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 الفصل الثانى
 النظري اإلطار

 المفهوم النظري . أ
 . تعريف الفعالية1

معٌت الفعالية يف ادلعجم ادلورد من  4الفعالية ىي فاعلية ,تأثَت ,نفوذ.
كلمة "الفعالية" من كلمة 5باللغة العربية فعال "Effectالكلمة اإلصلليزي " 

ادلؤقر الذي يؤدي إىل . جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ, 6"فعال"
 7النتيجة.

الفعالية عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة, التخطيط أو 
 الربنامج, القرار أو اذلدف ادلثايل. 

ويقصد بالتعليم الفّعال ىي التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة 
قدر من شلكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب 

. بناء على التعريف السابق أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ 8ادلكاسب الًتبوية األخرى
 الواجبة الرئيسية, للوصول إىل أىداف ومطابقة بالوقت. 

بناء على التعريف السابقة أن الفعالية ىي معيار حتقيق الغاية اذلدف اليت    
ة. ألن الفعالية ىي خططها من قبل. إذا بلغت الغاية واذلدف فيكون فعالي

 مناسب بُت التوقيع واذلدف ادلنشود.
 
 

                                                           
 (Multi Karya Grafi  , يغياكرتا: قاهوش العصرى أتابيك علي(  

4
   

 

للوالييي( عربي دار العلن–)قاهوش اًكليسي  الوورد الحذيثهٌير البعلكي والذكتور رهسي هٌير البعلكي, 
5
 

444, ص. عربي-الوٌور أًذوًيطيهحوذ فيروز وأحوذ ورصوى , هٌور قاهوش  
6
 

7
 854( ص7897, دار الوشرف: بيروت , الوٌجذ في اللغة واألعالملوبص هعلوف 

 

٢4، ص.7887, )عواى: دار الفالح(، أضاليب تذريص اللغة العربيةهحوذ علي الخولي, 
8       
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 التطبيق. 2

 أ. تعريف التطبيق
. و يف 9جاء يف ادلعجم إندونسية كبَتة أن معٌت تطبيق ىو ريع, طريقة 

عجم معٌت اتطبيق يف ادل. 10ادلعجم ادلنور أن تطبيق ىو مطبقة, شلارسة, تكتيف
 11باللغة العربية تطبيق, تنفيذ. "Aplication" ادلورد من الكلمة اإلصلليزي 

التطبيق يف اإلصطالح ىي عبارة عن " رلموعة من ادلفاىيم واحلقائق وادلعارف 
 وادلبادئ واالجتاىات اليت ينبغي على ادلتعلمُت تطبيقها تطبيقا عملّيا.

أما التطبيق فهو عبارة عن القيام بالفعل النظري وتطبيقو فعال حىت  
يكون واقعا زلسوسا بعد العلم بو نظريا, والًتتيب الصحيح ىو أن يكون 
التنظَت قبل التطبيق, فإن العلم يسبق العمل.وعند بادودو وزين أن التطبيق ىو 

 حال وطريقة ونتيجة. 

 :أما عناصر التطبيق عند وىاب كما يلي 

 ادلطبق يوجد الربامج .1

 يوجد رلموعات اذلدف .2

 12يوجد التطبيق .2

                                                           
8
 http://kbbi.web.id/terap-4 , diakses pada 71-17-4177 

71
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir kamus Arab Indonesia, penerbit pustaka 

progressif, Surabaya. 7887  hal 941 

77
عربي دارالعلن للوالييي( -ث )قاهوش اكليسيهٌير البعلكي والذكتور رهسي هٌير البعلكي , الوورد الحذي   

74
  ( http://eprints, uny.ac.id / 8٢٢7/bab% 414,19419447116. Pdf, Pengertian 

Penerapan, hal:7, diakses pada pukul 14.51,tanggal 47 september 4179 

http://kbbi.web.id/terap-2
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بناء على التعريف السابق, أن التطبيق ىو اإلجراءات اليت تعمل بو    
 استخدام منوذج التعليم للحصول على األىداف ادلطلوبة.

