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الفصل الثاني

المفهوم النظري

النظريات.أ

الطريقة القراءة .1
طريقة القراءة هي منهج الدراسية بتقدمي قراءة النصوص كثرية وهو املعلم يقرء 

النصوص أوال مث قرره الطالب بعده. و لكن تارة إختار املعلم إحدى الطالب ليقرء املادة 

1أوال و طالب األخرى يهتمونه و يقلدونه.

يقرء املادة و الطالب يهتمون و يسمعون قراءة املعلم طريقة كان املعلمهذه

2صحيحا مث إختار املعلم إحدى الطالب ليقرء ما قراءه املعلم واحدا فواحدا.

فقرء املعلم املادة مرة ثانية مع ، قام كل طالب بالقراءة املادة واحدا فواحداوبعد

مث كتب املعلم املفردات الصعبة اليت مل ،التدريستقليد كل الطالب و هذا ألول مرة يف 

م، و هكذا إيل آخر التدريس. 3تكن معلوما لدى الطالب ليكتبها الطالب يف كرسا

إحدى من عالمة مهمة باستعمال طريقة القراءة ىف التعلم اللغة العربية هي: 

ع بعض هذه الطريقة باإلبتداء يعطى التمرين أ الطالب عن مهارة الكالم مث يسم

اجلملة و نطق الكلمات و اجلملة حىت يقدر الطالب أن تكوين اجلمال. من هذه 

.36م. صفحة 2000-ه1420فهيم مشطفى, أنشطة ومهارات القراءة, دار الفكر العريب, القاهرة . 10
11Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,

Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. 1997. Hal.162
3Ibid., 163
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الطريقة أن الشكل الىت تكوين عن تكلم اللغة أن يعطى اإلشرتك ىف انتشر مهارة 

4اإلتصلية.

المميزات من طريقةالقراءة

: هياملميزات من طريقةالقراءة

الطالب تقدير علي قراءة و فهم النصوص اللغة األجنبية فصيحا و صحيحا. .1

.الطالب تقدير علي قراءة النصوص اللغة األجنبية مع احلجة و قواعد القراءة صحيحا.2

ذه القراءة يرج إيل الطالب تقدير علي ترمجة الكلمات و فهم اجلمل اللغة األجنبية .3

.اليت ألقاها املعلم

يق القراءةالنقصان من طر 

ه الطريقة صعبا يف تنفيذ للمبتدئني، ألن الطالب يشعر بالغرابة علي املمرسات هذكان .1

لسنهم، حىت حيتاج إيل تقرير الكلمات اليت صعبت للسان الطالب أن يقررها، لذا هذه 

الطريقة حيتاج إيل وقت طويل. 

تم كثريا بنطق الكلمات يف مجل اللغة األجنبية طريقةهذه ال، من حيثاكتساب اللغة.2

تم كثري مبعاىن الكلمات و اجلمل.صحيحا .و ال 

.التعليم يكون ممل، هذا إذا املعلم ال يأيت بإسرتاجتية جذابة عند الطالب.3

مهارة القراءة.2

4Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab pendekatan,Metode,Strategi,Materi dan
Media, UIN-Malang –Press,2008 hal 31.
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فهم و ، الصوتالكتابةإليتغيريرمز وهو ، على جانبنيباألساس حتتويالقراءةمهاراة

