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الملخص 
تقو مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية لطاب الصف . 2015. أوكتافياني، إيئين

سامية  درسة العالية ا ادى عشر با ان دولوفو " مفتاح العلوم"ا فوجاع كرادي
ة الدراسية  قسم اللغة العربية كلّية . البحث العلمي. 2015−٢٠١٤ماديون الّس

كومية فونوروغو سامية ا امعة ا بية ا د خ الرفيق . ال شرف الدكتور أ ا
اجست  .ا

، مهارة القراءة، مهارة الكتابة، اللغة العربية:  اأساسيةةالكلم  .تقو
دف من تعليم اللغة العربية ي وسيلة أساسية لتحقيق ا ي . القراءة  الكتابة 
كان والزمان ا ا د مة .  وسيلة التواصل ب لغة واحدة ولغة أخرى ال ا  التقوي ك

تقف .  وهدفه لمعرفة هل تقدر المادة أ ا"evaluation" باس معروفة
درسة العالية  لذالك، الطاب الذين ". دار السام"قريبة من معهد " مفتاح العلوم"ا

قسمون إ قسم  ادى عشر ي وعة، إن الطاب الصف ا درسة مت ذ ا يدرسون  
هما اللغة العربية  فصل واحد فقدرة الطاب على فهم IPS وIPA: وما  ويتعلم بي

تلفة أيضا ي. اللغة العربية  لفية ركزت الباحثة أسئلة البحث  ذ ا كيف  أ1ؤ: من 
ادى عشر  اتيجية تقو مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية لطاب الصف ا إس

سامية  درسة العالية ا ة الدراسية " مفتاح العلوم"با ان دولوفو ماديون الّس فوجاع كرادي
ما مشكات تقو مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية وطرق  أ2ؤ ؟ ٢٠١٥−٢٠١٤

سامية  درسة العالية ا ادى عشر با فوجاع " مفتاح العلوم"حّلها لطاب الصف ا
ة الدراسية  ان دولوفو ماديون الس   ؟٢٠١٥−٢٠١٤كرادي

وعي ، تأخذ الباحثة الطريقة العلمية كطريقة ذا البحث نوع من البحث ال
كتوبة وتأخذ الباحثة  احظة والوثائق ا قابلة وا ليل ا ي  ليل البيانات  أسلوب 

مان  وب :   كما يلى،(Miles dan Huberman)وصفي كيفي على طراز ميلس و
تاج البيانات ي. فيض البيانات وعرض البيانات واست اتيجية  أ1ؤ: نتائج البحث  إس
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درسة العالية  ادى عشر با تقو مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية لطاب الصف ا
سامية  ان دولوفو ماديون " مفتاح العلوم"ا اتيجية تقو  أأؤ: يفوجاع كرادي إس

وجودات   توياها والواجبات ا هرية وفهم  ي القراءة ا اسبة LKSالقراءة  ي م  و
ظرية ماء أبؤ. بال ي ا اتيجية تقو الكتابة  ظرية أما  إس اسب بال و غ م و

وجودات   اسبةLKSالواجبات ا ي م ظرية و مشكات تقو القراءة  أ2ؤ.  بال
يوالكتابة ادة  أأؤ :  ي يشعر الطاب بالصعوبة  حفظ ا مشكات تقو القراءة 

ظرية اسبة بال شكات م د الطاب مفردات قليات وتلك ا ص با حركة وع . وقراءة ال
عام وتعزير لطاب الذين ا وطرق حل مشكلتها زلية وإعطاء ا ي إعطاء الواجبة ا  

ظرية اسبة بال ي م ي أبؤ. يبون واجباهم و كيفية كتابة : مشكات تقو الكتابة 
امم  وPegonالطاب متساوية بكتابة   ويقلدون ون على طول الكلمة أو قصر

ادة أن  يزوا حرف العربية وأن تفهموا ا ختلفة ويشعرون بالصعوبة أن  ط ا على أنواع ا
احظة والفرصة الكافية على  درس ا ازا وسريعا وا يعطى ا درس أشد أ البيان من ا

ظرية اسبة بال شكات م ي يأمر وطرق حل مشكلتها. مهارة كتابة الطاب وتلك ا  
تهدوا على قراءة الكتب ال تتعلق باللغة  تهدوا على تعلمهم وأن  درس الطاب أن  ا

ظرية اسبة بال ي غ م شكات و . العربية وتلك ا
احات كما يلى ق ذا البحث ستقدم الباحثة ا بغي للمدرسة  أ1ؤ: من  ي

سامية  درس " مفتاح العلوم"العالية ا ان دولوفو ماديون أن تعطي ا فوجاع كرادي
ادة ح يسهل الطاب  تطبيق التقو قية فهم الطاب  . والطاب وسائل الدراسة ل

ادة وأ 2ؤ بغى للمدرس أن يب ا احظة ووقتا لطاب ليسألوا عما  ي يعطي ا
ارون  التقو م ح ا  بغى على الطاب أن يتعلموا جيدا ويكرروا  أ 3ؤ. يفهمو ي

ا ادة ال  يفهموا  .مادة الدرس خارج وقت الدراسية ويسألوا عن ا
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الباب اأول 
 المقدمة

 خلفية البحث .أ ﴿

ي الكلمات ال كان يعر ها العرب ذ اللغة . اللغة العربية  ونسبت 
اعهم، ودارت عليها رحى بياهم   إ العرب أها لغتهم ال فتقت عليها أ

ا القرآن . التعب عن أغراضهم قل، وحفظها ل ا عن طريق ال وقد وصلت إلي
بوية الشريفة، وما روا الثقات من متثور العرب  ، واأحاديث ال الكر

ظومهم   1.وم
ا اه كلغة القرآن الذ ي اللغة ال اختار اس ياللغة العربية   أنزل اه لل

دى للمؤم كن أن يفصلها عن  2.وسيلة للحياة و بصفتها كلغة القرآن، ا 
سلم دف أن و. ا ندونيسية كان  د ا عا ، تعلم اللغة العربية  ا بالتا

ديث  ال التفس وا سام من خال كتب اللغة العربية   يدرس دين ا
دارس . والفق والعقيدة والتصوف وغ د، تدرس اللغة العربية  ا عا انب ا

سامية دارس ا امعة، وخصوصا  ا رحلة اابتدائية ح ا تعلم . ابتداء من ا
سام  ا كلغة ا دارس باعتبار 3.أالقرآنؤاللغة العربية  تلك ا

 

امعة أفضل أن  بتدائية إ ا كان تعليم اللغة العربية من مرحلة ا
ي هارات اأربع و مهارة ااستماع ومهارة الكام ومهارة : يستطيع الطاب ا

ب القوى  القراءة 4.القراءة ومهارة الكتابة و ا . من أسباب تقدم اجتمع 

                                                           

1 ، مد بدر الدين أبو صا دخل إ العربية  اث توجيهية  اللغة العربية: ا وتؤ أ ، أ1990: دار الشرق العر: ب
15 .

