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الفصل الثانى

اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
الفعالية.1

الفعالية هي حال يدل على حصول احلاصل املعني، بوجود اإلتفاق بني العامل و 
اهلدف. أو تسمى مبنظمة اليت جتد و تستخدم موارد طبيعية عند حتقق الغرض العام. 

الوظيفة الرئيسية والغرض و ومن هذا التعريف إستنباط أن الفعالية متعلقة مبحقق مجيع 
. ويقصد بالتعليم الفعال هو التعليم الذي 14متام الوقت و كذلك مشاركة من األعضاء

يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعلم بأقصر الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع احلصول 
.15على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية األخرى

طريقة القراءة.2

التعليم لسهولة تقدمي مادةوسيلة اليت تستخدمها املدرس عند الطريقة هي
. طريقة التدريس هي النظام 16الطالب يف الفهم و اإلستيعاب الدرس باجليد و املمتع

الذي يسري عليه املدرس فيما يلقيه على التالميذ من دروس وما يبعثهم إىل حتصيله من 

14 E Mulyasa, ManajemenBerbasisSekolah, Bandung: RemajaRosdakarya, 2004hal82
- 31،  ص. 1982رياض:اململكة العربية السعودية،أسالب تدريس اللغة العريبة، حممد علي اخلويل،15

32.
16Ahmad Izzan, Op.Cit. hal. 72.
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ارة الالزمة و املعلومة املختلفة من غري مهارة و نشاط حيت يكسبوا اخلربة النافعة وامله
م من األغراض السامية اليت نرمي إليها يف  إسراف من الوقت و اجلهود و بشكل يقر

طريقة التدريس هي وسيلة معينة لتوصيل املعرفة. ولقد أصبحت الطريقة يف .17الرتبية
ال ضوء املفهوم احلديث هلا، تعين  جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها ت نظيم ا

اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة. إن الطريقة  مثل خيط املسبحة  
لذالك كانت طريقة التدريس مهما و الزما 18الذى ينتظم عددا من املكونات الرئيسية.

استعدادها املدرس يف التعليم.

هي طريقة مستخدمة يف جامعة إمريك واألوروبا. وبالرغم أن هذه طريقة القراءة 
الطريقة مسيت طريقة القراءة فال تكون عملية التعليم ترتكز ىف نشاط القراءة فقط. تعطى 

19فرصة الكتابة والتكلم يف هذه الطريقة ولو كانت فرصة حمدودة. 

وهو املعلم يقرأ طريقة القراءة هي منهج الدراسية بتقدمي قراءة النصوص كثرية
ليقرأ املادة النصوص أوال مث قرره الطالب بعده. ولكن تارة إختار املعلم إحدى الطالب 

20أوال و الطالب األخرى يهتمونه و يقلدونه. 

.( فونوركو: كلية املعلمني اإلسالمية، أصول الرتبية و التعليمية،أندوس سوتريسنو أمحد وأصحابه17

.    19)ص. 2007

(مكة املكرمة : معهد دليل املعلم يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. ، رشدى أمحد طعيمة18
. 156-155) ص. 1985اللغة العربية جبامعة أم القرى، 

19Ahmad Fu’adiEfendi, MetodePengajaranBahasa Arab, Malang :Misykat. 2004, hal 41
36م. ص 2000-1420، دار الفكر العريب، القاهرة. أنشطة ومهارات القراءةفهيم مشطفى، 20
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هذه الطريقة كانت املعلم يقرأ املادة والطالب يهتمون و يسمعون قراءة املعلم 
قراءه املعلم واحدا فواحدا. صحيحا مث إختار املعلم إحدى الطالب ليقرأ ما 

و بعد قام كل الطالب بالقراءة املادة واحدا فواحدا، فقرأ املعلم املادة مرة ثانية مع 
تقليد كل الطالب و هذا األول مرة يف التدريس، مث كتب املعلم املفردات الصعبة اليت مل 

21التدريس.تكن معلوما لدى الطالب ليكتبها الطالب يف كراستهم، وهكذا إىل اخر 

طريقة القراءة فهي: مميزة 

زيادة مهارة القراءة، وخباصة لدى الطالب الذين يستخدمون تلك اللغة. .1
ا الطالب هذه الطريقة متكن الطالب إلجياد أنواع الكلمة بدون الشكل. يت.2 علمو

