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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 الفعالية .1

ىناك عدة التعريفات ادلختلفة عن مفهوم الفعالية على حسب وجهة 
أن دلنجد ايف ء جال". لفعالية" من كلمة "فعا"اكلمة النظر وكل مقتضيات.

وجاء يف معجم اللغة  17ىل نتائج.دي إيؤي لذ، ادلؤثر، النافذالفعالية ىي امعٌت 
اإلندونيسية الكبَت معٌت الفعالية ىي أي شيئ الذي فيو أثر )عاقبة وأثر 

وىذه إشارة إىل ادلعٌت اللغوي لكلمة  18واالنطباع( وُتحَصِّل  على النتيجة.
 الفعالية. 

التخطيط وللفعالية اربتاط وثيق بادلقارنة بُت درجة احلصول على اذلدف و 
    ح الًتبوي. والتعليم الفعال ما حصل والفعالية مقياسة دلعابرة النجا  19.ادلرسم

على اذلدف والكفاءة األساسية ادلعينة على األقل، وباجلانب على ذلك كثرة 
اخلربة اجلديدة الىت حصل عليها التالميذ، والسيما ادلدرس أى حصل على اخلربة 

 20اجلديدة كنتيجة التعامل بينو والتالميذ.

                                                             
 نفس ادلكان. ،لويس معلوف  17

1818
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. 

ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 919. 
19

 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 9114), 

hlm. 89. 
91

 Nur Sholeh dan Ulin Nuha, Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab (Analisis dan 

panduan Kurikulum Bahasa Arab Sesuai KTSP), (Diva Press, Jogjakarta: 9113), hlm. 913 
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تنفيذ عملية التعلم والتعليم.  وفعال التعليم نتيجة زلصولة عليها بعد
وفعال التعليم ىف عملية التعلم اجليدة ما فعلو ادلدرس دلساعدة تالميذه على 

 :حصول التعلم اجليد. والتعليم الفعال ما يتوفر الشروط التالية، منها
 كمية حضور التالميذ عند عملية التعلم والتعليم. (1
 الواجبة.معدل سلوك التالميذ ادلرتفع ىف أداء  (2
التناسب بُت مضمون ادلادة الدراسية وقدرة التالميذ ) االجتاه على صلاح  (3

 التعلم(.
تطوير بنية الفصل الىت تساند على جتهيز عدة خيارات اخلربة دون إمهال  (4

تكامل التعليم الذى يتمكن من جارية التفاعل والعمل اجلماعي بُت 
 التالميذ.

تالميذ ىف التعلم بكمية وقت قد اكتشف ادلدرس الطريقة ليشارك ال
التعلم العالية وعملية التعلم والتعليم الىت جترى بعدم اإلجبار والسليب والعقاب. 
وادلدرس الفعال من يقدر على بنية تعامل احلنون مع التالميذ، واخًتاع بيئة 
الفصل ادلرتاحة، واالىتمام بالتمام، الرغبة ىف التعلم واالستيعاب على ادلادة 

ية وتشجيع التالميذ ىف العمل وال يعملونو رجاءا على اإلصلاز بل يصبحون الدراس
 21مشاركي اجملتمع احلنانُت.

                                                             
91

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif (Konsep, Landasan, dan 

Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), (Kencana, Jakarta : 9119), hlm. 18 
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وأما مقاييس الفعالية إهنا تعرف من عدد التالميذ الذين حصلوا على 
ىدف التعليم يف الوقت ادلعُت )نقلو الدكتور ندوس مضافَت(. وتصنيف ذلك 

 22ية فهي فيما يلى:العدد يسمى مئوية. ومقاييس الفعال

 % )جيد جدا(100 -% 81

 % )جيد(80 -% 61

 % )مقبول(60 -% 41

 % )ناقص(40 -% 21

 % )ناقص جدا(20 -0%

 القراءةطريقة  .2

قال زلبُت شاه مبا نقلو أوىل النوحى إن الطريقة ىى كيفية والطريقة كيفية 
 23ألداء النشاط باستخدام احلقيقة وادلفهوم باالنتظام.