2 Yufridal Fitri Nursalam, Bahasa Arab Sejarah, Perkembangan, Keistimewaan, dan 

Urgensi Mempelajarinya  (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2011), 1. 
3 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam (Malang: UIN 

Maliki Press, 2010) 2. 
رجع،   4 . 41نفس ا
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صول على  ولوجيا اا القراءة ويتم ا صول على نقل العلم والتك قد ا يتم ا
عرفة من القراءة أيضا  5.نقل ا

همة ي احدى مواد الدرس ا و . القراءة  الطالب الفائق  القراءة 
يع مستويات التعليم كذا، فإن الطالب . متفوق  مواضيع اأخرى   و

واد التعليمية ف  غ والذي ا يكون قادرا على التفوق  أي مسئلة من ا
يدة ي وسيلة أساسية لتحقيق . قادر على مهارة القراءة ا ، القراءة  وبالتا

تعلم اللغة غ العر ويعيش خارج دول  دف من تعليم اللغة وخصوصا  ا
تعلم  إندونييا . العرب مثا ا

ي ليست  هارات اللغوية وليست سهلة وبسيطة و ي من ا القراءة 
توى على  هارة ال  ي ا روف أو الكلمات فقط ولكن القراءة  تركيب ا

يع أشكال الفكر . أعمال العقل واأفكار ي أعمال تشمل على  القراءة 
شكات ليلها وحل ا أحيانا، وقف القارئ على . وإعطاء التقو والقرار و

قصود من  ت قراءها على التفك لفهم ا ملت ال  ملة أو ا ص لتكرار ا ال
 6.القراءة

هارات اللغوية ي من ا إ جانب ذلك،  مهارات اللغوية، . الكتابة 
هارات اللغوية اأربع اأساسيةةمهارا ي من ا ي وسيلة .  الكتابة  الكتابة 

كان والزمان ا ا د   7. التواصل ب لغة واحدة ولغة أخرى ال ا 

ا  ذلك مثل  إن الكتابة وسيلة ااتصال اللغوى ب اأفراد، مثا
قل اأفكار. ااستماع والكام والقراءة . إها كما نعلم ضرورة اجتماعية ل

كان والكتابة مثل . والوقوف على أفكار اآخرين، على امتداد بعدي الزمان وا
ي من   كتوبة، و القراءة نشاط بصري يعتمد على إدراك الع جموعة الرموز ا

                                                           
5 Masri Sareb Putra, Menumbuhkan Minat Baca Sejak Dini (Jakarta: PT Macanan Jaya 

Cemerlang, 2008), 3. 
6
  Abdul Hamid, et al., Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang Press, 2008), 

45-46. 
 .49جع، ر نفس ا7
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هارات اللغوية، مثل القراءة ا. تتأخر  مكاها ب ا مع . بل تأ عادة بعد
اء دراست لقسم الصو  شاط لغوي  أث ذا أا يتصل الدارس بالكتابة ك

قرر لتعليم اللغة  8.اجرد، وإما يبدأ ذلك مع دروس الكتاب ا
و ليس "evaluation" التقو كلمة معروفة باسم ليزية،    اللغة ا

ية ولن  ه ال التعليم  أداء واجبات ا ن الذي يعمل   مصطلحا جديدا 
علم من التقو فيذ . يفصل ا جاح  ت و مهم جدا لتحقيق ال موقف التقو 

اك تقو. التعلم ل . غالبا،  هاية برنامج التعليم  عرفة  دف من التقو  وا
ادة أم ا  9.تقدر ا

علومات  الغرض الرئيسي من التقو  عملية التعليم للحصول على ا
درس  اول ا كن أن  داف التعليم للطاب ح  الدقيقة فيما يتعلق بتحقيق أ

طوات التالية ي. ا طوات التالية من التقو  كان  الطابتوظيف: ا   ا
اسب وإعطاء ردود الفعل وتشخيص صعوبات تعليم الطاب وتقرير  ا

10.التخرج
 

درسة العالية  لية" مفتاح العلوم"ا درسة. ي مدرسة أ ذ ا   تقف 
ان دولوفو ماديو درسة قرية فوجاع كرادي ذ ا عهد يع ةقريبن،   من أحد ا

سامية "دار السام"معهد  درسة الثانوية ا . "مفتاح العلوم" وقريب من ا
وعة، بعضهم يدرسون   درسة مت ذ ا لذالك، الطاب الذين يدرسون  
عهد معا، بعضهم  درسة العالية وا درسة العالية فقد وبعضهم يدرسون  ا ا

درسة  سامية وبعضهم متخرجون من ا درسة الثانوية ا متخرجون من ا
تلفة توسطة العامة فقدرة الطاب على فهم اللغة العربية  . ا

                                                           

 
د رشدي طعيمة، 8 اطق هاأ . 186، أ1990 :ايسيكو: الرباطؤ تعليم العربية لغ ال

9
  Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 

2010), 53. 
10

 Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 11. 
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قسمون إ قسم وما ادى عشر ي الطاب : إن الطاب الصف ا
ادى عشر  ادى عشر  والطابIPAالصف ا هم يتعلمون IPS الصف ا ، وبي

تلفة أيضا . اللغة العربية  فصل واحد فقدرة الطاب على فهم اللغة العربية 
ة اآتية م سيوجهون اأمتحان اأخ  الس ادى عشر  . الطاب الصف ا

ص اللغة العربية رحلة قادرا على فهم ال ذ ا بغي على الطاب   كان . ي
ص اللغة العربية ولكن بعضهم ا  وا ال بعضهم يستطيعون أن يقرأوا ويكتبوا وير

ة جدا ح ا يعرفون مع  ة كث ذ الفرقة اأخ يستطيعون، والطاب  
فردات اأساسي بغى تعليمهم  بداية تعليم اللغة العربيةاتا ، .  ال ي وحقيقت

ضافة إ ذلك، اختارت . قادر على مهارتى القراءة والكتابة مهم جدا با
ادى عشر جراء البحث لطاب الصف ا ، . الباحثة  اختارت الباحثة وبالتا

أن الطاب الصف العاشرة من الائق طبعا أن ا يفهموا اللغة ذلك الفصل 
تخرج درسة ونالعربية أهم يبدأون لتعليم اللغة العربية خصوصا للطاب ا  من ا

متحان اأخر م مشغولون با توسطة العامة أما الطاب الصف الثا عشر  . ا
ثا عميقا وضع لذلك أرادت الباحثة أن تبحث  ت ا تقويم مهارتى " 

القراءة والكتابة باللغة العربية لطاب الصف الحادى عشر بالمدرسة العالية 
فوجاع كرادينان دولوفو ماديون السنة الدراسية " مفتاح العلوم"اإسامية 

٢٠١٥−٢٠١٤." 

