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 الفصل الثاني

 ياإلطار النظر 

 المفهوم النظري .أ
 تأثير .1

1تأثَتىوأثرفيوأيترؾفيوأثرا
تأثَتعندادلعجماللغةاإلندونيسيةكبَتةىووجداخلَتاتأوخيرجشيء

تأليفاخللق،مّلةوواحداألفعاؿ.
منالتعريفاألعلىديكناإلستنتاجأفتأثَتىوادلوارداليتتستطيعظاىرا

أوتغيَتشيءأخرى.
 ةطريقتعريف ال .2

الطريقةىيماتتضمنيفكلعمليةالتعليم،إماتعليمالرياضيات،الفن،
يدةأوغَتاجليدةأاهاالرياضة،علمالكائنةومنغَتىا.كلعمليةالتعليماجل

كتساب،وفيهاالقوانُتالىتداخلهاتسهيالتومنوذجالتقدًن.والديكنمتلكاإل
كتسابإللقاءالشيئإىلادلتعلمجدعمليةالتعليمدوفوجوداإلأفتو

2.)إندونسية(
علىبالذيخيتارهادلدرسليساعدالطالبالطريقةىيالكيفيةأواألسلو

وىيرلموعةمناإلجراءتوادلمارساتوقيقاألىداؼالتعليميةالسلوكية،حت
هباادلعلمداخلالفصلبتدريس درساألنشطةالعلميةاليتيقـو

                                                           
1
 3، ص. Op. Citلويس معلوف السيوعى،   

2
 Abdul Hamid, Op. Cit, hal 3  



8 
 

.وقاؿعلوماتوحقائقومفاىيمللطالبمعُتيهدؼايلتوصيلم
أمحدتفسَتيفكتابرميوليسأفالطريقةىيالوسيلةالصحيحةيفتعليمادلادة

3.)إندونسية(
شاملةومنظمةلتقدًنادلادةاللغوية.وتلكالطريقةغَتالطريقةىيخطة

متناقضة.وىيمعتمدةعلىادلدخلادلختار.ووظيفةالطريقةليستألةلتقدًن
ادلادةالدراسيةبلخطةشاملةلتعليمادلادةاللغوية.وكلهايعتمدعلىادلدخل

4.)إندونسية(ادلؤكدعليو
عنحقيقةاللغة.حقيقةأفادلقاربةىيوادلقاربةىيرلموعةاالفًتاضات

افًتاضةالحتتاجإىلالتبيُتولوكافينشأبعدىاالنقاشدلعرفةفعاليةالطريقة
إذف،إفادلقاربةىيصدؽعاـمطلقا،وأفاللغةىيماالناشئةمنادلقاربة.

التعلم،التكنيةىوفنأوكيفيةونسمعهاوننطقها،والكتابةماتظهرمنالنطق.
5.)إندونسية(والطريقةابرائئيةالتعليم

دـهباادلعلميفتدريسولكيينبغيإىلطريقةالتدريسأساليباليتتستخ
ؽادلتنوعةلًتقيةدموفالطرادلدارسيستخأىداؼالتعليميةأوديلكالطالب

غةولكنمنقبلأحسنإذاادلدارسيهتموفادلبادييفتعليماللمهارةاللغوية،
العربية.ومنادلباديادلهمةاليتجييبأفيكوفواضحةلديناىيأفالطريقةو

أىإفأىداؼحتديدتعليماللغةاليبتتحدددائماىفضوءاألىداؼ،األس
العربيةىوالذيحيددالطرؽواألساليباليتتتناسبوحتقيقىذهومنمث

                                                           
3
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Kalam Mulya 2002) hal 383 

4
 Promadi, Cara Praktis Mengaplikasikan Communicative Language Teaching Dalam 

Pembelajaran Bahasa, Pekanbaru: Suska Press, 2008, hal.3  
5
 Acep Hermawan,Op. Cit, hal 361 
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ونظاـالدرسالذييسو،ىدفوىوالذيحيددطريقةتدرفتحديدادلدرسأل
6يقدمونظرا.

