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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري . أ
 الطريقة  .1

أن الطريقة ىي علم يبحث عن الطرق ادلستخدمة ىف حبث عدة طرق   
مبعٌت أن طريقة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلعبورة وعيوهبا. و  اياىاالتعليم ومز 

هبا ىف تقدمي مواد دراسة اللغة العربية ليفهمها التالميذ ويستوعبوىا سهال وجيدا 
الذى  مدرسلل تان. والبديفقط ولكنهما عمل يُتليس التعلم والتعليم نظر ومرحيا.

طريقة 15.طريقة التعليمعلى  يريد أن ينجح ىف عملو أو وظيفتو أن يستوعب 
التعليم أيضا مبعٌت كيفية مستخدمة لتنفيذ التخطيط ادلصمم داخل النشاط 

 16الواقعي والتطبيقي للحصول على ىدف التعليم.
 الطريقة الصوتية .2

 مترين الكالم. وىذهية طريقة تفضل مترين االستماع و الطريقة الصوت  
الطريقة تقدم ادلادة الدراسية من خالل مترين نطق ادلفردات والكلمات األجنبية 

طريقة القراءة. ية إندماجة بُت طريقة طبيعية و ىذه الطريقة الصوتو  17ادلتعلمة.
ية تبدأ من عملية متارن االستماع مث نطق كلمات ة الصوتوعملية تعليم الطريق

 18اللغة األجنبية مث القراءة.
يقة تفضل مترين االستماع والنطق مث القراءة مث الكتابة. وىذه وىذه الطر 

الرأي يعتمد على االفًتاضاتت التالية منها : اللغة بدايتها النطق، لذالك ينبغى 
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للمدرس أن يسمع أصوات اللغة داخل الكلمات مث نطقها قبل عملية تعليم 
 19القراءة والكتابة.

 يم :عملية تنفيذ الطريقة الصوتية عند التعل . أ
ادلذياع/الفيديو مث  يقرأ ادلدرس نص اللغة األجنبية أمام الفصل أو بتقدمي (1

أن  للتالميذوديارسون كيفية القراءة بالدقة، احلماسة. ينبغى  يستمع التالميذ
 ادلالمح عند القراءة.يهتموا بالتنغيم واحلركات و 

 ونواة تلك نص تركب بأحسن تركيب حىت تصبح مقرئات كاملة/مداوفة. (2
 درس تلك النوات بعد أن فهم التالميذ مث يناقش التالميذوديكن أو يوّقف ادل (3

 تلك النوات مث ينطلق ادلدرس إىل اخلطوة التالية.
وبعد هناية عملية القراءة فاخلطوة التالية شلارسة احلوار. ادلثال زلادثات بسيطة  (4

 مث معةدة.
توضيح النطق ينبغى أن تكون ىذه الطريقة نستخدم الوسيلة التعلمية ل (5

 وادلكادلة.
ىف هناية التعلم عما  يعطى التمارين الطبيقية لكل تالميذا ينبغي للمدرس أن (6

يتعلق بتمرين القراءة واحملادثة أو يعطى ادلدرس ذلم مالحظات خاصة، 
 20أداء الواجبة ادلًتلية.ىف التعلم و  التلخيصات، التشجيعات ليجتهدوا

 :المزايا الطريقة الصوتية  . ب
 الطريقة مترن مهارة القراءة واحلوار بالطلق اللساين ومترين اإلنشاء.ىذه  (1
على استماع أخطاء القراءة وحوار ادلدرس أو من زمالئهم  يقدر التالميذ (2

 مث تلك األخطاء تغَت وتصلح مواقع تلك األخطاء.
على استيعاب رمز كيفية القراءة هبذه الطريقة قبلها ماعدا  يقدر التالميذ (3

 وار.استيعاب احل
                                                           

19
Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,Yogyakarta : Nusa Media, 2011, hlm.27. 

20
Ahmad Izzan, Op.Cit, hlm.92. 
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 :عيوب الطريقة الصوتية  . ج
ىذه الطريقة حتتاج إىل ادلهارة واجتهاد ادلدرس وكذالك التصميم والوقت  (1

 الكايف.
الذين ليس  ة للمرحلة األوىل وال سيما التالميذتطبيق ىذه الطريقة صعوب (2

 فلذا ينبغى للمدرس أن يشجع التالميذذلم معارف عن اللغة األجنبية. 
 صالية.ويعلمهم بالعملية االت

على ادلادة الدراسية طافية إن مل يصمم ادلدرس ادلادة  استيعاب التالميذ (3
وار حلالدراسية كاملة. ادلثال مادة القراءة الىت قدمها ادلدرس قليلة. وا

ادة ادلعرض غَت تام. وينبغى للمدرس أن ينظم تناسب الوقت بادل
 21.الدراسية حىت يستوعبها التالميذ

 الوسيلة .3
الوسيلة ألة Medium. إن معٌت الوسيلة أصلها من اللغة الالتينية، مبعٌت   

ومعٌت الوسيلة عند عبد العامل إبراىيم  22إلقاء ادلعلومات من ادلرسل إىل مقبلها.
 وسيلة لإليضاح.