متدرجا. 
والثقافة الذات اللغة. تعطى زيادة املعرفة عن احلضارة .3

نقصان طريقة القراءة فهي: 

هذه الطريقة تنتفع لتمرين قراءة املبتدئني و ال تصل إىل فهم ما يقرأ. .1
وإن مل يوضح املدرس غرضها فالطالب يهتمون مبا يقرؤونه فقط و ال يهتمون .2

القراءة, بكيفية 
ضعف الطالب يف االستماع والتكلم. .3

بطاقة الومضية الوسيلة .3

21Tayar Yusuf danSyaiful Anwar, MetodologiPengajaran Agama danBahasa Arab, Jakarta,
PT Raja GrafiindoPersada. 1997. Hal 162
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وسيلة التعليم.أ
التعلم عملية اإلتصال حينما له ثالث مكونات الىت تلعب دورها منها 
الرسالة أي منهاج واملّتصل أي املدرس واملّتصل أي الطالب، لذلك أن حنتاج إىل 
الطريقة والوسائل املناسبة لتسهيل تعليم اللغة العربية وحصول على أهداف تعليم 

22اللغة العربية املنشودة فعاليا.

أن وسيلة هي ما توافر وتواجه أفكار ومشاعر وإرادة و رغبة ذكر ميارسو 
) أن وسائل 1995وذكر إمام سوبرنو (يف إمام أسراري، 23الطالب ىف التعلم.

التعليم هي كل ما يستخدم إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل هدف 
وال خيتلف ذلك قول حسني راضي أن كل ما يستخدم املعلم على 24(مرسل إليه)

25م الطالب وتوضيح الدرس هلم.تفهي

26وسائل تعليم اللغة العربية فمنها:أما فوائد 

تعلم املعاىن الصحيحة للعبارات واملفردات الغامضة، وأقصر األوقات وتنمية .1
مفردات الطالب. 

تنمية حب االطالع واملذاكر وترقية الرغبة يف التعليم لدى الطالب..2
تشويق الطالب للتعلم وتزوجيه نشاطه يف قاعة الدرس. .3
دفع الطالب إىل التعليم بكل جهد و نشاط والعمل مبا أمره املدرس. .4

22Hamdani, StrategiBelajarMengajar, Bandung: PustakaSetia, 2011, hal 72
23RusdiSusilanadanCepiRiyana, Media Pembelajaran; hakikat, pengembangan,

pemanfaatan, danpenilaian, Bandung: Wacana Prima, 2008, hal 60
2، ص، 1995، ماالنج، إكيب ماالنجالوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري، 24

181، اململكة العربية السعودية: مكتبة اخلبىت، ص طرق تدريس اللغة العربيةحسني راضي، 25
، ص، 2008، اخلرطوم: الدار العاملي العربية للناطقني بغريهاتعليم اللغة عمر الصديق عبد اهللا، 26

148
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تيسر و تسهل عملية التعليم. .5
مؤكدة شخصية الطالب يف إطباع عملية التعليم داخل الفصل..6

أقسام وسائل التعليم 
أما هدف تعليم اللغة العربية هو تطوير قدرة الطالب على اإلتصال باللغة 
العربية من ناحية اللسان والكتابة الىت تشتمل فيها املهارات اللغوية وهي اإلستماع 

والكالم والقراءة والكتابة. 
أما وسيلة التعليم يستعمل يف أربعة املهارات يف اللغة العربية مبا يلى: 

ستماعم االليتعوسيلة .1
اإلستماع هو عملية تقبل مجع الصوت الذي يتضمن يف املفردات، أو 

27اجلملة هلا معىن معلقا من كلمة قبله، يف موضوع معني.

شبكة اتصالو مذياعو فيلماإلستماع منها: الوسائل ُيستعمل يف تعليم 
.اللعبةو تلفازو مسحلةو 

تعليم الكالم وسيلة .2
إّن التكلم مهارة أوىل مهمة يف تعليم اللغة. وأن التكلم نشاط اللغة 

دف يفشي القول لسانا.  للمستعمل اللغة 

ملَصقو فيلمو ساعة احلائطالكالم منها: الوسائل ُيستعمل يف تعليم 
.اللعبةو شبكة اتصالو الصورو السبورة و 

تعليم القراءة وسيلة .3

27Khalilullah, op cit, hal 40
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أن القراءة مهارة إنِتهاز املعىن يف رمز الصوت مكتوبا على نظام املتأكد. 
شبكة و إنزالقو بطاقة التعليمنها: القراءة بيالوسائل ُيستعمل يف تعليم 

. اللعبةو خمترب اللغةو اتصال

تعليم الكتابة  وسيلة .4
الوسائل أن الكتابة ينظم اخلاطر واملعرفة مث يبّلغ يف رمز احلروف. 