  (Phonetic Method). الطريقة الصوتية3
  (Phonetic Method)يةطريقة الصوتمفهوم ال . أ

 وغَت بانتظام التعليمية ادلادة عرضب ةقًتنت شاملة خطة ىي الطريقة  
وجود الطريقة ىف التعلم إلنشاء البيئة اليت تسهل  .ادلدخل على وبناء متضاربة

الطريقة ىي  ىف استعمال من الضرورة 13هبا التالميذ ىف التعليم ادلادة التعليمية.
تبسيط التالميذ. إن الطريقة ىي من ادلؤثرة ىف التعليم لنجاحها ىف وجود البيئة 

 14ادلكون الضروري ىف وجود البيئة ادلؤثرة عند التعليم.
 :كلغة أجنبية فهي  اللغة تدريس طرق نواعأ 

 طريقة الًتمجة  -1
 الطريقة ادلباشرة -2
 الطريقة السيكولوجية -3
 الطريقة الصوتية -4
 الطريقة الطبيعية -5
 الطريقة القراءة -6
 الطريقة السمعية الشفوية  -7
 15الطريقة التولفية -8

                                                           
7٢

 Milan Rianto,  Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran, (Malang: Pusat 

Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP,4116), hal.77. 

74
  Milan Rianto, Ibid.hal.6. 

 32ص.(، Kreasi Edukasi،2002: دكتور يثمر الدين بردانشاه، طريقة التدريس اللغة العربية من النظارية إىل الطبيقة، )باكنبارو 15
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. قال قة من طرق تعليم اللغة العربيةريطالطريقة الصوتية ىي إحدى ال  
بعض أىل اللغويُت أن الطريقة الصوتية تعرف بالطريقة النطقية ألهنا تفضل 
دترين اللسان، شلارستها بطريقة السمع و الكالم و ىي تقدم ادلادة مبمارسة نطق 

مادة الدرس يكتب  17وبتمرين القراءة. 16نبيةالكلمة و اجلملة من اللغة األج
قاعدة الطريقة الصوتية ىي إعطاء الدرس يف 18بكتابة صوتية ليست ىجاءا.

األول بتمرين اإلستماع مث نطق الصوت إما كلمة قصَتة و مجل طويلة مث 
تركبيها حىت تكون قصة أو حوارا. و أما درس النحو و اإلنشاء يعلمهما 

ىذه الطريقة تبدأ من خالل دترين نطق ادلفردات و   19ادلدرس باستقرائي.
   20والكلمات األجنبية ادلتعلمة.

الصوتية ىي الطريقة اليت تبدأ ، أن الطريقة بناء على تعريف السابفة  
لصوت، مث ادلفردات و اجلمل، مث ىذ ا ءلقااإلتدريب تدريب السماع و بب

 و  تدريب احملادثة. ءتدريب اإلنشا
 

 :(Phonetic method)أهمية الطريقة الصوتية   . ب
 ىف تعلم اللغة العربية الميذليّسرع فهم الت .1
 تساعد التالميذ على قراءة الكلمات اجلديدة بصورهتا ادلفردة ويف السياق أيضا  .2

 مدخل لتدريس القراءة يؤكد على العالقة بُت شكل احلرف وصوتو .3
 

                                                           
16

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

Jogjakarta . . 4174) hal. 791.  

77
 Prof. Dr Aziz Fachurrozi, Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional dan Kontemporer, ( 

PT RAJAGRFINDO Persada: Jakarta, 4176) hal. 444   

79
 Acep Hermawan. Op. Cit. hal.791. 

78
 Ulin Nuha, Op. Cit. hal.797.   

41
 Sudjana, Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipasif, Bandung: 4171, hal.7-9  
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 يساعد التالميذ على إكتساب مهارة القراءة والكتابة قراءة الكلمات غَت مألوف  .4
 داء عملية تدريس اللغة العربيةأليسهل ادلدرس ىف   .5

 
 :(Phonetic method)ج. عملية تنفيذ الطريقة الصوتية 

 يبدأ التعليم بتدريب االستماع .1
الفيديو و ادلوسيقي او يقرأ ادلدرس مقرئات اللغة األجنبية أمام الفصل أو بتقدًن  .2

أن يهتموا  تالميذمث ديارسون كيفية القراءة بالدقة. ينبغى لل  تالميذيستمع إليها ال
 بالتنغيم واحلركات وادلالمح عند القراءة.