ينقسم إىل  Donald P.Ely Vernon S. Gerlachومعٌت الوسيلة عند   
يلة اخلاص. ومعٌت الوسيلة اخلاص كالرسم قسمُت، معٌت الوسيلة العام ومعٌت الوس

البياين، الصورة األلة ادلكانيكية واإللًتونية ادلستخدمة للقبض وإلقاء ادلعلومات. 
ألخذ ادلعرفة وادلهارة. بناء  م ما خيًتع اجلو الذي ديكن التالميذومعٌت الوسيلة العا

لة االتصال على األراء السابقة أن معٌت الوسيلة ماديكن حسيتها وتتوظف كأ
يف قبول  جيع الفكرة، اإلحساس ورغبة التالميذ)عملية التعلم والتعليم( لتش

 وأما الوسيلة يف التعليم اللغة العربية كثَتة. منها الوسيلة اللعبة. 23ادلعلومات.
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 اللعبة .4
 تعريف اللعبة اللغوية . أ

ب" وىو عملية تفرح هبا القلوب يلع-كليمة اللعب يأخذ من "لعب 
يستخدام اصطالحا "األلعب" يف تعليم اللغة ألالت أو بدون األالت(. )ب

تالميذ الفصيلة, ولتزويد ادلعلم و العربية لكي يعطي رلاال واسعا يف أنشطة 
بوسيلة شلتعة وموشقة للتدريب على عناصر اللغة, وتوفَت احلوافر لتنمية ادلهارات 

 24اللغوية ادلختلفة.
وأصدقائو حالة يبحث الفرد فيها السعادة واللعبة عند فتح اجمليب  

والتمتع بالنشاط أو عملية اللعب. وكانت اللعبة نشاطة تنشد إىل نيل ادلهارة 
بطريقة مسرورة. وترتبط نشاطة اللعب مبتبادل الفرد مع غَته وأداة اللعبة 

تعليما كان أم تسليما مسرورا.  واحليوان الذى ديكن حدوثة ىف الثياقى ادلعُت
سباب والعواقب وتطوير العالقة عبة يستفيد ادلرء ىف نيل الذاتية ونظرة األباللو 
 25تطبيق ادلهارة وتاثَت الدوافع ونواحى احلياة.و 

. ألهنا تسببهم مستطيعُت تعبَت الشعور اللعبة سعادة لألطفال والتالميذ 
تعلم واالشًتاك االجتماعى والتكيف ببيئتو، باللعبة يتعلم الفرد عن احلياة كثَتا 

االستقالل بنفسو والسجاعة والرئاسة واإلدراك عن الوجود النفسى. اللعبة 
ىي لعبة ة اللغوية ادلنشودة يف التعليم و اللغوية أقسام مناسبة بأغراض ادلهار 

 االستماع والكالم والكتابة وغَتىا.
 أهمية اللعبة اللغوية . ب

استخدام اللعبة حتياج إىل ( أفكار تسس اال1980عند ىداية وتاتنج )و  
 يف عملية التعليم، منها :

                                                           

.12ص.، )دار ادلريح: الرياض(، األلعاب اللغوي يف تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز،  24  
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 إزالة اللعبة ادللل (1
 إعطاء اللعبة التحدى إلصالح ادلشكلة بالسرور (2
 غرباز اللعبة محاسة االشًتاك اجلماعى وادلنافسة الصحيحة (3
 البطيئُت والناقصة عنهم دافع التعليم  اللعبة تساعد التالميذ (4
 26حث اللعبة ادلدرس لإلبتكار. (5
 اللغوية سلبيات اللعبة . ج

 وأما السلبيات يف تنفيذ اللعبة اللغوية :
 كلهم ىف اللعبة بكثرة عددىم  عدم اشًتاك التالميذ (1
تنفيذ اللعبة اللغوية يسبب التصويق والضحك حىت تكون عملية التعليم  (2