أجيف ىَتماوان خطوات شاملة عن تطبيق النظريات الطريقة عند 
وقال وينا ساصلايا كما نقلو ذو الكفل إن الطريقة  24ادلتضمنة ىف ادلدخل.

 25اكتساب الشيئ.

                                                             
99

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1986),      

hlm. 951. 
93

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab. (Jogjakarta: DIVA 

Press, 9119), hlm. 159 
94

 Acep Hermawan, Loc.Cit. 
95

 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 9111), 

hlm. 5 
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  ،والقراءة تعٌت انتقال ادلعٌت مباشرة من الصفحة ادلطبوعة إىل عقل القارئ
    الصفحة ادلكتوبة أي أن القراءة الىت نعملها ىي فهم ادلعاىن مباشرة وبطالقة من

 26أو ادلطبوعة.

وخالصة األراء السابقة أن الطريقة رلموعة الطرق أو اخلطوات ألداء 
 النشاط باالعتماد على النظريات للحصول على اذلدف ادلطلوب.

 ويليام فَتاجيس مبا نقلو أوىل النوحى . كما قّدم تدريس متنوعةالإن طريقة 
الطريقة ادلباشرة، الطريقة السكولوجية، الطريقة منها :  كثَتة  طرق التدريسأّن 

الصوتية، طريقة القواعد والًتمجة، الطريقة التدريبية، طريقة الوحدة، الطريقة ادلراقبة 
اللغوية، طريقة التقليد واحلفظ، طريقة ادلمارسة والنظري، طريقة ادلساوة طريقة 

 27ثنائي اللغة.

غة العربية إن عدة طرق وقال ذو الكفل ىف كتابو طريقة تدريس الل
التدريس منها طريقة القواعد والًتمجة والطريقة ادلباشرة والطريقة السمعية الشفوية 
والطريقة االنتقائية والطريقة االستقرائية والطريقة القياسية والطريقة االتصالية 

 28والطريقة الصامتة والطريقة اإلجرائية والوظيفية وطريقة القراءة.

اختارهتا الباحثة طريقة القراءة، فطريقة القراءة ما تؤدى ومن تلك الطرق 
بتقدًن ادلادة الدراسية حيث يقرأ ادلدرس ادلوضوعات أوال فيتبع التالميذ قرائتو 

(، أو يباشر ادلدرس أن يأمر التالميذ بقراءة النص والتالميذ 1997)تاير يوسف 

                                                             
 91,ص 2015 ,طرق تدريس اللغة العربية لغَت العربيثمرالدين بردانشاه,  26

97
 Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 169-991 

98
 Zulkifli, Op.Cit., hlm. 119-113 
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ىذه  الميذ متبادلُت.األخرون يهتمون بقراءة زمالئهم أو يأمر ادلدرس أحد الت
قراءة  تالميذطريقة تفضل عملية القراءة أى أن ادلدرس يقرأ الدرس مث يتبع الال

 .29ادلدرس
جويرية دحالن ىف كتاهبا طريقة تدريس اللغة العربية إن طريقة  تقال

 .س مهارة القراءة باللغة األجنبيةالقراءة مطبقة ىف ادلدارس الىت ذلا ىدف ىف متري

 30 :تطبيق طريقة القراءة ىف عملية التعلم والتعليم فما يأتىوأما كيفية 

يأمر ادلدرس التالميذ أن يفتحوا كتبهم فالتايل السؤال واجلواب عن مضمون  (1
موضوع الدرس. يقرأ ادلدرس الكلمات ادلتضمنة ىف ادلوضوع واضحا فالتايل 

يذ على اختيار ادلفردات الصعبة فكتابتها على السبورة فيأمر ادلدرس التالم
 التكرار.