 البحثتحديد  .ب ﴿

و كّل ما يتصل بتقو  ذا البحث العلمي  ديد البحث   أما 
درسة  ادى عشر با مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية لطاب الصف ا

سامية  ة الدراسية " مفتاح العلوم"العالية ا ان دولوفو ماديون الس فوجاع كرادي
٢٠١٥−٢٠١٤. 
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 أسئلة البحث  .ج ﴿

اء على ما ذكرت الباحثة  خلفية البحث، فمشكات البحث  ب
 : تتلخص فيما يأتى

اتيجية تقو مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية لطاب  .1 كيف إس
سامية  درسة العالية ا ادى عشر با فوجاع " مفتاح العلوم"الصف ا

ة الدراسية  ان دولوفو ماديون الّس  ؟ ٢٠١٥−٢٠١٤كرادي
ما مشكات تقو مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية وطرق حّلها  .2

سامية  درسة العالية ا ادى عشر با " مفتاح العلوم"لطاب الصف ا
ة الدراسية  ان دولوفو ماديون الس   ؟٢٠١٥−٢٠١٤فوجاع كرادي

  أهداف البحث .د ﴿

داف البحث ال أرادت الباحثة للوصول إليها : من أ
اتيجية تقو مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية لطاب  .1 عرفة إس

سامية  درسة العالية ا ادى عشر با فوجاع " مفتاح العلوم"الصف ا
ة الدراسية  ان دولوفو ماديون الّس  ٢٠١٥−٢٠١٤كرادي

عرفة مشكات تقو مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية وطرق حّلها  .2
سامية  درسة العالية ا ادى عشر با " مفتاح العلوم"لطاب الصف ا

ة الدراسية  ان دولوفو ماديون الس  ٢٠١٥−٢٠١٤فوجاع كرادي

فوائد البحث   .ه ﴿
ذا البحث الفوائد اآتية  : يرجى من 

ظرية. ١  الفائدة ال

ذا البحث أن يعطى إسهاما فكريا  تقو مهارتى القراءة  يرجى من 
سامية  درسة العالية ا ادى عشر با والكتابة باللغة العربية لطاب الصف ا

ان دولوفو ماديون" مفتاح العلوم"  .فوجاع كرادي
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الفائدة العملية . ٢
 للمدرسة أ أ

درسة  إعطاء  راجع يرجع إلي ا ليكون البحث ِمن أحد ا
دارس والطاب  عملية التعليم

ُ
  .التشجيع إ ا

  للمدرس أ ب

درس برنامج تدريس اللغة العربية كاما  كى يستطيع أن يضع ا
سامية  درسة العالية ا مفتاح "ح يستطيع أن يرقى اللغة العربية با

ان دولوفو ماديون" العلوم  .فوجاع كرادي

 للباحثة أ ج

ليل تعليم  ترجى نتيجة البحث أن تزيد معرفتها لتستطيع أن 
اللغة العربية خصوصا عن تقو مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية 

سامية  درسة العالية ا ادى عشر با " مفتاح العلوم"لطاب الصف ا
ان دولوفو ماديون  .فوجاع كرادي

منهج البحث  .و ﴿
نوع البحث . ١

ذا البحث العلمي على سبيل  استخدمت الباحثة نوع البحث 
وعي  و إجرآت البحث (Qualitative research)البحث ال وعي   والبحث ال

تج البيانات الوصفية كتوبة أو من  (Descriptive data) ال ت كاأصوات ا
تأملة ة اأشخاص وطبائع ا 11.ألس

 

حضور الباحثة . ٢
وعي تعّلقا أكيدا أّن الباحثة  حضور الباحثة تتعّلق هذا البحث ال

مع .(Human instrument)ي احدى الوسائلة الدراسية الشخسية   

                                                           
11

  Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Malang: ar-Ruzz Media, 2012), 22. 
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هج العلمي  و ااختبار (Scientific paradigm)البيانات  ا ستخدم   ا
و أفضال الوسيلة صالشخ. التحريري أو ااستفتاء أو الوسيلة اأخرى  

خر . مع البيانات تصلة با و الوسيلة ا  ويقدر (informan)الشخص 
صول عليها يدان وا 12.على فهم أنواع التبادات  ا

 

 مكان البحث.  ٣

سامية  درسة العالية ا و ا مكان البحث الذي تتخذ الباحثة 
ان دولوفو ماديون" مفتاح العلوم"  .فوجاع كرادي

مصادر البيانات .  ٤
صادر ال حصلت عليها الباحثة من ميدان  ي ا مصادر البيانات 

ي13.البحث ذا البحث  :  انتفعت الباحثة أساس البيانات لتحصلها 
نسان أ أ درسة الصف درسا: ا ا طاب ا ستجيب   والطاب يقصد با

سامية  درسة العالية ا ادى عشر با ان " مفتاح العلوم"ا فوجاع كرادي
 .دولوفو ماديون

نسان أ ب ا:  غ ا . الوثائق والكتب والصور وغ
ع البيانات .  ٥ أساليب 

مع البيانات، كما يلى : استخدمت الباحثة اأساليب 
قابلة أ أ  (Interview method) طريقة ا

دراك تستعمل   قابلة  شكات ال تبحثها الباحثة طريقة ا  ا
عرفة خر القليل البياناتو  Andi كما نقل Nasutionقال  14. من ا

Prastowo وعي، أصبح أن  اأداة الرئيسية ال ت الباحثة البحث ال

                                                           
12

  Lexy G Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 19. 
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002), 115.  
14

  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2005), 194. 
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يدان البحثتقع على  قابلةا احظة أو ا علومات من خال ا مع ا   .
قابلعادة،  ظم الباحثة ال أجريتةا  ستخدمتا .  مفتوحة  وغ م
وحدة أو اأدوات اأخرى ال اخترت صاحيتها، الباحثة  ااختبارات ا

 الباحثة استخدمت 15.  ميدان البحث ما  الواقع الباحثةاحظت
فتوحةطريقة قابلة ا مع البيانات من ا  : 

اتيجية تقو مهارتى القراءة  أ1 مدرس اللغة العربية من جهاد إس
والكتابة باللغة العربية ومشكاها وطرق حّلها لطاب الصف 

سامية  درسة العالية ا ادى عشر با فوجاع " مفتاح العلوم"ا
ة الدراسية  ان دولوفو ماديون الس . ٢٠١٥−٢٠١٤كرادي

اتيجية تقو  أ٢ ادى عشر من جهاد إس بعض الطاب  الصف ا
مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية ومشكاها لطاب الصف 

سامية  درسة العالية ا ادى عشر با فوجاع " مفتاح العلوم"ا
ة الدراسية  ان دولوفو ماديون الس  .٢٠١٥−٢٠١٤كرادي

احظة  أ ب  (observation method)طريقة ا

طريقة  إن Andi Prastowo كما نقل Sutrisno Hadiقال 
بحوثة ر ا ظمة على الظوا ي تأمل وكتابة م احظة  طريقة . ا

احظة تصلح أن تعمل مباشرة أو غ مباشرة احظة 16.ا  تستعمل ا
للحصول على البيانات عن اأعمال واأحوال  تقو مهارتى القراءة 

درسة العالية  ادى عشر با " مفتاح العلوم"والكتبة لطاب الصف ا
ان دولوفو ماديون  .فوجاع كرادي

 (documentary method) الطريقة الوثيقية أ ج
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 Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 209. 
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الطريقة الوثيقية  أن Andi Prastowo كما نقل Sugiyonoقال 
ي  بئها  مع البيانات  اضية أو طريقة ووسيلة  وادث ا ي كتابة ا
الكتابات أو نسخة أو الصور أو الكتب أو اجات أو الصحافة وما 

17.أشب ذلك
 

يل البيانات عن حاات  استخدمت الباحثة الطريقة الوثيقية ل
درسة العالية  ان دولوفو ماديون، كما " مفتاح العلوم"ا فوجاع كرادي

: يلى
سامية  أ1 فوجاع " مفتاح العلوم"تاريخ تأسيس للمدرسة العالية ا

ان دولوفو ماديون  .كرادي

سامية أ 2 غرافية للمدرسة العالية ا ة ا فوجاع " مفتاح العلوم"اأمك
ان دولوفو ماديون . كرادي

سامية أ 3 درسة للمدرسة العالية ا ظمة ا ظيم م " مفتاح العلوم"ت
ان دولوفو ماديون . فوجاع كرادي