 خرى مشوشةاأل
 ليس مجيع مادة التعليم مواصالة اللغوية (3
ة العربية ولكنها تعد ملئ اللغععامة، ليست اللعبة اللغوية تعد برنامج تعليم  (4

 راغ.الف
 مزايا اللعبة اللغوية . د

 أما مزايا اللعبة اللغوية كما يلى :
 الفعالية العالية  ة العليم بقدر طريقة تعليم التالميذكانت اللعبة وسيل (1
 يف عملية التعليم تنقيص ملل التالميذ (2
 للتقدم بادلنافسة بينهم تنمية محاسة التالميذ (3
 تالميذرقة وتطوير األىلية االجتماعية للبناء عالقة الف (4
، حىت يصعب عليهم أن ينسوا اخلربة ادلهارتية صالت ادلادة مؤثرة للتالميذامو  (5

 27ادلمرنة الىت وجدواىا.
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 لعبة تتابع الفقرة . ه
رأى فتح اجمليب أن من اللعبات اللغوية النافعة يف تعليم القراءة لعبة تتابع  

علقة على ادلدرس أن يعرف ويفهم األشياء ادلتالفقرة. وعند التعليم ينبغي 
يف التعليم، كأن خيتار اسًتاتيجية التعليم اجليدة  بالكيفيات تنمية صلاح التالميذ

وطريقة التعليم الفعالية وتقنيتها. ولعبة تتابع الفقرة لعبة التعليم الىت تستخدام 
لل عند عملية بادل اءة. وهبذه اللعبة ال يشعر التالميذورقة مقطوعة فيها قر 

 التعليم.
قادرين على معرفة الفقرة جيدا  وىذه اللعبة هتدف إىل جعل التالميذ 

فهمها وترتيبها تتابعا عند التعليم اجلماعي. واأللة ادلستخدمة فيها نص القراءة و 
ادلكتوبة على الورقة ادلقطوعة وغالف. كأن يتكون النص من مخس فقرات، مث 

 الغالف ادلستعّد. تدخل الورقة ادلقطوعة إىل
 وخطوات تنفيذ ىذه اللعبة ىي:

 من قبل اءة من الكتاب الذى تعلمها التالميذتعّد ادلدّرسة قر  (1
 فرقات تقسم ادلدسة ادلدرسة التالميذ (2
 تعد ادلدرسة نص القصة مكتوبة ومقطوعة تضعع ورقة مقطوعة (3
 ادالىا متبويسأذلم أن يقرؤو  درسة الورقة ادلقطوعة إىل التالميذتقسم ادل (4
 ن يرتبوا مجيلة على الورقة ادلقطوعة فقرة جيدة.أ تسأل ادلدرسة التالميذ (5

 مهارة القراءة .5
 تعريف مهارة القراءة . أ

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 ذىنيية وىذه ىي القراءة الصامتو مث إىل ألفاظ مسموعة وىي القراءة 



02 

 

ة مكانيكية بسيطة إىل خاطر أن القراءة عملي مث عند زلمد رشدي 28اجلهرية.
مفهوم معقد يقوم على أهنا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل 

 29جوانبها.
 أهداف مهارة القراءة . ب
 أىداف دلهارة القراءة كما يلي :  

من ربط الرموز ادلكتوبة بأصوات اليت تعرب عنها يف اللغة  أن يتمكن التالميذ .1
 العربية.

 جهرية بنطق صحيح.أن يتمن من قراءة نص قراءة  .2
أن يتمكن من استنتاج ادلعٌت العام مباشرة من الصفحة السابقة وإدراك تغَت  .3

 ادلعٌت بتغَت الًتاكيب.
أن يتعرف معاين ادلفردات من معاين السياق، والفرق بُت احلديث ومفردات  .4

 الكتابة.
 أن يفهم معاين اجلمل ىف الفقرات وإدراك عالقات ادلعٌت الىت بينها. .5
 يقرأ يفهم وطالقة دون تعوق ذلك اللغة وصرفا.أن  .6
 هم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات ادلكونات الرئيسية.أن يف .7
 أن يتعرف عالقات الًتقيم ووظيفة كل منها. .8
 و قوائم مفردات متمرمجة اللغتُت.قرأ بطالقة دون استعانة بادلعلم أأن ي .9
ءة الصحيفة إىل قراءة والتاريخ والعلوم أن يقرأء قراءة واسعة ابتداء من قرا .10

حتليل ادلعاين ونقدىا داث  اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد و واألح
 30وربطالقراءة الواسعة بالثقافة واإلسالمية.