. اللعبةو صورةو شبكة اتصالو البطاقةالكتابة منها: ُيستعمل يف تعليم 
Flash Card)البطاقة الومضية.ب )

وهي عبارة عن قطعة من الكرتون أو الورق املقوى، ترتاوح مساحتها بني 
8x6 15بوصة أوx2 سنتيمرتًا ويكتب عليها حبروف بارزة حبيث يستطيع

الطالب الذين جيلسون يف الصفوف األخرية يف حجرة الدراسة قراءة الكلمات 
املكتوبة على البطاقات عند عرضها. ويستطيع املدرس أن يعد البطاقات الىت 
حيتاجها مبساعدة الطالب مث بعد اإلعداد يضع عليها املادة الىت يرغب يف 

. عرضها
البطاقات الومضية تساعد الطالب على قراءة الكلمات واجلمل على حنو و 

كلي بدون اللجوء إىل حتليلها إىل حروف أو مقاطع، ويف وسع املدرس أن يقلل 
املدة الزمنية لعرض البطاقات كلما أحس بتقدم يف سرعة الطالب القرائية. 

س املفردات اجلديدة البطاقات الومضية تعد من الوسائل الناجحة يف تدريو 
خاصة إذا استعان للمدرس بالرسومات الىت توضح معاين الكلمات على اجلانب 
األخر من البطاقة، ألن الرسم البسيط يوضح املعىن وجينب انتباه الطالب. 
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وتساعد البطاقات الومضية كذلك على تشجيع القراءة اجلماعية يف حجرة 
الدراسة. 

أنواع البطاقات الومضية : 

بطاقات الصور .أ
قد تأيت بطاقات الصور يف هيئة بطاقات صغرية تصلح لالستخدام الفردي 

وقد جتيء يف هيئة بطاقات كبرية لالستخدام اجلماعي. 
بطاقات الكلمات .ب

هي البطاقات الىت يكتب عليها املدرس مجلة أو كلمة ويعرضها على طالبه 
م على القراءة السريعة كما سيتضح عند الكالم عن بطاقات  لكي يدر

القراءة. 
بطاقات الصور و الكلمات.ج

جتمع هذه البطاقات بني الصورة والكلمة، حيث تكتب الكلمة على اجلانب 
على اجلانب األخر منها. األول من البطاقة وتوضع الصورة 

بطاقات القراءة.د
أقل حجمًا من البطاقات الومضية الكبرية إذ يبلغ حجمها بطاقات القراءة

سنتيمرتاً. والكتابة عليها تكون باحلرف 12x7بوصة أو 3x5حوايل 
الطبيعي العادي. وهي تعد خصيصًا للقراءة والفهم. ويستطيع املعلم خلق 
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لالستفادة من تلك البطاقات لكي يطور عدد من جماالت االستخدام
28قدرات الطالب القرائية.

وتتفرع بطاقات القراءة هي األخرى إىل عدة أنواع هي: 

بطاقات األسئلة واألجوبة .1
يعد املدرس بطاقات بعد دراسي الصف، ويكتب على اجلانب األول 
من كل بطاقة سؤاال و يكتب على جانبها األخر إجابة عن سؤال أخر. 

أما كيفية استخداها فما يلي: 
يوزع املعلم البطاقات على الطالب .أ

يطلب املدرس من أحد الطالب قراءة السؤال املكتوب على .ب
صوت مسموعاجلانب األول من بطاقته ب

الطالب األخر يبحث عن إجابة ذلك السؤال .ت
الطالب الذي يعثر أوال على اإلجابة الصحيحة تتاح له الفرصة .ث

لطرح السؤال املوجود على البطاقته، ويقع على املدرس حتديد املدة 
الزمنيه لكل إجابة. 

يساعد هذا النوع من البطاقات على الفهم والقراءة السريعة خباصة إذا 
ضعت الكلمات أو األسئلة  يف سياق لغوي ذي معىن كما يساعد و 

أيضا يف زيادة حصيلة الطالب من املفردات وزيادة قدرته  على تطبيق ما 
تعلمه من تراكيب لغوية. 