يقرأ ادلدرس قطعة الكلمات مجيعها باالىتمام إىل خصائص القراءة اجليدة.  (2
يبُت ادلدرس بيان ادلفردات الصعبة ادلتضمنة ىف ادلقرأ فيكتبها على السبورة 

 فيأمر التالميذ على قرائتها.
  يقرأ ادلدرس قطعة الكلمة األوىل بالقراءة اجليدة فيأمر التالميذ على قرائتها  (3

: ة اخلاطئة من قبل التالميذ، مثالحىت يفصحوا فيها. وكيفية ُتسُت القراء
يسأل ادلدرس التالميذ عن أخطاء أصدقائهم وال يذكر ادلدرس أخطائهم 

خطاء وال يلتصق وحيسن أخطائهم و يكرر أخطائهم كى ال تستمر تلك األ
ىف أذىاهنم أو يأمر التالميذ أن حيسنوا أخطائهم بواسطة إشارة األخطاء 

 عند القراءة.
                                                             

99
 Ahmad Izzan, Op.Cit., hlm. 94 

31
 Zulkifli, Op.Cit., hlm. 87-91 
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إذا تأكد ادلدرس على حسن قراءة التالميذ ىف الفقرة األوىل وفهمهم عن  (4
ادلعاين يقوم ادلدرس بالسؤال واجلواب عن معاىن ادلفردات ادلوجودة ىف 

 ما يعُت لكل اجلزء. اجملموعة التالية من خالل سؤال
 كيفية تقدًن فرقاء األخرين مساوي بالفرق األول.   (5

 :(1981) من فوائد طريقة القراءة عند أيب بكر زلمد ما يأتى
الفائدة النظرية أى لبناء قوة الذكريات وسرعة الفكر وتطوير قوة الفكرة  (1

 واخليايل.
القراءة ألة كبَتة الفائدة التطبيقية أى النجاح على متلك العلوم ألن عملية  (2

للوصول إىل تطوير العلوم، وبتلك العملية لنا علوم تأليف ادلؤلفُت وزلصلة 
 حبوثهم ومعرفة الفلسفة.

 وُتصل ادلهارة ىف الكتابة واإلنشاء من خالل عملية القراءة. (3
 :فهي فيما يلى القراءةأما مزايا طريقة 

لغوية األجنبية يقدر التالميذ على القراءة بالطالقة وفهم ادلقرآت ال (1
 بالفصاحة والصحيحة.

يقدر التالميذ على ترنيم قراءة اللغة األجنبية على حسب قواعد القراءة  (2
 الصحيحة.

يرجى منهم أن يقدروا على ترمجة الكلمات األجنبية حىت يكتمل استيعاب  (3
 التالميذ على اللغة.

 :فهي فيما يلى القراءةوأما عيوب طريقة 
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دلرحلة ادلبتدئُت ألهنم مل يتعودوا مبمارسة ألسنتهم تطبيق ىذه الطريقة صعبة  (1
حىت حيتاج ادلدرس إىل تكرار نطق الكلمات، ولذا أن ىذه الطريقة تستغرق 

 الوقت الكثَت.
وطريقة القراءة أكثر تركيزا على قدرة التالميذ على النطق وتلفيظ ادلفردات  (2

 31باللغة األجنبية اجليدة والصحيحة.
 

 وسيلة ال .3

بادلعٌت الوسط أو  Mediusمشتق من اللغة الالتينية  Mediaلفظ 
الوسيط. الوسيلة مجعها الوسائل وىى ما تأخذ الرسالة من ادلرسل إىل مقبلها. 
ومعٌت الوسيلة عند كَتالج و أيلي كم نقلو أزىر أرشد : إنسان، مادة أو حادثة 

رة والثقة. وهبذا تبٌت احلالة الىت يتمكن هبا أن حيصل التالميذ على ادلعرفة وادلها
ادلعٌت أو الوسيلة ىي مدرس، كتاب دراسي وبيئة ادلدرسة. ومعناىا اخلاص ىف 
عملية التعلم والتعليم أدوات الرسم البياين والتصوير أو اإللكًتوين لألخذ 

 32والعملية وتنظيم اإلعالن البصري واللفظي.