طريقةالتدريسكيفيةيستخدمهاادلدرسللتفاعلبينووالطالبعندعملية
التعلموالتعليم.ولطريقةالتدريسدورضروريالخًتاععمليةالتعلموالتعليم

7.)إندونسية(واخًتاعالتفاعلالًتبوي
بدعلىادلدرسأفحيتارطريقةداـالطريقةىفتعليماللغةالعربيةفالخاست

اسبمعكلالطبقاتولكلالتعليمادلناسبة.واحلقيقةأفطريقةليستتن
ولكناالساسىفاختيارالطريقةىوالغرضمنتعليماللغة.،مدارسُت

 ومنطرؽالتدريساللغةالعربيةفمايلي
 الطريقةادلباشرة .1
االستماع وتعليم االتصاؿ عند ومكثفة مباشرة اللغة تستخدـ طريقة

8.)إندونسية(والقراءةوالكتابةيقاـبوبعدتعليمالكالـ
 طريقةالقواعدوالًتمجة .2

طريقةالقواعدوالًتمجةتؤكدعلىفهمالقواعدللحصوؿعلىمهارةالقراءة
9.)إندونسية(والكتابةوالًتمجة

 ئيةنتقاالطريقةاإل .3
اإل منخالؿمجعالطريقة الفصل أماـ الدراسية ادلادة تقدـ طريقة نتقائية

10.)إندونسية(عدةطرؽالتدريس
                                                           

 
6
 52النافي, تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ص محمود كامل  

1
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Belajar Mengajar, Algesindo: Sinar Baru, 3995, hal 16  

8
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang:MISYKAT, 2009, 

hal 46  
9
 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Pekanbaru : Zanafa Publishing, hal 9  

30
 Ibid, hal 39  
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 الطريقةالسمعيةالشفوية .4
اإل مترين تفضل الطريقة الكتابةىذه مث القراءة مث والنطق ستماع

11.)إندونسية(
 طريقةالقراءة .5

12.نسية()إندوىذهالطريقةطريقةتفضلعمليةالقراءة

بُت التفاعل وفيها ادلدرسة ىف الرمسية التعليم عملية نواة التعليم عملية
ادلكوناتالتعليمية.وتلكادلكوناتمنهاادلدرس،ادلادةالدراسيةوالطالب.

 تعريف الترجمة .3
يبُتادلعٌتالعبارة األخرىأو إىلاللغة اللغة اللفظمن ىيحتويل الًتمجة

13.)إندونسية(ادلستعملاللغةاألخرىىناؾيفاللغة
شخص سَتة ذكر تراِجم: ج الًتمجة ىو القاموسادلنجد يف لغة الًتمجة

14واخالقوونسبو
 سلتلفة. معاف أربعة إصطالحا إيصاؿاألوؿ،الًتمجة عملية ىي الًتمجة

تبُتأوتفسَتاخلربخطابيفاللغةالثاين،ادلعلوماتلألشخاصملحيصلواىا.
باللغةادلصدرية.نفسه الًتمجةالرابع،تبُّتأوتفسَتباللغةادلختلفةوالثالث،ا

ىيعمليةالتحوؿمناللغةإىلاللغةاألخرى.ىذهالًتمجةالرابعةالىتتستخدـ
دائمامنالباحثُتوادلًتجم.

                                                           
33

 Ibid, hal 28  
32

 Ibid, hal 81  
33

 Kadar M. Yusuf, Lot. Cit, hal: 330 
14

 61ص:  المراجع السابقة،دار المشرق ،   
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طريقةالًتمجةىيالطريقةاليتيًتّجميفاللغةاألخرىبوصوؿالدرسترمجة
ا قبلكتب من تصمم الكتب وذلك طبعا اليومية، اللغة إىل األجنبية للغة

15.)إندونسية(
أف يقوؿ يفكتبأجيفحرموف الًتمجة طريقة بأف القائلة النظرية تدعم

 16.)إندونسية(طريقةالًتمجةتوفَتحصةكبَتةيفحيانتا
 الترجمة قسمان: . أ

منلغةأخرىمعأوذلما:الًتمجةاحلرفيةىيوضعلفظمكافلفظآخر
مراعاةادلوافقةيفالنظموالًتتيب.