207، ص،2008، اخلرطوم: الدار العاملي تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهللا، 28
-206
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بطاقات التكملة .2
يكتب املدرسفي هذا النوع من البطاقات على اجلانب األول من البطاقة 

ملة لتلك اجلملة. ويقرأ أحد الطالب بداية اجلملة وعلى بطاقة أخرى تك
اجلزء األول من اجلملة وعلى بقية الطالب البحث عن التكملة املناسبة 
هلا. والطالب الذي جيد التكملة املطلوبة يعطى الفرصة لقراءة بداية مجلة 

أخرى بعد أن يكون قد فرغ من قراءة التكملة بصوت مسموع. 
بطاقات المالءمة .3

ني من البطاقات بشرط أن يكون حجم البطاقة يعد املدرس جمموعت
موعة األوىل يف حجم البطاقة الومضية الكبرية والبطاقة  الواحدة من ا
موعة األوىل يف املادة املكتوبة  موعة الثانية مماثلة لبطاقات ا من ا

29ولكن يف حجم بطاقات القراءة.

من انواع البطاقات الومضية، بطاقات األسئلة واألجوبةاختارت الباحثة 
يساعد هذا النوع من البطاقات على تستخدمها يف هذا البحث. الىت

الفهم والقراءة السريعة خباصة. 
مهارة القراءة.4

مهارة القراءة هي قدرة تعريف الشيئ املكتوب ( الرموز املكتوبة ) وفهمه بالنطق 
: تغيري الكتابة إىل األصوات. مهارة القراءة يشتمل على الناحيتني، األوىلوالفهم. 

والثانية: استيعاب املعىن من مجيع األحوال الىت تعرب بالكتابة واألصوات. ونواة مهارة 
القراءة هي فهم 30القراءة تقع ىف الناحية الثانية، والناحية األوىل تكوِّن الناحية الثانية.

29Ibid, hal 208-209
30FathulMujibdanNailurRahmawati, Op cit, hal 61
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ءة حتتوى على مهارتان، وهي احملتويات املكتوبة بنطق ما يكتبه املدرس. إذن، كانت القرا
31تعريف األلفاظ املكتوبة وفهمها. 

لة والرسالة واملراسلة إال  مهارة القراءة الصعوبة ىف اللغة العربية هي الكتاب وا
القرأن لعدم احلركة والشدة فيها. مهارة القراءة متعلقة باستيعاب قواعد اللغة العربية اليت 

32حتتوى على النحو والصرف.

القراءة تورط ثالثة العناصر منها املعىن أو حمتوى املقروؤ، الكلمة الىت تنتج عملية
33املعىن والرمز املكتويب كالعنصر البصري.

مهارة القراءة اللغة العربية فيها فوائد، وهي: 

ليعرف الكلمات جديدة يف معىن الواحد.1
ليعرف معىن اجلديد يف الكلمة.2
34ليعّني فكرة الرئيسية و فكرة الثانوية يف القراءة .3

ليفهم املعىن الذى يوجد يف القراءة.4
ليعرف مقاصد الكاتب يف القراءة.5
35ليساعد يف استخدام معجم العرىب صحيحا .6

31Ahmad Izzan, metodologiPembelajaranbahasa Arab, Bandung: Humanior, hal 149
32UlinNuha, Op cit,  hal 109
33AcepHermawan,MetodologiPembelajaranBahasa Arab, Bandung: PT

RemajaRosdakarya, 2011, hal  143
، مكة املكرمة: جامعة أم تعليم العربيةدليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامجرثدى أمحد طعيمة، 34

171ص، 1985القرى، 
، القاهرة: مكتبة ، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانبفتحى على يونس و حممد عبد الرؤوف 35

60، ص، 2003وهبة،
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تعليم مهارة القراءة يسمى تعليم املطالعة، ومها أساسا القراءة. ولكن هلما فرق 
القراءة، واملطالعة تؤكد التحليل وفهم القراءة. قدرة القراءة وهي كانت القراءة مبعىن تعليم 

من مهارات اللغة املهمة. وبدون القراءة، فتكون حياة املرء مجودة وغري متطورة يف تعليم 
اللغة عاما، وال شك يف أمهية مهارة القراءة يف اللغة العربية، حىت يكون تعليم القراءة من 