عملية التعلم.  الوسيلة ما تنظم العالقة الفعالة بُت اجلهتُت الرئيسيتُت ىف
ومضمون ادلادة الدراسية. الوسيلة أن كل نظام التعليم الذى لو دور إما من قبل 

 33ادلدرس حىت ادلعدات احملنكة.

                                                             
31

 Zulkifli, Op.Cit.,hlm. 94 
39

 Azhar Arsyad, Op.Cit., hlm. 3 
33

 Nurhasnawati, Media Pembelajaran (Teori dan Aplikasi Pengembangan), (Pekanbaru: 

Yayasan Pustaka Riau, 9111), hlm. 97 
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ما يستعمل لتقدًن اإلعالم )اجلمعية الًتبوية  ىومعٌت الوسيلة األخر 
 واالتصال التكنولوجي(. الوسيلة ما ديكن منابلتو ونظره ومساعو وقرائتو وُتّدثو
باألدوات ادلستخدمة ىف عملية التعلم والتعليم حىت تستطيع أن تؤثر فعال 
الربنامج التدريسي. الوسيلة ىي وسيطة والتعلم ىو حال يساعد الشخص ىف 

 34التعلم.

وخالصة التعريفات السابقة أن الوسيلة تكون ألة إللقاء الرسالة وهتيج 
واستخدام الوسيلة ادلبتكر  الفكر، اإلحساس ورغبة التالميذ ىف عملية التعلم.

 يتمكن التالميذ أن يتعلموا جيدا ويرقى أدائهم على حسب اذلدف ادلطلوب.

باالعتبار إىل بداية تطويره أن الوسيلة ألة تساعد ادلدرس ىف التعليم. 
واأللة ادلساعدة ألة بصرية، مثال : الصورة والنموذج وادلوضوع واألدوات الىت توفر 

فع التعلم وارتفاع قوة القبض واستبقاء تعلم التالميذ. كان اخلربة ادلادية ودا
ادلستخدم يًتكز على األلة البصرية حىت يهمل االىتمام بالتصميم وتطوير التعليم 
والتقوًن. وىف وسط القرن العشرين تكمل ىذه األلة البصرية باأللة السمعية حىت 

 35اشتهرت لنا الوسيلة السمعية البصرية.

ة التعليم فكما قال جوىن م. النون ونقلو أزىر أرشد       أما أمهية وسيل
 36أهنا تستطيع:

 أن جتذب الرغبة عند التالميذ (1
                                                             

34
 Ibid., hlm. 95 

35
 Arief S. Sadiman dkk, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: Rajawali Press, 9119), hlm. 7 
36

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

9114), hlm. 75 
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 أن ترقي الفهم عند التالميذ (2
 أن تعطي ادلعلومات القوة أو ادلصدق (3
 أن تنال اإلعالم  (4
 أن تسهل يف تفسَت التمعلومات (5

 
 اللغوية  اللعبة .4

العمل لراحة القلوب  الكبَت ىوسية نييف معجم اللغة اإلندو  اللعبةكلمة 
وعند فتح اجمليب و نيلور  37و بغَت األدوات.باستختدام األدوات ادلعينة أ

ب ادلهارات ادلعينة يهدف يف نيل اإلكتسارمحوات، إن اللعبة ىي النشاط الذي 
  38.بطريقة فرحية

ادلهارة  ذ الراحة ووية ىي األلعاب اليت وظيفتها ألخأما اللعبة اللغ
تدّرب عبة اللغوية ىدفها لتنال فرًحا و أن الل اقال فتح اجمليب أيضو  .اللغوية
محكّونة اللغة و  األدب(ات اللغوية )اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة و ادلهار 

  39.القواعد()ادلفردة و العربية 

اللعبة اللغوية ذلا ىدف منها للحصول على ادلسرور وشلارسة ادلهارات 
(. اللعبة اللغوية تتضمن ىف وسيلة 61( : 1987اللغوية اخلاصة )سوفارنو، 

                                                             
37

 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Kemendikbud, 9111), hlm. 989 
38

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

belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 9113), hlm. 96 
39

  Ibid., hlm. 39-33 
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تعليم اللغة العربية. والتنبيو ىنا أن الوسيلة ال تقصد هبا لتقييم نتيجة تعلم 
 40التالميذ بل تكون مدخال ىف التعليم.