 ونواة تلك ادلقرئات تركب بأحسن تركيب حىت تصبح مقرئات كاملة.  .3
 يعطي ادلدرس التالميذ مجلة قصَتة مث طويلة. .4
 تالميذمث يناقش ال تالميذوديكن أو يوّقف ادلدرس تلك النوات بعد أن فهم ال .5

 تلك النوات مث ينطلق ادلدرس إىل اخلطوة التالية.
ىف هناية التعلم والتلعيم التالميذ ينبعى للمدرس أن يعطى التمارين التطبيقية لكل  .6

 عما يتعلق بتمرين القراءة واحملادثة 
يعطى ادلدرس ذلم مالحظات خاصة، التلخيصات، التشجيعات ليجتهدوا ىف  .7

 21التعلم وأداء الواجبة ادلنزلية.
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

Ahmad Izzan,  Metode Pembelajaran Bahasa Arab,  Bandung PT: Humaniora, Maret 

3111), Hlm.  91-93  
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 د. أهداف تدريس األصوات:
من  تالميذالتعليم ادلعيارى و يهدف ىذا النوع من التعليم إىل دراسة ما اكتسبو ال  (1

 األصوات يف لغتو األم قد خيتلف عن األصوات العربية يف كثَت أو قليل.
أمناط جديدة  تالميذالتعليم ادلنتج  و يهدف ىذا النوع من التعليم إىل إكساب ال (2

من اللغة )العربية ىنا( و تدريبة على نطق أصوات و خاصة األصوات الىت مل 
 تكن ىف اللغة األم عند الدارس.

 هتدف إىل حتسُت قدرة التالميذ على قراءة الكلماتطريقة  (3
التعليم الصوتى  ويهدف ىذا النوع من التعليم إىل تزويد الدراس مبعلومات عن  (4

 22خصائص اللغة العربية و مالمح النضام الصويت فيها.
 

 23أقسام األصوات ومخارجها . ه
 أقصى احللق ) اذلمزة ,ه( .1
 أوسط احللق) ع ,ه(  .2
 أدىن احللق) غ ,خ(  .3
 أقصى اللسان وما فوقو من احلنك االعلى)ق(  .4
 أسفل من وضع القاف من اللسان )ك(  .5
 من وسط اللسان وبُت وسط احلنك االعلى) ج ,ش ,ي(  .6
 من بُت أول حافة اللسان وما يليو من االضراس)ض( .7
 من أدىن حافة اللسان اىل منتهى طرفو)ل(  .8
 من طرف اللسان بينو وبُت مافوق الثنايا)ن(  .9
 النون غَت أنو ادخل يف ظهر اللسان قليال ألضلرافو اىل الالم)ر(من سلرج  .10

                                                           
  175،ص. (1985مكة، )جامعة أم القرءة،دليل عمل يف إعراد ادلوار التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدى أمحاد طعيمة،  23

23    58-57( ص. 2017, ) بكنبارو : تعليم علم األصوات بُت النظري والتطبيقي رشدي ,  
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 شلا بُت طرف اللسان وأصول الثنايا)ط ,د ,ت( .11
 شلا بُت طرف اللسان وفوق الثنايا) ز ,س, ص( .12
 شلا بُت طرف اللسان وأطراف الثنايا)ظ ,ذ ,ث( .13
 من بُت باطن الشفة السفلى واطراف الثنايا العليا)ف( .14
 ,م ,و(من بُت الشفتُت) ب  .15
 من خياشم )ن اخلفيفة( .16

 
  (Phonetic method)مزايا الطريقة الصوتية . و

 ن مهارة القراءة واحلوار بالطلق اللساين ودترين اإلنشاء.يىذه الطريقة دتر  .1
على استماع أخطاء القراءة وحوار ادلدرس أو من زمالئهم مث تلك  لتالميذيقدر ا .2

 األخطاء تغَت وتصلح مواقع تلك األخطاء
على استيعاب رمز كيفية القراءة هبذه الطريقة بدال عن طريقة قبلها  تالميذاليقدر  .3

 ماعدا استيعاب احلوار.
   