مهارة القراءة تكون و).2004:171، عبدمعني(ذالك رمز الكتابة و الصوتمن نىامع

و قراءة اجلهر ليست دلت علي فهم النصوص فحسب إمنا .أيضا بقراءة اجلهر أو الصامتة

و جبانب ذالك مهارة القراءة بقراءة اجلهر .هي كذالك دلت علي الصحيح ىف القراءة

يد (.قراءة الصامتةيسهلنا علي معرفة مقدار القراءة بنسبة  ) 1981:104صالح عبد ا

يف القراءة، وهي:الفرق بعض القدرةوجود يبني

النصوص سريعاعلى فهممعنىقادر.1

النصوص بسرعة مع أهداف قراءتهعلى موازنةقادر.2

قادر علي استخدام تقنيات القراءة األساسية .3

الفكرة األساسية من قادر علي إلقاء ما قد قرء و الوصول إيل ما بعده و أخد .4

النصوص

.قادر علي تفريق بني املادة األساسية و غري األساس .5

فهوم اللعبةم.3

ة فىحياة مهمالّلعبة  5.فعاليةالىت جتعل التعليمعبة هي وسيلة التعليمالل

ت جتعل الطالب يشعرون بتسلية بل تساعد املدرس ىف نيل عبة ليس، اللّ اإلنسان

لطالب سوى ، وكان ااملدرسةيستخدمها طريقة الّلعبة ىف الرتبية خارج األهدف 

ربة التعلم عن السلوك، والشكل عّدة من اخل، كذالك ينال ينال سرورًا من اللعبة

5Imam Makruf, Op Cit hal 144.
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ومّدعيًا لعال الصعب وحيّل . ىف اللعب الشخص ملتبثًا واللون واللغة وغريها

ّل مسئلة يكون سروراً . األهّم ينال الشخص السرور ىف اللعب حّىت حيمسئلة

.ضوغطاً دون 

اللعبة هي شيئ الذى لينال مهارة بالسرور، واذا مهارة باللعبة عن مهارة 

بتكامل املادة و النشاط يّتحد بني التعلم اللغة وهي لعبة اللغة. التعلم باللعب ه

الدرس، وهذا خطو السعي إلخرتع بالصيحة وينال درجة باألحسن.

لعبة اللغة، قال سوبامواربعة العوامل النجاح عن العوامل النجاح عن ال

اللعبة اللغة ىف الفصل هو:

احلالة.1

النظام اللعبة.2

الالعبة.3

6الرّئيس اللعبة..4

وسائل الّلعبةئدا.مب4

يف بوسائل الّلعبة، تعليم الّلعبة العربية سيكون مؤثرا وله معن وسرورا اذا كان

ا ليتادائها بناء على املبادئ ا ى:لكما يالعلماءنشري 

تنشرها ال بّد هلا عالقة املباشرة بالقرينة اليومّية الطالبيتالّلعبة ال.1

6http// www. Vionetpalu. Com./2012/09/ pengertian – efektifitas- pembelajaran. Html#
edu hn IE 089 Y.س
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ينفذ الّلعبة ليهجم الّذهن و طلب اخلرب و خيرتع معىن اجلديد.2

تنشرها ال بّد سرورا للطالبيتالّلعبة ال.3

اجراء الّلعبة بأساس حرّية ينسج التعاوون مع الطالب.4

ّدى وله عنصور املبارة الذى امكن الطّالب كلما يزدار الدافع الّلعبة البّد ان يتح.5

ألداء تلك العملّية

ا، اّم الّلعبة ضغط يف الطالقة والنجاح .6 ضغط الّلعبة الّلغة يف الضبط حمتويا

املواصلة

7الّلعبة جلميع الطبقة والنشاط الّلغة..7

ليم.قال ماكلوم، هناك احلّجاج ألمهّية اإلستخدام الّلعبة يف التع

الّلعبة تستطيع ان يرّكز مالحظة الطالب اىل الّلغوى وتصميم اجلمل او تصميم .1

الفرقة املعّينة

الّلعبة تستطيع ان يواظف للتوكيد او الثواب واإلثبات.2

الّلعبة تطالب اإلشرتاك املتعادل جبميع الطالب.3

الّلعبة تستطيع ان تطابق حبالة الفرد.4

7http:// agil – asshofie .Blogspot.com 2011/12/metode- permainan pembelajaran- bahasa.
Html metode permaianan
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لإلخرتاع األحوال املنافسة الصحيحة و فتح الّلعبة تستطيع ان تعطى اإلشرتاك.5

سري اإلستعمال اللّلغة طبيعّيا و مسرتحيا

الّلعبة تستعمل يف حاالت التعليم و مهارات الّلغة.6

الّلعبة تعطى اإلجابة اىل املدّرس فورا.7

8.الّلعبة تستطيع ان يرّقى اإلشرتاك الطالب األكمال.8

مهارة الّلغةالخطوات في صياغ تعليم الّلعبة بإندماج .5

بسيطا يستطيع ات يصّور ان التعليم الّلغة العربّية يشمل اربع مهارات: 

والتكّلم والقرأة والكتابة. من تلك املهارات يستطيع ان يندمج الّلعبات اإلستماع

اخلوات املعّد:

يفهم أهلّية األساسّية و يشرح يف العوامل.1

بة بأربع تلك املهاراتيربط موضوع البحث الذي سيلقيها بالّلعبة املناس.2

خيتار تقنّية الّلعبة املناسبة باملوضوع.3

يعّد التخطيط  مكتوبا بإهتمام اإلختيار املواد و ترتيب النشاط واحلّصة .4

والوسيلةاملستعملة

إجرأ التعليم بتقنّية الّلعبة املّؤثرة..5

8Imam AsroriOp,Cit ,hal. 3-4
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الفائض والنقصان

الّلعبة الّلغة هلا الفائض والنقصان يف إجرائها، منها:

الفائض الّلعبة.أ

الّلعبة الّلغة كطريقة التعليم يستطيع ان يرّقى فعلّية الطالب يف عملّية التعليم.1

النشاط الذي يفعلها الطالب ليس الطّبيعّية فحس لكّن كذلك السجّية.2

يستطيع ان ينهض دافع الطالب للتعّلم.3

يستطيع انيجعل الّتضامن والّتعاوون.4

يف النفس حّىت ال ينسيهابالّلعبة، املاّدة يكون مّؤثر .5

النقصان الّلعبة.ب

اذا كان الطالب كثري، يكون صعبا ان يّورط مجيع الطالب يف الّلعبة.1

ليس مجيع املادة يستطيع ان جيراء بالّلعبة.2

9الّلعبة فيها كثري من املضاربة حىت صعبا ليكون مقدار مضبوط..3

. المفهوم العمليب

ل يف تعليم تكوين اجلملعبة فعالّية"سألة املتقّدة، ستبحث عن مناسبة بامل

:املؤشرات كما يلىمسوكوت فإلسالميةاهداية املبتدئيندرسة العالّيةاملعربّية بالّلغة ال

9Ibid, http: // Metode permainan
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اءالدرس بالسالم و الدعح املدرس فتي1.

موعات.2 يقسم املدرس الطالب إىل ا

. يوزع املدرس البطاقة املختلفة لكل الفرقة3

الطالب أن يرتبوا اجلملة الكاملة.يطلب املدرس من 4

.يطلب املدرس من الطالب أن يقراءوااجلملة املقدمةأمام الفصل5

.يطلب املدرس من الطالب أن يكتبواها على السبورة.6

ؤشرات يف مهارة القراءة :امل

الطالب أن يقراء النص العرىب بنطق صحيح.يستطيع .1

الصفحة املطبوعة وإدراك تغري أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من.2

املعىن بتغري الرتاكيب.

احلديث ومفردات الكتابة.يعرف الطالب معاين السايق، والفرق بني مفردات .3

اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الىت تربط بينهما.يفهم الطالب معاين .4

دات مرتمجة يستطيع الطالب يقراء بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفر .5

10إىل اللغتني

10 189محمود كامل الناقة. ص 
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خدام طريقة نتيجة مهارة القراءة لدى طالب بعد استوأما درجات 

القراءة بلعبة تكوين اجلمل هي :

.%100-80جدا إذا وصل إىل فعال.1

%.79-66إذا وصل إىل فعال.2

%.65-50إذا وصل إىل ناقص.3

%.<-50إذا وصل إىل غري فعال.4

الفرضيةج .

القراءة ، فمهاراةهذه الطريقةإذا قام املعلم باستخدامن هذا البحث هيمالفرضية

العالية هداية املبتدئني اإلسالمية مسوكوت مبركز بوالو مرباو مدرسةالثاىنفصليف الللطالب

.سوف تكون جيدةدروس اللغةالعربيةيفمبنطقة كبوالوان مرانىت 

Ha= بلعبة تكوين بطرية القراءةهناك فرق عميق بني مهارة القراءة الطالب اليت يتعلمون

بلعبة تكوين و بني مهارة القراءة الطالب اليت يتعلمون بدون طرية القراءةاجلمل 

.    اجلمل

Ho =بلعبة هناك فرق عميق بني مهارة القراءة الطالب اليت يتعلمون بطرية القراءة ليس

بلعبة القراءةو بني مهارة القراءة الطالب اليت يتعلمون بدون طرية تكوين اجلمل 

.تكوين اجلمل


