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 الثاني فصلال

 النظري اإلطار

 المفهوم النظري -أ

 المفردات إستيعاب (1

استوعب, بزيادة ثالثة حروؼ أي أخذ أمجع, -اوعب-إستيعاب من كلمة وعب

القـو جالء: مل يبق بيالدىم منهم إىل الغزو. واوعب ‘ تقوؿ أوعب القـو : خروجوا كلهم 

احد,واوعب فالف ىف مالو: ذىب ىف إنفاقو كل مذىب, وأوعب الشيء: استأصلو, وأوعب 

 ,capacityواستيعاب ذلا معٌت كثرية, منها : سعة   13الشيء ىف الشيء : أدخل فيو كلو.

أصلو وعب يعب وعبا  full grasp, comprehension.14فهم  studyتعلم 

 15وأستوعب و أستيعابا الشيء: أخذىبأمجعو و إستأصلو.

 16.ادلستعاب( أو الفعل يئقياـ بشعلى البوروادامينيت القدرة ) عند ستيعاباال

لديو  تلميذكل . ر من خالؿ مراحل واضحة للعياف لكل فرديطو والت التنميةلغة  ستيعاباال

 . تالميذال ستيعابافهم مستو  أف يادلعلمني وجيب على  تختل  من التمكن ادلستو  ادل
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 3806. ص.  3791مصر : دار المعارف,  2ج  المعجم الوسيط,ابراهيم انيس و اخرون,   
34

 31-3803, ص. 3708, مكتب تبنان, انكلزي. بيروت -معجم اللغة العربية المعاصرة عربيفير,   
35

 784ص.  ,المرجع السابقالمنجد في اللغة و االعالم,   
36

 W.J.S Purwadaminti, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PPPB, 6796 ), h.525 
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ها متعلمي اللغة األجنبية ستيعبي جيب أف يذمن عناصر اللغة ال إحد ادلفردات ىي 

ادلفردات ادلفردات ىي رلموع  17.لتكوف قادرة على احلصوؿ مهارات االتصاؿ مع اللغة

يف اللغة. وادلفردات ىي عناصر اللغة و تعلمها مطلب تعليم اللغة و شرط من  (الكلمات)

 ماىيةألف  ادلفردات ستيعابافصلها عن  ميكن ال مهارة اللغة كل ألف 18شروط إجابتها.

 .ادلفرداتاللغة 

اللغة  وعلى األقل  لغات سلتلفةعن جدا للتعلم  اىام ادور  )ادلفردات( لكلمةلو 

ادلفردات  عن  ال تتتخلعاليومية  األنشطة كل يؤد  اإلنسافقيقة أف ىف احلو . العربية

. وقيل يف كتاب تاصو ألأو ا شارةاإلمع الكتابة أو  منتقلة فرداتكانت ادلعندما    (كلمة)ال

معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة و األدب أف مفردات اللغة العربية يستعملها مؤل  معني 

ليست القضية يف التعليم ادلفردات أف يتعلم التالميذ نطق  19ادلتختصصني.أو فيئة معينة من 

حروفها فحسب, أو فهم معنها مستقلة فقط, أو معرفة طريقة اإلشتقاؽ منها, أو رلرد 

وصفها يف تركيب اللغوي صحيح. إف معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أف يكوف 
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 A. Akrom Malibari, Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 6759), h. 3 
 رشيدي أمحد طعيمة, نفس ادلرجع 18
, بريوت: ادلصطلحات العربية يف اللغة و األدبمعجم رلدي وىب و كامل ادلهندس,   19
 58. ص: 1983, مكتب لبناف
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شيئ آخر ال يقل عن ىذا كلو أمهية, وىو قدرتو التالميذ قادرا على ىذا كلو باإلضافة إيل 

    20ادلناسبة يف ادلكاف ادلناسب. (الكلماتادلفردات )على أف يستتخدـ 

 وأالشفوية  يفشتخص  الىت يستتخدمهااف رلموعة من ادلفردات ذو احلنعند  ادلفردات

 تعد 21.رتبةبادلكلمات أخر  /فرداتادل اقًتافدوف بالًتمجة  عن وص الالكتابية بالفعل و 