 (Phonetic method)عيوب الطريقة الصوتية ز.
ىذه الطريقة حتتاج إىل ادلهارة واجتهاد ادلدرس وكذلك التصميم والوقت  .1

 الكايف.
الذين ليس ذلم  تالميذوالسيما التطبيق ىذه الطريقة صعوبة للمرحلة األوىل  .2

ويعلمهم  تالميذمعارف عن اللغة األجنبية. فلذا ينبغى للمدرس أن يشجع ال
 بالعملية االتصالية.

على ادلادة الدراسية طافية إن مل يصمم ادلدرس ادلادة الدراسية   تالميذاستيعاب ال .3
ادلعرض غَت تام. كاملة. ادلثال مادة القراءة الىت قدمها ادلدرس قليلة. واحلوار 
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وينبغى للمدرس أن ينظم تناسب الوقت بادلادة الدراسية حىت يستوعبهما 
 24.تالميذال

 مهارة القراءة .4
 تعريف مهارة القراءة . أ

إن القدرة اللغوية رلردة وتعتمد على استخدام اللغة. إن ادلهارات اللغوية 
  25تتكون من مهارة االستماع، الكالم، القراءة ومهارة الكتابة.

حقيقة القراءة عملية االتصال بُت القارئ والكاتب من خالل الناس الذي كتبو. و 
مهارة القراءة قدرة ادلرء على  26وىناك رابطة معرفية بُت اللغة الشفهية والكتابية.

 27التعريف وفهم مضمون الشيئ ادلكتوب بالتلفيظ و حتليلو داخل القلب.
السمعية والبصرية وقدرات مهارة القراءة مهارات تتمثل ىف ادلهارات 

التعرف واستعمال ادلفردات وفهم ادلادة ادلقروءة واستيعاهبا ومهارة القراءة الصامتة 
مهارة القراءة قدرة على التعرف وفهم مضمون الكتابة 28ومهارة القراءة اجلهرية.

بنطقو داخل القلب. وحقيقة القراءة عملية االتصال بُت القارء والكاتب من 
 29الذى كتبو. وىناك رابطة معرفية بُت اللغة الشفهية والكتابية.خالل النص 

القراءة ىي عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت الكالم والرموز الكتابية, وتقوم على 
رؤية الكلمات ادلكتوبة وإدراك معناىا للوقوف على مضموهنا والعمل مبقتضاىا. 

                                                           
34 Ahmd izzan, Op.Cit, hlm 93 

35
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hal 61 

36
 Acep hermawan, Loc.Cit.  hal 124  

37 Muspika Hendri, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Pekanbaru: Suska 

Press,3112).Hal.117 

 International Islam1996, hlm :, تعليم اللغة العربّية  عبداهلل عبد الرمحن الكندري َوابراىيم زلمد عطا 28

165University Library. 

39
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab..Op-Cit hal 142 
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تجاوز ذلك فهي عملية إن القراءة ال تقف عند حد النطق بالكلمات بل ىي ت
ذات أبعاد متعددة, تبدأ بالتعرف إىل احلروف والكلمات, مث النطق بتلك 
الكلمات كما ىي, مث الفهم الدقيق ذلا, مث الربط بُت جوانب ادلادة ادلقروءة 

 30الستخراج الفكرة منها.
قدرة فهم أشياء ادلكتوبة بناء على التعريف السابقة أن مهارة القراءة ىي 

 .ها ) األساليب ادلكتوبة( لفظا ومستقرا ىف الذىنوتعريف
 

 أهداف تدريس القراءة . أ
 األىداف من تعليم القراءة منها:

  إن القراءة وسيلة اساسية لكسب ادلعرفة, وهبا يستطيع اإلنسان أن يتحرر من  -1
 ربقة األمية ليحصل على ادلعلومات واخلربات وادلكتوبة باللغة اذلدف.

