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الباب الثانى

اإلطار النظري

طريقة القراءة.أ

تعريف طريقة القراءة.1

طريقة القراءة إن طريقة القراءة مهارة تكون كيفية تقدميها بتفضيل القراءة أى أن املدرس يقرأ 

مواضع الدراسة مث يقلد الطالب ما يقرأه املدرس أو بأمر أحد الطالب بقراءة الدراسة والطالب 

قراءة أصدقائهم.األخرون يستمعون 

والتقنية املستخدمة ىف عملية طريقة القراءة أن املدرس يقرأ املادة الدراسية مباشرة ويستمع 

الطالب قراءة املدرس جيدا وبالتاىل يأمر املدرس بعض الطالب بالقراءة متناوبني.

السيما للمرحلة وبعد أن قرأ الطالب املقرأ متناوبني يكرر املدرس قرائته مث يتبعها مجيع الطالب و 

األوىل. ويكتب املدرس املفردات الصعبة أو اجلديدة الىت مل يعرفها الطالب ويكتبها املدرس على السبورة 

م، وهذه العملية لزيادة خزانة املفردات لدى الطالب، وهلم جرا حىت  ويكتبها الطالب على كراسا

1تنتهى املادة املعينة.

قراءة، بداية من القراءة الصامتة حىت املفهوم. واللغة هى إن إحدى األنشطة ملعرفة املعلومات

وسيلة إللقاء املعلومات. ووحدة اللغة الصغرى هي مفردة، وكل معىن املفردات يعني معىن الكلمة، فلذا 

أن املفردة عنصر يعني حالة اللغة. فلذا، أن اللغة مكونة تعليم اللغة الضروري. وتعليم اللغة كاللغة 

1Ahmad Izzan, Op.Cit, hlm 94



10

نه ميرن املتعلم لفهم األفكار الرئيسية أو األراء املتضمنة ىف نصوص اللغة األجنبية املتعلمة. األجنبية كأ

ومن خالل استيعاب هذه املفردات يقدرون على فهم الكلمة حىت الفقرة وبالتاىل مجيع اللغة. وقد حقق 

قروؤ. وقال فاملري سوليمان وأصدقائه أن املفردة عنصر تعليم اللغة الضروري. والعنصر اآليت فهم امل

) أن القراءة سريعة البد أن يسبقها النطق الصحيح، طالقة ۱۱:۱۹٨٦() كما قال البدرى ۱۹۳۲(

2النطق واستخدام األمناط اللغوية.

ىف الثالثينات من هذا القرن وجد أن معظم الطلبة ىف الواليات املتحدة األمريكية يتعلمون لغة 

أن حيصلوه ىف هذه الفرتة الوحيد الذى استطاع هؤالء التالميذأجنبية ملدة عامني فقط، وأن اهلدف

القصرية هو القراءة، وقد كان هلذا األمر أثره ىف االجتاه إىل تعليم القراءة فقط للغة األجنبية ىف هذه 

الفرتة، وتأثريه امللحوظ على مدرس اللغات األجنبية، ولذلك كان شغلهم الشاغل هو البحث عن 

هذه الفرتة القصرية (مدة عامني) السيطرة على لتعليم القراءة حىت يتمكن الطالب ىفإحدى الطرق 

مهارات القراءة املختلفة، ومن املعروف أن مهارات القراءة هى :

التعرف والفهم جبميع أنواعه والسرعة ىف القراءة، وأضاف البعض إىل ذلك ما يسمى بالقراءة 

وكان الطلبة يدبرون على قراءة اللغة القومية األجنبية مع Reading aloudأو Oral readingاجلهرية 

فهم مباشر للمعىن بدون أية حماولة مقصودة لرتمجة ما قرؤه إىل اللغة القومية، وقد كان مفهوما لدى 

القائمني على هذه الطريقة أن السهولة ىف تعلم القراءة، يرتبط ارتباطا مضطردا بتدريب الطلبة على 

وفهم لغة احلديث غري املعقدة، واستخدام الرتاكيب اللغوية البسيطة استخدامها شفويا. النطق الصحيح

2 Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 193.
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وعلى هذا كان من الضرورى جدا للطالب أن يقرأ جهرا قبل القراءة الصامتة ليساعده ذلك على الفهم 

اجليد للنص ىف أثناء القراءة الصامتة.