ادلفردات اللغوية ىي البينات األساسية ادلكونة ألبة اللغة, و على قدر ثراء ادلعجم اللغوي 

ذلذا اللغة, على قدر ثراءىا وقدرهتا على التعبري عن كافة جوانب احلياة, وذلذا فليس من 

 لتالميذدلا تقدمو دلستتخدـ اللغة عامة ولادلستغريب أف تشري إىل أف ادلفردات قوة التعبريية, 

خاصة من إمكانية التعبري حبرية عن حاجتهم ورغباهتم, فللمفردات اللغوية أمهية حيوية 

      22لنجاح الفرد ىف احلياة, وحتقيق تفاعل و تواصل إجيايب بينو وبني األخرين.

 زيادةأف  .تارجياف أف نوعية ادلهارات اللغوية تعتمد على نوعية وكمية ادلفردات شرح

ادلفردات ىو الشيء  ستيعاباف إف 23.الكالـ يفحتماؿ االوزيادة   ةستعابادلادلفردات 

                                                           
 19مرجع السابق, ,ص.   20

23
 Zulhannan, Op Cit,  h. 665-667 

بالعربية ) فضاياىا تعليم ادلفردات اللغوية لغري الناطقني  ,الدكتور ماىر شعبا عبد الباري  22
 1. ص. 2011 ,. جامعو باهنا مجهورية مصر العربية: مصرإسترياتيجبات تنمبتها( -إعتبارات تدريسها

21
 Tarigan dalam Nurjannah, Op.cit, h. 2   
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 دوفبوادلشاعر  واألفكار   الرئيسي للتعلم كشرط لتكوف قادرة على التعبري

 .  مث مهما كانت الرغبة يف نقل لن تكوف حققةملاجل داخلكلمات رلمعة ال/ادلفردات

 عندفعل الرد لتسبب على الفور  وما  االكلمة يف ذاكرهت/ادلفردات ادلفردات كل

صيغة اللغة بكل عواقبها  أي عن فعل اللغة ىنا ىو االعًتاؼ   رد  لوما . القراءةأو  السماع

 لوعٌت أف الشتخص الذي بادل  24.الكلمةبأمانة عماؿ وفقا األىا  ألداء امعنعن فهم ال

 .عو سمادلأو  ؤو قر من خالؿ ادلسهولة التعلم بعلى ال يقدركافية الفردات ادل

قد تعلم عن معٌت رلموعة  فادلفردات  عنالشتخص   حينما تعلم خراألرأي ال وىف

وتشمل ىذه . أخر  لغةإىل  تهاًتمجلعلى اكتساب اللغة  قادرأنو  أي. كلمات اللغة العربية

 25.اجليدكيفية تعليم الكلمات ادلًتمجة بشكل   عنالكفاءات أيضا 

. اللغة إىلادلفردات الكافية للتواصل  ستيعاباأف ىناؾ حاجة إىل  د نورجيانتورووأك  

 26.وأكثر تعقيدا ىوسعالعلومات ادل انتقاؿو  لاللتقاء ادلرءسمح تادلفردات  ستيعابوزيادة ا
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 Keraf  dalam file:///D:/tugas02%akhir/proposal/referensi/64%64622%7.pdf,  2%%9, h. 5% 
25

 Pangadilan Rambe, Pembelajaran Tingkat Dasar, (Pekanbaru : ADEFA GRAFIK, 2%65), 

h. 74 
26

 Nurjannah, Op.cit, 2%64, h. 252 
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 لتمكن  مكنادلقدر البأقصى حتتاج إىل حفظها  ادلعروفة ادلفرداتأغوس واىيودي أف  وزاد