ثانيهما:الًتمجةالتفسَتيةىيشرحالكالـوبيافمعناهبلغةأخرىبدوف
.وىذاالبحثباستخداـالًتمجةالتفسَتية17مراعاةلنظماألصلوترتيبو.

 معنى الترجمة: . ب
والًتمجةتطلقعلىمعنيُت:
 ىي احلرفية الًتمجة اللغةأوذلما: من نظائرىا إىل لغة من ألفاظ نقل

األخرىحبيثيكوفالنظمموافقاللنظم،والًتتيبموافقاللًتتيب.
ثانيهما:الًتمجةالتفسَتيةأومعنوية:ىيبيافمعٌتالكالـبلغةأخرى

18منغَتتقييدبًتتيبكلماتاألصلأومراعاةلنظمو.
فيمايأيت:ترجمةـشروط عامة في الج.


                                                           
15

 Izzan, Ahmad. Op. Cit, hal: 98 
16

 Hermawan, Acep. Op. Cit, hal: 310 
17

القرآفزلمدعفيفالديندمياطي،    117)جاوىالشرقية،مكتبةلسافعريبللنشروالتوزيع(صمواردالبيافيفعلـو
18

القرآفمّناعالقطاف،   )يفعلـو
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 رفةادلًتجمألوضاعاللغتُتلغةاألصلولغةالًتمجة.مع .1
 معرفتوألساليبهماوخصائصهما. .2
 وفاءالًتمجةجبنيعمعايناألصلومقاصدهعلىوجومطمئن. .3
أفتكوفصيغةالًتمجةمستقلىعناألصل،كأنوالأصلىناؾوال .4

19فرع.

 طريقة الترجمة ةد. مزية و عيوب

 :مزية

1.  اىتماما الطريقة الًتمجةىذه و الكتابة القراءة، مهارة على كبَتا
 واإلمهاؿمهارةالكالـ.

ىامةيف .2 وسيلة لدىالطالبكما األـ اللغة تستخدـ الطريقة ىذه
 عمليةتعليماللغةالعربية.

اللغة .3 تعليمية وسيلة قواعداللغةعاـكما كبَتا اىتماما الطريقة ىذه
 العربيةدقيقةوصحيحة.

 تخدـادلدرسوالطالبلتحليلاللغةالعربية.ىذهالطريقةتس .4

 :ةعيوب

مهمال .1 شيء ادلهارة ىذه حينما الكالـ يتهاوفمهارة الطريقة ىذه
 يستقل.

                                                           
19

 118ص،Op. Citزلمدعفيفالديندمياطي،  
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ىذهالطريقةتستخدـاللغةاألـلغةالتمهديفعمليةالتعليمحىتمل .2
 تصلاللغةالعربية.

يفتعليمحينما .3 العربية اللغة كبَتا اىتماما الطريقة يدرساللغةىذه
20.)إندونسية(ىيمهارة

وأماخطواتلفهماجلملةالعربيةفمايلي:
 شكلاجلملةحتديد .1

 حتديداجلملة،مااجلملةاإلمسيةأواجلملةالفعلية .أ
 حتديدادلسندوادلسندإليو .ب

جػ.نًتجمالكلماتيفاجلملةمطلقا

د.نًتجماجلملةبقواعداللغةاإلندونسية

ذىبالولدإىلادلسجد:األوؿمثل

 ىذهمجلةفعلية .1
 معٌتباللغة .2

telah pergiذىب)مسند(:
seorang anakالولد)مسندإليو(:

kemesjidإىلادلسجد)جررلرور(:
prediket+ subjek+ keteranganالًتكيبيفىذهاجلملة:

إذف،الًتمجةىذهاجلملةباللغة:

                                                           
21

 Zulhanan, Op. Cit, hal: 32-33 
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Telah pergi anak kemesjid

الًتمجةإذف،ةبقواعد/تركيباللغةاإلندونسية.مثنًتجماجلمل.3
 ىذهاجلملةباللغةاإلندونسية:

Seorang anak telah pergi kemesjid

subjek+ prediket+ keteranganالًتكيبيفىذهاجلملة:

 seorang anakالولد)مسندإليو(: .أ
 telah pergiذىب)مسند(: .ب

kemesjid:جػ.إىلادلسجد)جررلرور(

مثلالثاىن:الكتابجديد

 ىذهمجلةإمسية .1
 معٌتباللغة .2

bukuالكتاب)مسندإليو(:

baruجديد)مسند(:

إذف،الًتمجةيفsubjek+prediketالًتكيبيفىذهاجلملة:
buku baruىذهاجلملة:

بدوفنبدؿتركيبها3 .مثنًتجماجلملةبًتكيباللغةاإلندونسية
 21)إندونسية(

 مهارة القراءة .4
                                                           
21

 Agustiar, kaidah-kaidah Dasar Memahami Teks Arab, (Asa Riau, Pekanbaru 2036) hal: 



15 
 

تتبعنا أننا لو ىفالنصفالقرفاآلخَت، كتبعنالقراءة ما حللنا أننا لو
 القراءةتطورمنمفهـو الطريقةالىتكانتتعلمهباىفادلدارسلوجدناأفمفهـو
على معقديقـو علىأفالقراءةعمليةميكانيكيةبسيطةإىلمفهـو يسَتيقـو

 .22تدخلشخصيةاإلنسافبكلجوانبهاأاهانشاطعقلىيستلـز

ىي قراءة ىفاحلقيقة ادلقرؤ، فهم و تعريفالرموز ىيقدرة القراءة مهارة
توجد فيها النصادلكتوب. بالواسطة الكاتب و القارئ بُت اإلتصاؿ عملية

.23)إندونسية(العالقةادلعرفيةبُتاللغةالشفهيوالكتايب

مه من مهارة ىي القراءة يتعلمهامهارة أف الطالب ديكن أساسية ارات
القراءةىيعاملمنعواملمهمةللبناءولعطاءالدوافععلى24)إندونسية( .

القراءة بطريقة واخلربة ادلعرفة الكتساب ديكن25)إندونسية(شخصية.و ال .
القراءة. دوف كثَتة وخربة العلـو التفكَت، مناذج و الثقافة الطالبالكتساب

عمل ادلعلوماتالقراءة على للحصوؿ عملية ألاها اليومية احلياة ىف ضرورية ية
وتوسيعمعارؼالفرد.

اجلهرية. إما و الصمتة إما نطقها ادلقرؤ. فهم و ادلقرؤ نظر القراءة مهارة
ادلقرؤ فهم الثاف ادلكتوب، تعريفالرموز األوؿ فيها، ادلهارتُت تضمن القراءة

                                                           
31ص  1956محمد رشيدى خاطر : مذكرات فى طرق تدريس اللغة العربية : كلية التربية جامعة عين شمس  
22

   
23

 Acep hemawan,Lot.Cit,hal 343 
24

 Pengadilan Rambe,Op,Cit, hal 84  
25

 Zulhannan, ,Lot.Cit, hal 11 



16 
 

تضمن26)إندونسية( القراءة ادلكتوب.مهارة األوؿتغيَتالرموز التعريفتُتفيها.
.27)إندونسية(أفتكوفالصوتوالثاففهمادلقرؤمنالنصالعريب

فيها: جانبُت الىتتضمنها مهارة ىي القراءة أف السابق البياف على بناء
األوؿتعريفالرموزادلكتوبأوتغيَتالرموزادلكتوبأفتكوفالصوت،الثاف

 ؤ.فهمادلقر



 فهم المقرؤ .5
ثالثةعناصرلإلىتماـوتطوير لو القراءة. فهمادلقرؤىوىدؼمنمهارة
علىتعليمالقراءةخصةلفهمادلقرؤفهو:الكلمة,اجلملة،الفقرة.ىذهالعناصر
ذلاالعالقةالقويةىفالقراءة،ارتصاؼالكلماتأفتكوفمجلة،ارتصاؼاجلملة