اللعبة اللغوية ىي وسيلة جديدة مستفادة ىف تعليم اللغة العربية. 
اللعبة يتأثر باألثار اإلجيايب ىف استيعاب ادلهارة اللغوية، أساس  واحلاصلة من تلك

ألن تعليم اللغة األجنبية حيتاج إىل احلالة ادلرحية. واللعبة اللغوية تستطيع أن خترج 
الطاقة ادلوجودة ىف نفس التالميذ كاملة ألن الروحة التسابقية مازالت مغروسة 

 لدى التالميذ ادلبتدئُت.

 :41منها فكثَتة اللغوية لعبةال فوائد وأما

 لبناء روحية ادلنافسة السليمة بُت البعض بعضا (1
 لتشجيع ادلتعلم يف ادلشاىدة وادلسامهة بعدة تنوع األلعاب (2
 بأحسن تقدًن تالميذلدافع ال (3
   لبناء العمل اجلماعي على حصول الفوز (4

 العوامل اليت تؤثر على صلاح اللعبة اللغوية منها:و 
 األحوال و الظروف (1
 نظام اللعبة (2
 احلاكم (3

 

                                                             
41

 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 9118), hlm. 175-176 
11

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALANG 

Press, 9119), hlm. 81   
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 القراءة الناشطةلعبة  .5
والقدرة على القراءة فهم متريس التالميذ على ة هتدف إىل ىذه اللعب

 42:القراءة الناشطة ما يلى لعبة ومن خطوات استخدام وسيلة إجابة السؤال.
 االستعداد .أ 
ثالثة حىت أربع فقرات واسم ادلدرس عن ادلقرأ الذى يتكون من يبحث  (1

 السؤال وقطعة ادلقرأ. الفريق وورقة
 يقسم ادلدرس الفريق إىل الفريقُت. (2

 اإلجرائي .ب 
 يلصق ادلدرس قطعة الفقرة على السبورة مبساعدة التالميذ. (1
 يعطى ادلدرس ورقة السؤال لكل فريق بالرؤية إىل السبورة حبثا عن اإلجابة. (2
       لكل فريق يقسم مسؤولية األعضاء كقارئ السؤال والكاتب والباحث  (3

 اإلجابة باجلرى ضلو السبورة. عن
 الفريق الذى اكتمل الواجبة صحيحة فائز. (4

 : ييل كما اللعبة ىذهمن  ادلزايا أما

 كان التالميذ ماىرين يف القراءة بسرعة. (1
 كان التالميذ ماىرين يف فهم القراءة بسرعة. (2
 يعرف التالميذ ادلفردات اجلديدة. (3
 للتالميذ الشجاعة و اإلشًتاك يف العمل. (4
 تدريب مهارة القراءة سهال و شلتعا. كان (5

 
                                                             

11 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Asswaja Pressindo, 9119), hlm. 191 
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 مهارة القراءة .6

مهارة القراءة إحدى ادلهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية لغَت 
ألن الدالئل تشَت إىل أن ىذه ادلهارة متثل اذلداف األساس الدي  ،الناطقُت هبا

 43يرنو إليو معلمو اللعة العربية بوصفها لغة ثانية أو أجنبية.

        مهارة القراءة ىي سرعة القراءة وقدرة على فهمها. ومهارة القراءة 
 عند الدكتور زلمود علي السمان ىي عملية عقلية تتم فيها ترمجة الرموز الكتابية 
إىل معان ذىنية وىذه ىي القراءة الصامتو مث إىل ألفاظ مسموعة وىي القراءة 

مون الكتابة والتلفيظ ىف القلب القراءة ىى البصر والفهم عن مض 44اجلهرية.
 45وهتجأ الكتابة.