سامية أ 4 درسة العالية ا درسة با درسات  ا درس وا أحوال ا
ان دولوفو ماديون" مفتاح العلوم" . فوجاع كرادي

سامية  أ5 درسة العالية ا درسة با مفتاح "أحوال الطاب  ا
ان دولوفو ماديون" العلوم  .فوجاع كرادي

سامية أ 6 فوجاع " مفتاح العلوم"وسائل الدراسة للمدرسة العالية ا
ان دولوفو ماديون  .كرادي
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  Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 226. 
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ليل البيانات . ٦
ليل  ي  ليل البيانات  ذا البحث تستخدم الباحثة طريقة   

مان (Miles)طراز ميلس  وصفي كيفي على وب  كما 18،(Huberman) و
 :يلى

 

 
 

 
 

 
 

 (Data Reduction) فيض البيانات أ أ

تلط البيانات قسمت الباحثة البيانات بالضبط والدقة،  لئا 
ختلطة  كما ذكر  السابق إذا طال الوقت للباحثة فكثرت البيانات ا

ختلفة فيض . وا علومات بطريقة  ومن أجل ذلك تقعد سريعا ا
ي البيانات . البيانات ي تلخيص و فيض البيانات  والغرض من 

وضوع والشكل همة من حيث ا  19.ا
قابلة  صل الباحثة على البيانات من ا ذا البحث   

(interview) احظة   (documentary)   والوثيقة (observation) وا
فضها باختبار  دارس،   عقدة  التدريس واأعمال اليومية من ا ا

تعلقة بعملية  ديد عن اأحوال اأصلية ا تقو مهارتى القراءة و
ادى  والكتابة باللغة العربية ومشكاها وطرق حّلها لطاب الصف ا

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 338. 

رجع 19  .نفس ا

 ع البيانات

 عرض البيانات

تاج  ااست

 فيض البيانات
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سامية  درسة العالية ا ان دولوفو " مفتاح العلوم"عشر با فوجاع كرادي
. ماديون

 (Data Display)  عرض البيانات  أ ب

ا عرض البيانات طوة بعد فيض البيانات فا إن . بعد هاية 
شملة  وعي بطريقة الصورة والبيان ا عرض البيانات  البحث ال

وعرض البيانات  البحث . وااتصال ب اأشياء وما أشب ذلك
وعي تغلب على طريقة كتابة الوصفّية بعرض البيانات تسهل  فهم . ال

ظيم العمل مؤسسا على حصول الفهم ذا البحث 20.ما وقع وت   
ظام خاص عن تقو مهارتى القراءة والكتابة  عرضت الباحثة البيانات ب

سامية  درسة العالية ا ادى عشر با بالّلغة العربّية لطاب الصف ا
ان دولوفو مادييون" مفتاح العلوم" .  فوجاع كرادي

تاج أج ست  ا

ة  باط والر ي أخد ااست طوة بعد عرض البيانات  ا
(verifikasi). باط اأول كمموقتا وااست باط  ا   ومتغ ذلك ااست

ا يع البيانات بعد ديدة واأرجح   ولكن اذا . اذا أتت اأدلة ا
سب وتتفق باأدلة الراجحة والصحيحة باط اأول ت ما ،كان ااست  حي

ي  باط اأول  ع البيانات، فااست رجعت الباحثة  ميدان البحث و
باط الراجحة الصحيحة ث نوعي فقد اجاب  . بااست باط  اذا است

بت الباحثة  ميدان البحث ما ذ ا و تبق وتتسع حي   21.ديد
كن معرفة تقو مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية  ذا البحث 

سامية  درسة العالية ا ادى عشر با وطرق حّلها لطاب الصف ا
ان دولوفو ماديون" مفتاح العلوم"  .فوجاع كرادي

                                                           

رجع،  20  .341نفس ا
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 175. 
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فحص صحة البيانات . ٧
 : لفحص صحة البيانات، استخدمت الباحثة ثاث طرق

اك   أ أ تطويل ااش
وعي ك وقتا طويا  . تكون الباحثة وسيلة  البحث ال ويش

قية نوعية صحة البيانات. ميدان البحث ذا التطويل ل  22.وفائدة 
مواظبة التأمل   أ ب

اسبة  اصر ا صائص والع اد ا الغرض من مواظبة التأمل إ
اصر بالتفصيل صائص والع ذ ا ّ تركز الباحثة   طلوبة  سألة ا . با

اك يعطى الغرفة فمواظبة التأمل  وبعبارة أخرى إذا كان تطويل ااش
 23.يعطى التعمق

هج التثلثى   . ج ا
و أسلوب فحص صحة البيانات الذ هج التثلثى   يستفيد يا

قارنة للبياناتىشيئ أخر .  من خارج البيانات أغراض التحقق أو ا
و فحص من مصادر أخرى هج 24.واأكثر من استخدم   وأما ا

التثلثى الذى استخدمت الباحثة يع فحص من مصادر أخرى أيضا 
صول عليها  علومات ا قق من وراء درجة من الثقة بأن ا قارنة و يع 

وعية تلفة  الطرق ال كن أن تكون الباحثة . عر الزمان وأدوات  ذا 
از مع الطرق مقارنة البيانات احظ مع بيانات من مقابات أ 1ؤ: إ

ا ما قال شخصيا  أ2ؤ اس علي قارنة ب ما يقول ال قارنة ب  أ3ؤا ا
وعة من اأراء ووجهات  موعة مت الدولية وجهة نظر شحص ما مع 

                                                           

رجع 22  .نفس ا

رجع، 23 . 177 نفس ا
رجع،  24  .178نفس ا
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كومة  اس وا ظر من التعليم الثانوي أو أعلى وال مقارنة نتائج أ4ؤال
تويات وثيقة الصلة قابات مع   25.ا

خطوات البحث  . ٩
كن فصل عن خطوات البحث، خطوات  وعي ا  البحث ال

ي أن الباحثة كوسيلة البحث، فلذلك فإن  ا خاصة أساسية  البحث 
تلف عن خطوات البحث  غ  وعي  خطوات البحث  البحث ال

وعي  . البحث ال

قسم إ ثاث خطوات :  أما خطوات البحث ت
طيط البحث   أ أ خطوة 

فذ بأمور اتية طوة ت :  ذ ا
طيط البحث   أ١ كتابة 
اختيار ميدان البحث   أ٢
طلب رسالة ااستئذان  أ٣
يدان   أ٤ استكشاف أحوال ا
خر واانتفاع ب   أ٥ اختيار ا
إعداد أدوات البحث    أ٦

فذ بأمور آتية  أ ب طوة ت ذ ا فيذ البحث،  .  خطوة ت
فس   أ١ فهم ميدان البحث وإعداد ال
يدان   أ٢ دخول ا
ع البيانات   أ٣ اك   ااش
ليل البحث  أ ج  خطوة 

                                                           

25
رجع    .نفس ا
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فيعد أن اجتعمت البيانات كما أرادها الباحثة قامت 
وعية . الباحثة بتحليلها على الطريقة الوصفية ال

 تنظيم كتابة تقرير البحث .ز ﴿

لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسمت الباحثة تقرير البحث إ 
ي : سة أبواب، و

ديد البحث  : الباب اأول توى على خلفية البحث و ي  قدمة و ا
هج  داف البحث وفوائد  البحث وم وأسئلة البحث وأ

