُت القدرة 

قراءة كتب الًتاث و احلصول الدراسية ىف درس الفقو لدى الطالب. والعالقة بينهما  على
  على قراءة الكتب الًتاث.