لتدريبات الىت تساعد الطالب على تذكر أما تعليم الكتابة ىف هذه الطريقة فهو مقصور على ا

املفردات والرتاكيب األساسية بفهم النص، أما دراسة القواعد فقد كانت مرتبطة بصفة خاصة حباجات 

القارئ وذلك مثل مساعدته على معرفة بعض الصيغ اخلاصة باألفعال واألزمنة والنفى واالستفهام، 

إال أن املوقف احلاىل ىف التعلم ال حيتاج إىل تقدمي مثل وليس معىن هذا الغض من أمهية القواعد األخرى

هذه القواعد.

وحينما استخدمت طريقة القراءة كانت تبدأ باجلانب الشفوى للغة، ففى األسابيع األوىل 

ا، إذ أنه كان مؤكدا أن الصورة الشفوية أو  يسمع الطالب كثريا من العبارات البسيطة ويتحدث 

القراءة القراءة، هذا عالوة على أنه ىف أثناءعد الطالب فيما بعد حني يتعلمالسمعية للغة سوف تسا

توجد كثري من األنشطة الشفوية الىت تتعلق بالنص املقروء يبدو ذلك ىف القراءة احلهرية وىف األسئلة 

واإلجابات.

ومقرر القراءة ىف هذه الطريقة مقسم إىل قسمني أساسيني :

تتم حتت إشراف املعلم ىف حجرة الدراسة.القراءة النظامية أى الىت- 1

القراءة الواسعة واملكثفة وهى الىت تتم خارج حجرة الدراسة ولكنها ىف نفس الوقت ختضع - 2

إلشراف املدرس.
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والقراءة النظامية : من أهم أهدافها تنمية الثروة اللغوية والتدريب على قراءة اجلمل التامة 

نوع من القراءة ىف شرح القواعد. ومل يكن الطلبة يشجعون بأى وفهمها، كذلك كان يستخدم من هذا ال

حال من األحوال على الرتمجة إىل اللغة القومية بل كانوا يشجعون على استخراج معاىن الكلمات غري 

املألوفة من السياق.

أم القراءة الواسعة واملكثفة : والىت كانت تتم خارج الفصل فقد كان الطالب ىف هذا اجلزء يقرأ

حبرية تامة املوضوعات الىت يشعر مبيلة إليها، لكن الطالب لن يرتك دون تقدمي مساعدة فقد كانت هناك 

بعض الكتب اخلاصة الىت طبعت خصيصا لتواجه املستويات املختلفة ىف القراءة.

ذا أيضا ميكن للطالب أن  ذا الطريقة يكتسب الطالب مفردات جديدة ويتعرف عليها و و

ىف اللغة األجنبية ويتعرف على مواطن االتفاق واالختالف بني ثقافته، وثقافة اآلخرين الذين يقرأ كثريا 

يتعلمون لغتهم.

ا تزيد من قدرة الطالب على القراءة باللغة األجنبية، لكن  ولعل من أهم مزايا طريقة القراءة أ

ىف لغتهم خاصة ىف القراءةمن ناحية أخرى كانت هذه الطريقة عبئا على الطلبة الذين لديهم صعوبات

القومية. وعلى أية حال فإن طريقة القراءة ال تؤدى إىل تكوين هذا الطالب الذى يفهم اللغة األجنبية 

ا. إذ قد ظهر بعد احلرب العاملية الثانية أن االتصال الشفوى بني الشعوب ينبغى أن يكون  ويتحدث 

3من أهم أهداف تعليم اللغات األجنبية.

مكتبة وهبة، :، القاهرة2003، ، اللغة العربية لألجانب (من النظرية إىل التطبيق)املرجع ىف تعليم فتحى على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ، 3
.76-74ص. 
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القراءة قدرة على قبول املعىن من مجيع األحوال املرموزة برموز كتابية أو الصوت. واملراد ومهارة 

مبهارة القراءة هنا نشاط بالتقنية ومهارة املرء أو الطالب ىف قبول املعىن من مجيع األحوال املرموزة برموز 

الكتابة العربية والصوت العريب.