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

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

 روء يف احلياة ادلشكالت فيها.بادلق
هتيئة الفرصة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة, مع تنمية القدرة على   -5

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

  31أنواع القراءة ادلختلفة.
 

                                                           
 78ص , ادلرجع السابقمجال عبد الناصر زكريا,  30

 نفس ادلرجع 31
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 قسيم القراءة: ج. ت
 القراءة الصامتة  (1

القراءة الصامتة ىي تلك الىت يدرك هبا القارئ ادلعٌت ادلقصود بالنظرة اجملردة 
القراءة عملية فكرية ال دخل للصوت فيها, ألهنا حل  32من النطق أو اذلمس.

الرموز ادلكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة, وليس رفع الصوت فيها بالكلمات 
  33إال عمال إضافيا.

 القراءة اجلهرية (2
القراءة اجلهرية تشتمل على تتطلبها القراءة الصامتة, من تعرف بصري 

ا ومعانيها, وتزيد عليها التعبَت الشفهي عن للرموز الكتابية, وإدراك عقلي دلدلولته
ىذه ادلدوالت وادلعاىن, بنطق الكلمات واجلهر هبا, وبذلك كانت القراءة اجلهرية 

 34أصعب من القراءة الصامتة.
 القراءة اإلستماعية (3

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

أن يعرف القراءة بالعُت. والبشرية بدأت باألذن حُت الستخدمت ألفاظ اللغة 
 35وتراكيبها.
 
 

                                                           
 83الدكتور عبد ادلنعم عبد العال, طرق تدريس اللغة الربية, )القاىرة : دار غريب(. ص, 32

 123(, ص. 1983الدكتور زلمود علي السلمان, التوجيو ىف تدريس اللغة العربية, )القاىرة: دار ادلعارف,  33

 86( ص, 1988لعربية, ) دمشق: دار الفكر, الدكتور جودت الركاىب, طرق تدريس اللغة ا  34

 نفس ادلرجع.  35
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 القراءة السريعة (4
الغرض األساسي من القراءة دتكُت ادلعلم من اخًتان صور الكلمات يف 

الفهم, والقراءة السريعة ال تعٌت ذىنو ليصبح قادرا على القراءة السريعة ادلقرونة ب
يف البداية الوقت وإمنا ادلراد هبا أن يظهر على نطق ادلتعلمُت الرتياح لدى التعامل 
مع النص, دون تفكَت كثَت, فينتقل من كلمة إىل أخرى, ومن سطر إىل آخر 

 36بسهولة ويسر وال يبدو عليو العناء واالجهاد.
 القراءة التليلية (5

ىي اليت حيتاجها القارئ عندما يرغب يف غحص موضوع القراءة التليلية 
بعمق وتأمل وتتميز ىذه القراءة بالًتاث واألناة, لفهم ادلعاين مجلة وتفصيال, 

 37وعقدة مقارئة وبُت ادلعاىن الىت دتاثلها أو ختتلف معها.

 فالقراءة اجلهرية موقع ىام يف أى برنامج لتعليم مهارات اللغوية:

هرية ىذه ىام من أمهية موقعها يف حياة اإلنسان ونشاطاتو يف وتستمد القراءة اجل
اجملتمع. وكذلك ىذا البحث يهدف لًتقية مهارة القراءة اجلهرية عند التعلم اللغة 
العربية. وللقراءة وظائف يذكر منها: تشخيص الصعوبات اليت يواجهها دلادة يف 

لقواعد النحوية, تعريف الكلمات, إكتشاف مشكالتو يف النطق, تعريف فهمو 
تثبيت اإلدراك البصرى للكلمات و تعريفها خاصة يف ادلراحل األوىل, تدريب يف 

 38ادلادة على دتثيل ادلعٌت, وقراءة النص قراءة معربة.