ارتصاؼالفق ارتصاؼالفصوؿأفتكوفأفتكوففقرة، أفتكوففصوؿ، رة
.قسمالتاىل،يأمرادلدرسالطالبأفخيلصوااالنصالذين28)إندونسية(كتاب

أو الفردية  تصوره الىت ادلدرسالطالبلطلبالكلمة وكذالكيأمر يقرئواه.
.29)إندونسية(العملية

القواعد. ادلفرداتو باستيعاب متعلقة النصالعريب قراءة على القدرة و
مهارةالقراءةىيقدرةإنتقاؿادلعٌتمنالصفحةادلطبوعةإىلعقلالقارئ،

                                                           
26

 Ahmad Izzan, Op. Cit, hal 349 
21

 Muspikahendri,Op. Cit, hal 301 
28

 Abdul Mu’in, ,AnalisisKontranstifBahasa Arab danBahasa Indonesia , Pustaka Al 

HusnaBaru, Jakarta,2004 hal 312 
29

 Ahmad izzan, Op.Cit, hal 352 
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وبطالقةمنالصفحة ىيالفهمادلعاينادلباشرة اليتنعلمها أيأفالقراءة
30.)إندونسية(ادلكتوبةأوادلطبوعة
وجبعلىادلدرسأفيعلمويتطورفهمادلقرؤىفاللغةالعربيةىذهادلهارةي

العربية. اللغة تعليم ىف الفرح و السهل الطالب يشعر حىت  الطالب. على
الوافية بادلفردات الطالب ادلدرس يذيد بينها: طروؽ ذلا ادلهارة ىذه دلتناوؿ

وغَت أفالـ صورة، مثال: الوسائل باستخداـ ادلقرؤ. فهم ذالكالكتساب
31.)إندونسية(
ادلدسالختيارتعليم لكى فيوجبعلى السرور. تعليم يكوف أف القراءة

مهارة لتطور دوافع يكوف أف اجلميل ادلقرؤ ادلرحلة. و بالرغبة ادلطابق ادلقرؤ
التاريخ، التمثيلية، األقصوصة، من تشتمل القراءة مادة مث، من و القراءة.

وؽلًتقيةرغبةللقراءة.الرواياتوغَتذالك.ىذهالطر
 أنواع القراءة .6

بالنظرة (1 ادلقصود القارئادلعٌت هبا تلكالىتيدرؾ ىي الصمتة القراءة
.أمااذلدؼمنالقراءةالصمتةالكتيسابالتعريف،الفكرة32اجملردةمنالنطق

 .33)إندونسية(األساسيةأوتفاصيلها،حتتاجالقراءةالصامتةحالةاذلدؤلًتكيز
القراءةاجلهريةىيبنظرةالعُت،نطقاللساف،فيتمكنادلدرسمنمعرفة (2

 .واذلدؼاألساسيىوليستطيعالطالب34أخطاءطالبوأثناءالقراءة

                                                           
     

186المرجع السابق ص محمد كامل الناقة،  
31

   
31

 Ahmad Izzan, Lot,Cit hal 352    

83, مكتبة غريب ص طرق تدريس اللغة العربيةعبد المنعم سيد عبد العال,  
32

   
33

 Mu’in Abdul, Lot, Cit,hal 312 

89ص  المراجع السابقةعبد المنعم سيد عبد العال,  
34
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35)إندونسية(أفيقرؤاالنصجيدةومناسبةمنظماألصواتىفاللغةالعربية
غةالعربيةألاهاتتيحإفالقراءةاجلهريةمفيدةجداىفادلرحلةاألوؿلتعليمالل

فرصةكبَتةلتدربعلىالنطقالصحيححبيثتؤديإىلتأصيلاالتباطات
بُتنطقالصوتورموزادلكتوبولذلكيقاؿإنوينبغيأفتقتصرمرحلة

 36القراءةاجلهريةعلىادلرحلةاألوؿفقطمنتعليماللغة.
اءشجاعةالطالبالسريعةوىذهالقراءةالسريعةهتدؼإىلبنالقراءة  (3