.فهى لتكوين الطالب القادرين على القراءةمة لعبة ضبط الكلوأما عالقة طريقة القراءة 

وأما خطوات استخدام طريقة القراءة فهي فيما يلى :.2

تقدمي املفردات واملصطلحات الصعبة وبيان معانيها بالتعريف واألمثلة داخل اجلملة..1

يقرأ الطالب النص صامتة مبدة مخسة وعشرين دقيقة.2

االستجوابة باستخدام اللغة األمالنقاش عن مضمون املقروء من خالل .3

البحث عن القواعد هنيهة.4

البحث عن املفردات مل تبحث من قبل.5

أداء الواجبات املوجودة ىف الكتاب الدراسي أى بإجابة أسئلة مضمون املقروء واإلنشاء املوجه.6

4توسيع املادة املقروئة يتعلمها الطالب ىف املنزل، ويقدمون حاصلتها ىف اللقاء اآليت..7

:وأما مزايا طريقة القراءة فهي فيما يلى.3

يقدر الطالب على القراءة بالطالقة وفهم مقروء اللغة األجنبية فصحية وجيدا..1

يقدر الطالب على استخدام هلجة قراءة اللغة األجنبية مطابقة بالقواعد الصحيحة.2

الب ثابتة.ويقدر الطالب على ترمجة الكلمات من عملية القراءة، فلذا أصبحت معرفة الط.3

4 Ahmad Fuad Efendi, Op.Cit, hlm 53
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وأما ضعف طريقة القراءة فهي فيما يلى :.4

م ألن .1 هذه الطريقة غري مطابقة للمرحلة األوىل ألن الطالب غري متعودين ىف استخدام لسا

املدرس البد عليه أن يكرر تلك القراءة مرارا. وبعبارة أخرى أن هذه الطريقة حتتاج إىل عدة 

األوقات.

على النطق وبإمهال معاىن الكلمات.هذه الطريقة تفضل قدرة الطالب .2

وعملية التعليم مملة ألن طريقة التدريس الىت استخدمها املدرس غري جذابة..3

استغراق عدة األوقات عند عملية التعلم والتعليم.4

وأما فوائد طريقة القراءة عند الدكتورندوس أبو بكر حممد فهي فيما يلى :.5

لتسريع ىف التفكري وتطوير التفكري وقوة اخليلة.الفائدة النظرية. لرتبية قوة التفكري، ا.1

الفائدة التطبيقية. لنجاح احلصول على املعرفة. ألن القراءة أداة شديدة للقدرة على تطوير .2

املعرفة.

5ومهارة القراءة أداة للوصول إىل مهارة اإلنشاء والكتابة..3

لعبة بلضبط الكلمة.ب

5 Zulkifli, Op.Cit, hlm 94-95
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اللغويلعبةتعريف.1

جديدة مستفادة ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية. وحاصلة تطبيق إن اللعب اللغوي وسيلة

اللعب اللغوي يتأثر بالتأثري اإلجيايب ىف استيعاب املهارة اللغوية ألن عملية التعلم وتعليم اللغة حتتاج إىل 

احلالة املرحية.

واللغب اللغوي وسيلة إن تعليم اللغة حيتاج إىل بدل اجلهد لتكوين التعويد اجلديد لدى املتعلم. 

فعالة ملساعدة املتعلم للوصول إىل اهلدف املنشود.

إن اللعب عملية مرحية تسر القلب. ومعناه ىف املعجم اإلندونيسي (فوير دارمنتو 

) (أ) ألة للعب، (ب) املعرض، (ج) العمل املنفذ بدون اجلد. ومعناه عند سوفارنو 1976:620

غوية من خالل التسلية املرحية.) نشاط ألخذ املهارة الل1987:61(

) نشاط يتضمن فيه 1983:13على رأي ناسف مصطفى (G.Gibsواملعىن األخر عند 

التعاون أو املنافسة بني املتعلم للوصول إىل اهلدف املقرر على حسب القوانني اخلاصة.

وأما هدف اللعب اللغوي فهو فيما يلى.2

ن املهارة اللغوية اخلاصة (سوفارنو إن اللعب اللغوي يهدف إىل أخذ السرور ومتري

). واللعب اللغوي وسيلة جديدة مستفادة ىف تعليم اللغة العربية. وهذا اللعب ال يهدف 1987:61

إىل مقياس أو تقومي حاصلة تعلم الطالب بل ملساعدة عملية التعليم.

وأما فوائد اللعب اللغوي عند ناسف مصطفى فهي فيما يلى :.3
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السليمة بني البعض بعضالتنمية املنافسة .1

لتشجيع املتعلم ىف املشاهدة واالشرتاك عند اللعب.2

لدافع املتعلم .3

لتعليم العمل اجلماعي ىف أداء العمل للوصول إىل الفوز.4

إن اللعب يواجه الطالب إىل أداء العمل اجلماعي والتفاهم بني البعض بعضا. العمل اجلماعي 

6اضي.الذى يهدف إىل نفس اهلدف وفيه روح ري

ضبط الكلمة بللعبة .2

يعىن أن الطالب حركة. وهناك عملية ضبط الكلمة لعبة ليس فيهلعبة بلضبط الكلمة إن 

الىت ليست فيها حركة مناسبة حبركتها.ضبطيضحون 

لعبة بلضبط الكلمةوأما هدف .1

وهذا اللعب يهدف إىل تقوية فهم الطالب عن استيعاب املفردات وحركتها والكتشاف صوت 

األحرف، ملساعدة الطالب ىف معرفة األحرف األجبدية، ملعرفة الكتابة وحركتها ولتمرين مهارة الكتابة. 