ظيم كتابة تقرير البحث  .البحث وت

ظري  : الباب الثا طار ال توي ا ظري والبحوث السابقة، و طار ال ا
دف وأميت وتعريف مهارتى : على تعريف التقو وأنواع وأ

دافها ومشكات ال تتعلق ها  القراءة والكتابة وأنواعها وأ
ها   .وتقو

في عرض البيانات العامة حيث ظهرت البيانات عن   : الباب الثالث
سامية  درسة العالية ا " مفتاح العلوم"تاريخ تأسيس ا

غرا وتركيب  وقوع ا ان دولوفو ماديون وا فوجاع كرادي
درس والطاب والوسائل  ظمة وأحوال ا درسة  ا ا

اتيجية تقو  اصة يضمن عن إس وعرض البيانات ا
مهارتى القراءة والكتابة باللغة العربية ومشكاها وطرق 

درسة العالية  ادى عشر با حّلها لطاب الصف ا
سامية  ان دولوفو ماديون " مفتاح العلوم"ا فوجاع كرادي

ة الدراسية   .٢٠١٥−٢٠١٤الس

 عن  تطبيق تقو مهارتى القراءة والكتابة البياناتليل  : الباب الرابع
درسة العالية  ادى عشر با باللغة العربية لطاب الصف ا
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سامية  ان دولوفو ماديون " مفتاح العلوم"ا فوجاع كرادي
ة الدراسية   .٢٠١٥−٢٠١٤الس

امس احات : الباب ا  ااختتام الذي يشمل على نتائج البحث وااق

 
 
 
 
 
 
 

  



18 

 

 

الباب الثّاني 
اإطار النظري والبحوث السابقة 

 
  اإطار النظريأ﴿

 التقويم .١
 تعريف التقويم .أ 

ليلو  وتق أن الGrondlundقال  علومات و مع ا هجية   اعملية م
دليعلم قدرة الطاب   اوتفس  26.فقيق ا

لص،  مد  مد م و يم بسيو كما نقل  هج  فن قال إبرا إن ا
داف التعليم، م ي ما يتعلق بأ اصر، اأول  بغي على أربعة ع ون العلوم ي ن ف

و  واد أو احتوى التعليمى والثالث خرة التعليم  الرابع  ي تقد ا  الثا 
ال تعليم اللغة العربية معروف أيضا بالتدريبات. التقو . ومصطلح التقو  

اسبة،  إصدار  إن التدريب يدل على العملية ال بوسائل أخرى م
ة لدى متعلم أو على جانب مع من جوانب  حكم على قيمة خاصة معي

ي العملية ال تست هج أو  دم فيها معلومات عن بعض جوانب سلوك خا
هج ختيار من ب بعض ااذ قرارات، أو لا . التلميذ أو بعض جوانب ا

هج ا، تتخذ بشأن التلميذ أو ا  27.بدائل 
و العملية ال تستخدم فيها نتائج القياس، وأى معلومات  التقو 

ة  اسبة،  إصدار حكم على قيمة خاصة معي صل عليها بوسائل أخرى م
هج تعلم أو على جانب مع من جوانب ا . لدى ا

                                                           
26

 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 

2010), 54. 
لص، 27 مد  مد م و بتدائي  تعليم اللغة العربية  درسي للمستوى ا مطبعة : فونوروغوؤ ض الكتاب ا

كومية فونوروغو،  سامية ا امعة ا . ٩٢، أ٢٠١٢ا
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و العملية ال تستخدم فيها معلومات عن بعض جوانب سلوك  أو 
اذ قرارات، أو لاختيار من ب بعض  هج، ا  التلميذ، أو بعض جوانب ا

هج ا، تتخذ بشأن التلميذ أو ا  28.بدائل 
هام  موعة، أو سلسلة، من اأسئلة أو ا و عبارة عن  اما ااختبار 

يا  ريريا أو شفا ا  تعلم ااستجابة  وأحيانا قليلة بالتمثيل ؤيطلب من ا
شارة ائ أو با ثلة لكل اأسئلة . أا ة  ض أن يشمل ااختبار عي ويف

اصة ال يقيسها ااختبار، ويفحص  ا عاقة با هام ال  ة، وا مك ا
اصية ذ ا سبة  صل على قياس، أو رقمية، أدائ بال تعلم   29.استجابات ا

وقد يستخدم التقو ااختبارات، وقد ا يستخدمها إطاقا، ويستخدم 
ا  احظة وقوائم التقدير ومقاييس التقدير ومقاييس اا أسالب أخرى مثل ا

 30.ووسائل التقدير الذاتية
أنواع التقويم . ب

تلف حسب وظائفها والتوقيت الذي  توجد عدة أماط للتقو 
اء العملية التعليمية، ومن أماطها : تستخدم في أث

بدئي  أ1 أ Initial Evaluationؤالتقو ا
اجات  يتم عادة قبل بداية عملية التعلم، ويطلق علي أحيانا تقدير ا

صيل وميول وحاجات  التعليمية  ويهتم بتقو الطالب من حيث قدرات و
 ، ائة ل رات التعليمية ا طيط ا ، لاستفادة من ذلك   ات ا وا

كن أن يبدأ عملية التعلم، سواء  صف جديد،  ستوى الذي  ديد ا و
 .أو مادة دراسية جديدة، أو وحدة دراسية جديدة

ائي  أ2  أFormative Evaluationؤالتقو الب

                                                           

28
ة،   يم بسيو عم اصر إبرا هج وع رةؤ ا عارف: القا . 250، أ1991:دار ا

رجع، 29  .249 نفس ا
رجع، 30 . 250 نفس ا
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رى عقب  اء عملية التعليم والتعلم، فيمكن أن  دث عدة مرات أث
قرر،  ة أو جزء أساسي من ا انتهاء تدريس مفهوم مع أو مهارة معي
ددة داف جزئية  ة تركز على أ . وغالبا يكون  صورة اختبارات قص

ائي إ معرفة مدى إتقان عمل تعليمي مع والكشف  ويهدف التقو الب
ائم، لاستفادة من ذلك  تطوير  ستوى ا عن اأجزاء ال يتم تعلمها با

س العملية التعليمية . و
 أDiagnostic Evaluationؤالتقو التشخيصي  أ3

يهتم بالتعرف على الطاب الذين يعانون من صعوبات دراسية 
اولة الكشف عن أسباها ذ الصعوبات، و ال  وقد . متكررة لتحديد 

يتم ذلك على خطوات تبدأ بتحديد الذين يعانون من صعوبات بوج عام 
ال دراسي مع عن طريق عملية مسح   Screening باستخدام بطارية 
ختلفة ات من اجاات الدراسية ا  .تشتمل عي

تاج إ  ونظرا أن ااختبارات التشخيصية تأخذ وقتا طويا وقد 
مع الطاب، وإما تقدم فقط  عدة جلسات اختبارية، فإها ا تقدم 

ال مع  .للطاب الذين يتحدد ضعفهم  

تامي  أ4  أSummative Evaluationؤالتقو ا

يأ عادة  هاية الرامج أو العمل التعليمي للتعرف على مدى ما 
قيق من نتائج، وقد يكون ذلك  هاية وحدة دراسية، أو مقرر مع أو 
تامي ا  ة، والتقو ا ة دراسية أو  هاية مرحلة معي فصل دراسي، أو س
ائ، وإما يهتم بقياس  زئية كالتقو الب داف ا يركز على تفاصيل أو اأ