بالقراءةالسريعة.وادلطلوبىناالقراءةعلىاألجزاءالرئيسيةدوفالفهم
 37.)إندونسية(

لدى (4 القراءة سرعة مترف إىل هتدؼ القراءة ىذه االستمتاعية، القراءة
 38.)إندونسية(الطالبواستمتاعهاوبناءالرغبةفيها

 أغرض دروس القراءة .7
1)  على الطالب قدرة وأدائوتنمية نطقو وجودة فيها، وسرعتها القراءة

 ومتثيلةللمعٌت.
يسمع،وفهموفهماصحيحا،ونقده (2 تنميةقدرةالطالبعلىتتبعما

 واالنتفاعبوىفاحلياةالعملية.
فهموللمقرؤفهماحصيحا،ومتييزهبُتاألفكاراألساسيةوالعرضيةفيو، (3

 وتكوينواألحكاـالنقديةعليو.

                                                           
35

 Ahmad Izzan,Lot, Cit, hal. 349  

192ص  المرجع السابقةمحمد كامل الناقة، 
 36

  
31

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran 

Bahasa Arab(2). Yogyakarta: Diva Press.  2033 hal 64   
38

  Ibid, hal 64    
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الطالبإىلالقراءة،ودفعوإىلاالتصاؿمبايالئمووينفعومنتنميةميل (4
 الكتبوادلطبوعات.

 حتصيلادلعلوماتوتنميتهاوتنسيقها. (5
والًتاكيب (6 ادلفردات من الطالب حصيلة تنمية و اللغوى، الكسب

 اجلديدةوالعباراتاجلميلة.
 تدريبالطالبعلىالتعبَتالصحيحعنمعٌتماقرأ. (7
الطالبعلىالبحثواستخداـادلراجعوادلعاجمواالنتفاعازديادقدرة (8

 بادلكتبةوالفهارس.
سلتلف (9 األساليبفى أصحاب و األدباء من اجمليدين بنتاج االتصاؿ
 .39العصور

 أهداف مهارة القراءة .8

اذلدؼيتكوفمناذلدؼالعاـواذلدؼاخلاصفاذلدؼالعاـفيما وىذا
يلي:

دلعرفةكتابةنصاللغة. (1
 لبناءادلعٌتواستخداـادلفرداتاألجنبية. (2
 لفهمادلعٌتالسياقي. (3
 لفهمادلعٌتاالتصايلادلتضمنىفالكلمة. (4
 الفهمعلىسياؽالكلمةواجلملةوالفقرة. (5
 لبناءالقدرةعلىتفسَتادلقرؤ. (6

                                                           
 85ص  1988جورت الركابى, طرق تدريس اللغة العربية, دار الفكر,  
39
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 لبناءالقدرةعلىتعرؼادلعلوماتالضروريةادلتضمنةىفالنص. (7
 قبُتالفكرةالرئيسيةوالفكرةادلساعدة.لبناءالقدرةعلىالتفري (8
خالصة (9 أاها حيث من الضرورية األحواؿ تعُت على القدرة لبناء

 40.)إندونسية(
أمااذلدؼاخلاصللمرحلةادلتوسطة:

 لبناءالقدرةعلىاكتشاؼالفكرةالرئيسيةوالفكرةادلساعدة. .1
41.)إندونسية(لبناءالقدرةعلىتكرارعدةمضموناتادلقرؤ .2

أساس القراءة طريقة أف السابق البياف على األجنبيةال بناء ستيعاباللغة
تعليمادلفرداتبالنطقالصحيحمثفهممعنها. باستيعابادلفردات.مبدأ مبدأ

نطقالكلمةباجليدة استيعابالعناصرالصغرىسيدؿاستيعاباللغةبالكافة،
.42)إندونسية(الصحيحةوالصحيحةىيعاصمةأساسالقراءة

اختبارات يلي: فيما اختبارات باستخداـ العربية اللغة ادلقرؤ فهم لقياس
.43)إندونسية(متاعدد،سوابوخطاء,ملئالفرغ،مزوجة

 المفهوم اإلجرائي  . ب
وأما خطوات استخدام طريقة الترجمة على ترقية قدرة الطالب في . 1