وهذا اللعب خطوة أوىل لتمرين قدرة الطالب على القراءة أى لتكوين الطالب القادرين على القراءة الىت 

ليست فيها حركة.

األدة املستخدمة.2

6 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit, hlm 80-81
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لعب فمنها أداة كتابية كالقلم الرصاص، القلم اجلاف وأما األدوات املستخدمة ىف عملية ال

وغريها.

كيفية اللعبة.3

يصنع املدرس منوذج املفردات ويهيئ ترمجتها وصورة تلك املفردة.1

عالمة القراءة (الفتحة، الضمة، الكسرة، يأمر املدرس الطالب بضبط تلك املفردات.2

السكون أو الشدة)

عملية القراءةإبراز تغيري املوقف والسلوك بعد .3

الكتابعملية القراءة ال تتوقف حىت ينتهى ىف القراءة.4

يقدر القارئ على حل مشكلة احلياة اليومية الىت يواجهها باالعتماد على القراءة.5

إبراز تقدم كيفية التفكري عن املشكلة املواجهة.6

إبراز اآلفاق املوسعة ويقدر القارئ على صناعة التحليل البسيط.7

مفكرا نقديا وواقعيا عن املشكلة املوجودةيصبح القارء .8

يزداد الرأي ىف ترقية اجلودة أو صناعة االكتشاف اجلديد ىف حل املشكلة.9

يصنع املدرس املفردات على حسب إرادته ويأمر الطالب بضبطها باالعتماد على .10

7الوقت املعني.

مهارة القراءة.ج

7 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit, hlm 99-100
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بالتلفيظ داخل القلب. إن مهارة القراءة والقراءة عملية النظر وفهم مضمون النص املكتوب 

تشتمل على الناحيتني. األوىل مهارة تغيري الرمز الكتايب صوتا.

ا ال  لة، اجلريدة واملراسل إال القرآن أل واملهارة الصعبة داخل مهارة القراءة كقراءة الكتاب، ا

املقروؤ. فلذا أن مهارة القراءة باستيعاب تستخدم احلركة والشدة. ومهارة القراءة تتعلق بفهم املضمون 

القواعد اللغوية العربية (النحو والصرف).

ومهارة القراءة مهارة ينبغى تطويرها لدى املتعلم وتلك املهارة قدرة على تعرف الرموز املكتوبية 

الية  الىت حتتوى على استيعاب األحرف العربية منها األحرف الشمسية والقمرية بعالمة القراءة الت

8كالضمة، الفتحة، الكسرة والتنوين.

وملهارة القراءة عالقات قوية مبهارات اللغة األخرى. وهناك عوامل مشرتكة بني مهارتى القراءة 

واالستماع فعند ممارسة أى من هاتني املهارتني، يكون املتعلم متأهبا الستقبال رموز لغوية خيتارها املرسل 

يستطيع املتعلم، واحلالة هذه، أن يتحكم يف اختبار رموز الرسالة وال ان كان متحدثا أو كاتبا، وال 

املعلومات اليت حتتوى عليها وال األسلوب الذي تقدم به، وتنحصر استجابته يف االستقبال واالستيعاب 

ا املكتوبة. 9يف فهم أصوات اللغة أو كلما

بوية وطرق التدريس اليت يتبعها يقول صالح العريب: ختتلف أمهية القراءة باختالف الفلسفة الرت 

املربون. فعندما كانت طريقة النحو والرتمجة هي السائدة، كان للقراءة أمهية تفوق غريها من املهارات. 