      وصلاح التالميذ ىف عملية التعلم والتعليم ىف ادلدرس يعينو استيعاهبم 
على مهارة القراءة، فالتلميذ الذي مل يقدر على القراءة جيدة يصعبوا ىف تعلم 
ادلواد األخرى ويدخل فيها درس اللغة العربية. ويصعب التالميذ على فهم 

العربية والكتب ادلؤيدة وادلراجع العربية. والعاقبة األخرى اإلعالم ادلكتوب باللغة 
 46يذ الذين ليس ذلم صعوبة ىف القراءة.متأثرة ىف تقدم التعلم بدال من التالم

 

 

                                                             
  .ص، 2008 ،,الدارالعلميةتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،عمر الصديق عبداهلل 43
 123، ص.1983، تدريس اللغة العربية التوجيو يفن، الدكتور زلمود علئ السما11

45
 Ahmad Izzan, Op.Cit., hlm. 149 

46
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit., hlm. 61-69 
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 أنواع القراءة ىي :أما 

 القراءة اجلهرية .1
القراءة اجلهرية ىي ُتويل الرموز صوتية عن طريق النطق مع حسن 
األداء والفهم. يف ىذه القراءة اجلهرية اليت ىي أكدت مهارة القراءة يعٍت 

 مبحافظة :
يف سلرج احلرف العربية  ،احلفاظ على دقة الصوت من اللغة العربية (1

 وصفتها
 فصاحة حلن الصوت ومطابقة التعبَت مع شعور الكاتب (2
 طالقة اللسان من غَت مسدود مرار (3
 إحتمام إىل عالقة الًتقية (4

 القراءة الصامتة .2
القراءة الصامتة ىي القراءة اليت تعتمد على اإلدراك البصري الذي 

راءة الصامتة ىي أىداف الق 11يًتجم إىل وعي ذىٍت مباشرة دون نطق.
ألهنا أداة ألنواع أخرى من القراءة وىي القراءة  ،حلصول التفاىم يف تفصيل

وغَتىا. القراءة الصامتة  ،والقراءة اإلستمتاعية ،القراءة السرعية ،التحليلية
ىي أمر ضروري جلعل الفصول الدراسية أحسن ماديكن حىت التالميذ 

تساعد التالميذ على اإلعتماد على والقراءة الصامتو  18يتمركز يف القراءة.
 19وتؤىلهم للفهم يف دقة وسرعة. ،أنفسهم

                                                             
 176، ص. 1997، ادلهارات اللغوية : مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا ،  الشنطيالدكتور زلمد صاحل47

18
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa  Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press, 9111), hlm. 171 
 83طرق تدريس اللغة العربية. ص. الدكتور عبد ادلنعم سّيد عبد العال.  19
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 القراءة السرعية .3
غرض األقصى من ىذه القراءة ىو لتشجيع التالميذ على القراءة 
أسرع من قبل. كانت القراءة السرعية غرضا من ىذه القراءة من غرب ترك 

لتالميذ على فهم فهم القراءة. يف ىذه القراءة السرعية ليست مطلوبة ا
ولكن يكفي مع نظَته النقاط الرئيسية فقط. وذكر  ،تفاصيل زلتويات

ولكنها كثَت  ،ليست ُتسن غرض الوقت فقط ،اخلَتاء أن القراءة السرعية
من كمية ادلعلومات اليت يوجد مع القارئ. ىذا شلكن ألن القارئ مل يعد 

 ،ولكنها ديكن أن تتحرك عينيو مع أمناط معينة ،لدينا عادة القراءة كلمة
 حىت جيد التفاىم بكفاءة.

 القراءة اإلستمتاعية .4
غرض األقص من ىذه القراءة ليس لزيادة ادلفردات وال لًتكيب 
اجلمل وال لفهم القراءة تفصيال ولكن إلعطاء التمرينات إىل التالميذ على 

من ىذه القراءة إشراف القراءة ادلتوسعة والتمطع ما قرأ. غرض األقص 
 الرغبة وحب إىل القراءة.