قرر داف ا داف اأكثر عمومية كأ 31.اأ
 

 

                                                           

ر الدين، 31 سامية : مااعؤ و إعداد مدرس اللغة العربية الكفء: مهارات التدريس أوريل  امعة ا مطبعة ا
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 وظيفة التقويم. ج
ة من الزمان  أ1 اح الطاب بعد التعليم ف . علوماليعرف التقدم والتطور و

كن أن يست صول على نتائج التقو و س تعليم الطاب خا دم 
يةؤ دد الزيادة  أوظيفة تكوي ، وليم تقرير أو شهادة التخرج، وأن 

الفصول الدراسية أيضا أو ما إذا كان الطاب يتخرج من مؤسسة تعليمية 
 .أوظيفة تلخيصيؤخاصة 

اح برنامج التدريس أ2 التدريس بوصف نظاما يتكون من عدة . ليعرف 
ابطة مع بعضها البعض اصر م داف . ع ي أ كونات  ذ ا ويشار إ 

وارد التعليمية  بية والتعليم واآدوات وا ومواد أو مواد التدريس وطرائق وال
 .وأدوات التقو

رشاد أ3 كن است. أغراض التوجي وا دام نتائج التقو ال أجريت من خو
ستشارين   دمات ا علم كمصادر للمعلومات أو بيانات عن ا ا

رشدين كما يلى ا من ا دارس أو غ  :ا

 جراء تشحيص نقاط الضعف وقدرات الطاب  أ أ

دمات العاجية أ ب تاج الطاب ا  عرفة من حيث ما 

ة ب الطاب  أ ج  ساس  تعامل مع حاات معي

 رجع من أجل تلبية احتياجات الطاب  الصف التوجي  أ د

ج الدراسيةالأغراض  أ4 ا س ا علم إجراء . تطوير  و  كل مرة تقريبا ا
و أن  اح تعلم الطاب وتقو الرامج التعليمية و التقو من أجل تقو 

ج الدراسية أيضا ا وضوع الواردة  ا 32.تقيم احتوى أو ا
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 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offset, 1997), 5-6. 
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 أهداف التقويم. د
داف العام  أ1 اأ

ال التعليم نوعان داف التقو   : عادة، أ
علومات ال تستخدم كدليل على مستوى التطور أو تقدم   أأ مع ا

ة عي ة ا بعبارة اأخرى، . الطاب بعد يتبعون عملية التعليم  الف
قق  ال التعليم للحصول على  داف العام من التقو   اأ

اح الطاب  البيانات ال ستكون دليا من حيث مستوى القدرة و
ج الدراسية بعد يؤدى الطاب عملية التعليم  ا داف ا قيق أ  

ة عي ة ا .  الف
ة  أب عرفة فعالية طرق التدريس ال تستخدم  عملية التعليم  الف

ة عي داف العام الثا من تقو التعليم للقياس والتقو . ا فإن اأ
درس وأنشطة تعليم  على فعالية التدريس وطرقها ال  تطبيقها ا

. الطاب
اص  أ2 داف ا اأ

ي ال التعليم  اص من التقو   داف ا :  أما اأ
اذ الرامج التعليمية أ أ هيج نشاط الطاب  ا دون التقو لن تكون .    

از هيج  نفس الطاب لتحس وارتفاع ا ة أو ا مك ثارة ا . ا
اذ الرامج  أ ب جاح وفشل الطاب  ا  اكتشاف أسباب عوامل ال

روج أو وسيلة  كن البحث والعثور على طريقة ا التعليمية ح 
صاح 33.ا

  

 

مهارة القراءة . 2
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 Anas Sudijino, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2009), 16-17. 
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تعريف مهارة القراءة . أ
ادة اأكثر أميتها من مواد الدراس ي ا الطالب الفائق . مهارة القراءة 

يع مستويات التعليم و متفوق  مواضيع اأخرى    34. القراءة 
ي رؤية وفهم  حالقراءة  صتوياتا ة أو  ا  من ال كتوب مع صر

صالكبد وتوضيح أو نطق  توى على مهارتقراءة اللذلك، . كتوبا  ال
ف يو توياتارف ا تع 35.كتوب وفهم 

    

اء الشخصية وصقلها، فهي تزود القارئ  والقراءة عمل أساسي  ب
رات ال قد ا يستطيع أن يكتسبها مباشرة إا من خال  عارف وا با

صيل علوم الدراسية، فمن ا يقرأ  ي أداة الطالب   القراءة، كما أها 
صل جيدا . جيدا ا 

ا يستطيع أن يطل  ي ال من خا افدة للدارس اأج ي ال والقراءة 
ي الوسيلة  سامية والعربية، ومن  فإن القراءة تكاد تكون  ويرى الثقافة ا

ي الذي يتطلع إ فكر العرب  شباع رغبات وفهم الدارس اأج اأو 
  36.وترائهم

أهمية القراءة . ب
اطق بلغات أخرى  يستهدف  تعليم القراءة  برامج تعليم العربية لل

: عدة من أمها
ياة والتعليم الذا شعارات ا تتحقق  أ1 ستمرة والتعليم مدى ا بية ا أن ال

نسان إا إذا كان قادرا على القراءة إها أنشطة تعتمد على .  حياة ا
 .كمية ونوع ما يقرؤ

                                                           
34

 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’aul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 95.   
35

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humaniora, 2009), 

149.  
ميد عبد اه، 36 اطق بالعربية اأسس إعداد الكتب  ناصر عبد اه الغا و عبد ا دار : ضرياؤلتعليمية لغ ال

 .57 ،أ1990تصام، عاا
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تمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري في  أ2 عاصر  نسا ا أن اجتمع ا
شاط ال تستلزم  اط بكث من أوج ال نسان  ا يتطلب القراءة، إن ا

قق ما يريد وح يتكيف مع اجتمع ويؤدي وظيفت  .القراءة، ح 

ي من -أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة أ3 ي الدارس اأج إن ما 
ي من خال أي مهارة أخرى ا  واد العربية أعظم   .خال قراءة ا

ك البلد العر الذي  أ4 دما ي هارة ال تبقى مع الدارس ع ي ا إن القراءة 
ا أن يتعرف على -يتعلم في اللغة هارة ال يستطيع من خا كما أها ا

ها  .أماط الثقافة العربية وما

قق اعراض العملية من تعليم العربية أ5 قد . بالقراءة يستطيع الدارس أن 
ا إن . تكون اعراضا ثقافيا أو اقتصادية أو سياسية أو تعليمية أو غ

ا من الدارس  برامج تعليم العربية كلغة ثانية يهدفون من تعليمها  كث
رتبة اأو هم فرصة ااتصال . إجادة القراءة  ا فقد ا يتاح أحد م

ارس مهارات ااستماع والكام باشربعر   .ا

قيق قدر من ااستماع وقضاء وقت  أ6 والقراءة مهارة يستطيع الدارس ها 
و أجدى ا   .الفراغ 

ك  أ7 ميها الطالب وحد بعد أن ي هارة ال ي ي ا واخرا، فغن القراءة 
ة أدعى للتقدم  القراءة مثل القراءة عهد ليس   37.ا