8 Ahmad Izzan, Op.Cit, hlm 149-150
. 95اجليزة : الدار العاملية للنشر والتوزيع، ص. - 1، ط2008، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهللا، 9
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وملا انتشرت طريقة القراءة وكثر مؤيدوها صارت هذه املهارة هي احملور الذي تدور حوله كل األنشطة 

ا عند أتباع الطريقة املباشرة والطريقة السمعية الشفهية. ولعلنا نذكر الرتبوية. وبدأت أمهية القراءة تقل كثري 

أن هاتني الطريقتني ظهرتا إلصالح العيوب اليت الحظها املربون على الطرق التقليدية اليت سبقتهم واليت 

أعطت القراءة والكبابة أولوية على غري مها من املهارات اللغوية. ولذا كان من الطبيعي أن ينتقل 

االهتمام أىل املهارات الشفهية بشكل مبالغ فيه يف أول األمر حىت يتحرر املعلمون من اعتمادهم التام 

10على القراءة والكتابة.

ومهارة القراءة قدرة على التعرف وفهم مضمون الرموز املكتوبية بالتلفيظ وتعمقها داخل 

ب النص. وهناك عالقة معرفية بني اللغة القلب. وحقيقة مهارة القراءة عملية االتصال بني القارء وكات

ا ويستفيد به القارء III:7/1994الشفهية واللغة الكتابية. ومهارة القراءة عند تارجيان ( ) عملية مقامة 

ألخذ املعلومات الىت يقصدها الكاتب من خالل الكلمات أو اللغة الكتابية.

ال واملعىن األخر أن مهارة القراءة ال ختتص ىف نشاط التف ليظ وفهم معىن املقروء الذى يورط ا

املعريف والنفسي احلركي بل يرتبط بالتأمل عن مضمون املقروء.

) التعرف عن الرموز املكتوبية، 1فلذا أن معىن عملية القراءة حيتوى على أربع ناحيات، منها (

) تطبيق املعىن 4ص، () املوقف عن املعىن املتضمن ىف الن3) الفهم عن املعىن املتضمن يف النص، (2(

ىف احلياة اليومية.

.99-98.، ص. نفس املراجع10
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إن معىن القراءة داخل املعىن األوسع ليس سهال ألن فيها متغريات كثرية بل عملية تلفيظ 

املفردات للمرحلة التمهيدية قد اكتفت.

وعملية القراءة تنقسم إىل قسمني (القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة.

القراءة اجلهرية.1

اجلهرية عملية منفذة بتلفيظ الرموز املكتوبية بالكلمات املقروئة. وهدف القراءة إن القراءة 

اجلهرية الرئيسي لتكوين الطالب القادرين تلفيظ القراءة جيدا على حسب نظام الصوت العريب. وأما 

املدرس ) يستطيع 2) لزيادة ثقة النفس لدى املتعلم (1مزايا الطريقة اجلهرية عند نبابان فهي فيما يلى (

)  لتقوية النظام داخل الفصل ألن الطالب يشرتكون فعليا 3أن يصلح األخطاء عند تلفيظ الكلمة (

) لتمرين الطالب ىف القراءة 5) لتهيج الفرصة للمتعلم ىف تعليق اللفظ بالكتابة، (4عند عملية القراءة (

مجاعة.

عدة بذل اجلهود حىت يتعب ) إن هذه العملية تستغرق 1وهناك ضعف القراءة اجلهرية منها (

) ودرجة الفهم ىف القراءة اجلهرية أقل من القراءة الصامتة ألن الطالب يستغلون ىف حفظ 2الطالب (

) القراءة اجلهرية تزعج عملية التعلم والتعليم وتزعج األخرين.3املفردات بدال عن فهم مضمون املقروء (

فيما يلى :والتقنية املستخدمة ىف عملية القراءة اجلهرية 

الرتكيب : إن تركيب اجلملة مفضل من عملية حفظ املفردات.1

التحليل : وهذه التقنية تسمى بالكل ألن عملية التعلم تبدأ من الكل إىل اجلزء..2
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القراءة الصامتة.2

إن القراءة اجلهرية مشهورة بالقراءة املفهمة أى بالقراءة بدون تلفيظ الرموز املكتوبية

الكلمة. وهذه التقنية تستغل االستطالع البصري.من حيث املفردات أو

دف إىل استيعاب مضمون املقروء أو ألخذ عدة املعلومات عن  إن عملية القراءة الصامتة 

مضمون املقروء ىف الوقت السريع. فلذا أن القراءة الصامتة مهارة أساسية ينبغى أن يستوعبها الطالب 

تمع ألن القراء الصامتة فعالة من القراءة  اجلهرية. باالعتماد على مالحظة تارجيان أن عملية القراءة ىف ا

قراءة صامتة. والقراءة الصامتة أشد اقتصاديا من القراءة اجلهرية.