 27.على فهم ادلواد تالميذال

 عبد احلميدواختبار ادلفردات عند . ختباراال يقتضى على ادلفردات تالميذال ستيعابا

نوع من االختبارات ادلتعلقة بتمكن معٌت ادلفردات العربية  باإلضافة إىل القدرة على 

 28.ةالعربي ةاستتخدامو يف السياؽ أو ادلكاف ادلناسب يف اخلطاب

من لغة ومستقلة   الصغري َوحدة كلمة ىي. الىناؾ فرؽ ملحوظ بني الكلمة ومورفيم

. يف بعض األحياف ىو حر وأحيانا ملزمة أيضا. من لغة لو معٌت الصغري َوحدة مورفيم ىوو 

 "علملفظ "ادلورفيم  ادلثاؿ  ادلعلى واحد أو أكثر   كلمة ميكن أف حتتو ال أف من ىذا ادلعٌت

 "معلم" و "اؿ" يعٌت  نييتكوف مورفيم أف لفظ "ادلعلم" نياحليف و   واحد يتكوف من مورفيم

كل مورفيم و  ".وف"+  "معلم"+  "اؿ"  أي اتمورفيم يتكوف من ثالث لفظ "ادلعلموف"و 

يعتمد أيضا على  وىناؾ .("معلملفظ " خاص  ىناؾ مستقل )مورفيم  معٌت داخل الكلمة

 29"(.وف"و  "اؿ" من ورفيمادل)أي  خرمورفيم أ
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 Pangadilan Rambe, Op.cit, h. 75 
20

 Abdul Hamid, Mengukur kemampuan Bahasa Arab, ( Malang : Maliki Press, 2%6%), h. 33 
27

 Pangadilan Rambe, Op Cit , h. 74  
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م اللغة يتعل أف ىدؼ  بشكل عاـ   عبد احلميد كتاب رأي زلبيب عبد الوىاب يف

 :كما يلي   العربية

م فهال  إما من خالؿ قراءة ادلواد أو تالميذىف نفس الإدخاؿ ادلفردات اجلديدة  -6

 ادلسموع.

وبشكل صحيح  اجليدعلى نطق ادلفردات بشكل  قادرلل ستيعابتدريب اال -2

وبشكل صحيح  ةيداجلقراءة التقدمي الكالـ و ىف  ةحقيق اجليد ألف النطق

 .أيضا

فهم معٌت ادلفردات  إما رلازيا أو معجما )قائمة بذاهتا( أو عند استتخدامها  -3

 (.نحويةالداللية و ال عاىادلعينة )ادلمل اجليف سياؽ 

عل والكتابة وفقا  على تقدير وعمل ادلفردات يف التعبري الشفوي درةقال -4

 30.لسياؽ الصحيحا
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 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (UIN MALIKI, 2%6%), h. 

26-29 
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 روءقفهم الم (2

لو حللنل مل عن القراءة يف نص  القرف اآلخر, واتبعنا الطريقة الىت تعلم هبا ادلفردات 

يف ادلدارس لو وجدنا أف مفهـو القراءة تطور بتطور الفطرة اإلنساى أف القراءة عملية 

ا نشاط عقلى يستلـز شتخصية اإلنساف  ميكانيكية بسيطة إىل مفهـو  معتقد يقـو على أهن 

     31بكل جوانبها.

من خالؿ النطق أو  وض العربيةادلعرفة و فهم النصمهارة القراءة قدرة الشتخص على 

 كاتببني القارئ مع ال واصالتعملية ادل يقراءة ىالأف   يجرأي أ. و القلب داخلببساطة 

 32والكتابية. شفويةالنص الذي كتبو  مث ىناؾ مباشرة العالقة ادلعرفية بني اللغة ال بواسطة

للحصوؿ على  ئر اواستتخدامها من قبل الق االقراءة ىي عملية القياـ هبأف  تارجيافوأضاؼ 

القراءة  33.ةيلغة الكتابالكلمة أو من  من خالؿ وسائل اإلعالـ  كاتبنقلها ال ىتالرسائل ال

تعٌت انتقاؿ ادلعٌت مباشرة من الصفحة ادلطبوعة إىل عقل القارئ, أي أف القراءة الىت تعلمها 

  34عاى مباشرة و بطالقة من الصفحة ادلكتوبة أو ادلطبوعة.ىي فهم ادل

                                                           
: كلية التدربية جامعة عني  مذكرات ىف طرؽ تدريس اللغة العربيةزلمد رشيد  خاطر,   31