ا املدرس. 36أحد أنشطة يهتم 

مهارة القراءة ليست بالقراءة مث يأمر املدرس التالميذ باحلفظ فقط، ولكن فوق 
ذلك، ويعرب التالميذ أن يقدرون على الفهم، إذا حصلوا على العناصر املوجودة، منها: 

يستطيع التالميذ أن يقرؤوا النص العرىب جيدا.1
جيداالعرىبيستطيع التالميذ أن يفهموا النص.2
37جيدا.العرىبأن يرتمجوا النصيستطيع التالميذ .3

يعرف التالميذ مقام كل األلفاظ وخيربون ما يسمعونه مرة ثانية باستخدام لغتهم. 
القراءة يف املعاىن الواسعة  غري سهلة، لكثرة التنوع املشرتك، بل ملقدمة، وقدرة نطق 

ة تظهر بكثرة األلفاظ وفهم معانيها كامال وجيدا. وأما النفسية وتطبيق املعاىن يف احليا
التدريبات. ولتدريب املهارة، فكان فيها أنشطة القراءة املتنوعة، وهي: 

القراءة الجهرية .1
بنطق األلفاظ املكتوبة وهي الكلمة. واهلدف األساسي القراءة اجلهرية هي قراءة 

38هو ليستطيع التالميذ أن يقرؤوا النص جيدة ومناسبة مبنظم األصوات ىف اللغة العربية.

36Abdul Hamid, mengukurkemampuanbahasaArab, Malang: Uin Maliki Press, hal 63
37SyaifulMustofa, StrategiPembelajaranbahasaArab Inovatif, Malang: Uin Maliki Press,

hal 162
38 Ahmad Izzan, Op cit, hal 149
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ا تتيح فرصة كبرية إن  القراءة اجلهرية مفيدة جدا يف املراحل األول لتعلم اللغة العربية أل
لتدرب على النطق الصحيح حبيث تؤدي إىل تأصيل االتباطات بني نطق الصوت ورموز 
املكتوب ولذلك يقال إنه ينبغي أن تقتصر مرحلة القراءة اجلهرية على املراحل االول فقط 

ويؤيد يف القراءة اجلهرية قدرة القراءة مبا يلى وهو: 39من تعلم اللغة.

أ. حبفظ على دقة أصوات اللغة العربية سواء كان خمارج احلروف أم صفات احلروف. 
ب. باإليقاع املناسب وتعبري يتصور بشعور املؤلف. 

ج. بالطالق، دون التبتأ واملكرر. 
د. باإلهتمام باحلركة والرسومة. 

الصامته. القراءة 2

القراءة الصامته تسمى قراءة يف الذهن وتعرف بالقراءة الفامهة وهي قراءة بدون 
نطق األلفاظ املكتوبة، بل تعتمد على دقة االكتشاف البصرى. 

وأما هدف قراءة يف الذهن فهو استيعاب حمتويات النص أو أخذ املعلومات 
ىف الذهن مهارة أساسية البد الكثرية عن حمتويات النص ىف وقت قصري، بل كانت قراءة 

للتالميذ أن يستوعبوها جيدا، ألن هذه القراءة أكثر فعالية ىف فهم حمتويات النص من 
القراءة اجلهرية. 

القراءة السريعة . 3

192, ص 1985، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىالدكتور حممود كامل الناقة، 39
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أفضألهداف القراءة السريعة إلرشاد التالميذ ليكونوا شجاعني أن يقرؤوا النص 
تم بالتعريف. ويف هذه  م. السرعة من األهداف ولكن ال جيوز لنا أن ال أسرع من عاد
القراءة السريعة، ال يهم بأن يأمر املدرس تالميذا بفهم تفاصيل احملتويات بل يكفى بفهم 

الفروع فقط. 

الستمتاعية القراءة ا.4
هدف القراءة االستمتاعية ليست لزيادة املفردات وال لتعليم األساليب اجلديدة 

قراءة السريعة واالستمتاع عطاء التدريبات إىل التالميذ بوال لفهم النص تفصيليا ولكن إل
40ا. وأفضل األهداف إلرشاد الرغبة وحب القراءة.