إن تقنية القراءة الصامتة حمالة قام به املدرس لرتقية استيعاب مضمون املقروؤ. قال اخلوىل 

بالوقت احملدد ىف حل مضمون املقروء رويدا جدا. ) إن تقدمي عدة التمارين للمتعلم 1982:115(

فالوقت الطويل يتأثر ىف بطي استيعاب القراءة ومدة هنيهة تتأثر ىف الفهم غري التام.

ا املدرس لفعال تعليم القراءة (اخلوىل  ) 118- 1982:117هناك أحوال ينبغى أن يهتم 

فيما يلى :

داخل الفصل أو خارجهابتعاد عن احلالة املزعجة إما الضوضاء من .1

ويقرأ الطالب املقرء بدون الصوت.2

تعيني الوقت املستخدم حلل ذلك املقروء.3

النقاش البسيط بعد عملية القراءة.4
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11بتعويد الطالب للوصول إىل حاصلة مضمون املقروء داخل الوقت املقرر..5

ثانية قبول املعىن من إن مهارة القراءة تشتمل على الناحيتني: األوىل تغيري رمز الكتابة صوتا، ال

مجيع األحوال املرموزة برموز كتابية أو الصوت.

فلذا، أن مهارة القراءة ترتبط باستيعاب القواعد، إن النص املقروؤ ينبغى أن يكون له الشكل 

للمرحلة األوىل، وذلك الشكل ينقص على حسب تطوير الطالب ىف استيعاب املفردات أو اجلملة 

م العربية. ومن املستحسن ا ولتطوير قدرا أن املدرس ميرن الطالب ىف القراءة بدون الشكل ليتعودوا 

12على الفهم.

د. الدراسة السابقة

ا "أريانا سوسانيت" وهى طالبة ىف قسم تدريس اللغة العربية سنة  هذا البحث قد قامت 

درس اللغة العربية لدى . وموضوع حبثها "فعالية تطبيق طريقة القراءة لرتقية مهارة القراءة ىف ۲۰۰٨

الطالب الصف الثامن ىف املدرسة الثانوية "نور العلوم كمفاس مبنطقة إندراجري هيلري". وحاصلة حبثها 

جيدة لرتقية مهارة القراءة. والفرق بني البحث األول والبحث املبحوثة هو يقع ىف استخدام وسيلة اللعبة 

طريقة القراءة لرتقية مهارة القراءة.). والتشابه بينهما فعاليةلعبة بلضبط الكلمة(

المفهوم العملي.ه

11Ibid, hlm 143-144
25Ahmad Fuad Efendy, Op.Cit, hlm 156-157
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لرتقية مهارة القراءة فهي فيما لعبة بلضبط الكلمة طريقة القراءة باستخدام تنفيدوأما خطوات 

يلى :

يسأل املدرس الطالب عن املادة الدراسة السابقة.1

يفتش املدرس استعداد الطالب.2

معانيهايهيئ املدرس عدة املفردات الىت تصعب .3

يقرأ الطالب املفردات صامتة مبدة مخسة وعشرين دقيقة.4

يصنع املدرس منوذج املفردات ويهيئ ترمجتها وصورة تلك املفردة.5

يوزع املدرس جمموعة الطالب إىل عدة جمموعات.6

وكل جمموعة يسألون عن املفردات مل يفهموها.7

يأمر املدرس الطالب يوزع املفردات .8

على حسب قرائتهابلضبط الكلمة يأمر املدرس الطالب .9

يستخلص املدرس املادة الدراسية.10

وأما مؤشرات مهارة القراءة فهي فيما يلى :

يقدر الطالب على القراءة مطابقة حبركتها.1

يقدر الطالب على فهم املفردات جيدا.2

يقدر الطالب على فهم القواعد احملتاجة إليها.3
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يقدر الطالب على ترمجة املفردات جيدة.4

فهي فيما يلى :لعبة بلضبط الكلمة خطوات تنفيذ طريقة القراءة باستخدام وأما 

: جيد جدا100%-% 1.76

: جيد75%-% 2.56

: ناقص55%-% 3.40

: غري جيد39%- % 4.0

الفرضية.و

إن الفرضية إجابة مؤقتة من تكوين املشكلة.

Ha لعبة : يوجد الفرق اهلام عن مهارة القراءة بني الطالب املعلمون باستخدام طريقة القراءة

والطالب املعلمون بالطريقة التقليديةبلضبط الكلمة 

Ho لعبة : ال يوجد الفرق اهلام عن مهارة القراءة بني الطالب املعلمون باستخدام طريقة القراءة

طريقة التقليديةوالطالب املعلمون بالبلضبط الكلمة 