أهداف القراءة  . ج
زئية التالية داف ا كن أن يوضع  شكل اأ دف العام  : ذا اأ

ها   .1 كتوبة باأصوات ال تعر ع أن يتمكن الدارس من ربط الرموز ا
. اللغة العربية

طق صحيح .2  أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية ب

                                                           

د رشدي طعيمة، 37 اطق ها  أ . 176-175، أ1990 ،ايسيكو: الرباطؤتعليم العربية لغ ال
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طبوعة وإدراك  .3 ع العام مباشرة من الصفحة ا تاج ا أن يتمكن من است
اكيب غ بتغ ال  .تغ ا

فردات من معا السياق، والفرق ب مفردات  .4 أن يتعرف معا ا
فردات الكتابة ديث وا  .ا

ها .5 ع ال تربط بي مل  الفقرات وإدراك عاقات ا  .أن يفهم معا ا

 أن يقرأ بفهم وانطاق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها .6

كونة للقراءة  .7 زئية التفاصيل وأن يدرك العاقات ا أن يفهم اأفكار ا
 الرئسية

ها .8 قيم ووظية كل م  أن يتعرف عامة ال

أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إ قراءة اأدب والتاريخ  .9
ليل  تائج و ديد ال ارية مع إدراك اأحداث و والعلوم واأحداث ا

سامية عا وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية وا  ا

ة  .10 عاجم أو قوائم مفردات م أن يقرأ بطاقة دون ااستعانة  با
  38.إ اللغت

أنواع القراءة .  د
ها : كان نوع من أنواع القراءة، م

هرية أ1  القراءة ا

ذا القراءة إ : تشديد 
راجها وصفة  أ أ احافظة على سداد صوت اللغة العربية من حيث 

 .اأصوات اأخرى

ؤلف أ ب ق والتعب الذي يصف شعور ا يقاع ا  ا

 الطاقة اى ا تعثرا وا مرارا أ ج

                                                           

اقة، 38 مد كامل ال اطق بلغات أخرى  كرمةؤ تعليم اللغة العربية لل -188، أ1985جامعة أم القرى، : مكة ا
189. 
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قيم أ د تمام على عامة ال  .ا

قيم سواء ب اللغة العربية واللغة اأندونسية  تستعمل عامة ال
ي ائها، و تلفة أ : و

قوطة أ:ؤ، نقطتان أ،ؤ، فصلة أ.ؤنقطة  ، أ-ؤ، شرطة أ؛ؤ، فصلة م
ستفهام  صيص أ!ؤ، عامة التعجب أ؟ؤعامة ا ط أ"ؤ، عامة الت ، ا

ائل  . أ/ؤا
 القراءة الصامتة أ2

ع الرئيسي والتفاصيلها يل ا لذلك، . تستهدف القراءة الصامتة ل
ي القراءة  س القراءة اأخرى و جعلت القراءة الصامتة وسيلة 

ا وسعة والقراءة ااستمتاعية وغ . التحليلية والقراءة ا
كن الطاب أن  ظم ح  تاج القراءة الصامتة على الفصل ا

كزوا على قراءهم ب على. ي ت بغى القراءة الصامتة أن  : ي
ركة اللسان أ أ  .تلفظ القراءة ولو 

و تكرر حركة الع اى البصر إ الكلمة قبلها أ ب  .تكرار القراءة و

ركة الرأس أ ج ش أو    .استعمال السبابة أو ا

 السريعةالقراءة  أ3

ي ليستطيع الطاب القراءة السريعةالغرض اأساسي من القراءة   
عتاد بغي. أسرع من ا ع جعلت السرعة الغرض ولكن ا ي . بدل ا

ا تطلب القراءة السريعة الطاب أن يفهموا تفاصيل احتويات 
ل القراءة السريعة أن القراءة . ولكن يكفي بقراءة الرئيسيها ذكر أ

علومات ال تستطيع  س الوقت فقط ولكن زيادة ا السريعة ليست 
كن أن القارئ ليس  عادة قراءة الكلمة . إمتصاصها الطاب ذ  و
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ع ح تفهم  رك عي بالتصميم ا ب الكلمة ولكن يستطيع أن 
وسعة. توياها ذا، تسمى القراءة السريعة بالقراءة ا . وفقا 

كن استخدامها  بغي تذكر ا  إن القراءة السريعة حاجة ولكن ي
يع القراءت اسبة لتدريب  اللغة .   مشكاها، أن مواد القراءة ا

كن  . العربية صعب للحصول عليها ولكن 

 القراءة ااستمتاعية أ4

ذ القراءة بالقراءة اأعلى داف القراءة . ترتبط  ليس أ
ديد و ليس لفهم  كب ا فردات وليس لدرس ال ااستمتاعية لزيادة ا

عطاء تدريب القراءة السريعة لطاب  نص القراءة بالتفصيل ولكن 
تع ما يقرأون ب على القراءة. و دف لتشجيع الرغبة وا . و

تويات  أو  رحلة الطاب من حيث  تار مواد القراءة ال تسهل 
ة أو القصة الطويلة ال . تكوين اللغة غالبا،  شكل القصة القص

رحلة الطاب اسبة  ة لغتها وم   .يس

 القراءة التحليلية أ5

الغرض اأساسي من القراءة التحليلية لتدريب الطاب من أجل 
كتوبة واد ا علومات من ا ضافة إ ذلك، . قدرهم على طلب ا با

قوي تدرب الطاب لتكونوا قادرا على استكشاف وإظهار ال تفاصيل ا
ؤلف وتدرب الطاب على التفك . على اأفكار الرئيسية ال قدمها ا

اد العاقة ب حدوث واحد وحدوث آخر  طقي أيضا وإ ا
ة  نص القراءة تائج لو ا صر 39.واستخاص ال
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 المشكات التي تتعلق بالقراءة.  ه

الضعف القرائ  أ1
يغي أن تفرق ب الضعف القرائ والتخلف القرائ .  بداية اأمر ي

عدم القدرة على القراءة : ويقصد بالضعف القرائ أو التأخر القرائ
اء علي فأن القارئ  اسب العمر العقلى للتلميذ، وب ستوى الذى ي با

و  تأخر  الشخص الذى أتيحت ل فرصة تعليم القراءة لك ا يقرأ ؤا
اصة  أكما يتوقع في حسب قدرت اللفظية الشفهية وقدرت العقلية، و

.  التعليم غ القرائ
و الذى يقرأ لك ا يساوى  تأخر قرائيا  ومع ذلك أن الدارس ا
م  بتدئ مع  القراءة ولك يستطيع أن يصل إ مستوا الدارس ا

تمام أكثر . القرائ مع ا
ل قدرات العقلية أن : أما التخليف القرائ و الشخص الذى ا تؤ

د  يساير زمائ  القراءة، فمهما بذل مع من جهد فإن يتوقف ع
مستوى مع ا يتعدا أن التخلف القرائ يرتبط بالقدرات العقلية 

. اف الضعف ا يرتبط ها
علم أن يعرف مستوى الدارس  القراءة ابد أن  ولكى يستطيع ا

هرية الصامتة م  القراءة ا تر .  ياحظ قراءاهم، و
ر الضعف  القراءة   أ2 مظا

طلوبة  أ أ  عدم القراءة بالسرعة ا
رف أو كلمة بكلمة أ ب   إبدال حرف 

  زيادة حرف أو نقص حرف أو أكثر من الكلمة أ ج

رف بعد قراءت أول مرة أأؤ التكرار كأن يكرر الدارس قراءة كلمة  أ د  ا

 عدم الربط ب الرموز ومدلواها  أه
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: وترجع أسباب الضعف  القراءة إ اآتى أ3
ة عن اختاف أسلوب الكتابة ب اللغة العربية واللغة  أأ أسباب نا