 القراءة التحليلية .5
غرض األقص من ىذه القراءة ىو تدريب التالميذ على إمتالك 
ادلهارة يف حبث ادلعلومات من مادة ادلكتوبة وتدريب على تفكَت ادلنطقي. 
يدل على تفصيل بأيد الفقرة األساسية اليت ىيأ الكاتب. يدرب التالميذ يف 
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 ،البحث على العالقة بُت احلدث مع احلدث آخر ،كَت ادلنطقيةتف
 11ولو أنو مل يكتب صراحة يف القراءة. ،واستخالص اإلستنتاجات

 ،لكل فرع من فروع اللغة العربية أىداف عامة و أىداف خاصة
وتربيتو مهارة  ،فاألىداف العامة تعم الفرع كلو من وجة فائدتو للمتعلم

ملكة أو قدرة معينة. أما األىداف اخلاصة فيدركها  أو تنمية ،أساسية لديو
ويعمل على ُتقيقها من خالل  ،ادلعلم من موضوع كل درس على حدة

 11خطوات الدرس ادلتنوعة.

قراءة النموذجية قراءة يقوم مبا ادلعلم لتكون منوذجا يستمع إليو 
كما   ،ويقلدونو. وىي عادة تتبع القراءة الصامتو وأسئلة االستيعاب تالميذال

. ومن ادلمكن أن تتخذ تالميذأهنا تسبق القراءة اجلهرية اليت يقوم هبا ال
 القراءة النموذجية أحد شكلُت :

 ،  يستمعون إليو فقط تالميذالقراءة ادلتصلة : يقرأ ادلعلم ادلادة القرائية وال (1
 أي دون أن يرددوا من بعده. وقد تكون ىذه ادلادة فقرة واحدة أو أكثر.

أو جزءًا من مجلة إذا كانت  ،ادلتقطعة : يقرأ ادلعلم مجلة واحدةالقراءة  (2
من بعده ترديداً مجيعاً. مث يقرأ ادلعلم اجلملة  تالميذويردد ال ،اجلملة طويلة

 11وتعامل اجلمل التالية بنفس الطريقة. ،من بعده تالميذالتالية ويردد ال

                                                             
11

Syaiful Mustofa, Op. Cit, hlm. 171-179 
 66, ص. ادلراجع السابقم, 2000الدكتور فخر الدين عامر, 11

 119ص. .أساليب تدريس اللغة العربية. 2000الدكتور زلمد علي اخلويل. 11



11 
 

كما أن ذلا ودلهارة القراءة أىداف عامة على مستوى ادلقرر الدراسي  
ين ذأىداف خاصة على مستوى الدرسي اليومي، ولكن نوع من ى

اذلدفُت صياعة لغوية خاصة، وفيما يلي قائمة باألىداف العامة دلهارة 
 القراءة كما أوردىا رشدي والناقة:

أن يتمكن التالميذ من ربط الرموز ادلكتوبة باألصوات الىت تعرب عنها  .1
 يف اللغة العربية.

 قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح. أن يتمكن من .2
أن يتعرف معاين ادلفردات من معاين السياق، والفرق بُت مفردات  .3

 الكتابة.
أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات ادلعٌت اليت تربط  .4

 بينها.
أن يقراء يطالقة دون االستعانة بادلعاجم أو قوائم مفردات مًتمجة  .5

 53إىل اللغتُت.
 