 

                                                           
 69( ص. 1995الصميلى, اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا.)لبنان: أوراق جامعية, يوسف   36

 138( ص. 1992أمحد فؤاد علهان. ادلهارات اللغوية ما ىيشها وطرائق تدريسها,)  37

 183رشدي أمحد طعيمة, تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا, جامعة ادلصورة م,ص. 38
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 المفهوم  اإلجرائي. ب
 (Phonetik Method)الطريقة الصوتية أما خطوات  
 االستماع يبدأ ادلدرسة التعليم بتدريب. 1
 وكل التالميذ يستمعوهنا ويقلدوهناادلفردات اليت تتعلق بادلوضوع تقرأ ادلدرسة  . 2
مبخارج احلروف الصحيحة وكل التالميذ  مث تقرأ ادلدرسة مجلة قصَتة مث طويلة .3

 يستمعوهنا ويقلدوهنا
 ادلعٌت ادلفردات والكلمات واجلملة يف النص تقرأ ادلدرسة. 4
 ما قرأت ادلدرسة معايكّرروا لتطلب ادلدرسة كل التالميذ . 5
 الصحيحة احلروفخارج مناسبة مبقرأ التالميذ النص .  ي6
 اتتعطى ادلدرسة التمرين التطبيقية لكل التلميذ ىف هناية التعلم والتلعيم بتمرين .7

 َوإجابة السؤال من نص القراءة القراءة
ليجتهدوا ىف  تعطى ادلدرسة ذلم مالحظات خاصة، التلخيصات، التشجيعات  .8

 التعلم وأداء الواجبة ادلنزلية
 تقوم ادلدرسة بالتقوًن. .9

دلعرفة قدرة التالميذ يف القراءة يستطيع أن حيدد مؤشرات كما يلى:و   

  الصحيحة مبخارج احلروفقراءة  علىيقدر التالميذ 
  تفريق القراءة بادلد والقصر عند قراءة نّص اللغة العربية علىيقدر التالميذ 
  على ذكر ادلفردات يف نّص اللغة العربيةيقدر التالميذ 
  على ذكر ادلفردات فقرة ففقرةيقدر التالميذ 
 يستطيع التالميذ أن يقدموا الفقرة الرئيسية من القراءة 
    من نص قراءة اللغة العربيةإجابة األسئلة  علىيقدر التالميذ 
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 ج. الدراسات السابقة
مستخدم كادلقارنة إلبتعاد التقليد عن كتابة علمية سة السابقة ىي حبث االدر 

 ولتأكيد  البحث الذي قام بو الباحثة. ومن الدراسة السابقة ىذ البحث كما يلي:
فعالية  الطريقة " البحث الذي تبحث أخىت سييت حفصة حتت ادلوضوع :. 1

الكالم  الصوتية باستخدام لعبة "نعم أم ال" ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة
 ."لدى تلميذات ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبارو

الطريقة الصوتية باستخدام لعبة "نعم أم ال" ىف اخلالصة من ىذا البحث أن 
لًتقية مهارة الكالم لدى تلميذات ادلدرسة  يكون فعاال تعليم اللغة العربية

 .وادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبار 
فّعالية استخدام حتت ادلوضوع :  خَت النساء أما حبث الذي تبحث أخىت  .2

طريقة القراءة بوسيلة لعبة الصورة واجلملة ادلقطعة لًتقية مهارة القراءة لدى 
البحث الذي تبحث عنها  باكنبارو. 10رسة العالية احلكومية دالطالب ىف ادل

القراءة يف مادة اللغة العربية يف الباحثة تطبيق الطريقة الصوتية لًتقية مهارة 
وأما فرق بُت األحباث ادلوجودة  ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ادلتقسن  بكنبارو.

الصوتية لًتقية مهارة القراءة  ستخدام الطريقةوىذا البحث يعٍت ترّكز الباحثة يف ا
 .ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل يف مادة اللغة العربية لدى التالميذ،

 
 د. فروض البحث

Ha :   لدى  اللغة العربية تطبيق الطريقة الصوتية فعال لًتقية مهارة القراءة يف مادة
 تالميذ يف ادلدرسة  ادلتوسطة االسالمية ادلتقُت بكنبارو.

Ho :  اللغة العربية تطبيق الطريقة الصوتية غَت فعال لًتقية مهارة القراءة يف مادة 
 تالميذ يف ادلدرسة  ادلتوسطة االسالمية ادلتقُت بكنبارو. لدى

 