                                                           
 .123، ص.1983، )القاىرة : دار ادلعارف(، العربيةالتوجية يف تدريس اللغة زلمود علي السمان،   28
 .97،  ص.1982، )القاىرة : دار ادلعرفة(، طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينيةزلمد رشدئ خاطر،    29
 .97، ص.2008، )اخلرطوم : الدار العملية(، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعمر الصديق عبد اهلل،    30
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مهارة القراءة ليست باقراءة مث يأمر ادلدرس التالميذ باحفظ فقط، ولكن   
، إذا حصلوا على العناصر فوق ذلك، ويعرب التالميذ أن يقدرون على الفهم

 ادلوجودة، منها :
 يستطيع التالميذ أن يقرؤوا النص العريب جيدا .1
 يستطيع التالميذ أن يفهموا النص العريب جيدا .2
 31يستطيع التالميذ أن يًتمجوا النص العريب جيدا. .3

 : أنواع القراءة . ج
 أنواع القراءة فيما يلي :و 
 القراءة اجلهرية .1

بنطق األلفاظ ادلكتوبة وىي الكلمة. واذلدف القراءة اجلهرية ىي قراءة 
األساسي ىو ليستطيع التالميذ أن يقرؤوا النص جيدة ومناسبة مبنظم 

إن القراءة اجلهرية مفيدة جدا يف ادلراحل األول 32األصوات يف اللغة العربية.
لتعلم اللغة العربية ألهنا تتيح فرصة كبَتة لتدريب على النطق الصحيح حبيث 
تؤدي إىل تأصيل االتباطات بُت نطق الصوت ورموز ادلكتوب ولذلك يقال 
إنو ينبغي أن تقتصر مرحلة القراءة اجلهرية على ادلراحل األول فقط من تعلم 

 ة العربية. اللغ
القراءة اجلهرية ىي حتويل الرموزم صوتية عن طريق النطق مع حسن 
األداء والفهم. يف ىذه القراءة اجلهرية اليت ىي أكدت مهارة القراءة يعٍت 

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

 وصفتها
 عور الكاتبفصاحة حلن الصوت زمطابقة التعبَت مع ش .2

                                                           
31

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

Press. hlm.162. 
32

Ahmad Izzan, Op.Cit. hlm.149. 
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 طالقة اللسان من غَت مسدود مرار .3
 إحتمام غلى عالقة الًتقية. .4

للقراءة اجلهرية موقع ىام يف أي برنامج لتعليم مهارات اللغة. وتستمد 
القراءة اجلهرية ىذه األمهية من أمهية موقعها يف حياة اإلنسان ونشاطاتو يف 

 اجملتمع. وللقراءة اجلهرية وظائف نذكر منها : 
 الصعوبات اليت يواجهها الدارس يف تعريف الكلمات تشخيص .1
 إكتشاف مشكالتو يف النطق .2
 تعرف فهمها للقواعد النحوية .3
 األوىل تثبيت اإلدراك البصري للكلمات تعرفها خاصة يف ادلراحل .4
 تدريب الدارس على متثيل ادلعٌت  .5
 قراءة النص قراءة معربة. .6

تنميتها ما يلي : نطق األصوات ومن أىم مهارة القراءة اجلهرية اليت جيب 
نطقا صحيحا، والتمييز بُت األصوات ادلتشاهبة متييزا واضحا، التمييز بُت 

  33احلركات القصَتة والطويلة.
عندما يطلب ادلدرس من التالميذ أن يقرأ النص قراءة جهرية يف رغبة 

 الصف من وراء ذلك حتقيق ىدف واحد أو أكثر من األىداف اآلتية :
 درس تقييم نطق التالميذ لألصوات العربية وتصحيحة إذا أخطأيريد ادل .1
يريد ادلدرس تقييم نطق التالميذ لنربات الكلمات واجلمل وتصحيحة إذا  .2

 أخطأ
 يريد ادلدرس تقييم نطق التالميذ لتنغيم اجلمل وتصحيحة إذا أخطأ .3
يريد ادلدرس تقييم استيعاب التالميذ دلا يقرأ. وىذه ىدف مشًتك بُت  .4

 اءة الصامتة والقراءة اجلهريةالقر 

                                                           
 . 183،ص  1989،  (مصر : جامعة منصورة)، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدي أمحد طعيمة،  33
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يريد ادلدرس إشباع رغبة التالميذ يف حتقيق ذاتو حُت يسمع األخَت صوت  .5
 ذاتو أن اآلخرين يستمعون إليو

تساعد القراءة اجلهرية التالميذ على التعود على مواجهة مجاعة من  .6
 34ادلستمعُت.