 اإلجرائيالمفهوم  .ب 

  :لعبة القراءة الناشطة فيما يأتىوسيلة وأما خطوات تطبيق طريقة القراءة ب
 ويستمعها التالميذ القراءة  تقرأ ادلدرسة (1
 على السبورة  ا ادلدرسةتكتبه و من القراءة الكلمات الصعبة التالميذ تارخي (2
 تأمر ادلدرسة ثالثة تالميذ أو أربعة منهم للقراءة متبادال (3

                                                             
 99.ص.2008 ,الدارالعلمية،  عمر الصديق عبداهلل، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا 11
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 فهما جيدا درسة التالميذ أن يفهموا القراءةتأمر ادل (4
 التالميذ اىل الفرقتُت  تقسم ادلدرسة (5
 من القراءة ملتعّد ادلدرسة قطع اجل (6
 تلميذعلى السبورة مبساعدة ال ملاجل تلصق ادلدرسة قطع (7
 عن القراءة أو اجلمل ادللصوقة على السبورة ورقة السؤالتعطى ادلدرسة كل الفرقة  (8
  سرعة على السبورة الصحيحة اإلجابةأن يبحث عن  قةكل الفر يسابق   (9

 أمام الفصل بتقدًن النتيجة قةتأمر ادلدرسة كل الفر  (10
       القراءة الناشطة لعبة دلعرفة عن قدرة التالميذ يف القراءة بعد إستخدام وسيلة 

 ال بد عندىم إستطاعة يف اآلتية :
 اجلمل لفظا صحيحايستطيع التالميذ ليتلفظوا  .1
 يًتمجوا ادلفردات يف القراءةأن  التالميذيستطيع  .2
 يستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة وما يتعلق عن القراءة .3
 القراءة فقرة ففقر فهموايستطيع التالميذ أن ي .4
 القراءة بصوت عال وشجاعا واؤ أن يقر  يستطيع التالميذ .5
 القراءة باال طالقة واؤ أن يقر  يستطيع التالميذ .6
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  السابقة جـ.  الدراسة

البحث العلمي  تشابوخدمة للمقارنة والتباعد عن ىذه الدراسات السابقة مست
 والتأكيد على أن البحث مل يقم أحد بالبحث عنو من قبل، كما يلى :

ُتت ادلوضوع : فعالية طريقة القراءة باستخدام  فربي وحيوين بو تىذا البحث قام (1
 ادلتوسطة اإلسالميةلًتقية مهارة القراءة لدى التالميذ ىف ادلدرسة ضبط الكلمة لعبة 

الحظة ادلت مبنطقة كمبار. وأسلوب مجع البيانات ىنا ينة باتو برسور دار السك
ختبار. ونتيجة ُتليل البيانات أن ىف عملية التعلم فرقا ىاما بُت عملية التعلم اإلو 

من  ربأك 3،59ادلالحظة = حيث أن نتيجة ضبط الكلمة الىت استخدمت لعبة 
. 2،02% = 5وىف الدرجة اذلامة  2،72% =1ىف الدرجة اذلامة  نتيجة اجلدول

ولذا أن الفرضية البديلة مقبولة والفرضية الصفرية مردودة. ونتيجة ادلالحظة 
%. وبعبارة أخرى أن 100-%81جدا ألهنا وقعت بُت  جيدمبعٌت % 86،6

فعالة لًتقية مهارة القراءة لدى التالميذ ىف ادلدرسة ضبط الكلمة طريقة القراءة بلعبة 
 ت مبنطقة كمبار.ينة باتو برسور دار السك ادلتوسطة اإلسالمية

والفرق بُت البحثُت وقعت ىف الوسيلة ادلستخدمة حيث أن البحث األول  (2
 .ضبط الكلمةباستخدام وسيلة  لة القراءة الناشطة والبحث الثاينباستخدام وسي
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 البحثفروض  .د 

بطريقة  الذين يتعلمون تالميذال ىلد مهارة القراءةالفرق اذلام بُت إذا يوجد 
 : االذين ال يتعلمون هب تالميذالو  القراءة الناشطةلعبة وسيلة ب القراءة

Ha :  القراءة الناشطة فعالة لًتقية مهارة القراءة لعبة وسيلة ب طريقة القراءةاستخدام
 .ثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارولدى التالميذ ىف ادلدرسة ال

Ho :  فعالة لًتقية مهارة غَت القراءة الناشطة لعبة وسيلة ب طريقة القراءةاستخدام
 .القراءة لدى التالميذ ىف ادلدرسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارو

 

 

 

 

 

 

 

 
 