القراءة التحليلية .5
الىت حيتاجها القارئ عندما يرغب يف فحص موضوع بعمق هي القراءة التحليلية 

وتأمل، و تتميز هذه القراءة بالرتيث واألناة، لفهم املعاين مجلة و تفصيال، وعقدة مقارنة 
41بينها وبني املعاين الىت متاثلها، أو ختتلف معها.

أفضل أهداف القراءة التحليلية لتدريب التالميذ ليكون هلم قدرة حبث املعلومات 
من املادة املكتوبة. ومع ذلك، يدرب التالميذ ليستطيعوا أن يعربوا تفاصيل املعلومات 
الىت تؤيد فكرة أساسية قدمها املؤلف. ويدرب التالميذ ليتفكروا منطقيا وحبث العالقة 

وبني الواقع وغريه، واستخالص غري املكتوبة يف النص بني بعض الكلمة وبعضها 
42صرحيا.

40Ahmad FuadEffendy, MetodologiPengajaranBahasa Arab, Malang: Misyikat, 2009, hal
158-161

138ص، 1992،املهارات اللغوية ماهيتها وطوائق تدريسهاأمحد فواد حممود علهان، 41
42Ahmad FuadEffendy, Op cit,  hal 161
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دف إىل تكوين الطالب القادرين على القراءة مهارة القراءة عند أمحد عزان 
جيدة والفهم املقروؤ. وعملية القراءة إما أن تكون قراءة جهرية أم صامته. 

المفهوم اإلجرائي.ب
وأما خطوات تنفيذ وسيلة البطاقة الومضية فهي فيما يلى: 

تبدأ املدرِّسة الدرس بقراءة النص يف القراءة ويسمعها الطالب.1
يكتب املدرِّسة املفردات الصعبة على السبورة.2
يأمر املدرِّسة الطالب لقراءة النص صامته حواىل عشر دقيقة.3
مو .4 عاتتوزع املدرِّسة جمموعة الطالب اىل عدة ا
على الطالب لكل جمموعةالبطاقاتدرِّسة عدةوزع املت.5
تطلب املدرِّسة من أحد الطالب قراءة السؤال املكتوب على اجلانب األول من .6

بطاقته بصوت مسموع، و الطالب األخر يبحث عن إجابة ذلك السؤال 
الطالب الذي يعثر أوال على اإلجابة الصحيحة تتاح له الفرصة لطرح السؤال .7

لكل إجابة.ة حتديد الوقت واحد دقيقةسوجود على البطاقته، ويقع على املدرِّ امل
تطلب املدرِّسة من أحد الطالب لكل جمموعة لقراءة النص جهريًة و يقرأ معنه.8
اية التعلةسلخص املدرِّ ت.9 ميو الطالب الدرس معا يف 

. التقوميةقوم املدرست.10
ةالسابقةالدراسج. 

الدراسة السابقة هي حبث مستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
فهي البحث الذى ولتأكيد البحث الذى قام به الباحثة. وأما الدراسات السابقة 
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" فعاليةحتت املوضوع 2011) سنة 10812001717باحثتها سري موليات ( 
في الفصل لترقية مهارة القراءة لدى طالبطريقة القراءة في تعليم المطالعة

". الثامن بالمدرسة الثانوية بمعهد أنصار السنة، بمركز كامفار بمنطقة كامفار
ى باحثتها سري موليات فهي استخدام طريقة القراءة اما النتيجة يف البحث الذ

أكرب Thitung3,38أحسن من دون استخدام طريقة القراءة. هذه الظاهرة أن
Tمن

tabel و بنظر 2,69=%1و من درجة الداللة 2,02=%5يف درجة الداللة
Ha، باحلاصل %85- 65جيد ألنه تقع يف درجة %75اىل جدول املراقبة نيل 

لرتقية فعالطريقة القراءة يف تعليم املطالعةمردودة، مبعىن استخدام Hoمقبولة و 
مهارة القراءة لدى طالب يف الفصل الثامن باملدرسة الثانوية مبعهد أنصار السنة، 

43. مبركز كامفار مبنطقة كامفار

والفرق بني حبثها والبحث الذى قامت به الباحثة استخدام وسيلة البطافة 
الومضية لرتقية مهارة القراءة. 

ة فعالية طريقة القراءة يف تعليم املطالعة لرتقية مهارة القراءة لدى طالب يف الفصل الثامن باملدرسسري موليات، 43
2011، الثانوية مبعهد أنصار السنة، مبركز كامفار مبنطقة كامفار