 القراءةالصامتة .2
ألن حل الرموز ادلكتوبة القراءة عملية فكرية ال دخل للصوت فيها،   

وفهم معانيها بسهولة ودقة، وليس رفع الصوت فيها بالكلمات إال عمال إضافيا، 
وكما أن رؤية الكلب مثال كافية إلدراكو دون حاجة إىل النطق بامسو، فكذالك 

 رؤية الكلمة ادلكتوبة.
 والقراءة الصامتة يظهر فيها انتقال العُت فوق الكلمات، وادراك القارئ  

ادلداوالهتا حبيث أو سألتو يف معٌت ما قرأه ألجابك. وإذن فهي سرية ليس فيها 
 35صوت وال مهس وال حتريك لسانا أو شفة.

 القراءة السريعة .3
أفضل األىداف القراءة السريعة إلرشاد التالميذ ليكونوا شجاعُت أن   

جيوز لنا أن الهنتم  لكن المن عادهتم. السرعة من األىداف و  يقرؤوا النص أسرع
يف ىذه القراءة السريعة، ال يهم بأن يأمر ادلدر تالميذا بفهم تفاصيل بالتعريف. و 

 احملتويات بل يكفي بفهم الفروع فقط.
 القراءة اإلستمتاعية .4

وىذه القراءة هتدف إىل مترين القراءة السريعة واالستمناع مبا قرؤوىا، 
 وهتدف إىل متنية الرغبة يف القراءة.

 قراءة التحليلية.ال .5

                                                           
34

 .117، ص.1997، (عمان : دار الفالح)أساليب تدريس اللغة العربية، زلدد علي اخلوايل،   
 . 61، ص. 1386القاىرة : دار ادلعارف(، ) ادلوجو الفٌت دلدرسى اللغة العربية، ،عبد العليم ابرىيم  33
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على طلب ادلعلومات من الكتابة  ىذه القراءة هتدف إىل تكوين القدرة
إىل ادلعرفة والداللة على تفصيل ادلعلومات اليت تساعد تقوية الفكرة الرئيسية وإىل و 

 كلمة أخرى واإلستنتاج.والتالميذ عن العالقة بُت كلمة و الفكرة النقدية 
 القراءة ادلفهمة. .6

ة هتدف إىل بناء فهم ادلعٌت ادلتضمن يف القراءة. ينبغي للتالميذ وىذه القراء
 36أن يقدروا على قبض األفكار الرئيسية.

نواع القراءة األخرى منها القراءة ادلكشفة والقراءة ادلوسعة. والبيان وىناك أ
 فيما يلي :

 القراءة ادلكشفة .1
تفصيليا التالميذ على فهم النص وىذه القراءة هتدف إىل تنمية قدرة 

تنمية القدرة على القراءة واضحة والقدرة على نطق احلروف والكلمات جيدا و 
 وفهم الكلمات والتعيَت جيدا.

 القراءة ادلوسعة .2
وىذه القراءة مستخدمة لقراءة النصوص الطويلة، وحيلل التالميذ النص 
خارج الصف على حسب مقًتح ادلدرس مث يناقشون األفكار الرئيسية ادلتضمنة 

النص. ومبادرة ىذه القراءة ادلوسعة من قبل التالميذ من حيث أت لو حر يف 
الختيار الكتب ادلرغوبة فيها. ومهارة القراءة قجرة على ادلعرفة و فهم مضمون 
الرموز الكتابية وحتليلها داخل القلب وفهم مضموهنا. وىذه العملية حتتاج إىل 

 37الًتكيز ادلرتفع.
 
 

 

                                                           
36

Ahmad Fuad Efendi, Op.Cit, hlm.157-161. 
37

Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta : Diva 

Press, 2012, hlm.116. 