 30ص. , 1956مشس 
12

 Acep Hermawan, Op.cit, h. 643 
11

 Tarigan dalam Nurjannah, Op.cit, h. 9 
 91, ص. 2015 ,طرؽ تدريس اللغة العربية لغري العربيثمر الدين بردانشاه,   34
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كتوب ادل عنتو  احملخر يشري أيضا إىل أف القراءة بشكل عاـ رؤية وفهم أوىناؾ رأي 

( التعرؼ 1 :وىي  أربعة أشياء تشتمل على القراءةعملية  .توضيح يف القلبللع  و و سمادلأو 

( تنفيذ ادلعٌت يف احلياة 4( معاجلة ادلعٌت الوارد  3( فهم ادلعٌت الوارد  2على الرموز ادلكتوبة  

 35.اليومية

 أما معيار فهم القراءة فهي فيما يلي:

 يستطيع التالميذ أنيفهموا القراءة جيدا. ( أ

 يستطيع التالميذ أف يستتخرجوا الفكرة الرئيسية ( ب

 مجوا القراءة جيدا.يستطيع التالميذ أف يًت  ( ت

 36يستطيع التالميذ أف يفرقوا بني العبارة الصحيحةو العبارةادلتخطئة. ( ث

   كما يلي:انبنياجلتوي على حتالقراءة رة مهاو 

 تغيري رمز الكتابة إىل الصوت -6

احلروؼ اذلجائية ىي . أنظمة سلتلفة مع األجبدية الالتينية فيهااحلروؼ اذلجائية 

"sillabary " ىي  الالتينيةاألجبدية وalfabetic". 

 فهم معٌت القراءة -2
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 Acep Hermawan, Op. cit, h. 644 
16

 Syaiful Mustofa,  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI PRESS), h.362 
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: منها يها وتطويرىا مبعٌت القراءة إلالنظر على ب جت الىت عناصرالىناؾ ثالثة 

معٌت  تؤكد الثالثة العناصر ىذه. والفقرات  واجلمل  عناصر الكلمات

 37.القراءة

ملة  اجلتشكل  وهبا عٌت ادللمة عنصر أصغر حيتوي على الك   أفيأج ؼاضأ

  شلا يساعد على فهم اجلملة إىل سريعالكلمة اليت تقرأ وتفهم فاكلمة ال. مث الفقرات

 :منهاالقراءة   عملية وىناؾ عدة أنواع أنشطة 38ها.حىت زلتو  القراءة كل الفقرة 

 جهرية قراءة -6

 عندعرفة أخطاء تالميذ دلىي بنظر العني, نطق اللساف, فيتمكن ادلدرس 

 القراءة. 

 ةعيالسر  قراءةال -2

 يفو . من ادلعتاد السريعةقراءة العلى  التالميذهتدؼ ىذه القراءة إىل تشجيع 

 .التفصيليفهم ال ال تقتضى علىقراءة العملية  ىذه

 

 
                                                           

19
 Nurjannah, Op Cit, h.65 

10
 Acep Hermawan, Op.  Cit, h. 65% 



 
 