مايلي:ففهم النصوص
 عنادلادةادلاضية.يةالطالبباللغةالعربسأؿادلدرسي .1

                                                           
41

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

Press, hal 362 
41

 Ibid,hal 164 
42

 Muspikahendri,Lot,Cit, hal 301 
43

 Abdul Hamid, MengukurKemampuanBahasa Arab UntukStudi Islam, Malang:UIN-

Maliki Press, 2030, hal 61  
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 يأمرادلدرسالطالبقراءةالكتب. .2
 يعطيادلدرسلطالبادلفرداتاجلديدة. .3
 .الطالبطريقةالًتمجةصحيحاشرحادلدرسي .4
 .كتبادلدرسادلفرداتالصعبةىفالسبورةي .5
ادلدرسي .6 النصوصدعو بادلادةالطالبليًتمجة ادلتعلقة اليت ادلادة عن

 اجلديدة.
 عطيادلدرسالفرصةلطالببأفيسألواعنادلادةاليتيشرحادلدرس.ي .7
ادلدرسي .8 ادلادةسأؿ فاعلوعن "ومن  "ماموضعو؟" كيفمثل "و ؟"

 طريقةقصتو؟"
.عطيادلدرساذلديةللطالبدلنجييبالسؤؿالصحيحي .9
.رات قدرة الطالب في فهم النصوص. مؤش 2
 العربيةبالفصيحوالصحيحيقرأالطالبالنص .1
 يستطيعالطالبأفخيرجوااألفكاراألساسيةكلالفقرة .2
 يستطيعالطالبأفيعرفوامعٌتيفىذهالفقرة .3
 يستطيعالطالبأفيفرقوابُتادلذكروادلؤنث .4
 يستطيعالطالبأفيفرقوابُتمجلةالفعليةومجلةاإلمسية .5

 الدراسة السابقةجـ. 
حتت2016"ويليندراأريادي"سنةبالبحثعنوىذاالبحثقدقامت

ادلوضوع"فعاليةاستخداـطريقةالقراءةباللعبةاتصاؿالقصةلًتقيةقدرةفهم
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حسنة اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف التالميذ لدى العربية اللغة نصوص
القراءة يتلخصالباحثأفطريقة البحثفيمكنأف نتائجىذا أما بكنبارو.

لدىب العربية نصوصاللغة فهم قدرة لًتقية فعاال يكوف القصة اتصاؿ اللعبة
أف عليو دؿ كما بكنبارو. حسنة اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف التالميذ

Tt=أكربمناجلدوؿ"5.43 داللة يفدرجة داللة2001=%5" ودرجة
يعٍت2068=%1 ،Hoمردودة طريHaو أّف على تدؿ وىذه قةمقبولة.

التقليدواحلفظباستعماؿلعبةصعودالسّلمتكوففعااللًتقيةاستيعابادلفردات
العربيةلدىالتالميذيفادلدرسةادلتوسطةالدينيةحسنةبكنبارو.

 " عن للبحث الباحث أريد البحث ىذا يف طريقةاَتثتأو ستخداـ
 لدىترقيةعلىالًتمجة العربية اللغة نصوص فهم يف الطالب قدرة

".سالوكمبارادلتوسطةاإلسالميةدارالفالحةمدرسيفطالبال

 فروض البحثد. 

لدى العربية نصوصاللغة الطالبيففهم قدرة ترقية وجود الطالبإذا
ترقيةقدرةالطالبيففهمنصوصاللغةالعربية.باستخداـطريقةالًتمجةعلى

Haترقيةقدرةعلىستخداـطريقةالًتمجةاَتثتأ:يوجدعالقةاذلاـعن
نصو فهم  الطالبيف الطالبيف لدى العربية دارمدرسصاللغة ة

سالوكمبار.الفالحادلتوسطةاإلسالمية
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Ho عن اذلاـ اليوجدعالقة الًتمجةاَتثتأ: ترقيةعلىستخداـطريقة
دارمدرسةاللغةالعربيةلدىالطالبيفقدرةالطالبيففهمنصوص

 سالوكمبار.الفالحادلتوسطةاإلسالمية