 



08 

 

 ئياجر المفهوم اإل . ب
نشاط استخدام الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة كالمتغير المستقل أو 

 Xمتغير 
 .تفتح ادلدرسة الدرس بالسالم والدعاء .1
 .تنظف ادلدرسة السبورة فتكتب عليها اليوم والتاريخ ورقم وحدة الدرس أو ادلادة .2
 .تقدم ادلدرسة أىداف التعلم .3
 .و العبارات اللغوية الصعبةتشرح ادلدرسة مفردات القراءة الصعبة أ .4
 أو بتقدمي ادلذياع أو الفيديو. تقرأ ادلدرسة النصوص العربية أمام الفصل .5
مع التالميذ وديارسون كيفية القراءة بالدقة واحلماسة. ينبغي للتالميذ أن است .6

 يهتموا بالتنغيم واحلركات وادلالمح عند القراءة.
 .تقسم ادلدرسة التالميذ فرقات .7
ىا متبادال مث تأمر ة إىل التالميذ وتسأذلم أن يقرؤو ة الورقة ادلقطوعتوزع ادلدرس .8

 .ادلدرسة التالميذ ليناقشواىا
 .تسأل ادلدرسة التالميذ أن يرتبوا مجلة على الورقة ادلقطوعة فقرة جيدة .9
 .تأمر ادلدرسة كل فرقة لتناقل حصيل مناقشتهم أمام الفصل بقراءة اجلهرية .10
 .ادلدرسة التمارين التطبيقية عما يتعلق بالقراءة لكل التالميذ تعطي .11
 تقدم ادلدرسة توضيحا لعمل التالميذ لتباعد األخطاء. .12

 Yومهارة القراءة كالمتغير التابعي أو متغير 
 مهارة القراءة فهي فيما يلي :وأما مؤشرات 

 خارج احلروف الصحيحةالميذ على قراءة النص العريب مبيقدر الت .1
 يقدر التالميذ أن يقروؤا النص قراءة صحيحا .2
 يقدر التالميذ أن جيدوا الفكرة الرئيسية ادلوجودة يف القراءة .3
 يقدر التالميذ على إجابة األسئلة مطابقة مبضمون ادلقروؤ. .4
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 و أما ادلقاييس ادلستخدمة دلعرفة صلاه مهارة التالميذ على القراءة فهي فيما يلي :
 : جيد جدا %100 - %81 .1
 : جيد %80 - %61 .2
 : مقبول %60 - %41  .3
 : ناقص %40 - %21 .4
 38: ناقص جدا  %20 -%0 .5

 

 الدراسة السابقة  . ج
 الطالبة اليت قامت بالبحث عن ىذا ادلوضوع يف الدراسة السابقة طالبتان ومها : 

ننجي ليديا أماليا قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم سنة ألفُت و ستة  .1
ادلوضوع : "تأثَت استخدام الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة ترتيب احلوار عشر حتت 

يف مهارة القراءة مبادة اللغة العربية لدى طالب الفصل احلادى عشر يف ادلدرسة 
فيو تأثَت لدى ة بكنبارو." وحاصلة حبثها جيدة و الثانوية اإلسالمية دار احلكم

رتيب احلوار. ية بوسيلة لعبة تالطالب بعد أن استخدمت ادلدرسة الطريقة الصوت
، أهنا Xالبحث اليت قامت هبا الباحثة يف ادلتغَت ادلستقل والفرق بُت حبثها و 

وأما الباحثة استعملت  Xاستعملت وسيلة لعبة ترتيب احلوار كادلتغَت ادلستقل 
 .Xوسيلة لعبة تتابع الفقرة كادلتغَت ادلستقل 

مخسة عشر ة والتعليم سنة ألفُت و الًتبيسوسياين قسم تعليم اللغة العربية بكلية  .2
حتت ادلوضوع : "فعالية طريقة القراءة باستخدام لعبة تتابع الفقرة لتنمية مهارة 

بكنبارو." وحاصلة حبثها  1ة ادلتوسطة زلمدية القراءة لدى الطالب يف ادلدرس
فيو تنمية لدى الطالب بعد أن استخدمت ادلدرسة طريقة القراءة بوسيلة جيدة و 

                                                           
38

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,Bandung : Alfabeta, 2011, 

hlm.15. 
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عبة تتابع الفقرة. والفرق بُت حبثها والبحث اليت قامت هبا الباحثة يف ادلتغَت ل
 ، أهنا استعملت طريقة القراءة وأما الباحثة استعملت الطريقة الصوتية.   Xادلستقل

 

 اإلدعاء و الفرضية . د
 اإلدعاء .1

النشاط الذي يستخدم الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة يف مهارة  . أ
 التالميذ.قراءة 

 مهارة القراءة هتدف إىل فهم النصوص.  . ب
 الفرضية .2

:    Ha  يوجد تأثَت استخدام الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة يف مهارة
 القراءة لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األوىل كمبار.

 :   Ho تتابع الفقرة يف مهارة ال يوجد تأثَت استخدام الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة
 القراءة لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األوىل كمبار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