22 

 القراءة االستمتاعية -3

القراءة  عند  ادلريحو  سريعاعلى القراءة  ميذالتتدريب اللهتدؼ ىذه القراءة 

 .القراءةب تالميذاىتماـ ال قويةوكذلك لت

 قراءة التحليليةال -4

 البحث عنعلى القدرة على  تالميذهتدؼ ىذه القراءة إىل تدريب ال

 39.ادلعلومات من ادلواد ادلكتوبة

والقراءة  هرية  مها القراءة اجلالقسمنيالقراءة تنقسم إىل وإمجاال أف عملية 

على  باحثكز الًت ي  الفهم  أ  باحثأخذه ال ذ ال وضوعوبالنظر إىل ادلة. متاالص

 تالميذ.للد  ا ءو قر على فهم ادل تقييم بحثال عنع القراءة الصامتة  ألف الغرض نو 

على  تالميذلانظم  شلا يسمح ادل لو الفصاجل اخًتاعالقراءة حتتاج إىل  عملية

 :تبعد على ما يلى الصامتة قراءةة. الالقراء عندلًتكيز ا

 .على الرغم ة  سواء نقل الشفاةقالنط (1

 .قراءهتا تتكرار حركات العني إىل اجلملة السابقة اليت دتتكرار القراءة  أي  (2

 40.استتخداـ السبابة أو حركة الرأس (3
                                                           

17
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pebelajaran Bahasa 

Arab, (Jogjakarta : DIVA Press, 2%63),h. 63-64 
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 قراءةال أ  القدرة على فهم قراءة النص العريب ومهاالقراءة نوعاف  ةهار ودل

قسم إىل نيالقراءة  ختطيطأف   النوحىأوىل ؼاضأو  41اجلهرية. قراءةالصامتة وال

 :مهاو قسمني ال

 ادلكثفة القراءة .1

 ادلقروئة وصنصالعلى فهم  ميذالتتطوير قدرة الليهدؼ ىذا النوع 

على  وضوح  قادرالقراءة بالتطوير القدرة على  أف إضافة إىل ذلك. لبالتفصي

أف نفهم معٌت  لنا مكنتوي ووسريعتعبري احلروؼ والكلمات بشكل جيد 

 .الكلمات واجلمل بشكل جيد

 ادلوسعة القراءة .2

 وصالنص تالميذيراجع ال. ةطويلال وصنصالستتخدـ ىذا النوع لقراءة ي

عن ناقشوا األفكار الرئيسية . مث ادلعلم إشارةخارج الفصوؿ الدراسية بناء علی 

 42.الفهمق تعمػيف الفصوؿ الدراسية ل وصلنصا
                                                                                                                                                                      

48
Nurjannah, Pengaruh Penguasaan Mufrodat Terhadap Keterampilan Membaca Bahasa 

Arab Siswa Kelas VIII di MTsN Ngemplak Sleman, 
file:///D:/tugas028akhir/BAB02528I0252C02528IV0252C02528DAFTAR02528PUSTAKA(3).pdf, h.28 

43
 Abdul Hamid, Op. Cit, h.64 

42
 Ulin Nuha, Metodologi Super Aktif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta : 

Diva Press, 2%62), h. 666-665 

file:///D:/tugas%20akhir/BAB%20I%252C%20IV%252C%20DAFTAR%20PUSTAKA(1).pdf
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إىل  بالنظروص. للحصوؿ على ادلعٌت ادلكتوب يف النص عمليةالقراءة 

عملية  باالعتبار إىلادلعلومات  على ستيعابلالعملية القراءة أهنا زلاولة 

عند دقيق الفهم الاحلصوؿ على  ىدفا إىل اهب ادلقامةالقراءة النقدية واإلبداعية 

واستنادا إىل العملية اليت دتت يف القراءة  يتم . دولة والقراءةال  وتقييم القراءة

قراءة احلرفية  ال  أي مستويات  ادلستو  األوؿ ء إىل ثالثو قر تصني  فهم ادل

 درقيادلستو   وىف ىذابني السطور   القراءةادلستو  الثاين  و فهم لل قراءةالىي 

  ىذه القدرة تتطلب القدرة على التفكري النقدي  االستنتاجعلى  القارء

ة ادلستو  الثالث  وىذا ىو قراءة خطوط الصليب اليت تنطوي على قدر 

 43.التقييم ةقدر و ق التطبي

 :منها ادلؤثرة فيهاالعوامل  عدةالقراءة  عمليةيف و 

ناحية وىف الالقراءة. على رحية ىي داعمة للًتكيز ادلادئة و اذلبيئة ال - أ

 .الًتكيز تزعجف البيئة اليت ليست ىادئة أخر   األ

                                                           
41

 Alek dan Achmad H.P dalam skripsi S Mulyani, Pengaruh Penguasaan Kosa kata dan Tata 

Bahasa TerhadapKemampuan Memahami Teks Bahasa Arab di MTS Ribatul Muta’allimin 

Pekalongan, (Pekalongan, 2%64), h. 45 
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مستو  معرفة القراءة وفقا دلستو  القراءة يؤثر على صلاح القراءة.  - ب

ستو  ادلعرفة من القراء تكوف صعبة يف فهم مبوالقراءات اليت ال تتفق 

 زلتويات القراءة.

ىي مناسبة ومهتمة من قبل القارئ سيتم ىضمها بسهولة  ةالقراء - ج

 .وفهمها بسهولة

 44.التجويد السليم تطلب اجلهريةالقراءة  - د

يهدؼ إىل حتديد مستو  القدرة على  القراءة على إف تنفيذ اختبارات القدرة

. اللغة العربية تعليمالقراءة  وقياس النمو وتطوير القدرة على القراءة  وفهم نتائج 

عتمد ويارتباطا وثيقا باللغة الشفهية أو التعبري الصويت   ستماعالويرتبط اختبار ا

 45.ةيغري لفظية أو مكتوباختبار القدرة على قراءة رموز 

 
 روءقفهم المبإستيعاب المفردات  عالقة .3

علم  استيعابادلهارات األساسية . مهارات أساسية تالميذللأف يكوف  لـز

 االستيعاب علىفظ و احل  و اقواعدىب من كل ناحيةاللغة ومهارات اللغة العربية 
                                                           

44
 Aziz, FAkhrurozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran BAhasa Arab, (Jakarta : 

http://www.pendis.kemenag.go.id, 2%62), h. 3%7-366 
45

 Abdul Hamid, Op Cit, h. 63 
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ادلهارات اللغوية أربع منها: االستماع  الكالـ  القراءة والكتابة  46.هاانيادلفردات ومع

و القراءة اخلاصة حتتاج إىل عناصر عديدة كالقواعد النحوية و الصرفية و البالغية 

وغريىا. وىكذا حتتاج إىل عدد ادلفردات الىت استوعبها القارئ حيث ال يتمكن 

إال باستيعاب ادلفردات الكثرية.  القارءوف على فهم ما قرؤاىا من النصوص العربية

ألف فهم النص ادلقروء يتوق  على مد  مفردات الىت استوعبها القارؤف. وقاؿ 

تاريغاف جودة  أف استيعاب لغة الشتخص يعتمد على وضوح نوعية كمية ادلفردات  

 إذا زادت نوعية استيعاهبا على ادلفردات تزداد الرغبة يف استتخداـ اللغة. 

ىف مادة القراءة يعٌت  تطويرىاو  باىتمامها ةمهم ثةالثال عناصرال

مجع   الكلمات واجلمل والكالـ. ذلذه العناصر عالقة قوية مبهارة القراءة/ادلفردات

  تكوف فصواللمجع الفقرة   تكوف فقرةلمجع اجلملة   تكوف مجلةلالكلمات /ادلفردات

القدرة على فهم القراءة العربية متعلقة لذلك يقاؿ  47.اتكوف كتابلمجع الفصوؿ 

باستيعاب معاى ادلفردات و القواعد. مهارة القراءة ىي قدرة إنتقاؿ ادلعٌت من 

الصفح ادلطبوعة إىل ذىن عقل القارئ, أي أف القراءة الىت تعلمها التالميذ هتدؼ 

                                                           
46

 M. Khalilullah, Loc. Cit 
49

 Mu’in Abdul, Analisis Kontranstif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Al-
Husna Baru, 2784, h. 392 
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دلهارة ىذه ا 48إىل فهم ادلعاى مباشرة وبطالقة من الصفحة ادلكتوبة أو ادلطبوعة.

بالطالقة وادلناسبة  للتكلمتدريبات اللساف   تدريبات اللساف أو النطق علىتًتكز 

قراءة النص العريب فصيحة عل قدرة البل كاف غرض مهارة القراءة ىو   تلقائيةوال

القدرة على فهم  ىقدرة على قراءة الفهم ىال. اجليدالًتمجة و الفهم  على قدرةالو 

و الفهم كلو. ويقاؿ  ية تفصيلالفكرة الو  ة الفكرة الئيسيو الكتابة أو القراءة  من عٌتادل

 ياتفهم كل احملتو وي ينبغى أف يكوف فهم الشتخص جيداقراءة الف القدرة على أ

 49.عند االستيعاب على ادلفردات القياـ هبلمكن تالقراءة. ىذه القدرة ي الواردة ىف

 فهم النصوص. و القة بني ادلفردات ع فهناؾ السابق واستنادا إىل البياف

على ادلفردات ويعرؼ معٌت ادلفردات  استوعبأف الشتخص الذي  واتضح لنا
 جيدا. ادلقروءعلى فهم زلتو   اكوف قادر ي
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 306, ص. 3708, جامعة أم القرى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرىمحمد كامل الناقة,   
47 http://andriew.blogspot.co.id/2833/84/hubungan-antara-kebiasaan-membaca-

dan.html?m=3, h.16 

http://andriew.blogspot.co.id/2011/04/hubungan-antara-kebiasaan-membaca-dan.html?m=1
http://andriew.blogspot.co.id/2011/04/hubungan-antara-kebiasaan-membaca-dan.html?m=1


 
 

20 

 المفهوم االجرائي -ب

على أساس  ةي أجراىا الباحثذمفهـو أو إطار عمل ىو وص  لتنفيذ البحوث ال

ي سيتم القياـ هبا ىي عالقة ذالنظريات ادلوجودة على ادلفاىيم النظرية  ووفقا للمشكلة ال

 :على النحو التايل كاتبة  يقًتح اللد  التالميذ العريب وصفهم النصبادلفردات 

 :ادلفردات  وىيستيعاب دلؤشرات ادلستتخدمة لتحديد إأما ا

 يناسب مبعنها اختيار الكلمات اليت تتطابق   -6

 الًتادؼحتديد الكلمات اليت ذلا معٌت   -2

 .ضاتمعٌت ت حتديد الكلمات اليت ذلا  -3

 يعرؼ التالميذ معٌت الكلمة داخل اجلملة -4

 يعرؼ التالميذ أصل الكلمة من ادلفردات العربية ادلوجودة -5

 يستطيع التالميذ أف حيللوا الكلمة إىل ادلذكروادلؤنث  -6

 الكلمة إىل ادلفرد و ادلثٌت و اجلمعيستطيع التالميذ أف يغريوا  -9

 يستطيع التالميذ أف يكتبوا الكلمة الصحيح داخلة اجلملة  -5

 يستطيع التالميذ أف يضعوا الكلمة ىف موقعها داخل اجلملة ادلفيدة  -7
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 وأما ادلؤشر على فهم النصوص أو القراءة لد  التالميذ فهو:

 يقدر التالميذ أف يفهموا القراءة العربية .1

 التالميذ أف يعرفوا معٌت ادلفرداتيقدر  .2

 يقدر التالميذ إلجابة األسئلة ادلطابقة بالقراءة ادلدروسة .3

التعبري الصحيح و ادلتخطء ادلطابقة بالنصوص يستطيع التالميذ أف يفرقوا بني  .4

 ادلدروسة

 .يقدر التالميذ لإلمالء الفراغ بالكلمة ادلناسبة .5

ويف . قراءة يف تطبيق أو النمذجة يتم قياس جانب التطبيق من خالؿ القدرة على

الوقت نفسو  لقياس حتليل نص القراءة  ينبغي أف يكوف اجمليبوف قادرين على حتليل أو حتديد 

القدرة على القراءة جنبا إىل جنب مع ادلفاىيم أو ادلشاكل الواردة يف نص القراءة . ادلعلومات

يم من خالؿ قدرة القارئ على ىو مؤشر لقياس جوانب التولي   ويتم قياس اجلانب التقي

 .احلكم على مضموف اخلطاب

 
 
 
 



 
 

18 

 الفرضية-ج

ميكن على . الفرضية ىي ختمني أو إجابة مؤقتة على صياغة ادلشكلة ادلوصوفة أعاله

 :النحو التايل

Ha:  اللغة العربية لد  التالميذ يف مدرسة فهم النص بادلفردات  باستيعإىناؾ عالقة كبرية

 ."بكنباروادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة  "النمريه"رسة مد اؿ

Ho :اللغة العربية لد  فهم النص بادلفردات  باستيعإىناؾ عالقة كبرية بني  ال توجد

 ."بكنباروادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة  "النمريه"رسة مدالتالميذ يف 

 
 الدراسات السايقة -د

أحد بالبحث عنو من قبل. الدراسة هتدؼ إىل التقوية حيث أف ىذا البحث مل يقم 

 والدراسات السابقة ما يأتى

على  ستيعاب ادلفرداتاتأثري "  حتت ادلوضوع اجلنة نورىذا البحث قد قامت بو  .1

مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الص  السابع يف  ةبلمهارة القراءة يف اللغة العربية للط

فردات ادل ستيعابانتيجة ىذا البحث تشري إىل أف ." 2008سليماف سنة  احلكومية

 باستيعا) x تغري  م ارتباط بني ىناؾ .ذلا تأثري قوي على مهارة قراءة اللغة العربية
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وقد ثبت ذلك من خالؿ احلصوؿ . (القراءة العربية ةمهار ) Y ومتغري (فرداتادل

ستو  ادلعند  r أكرب من اجلدوؿ rxyحيث  rxy =0,840275473 على قيمة

 . 312 0: =5ومستو  داللة  403  0: =1كبري ال

 ستيعاباتأثري "  حتت ادلوضوع  إيكا أصلاروايت ىذا البحث قد قامت بو أيضا .2

. 2016 سنةاالبتدائية سيمارانج  ةدرسىف ادلء و قر ادل فهم ىف ادلفردات على القدرة

وقد أثبتت . ءو قر ادل فهمىف  ادلفردات ستيعابا تأثري وجودنتيجة البحث إىل أشارت و 

ومعادلة . 8 51 0 قيمة معامل التحديدو . r= 0 719 معامل االرتباطقيمة 

 tواستنادا إىل . Y  0 771  +0 893 x= اليت مت احلصوؿ عليها ىي االضلراؼ

وألف . 1.987اجلدوؿ  t قيمةو  000 0وأمهية  9.717قيمة  t اختبار احلصوؿ

 . 05 0>اجلدوؿ و قيمة الداللة  t <احلسابية t قيمة

% أـ 1يف مستو  الداللة   ”r“أكرب من اجلدوؿ  rxy    = 0,6588    إذف  
أف الفرضية البديلة مقبولة ولذلك  0,312  ≥≤ 0,658  0,403%. فهو 5

ستيعاب ادلفردات و فهم النصوص العربية لد  تالميذ ابني ة العالقة اذلام دو )وج 
 والفرضية الصفريةيكنبارو(  "النمري"درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ادلالص  الثاى يف 
ادلفردات  وفهم النصوص العربية لد   على  ستيعاباالبني  ةد العالقة اذلامو وجمردودة عدـ 

  .يكنبارو( "النمري"درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ادلتالميذ الص  الثاى يف 
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بني النتيجة  عتوقو  0,6588رتباطية = نتيجة االال أف السابقاجلدوؿ  بناء على 
و الدرجة  0,312% = 1باطية يف رتجة االفلذلك تسمى أيضا الدر  0,799 - 0,60
 رتباطية. من النتيجة اال أصغر 0,403% = 5رتباطية يف اال

 مفردات اللغة العربية على ستيعابواال. ةد العالقة القويو على وج النتيجة دلت ىذه 
درسة ادلعربية لد  تالميذ الص  الثاى يف فهم النصوص العلى قدرة الب ةعالقة قوي لو
 بكنبارو.  "النمري"سالمية ادلتكاملة سطة اإلادلتو 

ستيعاب اف أبعبارة أخر  و  .مردودةوالفرضية الصفرية مقبولة  وكانت الفرضية البديلة 
فهم النصوص العربية لد  تالميذ الص  الثاى على قدرة بال ةعالقة قوي لو ادلفردات العربية

 بكنبارو.  "النمري"درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ادليف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