روف ب اللغت  .الدارس، وما يتبع ذلك ومن اختاف ا

 أسباب بصرية متعلقة بالقارئ مثل ضعف البصر أب

عية مرتبطة بضعف حلسة السمع أ ج  أسباب 

 مشكات الصحة العامة أ د

طق والكام  أه  عيوب  أجهزة ال

 عوامل نفسية وانفعالية  أو

درس خطأ فيحتذي  أ ز أسباب ترجع إ طريقة التعليمية، كأن يقراء ا
 الطاب

طبعية أح  أسباب راجعة إ سوء الطباعة واأخطاء ا

قام  ال أن ا م اأسباب ال نعوق القارئ على سبيل ا ي أ ذ 
ا وتفصيلها، وعلى معلم العربية أن ياحظ الدارس  ا ا يسمح بسرد
اول أن  طأ  القراءة وأسباب ذلك و ويعرف قدراهم، ويعرف أماكن ا

بوية السليمة ها معهم بالطرق ال   40.يعا
طريقة حل مشكلة القراءة . و

ب أن تجمن طرق التدريس ال طريقة اك : ذكر فتح اجيب
درس   : كما يلىيو اللغة العربية يعّلم قبل يفهمها ا

درس الطاب إتلفالطاب مخ  كانإذا أ1 بغي أن يفصل ا  فصول ا في
ريك الطبقة  خاصة أو 

للؤالتعلم التعاو   أ2 الطاب اأذكياء اللغة العربية يعّلم . أب ا
 . الدرسوايفهملطاب اآخرين الذين  

                                                           

40 ،  .61-59 أسس إعداد، الغا
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بغي أ3 درسي  ال تتعلق باللغة مثلةاأردود الفعل والطاب  يعطي أن  ا
 .مواجبات لتحس العربية

بغي أ4 درس ي ا  ح هميفية دراسك لطاب اختيار عتقد اأن يعطي ا
لليشعر   الطاب با

بغي ا أ5 زلية لطاب ال تتعلق بالقراءة وغ درس ي أن يعطي الواجبة ا
 .ذلك

درس طريقة تدريس اللغة العربية  أ6 رح يعطي ا  .ةا

 إستيراتجية تقويم مهارة القراءة . ز

 فهم احتويات من نص القراءة أ1

ة  أ أ درس الطاب القراءة القص  يعطي ا

درس الطاب أن يفرقوا و أ ب  ب الفكرة الرئيسية واييزطلب ا
 :ة، مثاهميشالفكرة وال
تهد أ1ؤ  ح فهمي  اامتحان أن 
ت مريضا لذلك ما حضرت الدرس أ2ؤ  ك

طر غزير أ3ؤ سجد رغم أن ا مود إ ا ب   ذ

ملة، فإن الفكرة ال تلك   ، "رغم أن": قع قبل عبارةتا
.  الفكرة الرئيسيةي ه"أن"و "لذلك"

فردات  لكثرةميتعلال أ2  ا
ي  فردات  اصر اللغة ال احدىا لكها الطاببيج ع   أن 

هارات اللغوية و مناكتساب ا درس لطاب . ة مهارة القراء و يأمر ا
ستخدام القاموس ا. استخدام القاموس  وقت درس اللغة العربية

درس لطاب أن يبحثوا : ب، مثاضروري لتطوير معرفة الطا يأمر ا
اك اللفظ ا أو اش . عن مرادف الكلمة أو ضد
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تاجاا أ3  ست

ذا الت  : سؤاادرس سأل ادريب، 
قالة؟ أ أ تج من ا  ماذا تست

ذ القصة؟ أ ب  ما لّب 

اتيجية اك إس  أخرى لتدريب الطاب على انب ذلك، 
تائج ياستخاص ال :   و

درس الطاب  أ أ وضوع بدون  اللغة العربيةنصيعطي ا  ا

صيقرأ الطاب أ ب   ذلك ال

درسطلب أ ج هم إنشاء ا ا اسب وضوع م حتويات م الذي ي
 القراءةنص 

اسب م أد وضوع ا درس مع الطاب عن ا حتويات يبحث ا
.  معاالقراءة

ملةيتعلأ 4  م أماط ا
درس الطاب نص اللغة العربية    أأ يعطي ا

ا  أب درس الطاب أن يقرأوا ويفهموا طلب ا
درس الطاب التدريب ال تتعلق ب أج ملةيعطي ا  أماط ا

 ليلالم يتعلأ 5
ص اللغة العربية    أأ درس اأسئلة ال تتعلق ب يعّد ا

ي أب ذ اأسئلة إ ثاث أسئلة و درس  : يفرق ا
لفوظةسئلة اأ أ1ؤ  القراءة صراحة  نص: ا
كن أن  القراءة يذكر  نص: وظةاأسئلة اأ 2ؤ  ولكن 

طق والقياس وايفهم غ ذلك   ا
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ص اللغة العربية ولكن سئلة اأ: تطبيقيةالسئلة اأ أ3ؤ ال تتعلق ب
وجدة  نفس الطاب أو  بيئة  قيقة ا تطبق با

. الطاب
درس أن يعطى اأ أج بغي ا وعةسئلة لطاب باأسئلةي ت  41. ا

ل  عرفة نتائج الدرس من مهارة القراءة  انب ذلك، 
بغي أن ياحظها،  اك حاات ي رجو أم ا،  دف ا وصلت إ اأ

: كما يلى
. معرفة الرموز من نص اللغة العربية ال معروفة من قراءة الطاب أ1

عرفة وإتقان  ذ الكيفية سيعرف إ أى قدرة الطاب  ا من 
. رموز العربية وقرأ بالطاقة والصحيح

ها عن طريق طرح  أ2 هيئة الطاب أن يفهموا احتويات ال  تقد
درس بفكاء ااول . سئلةأا و يبدأ ا كان نوع من أنواع اأسئلة 

واد أم ا ل الطاب مستعد على ا  . طرح اأسئلة ليعرف 

أسئلة اختيار ااجوبة، والصحيح أو خطأ، : طرح اأسئلة من أ3
درس ب أن يعرف  ا الذي تستطيع ا مل، وغ اورة وإكمال ا و

درس . قدرة الطاب على فهم نص القراءة هذ اأسئلة يستطيع ا
ل : أن يقدر فردات ال تتم امتصاصها من الطاب، و كم عدد ا

ر  ل  ما رحلة الطاب أو غ كاف، و ادة  اسب ا تكفي وت
ل يستطيع  فيدة أم ا، و ملة ا م  ا الطاب أن يكسبوا اآراء

ل يستطيع الطاب أن  كيب  القراءة، و الطاب أن يطبقوا ال
ل يستطيع الطاب أن  ملة با حركة، و يقرأوا الكلمة وا
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دثوا  ل يستطيع الطاب أن  تائج من مواد القراءة و يستخلصوا ال
  42.مواد القراءة ال  قراءها مرة أخرى

مهارة الكتابة . 3
 تعريف مهارة الكتابة. أ

ظور كما نقل ر الدينقال ابن م ، الكتابة  اللغة من مادة  أوريل 
ظيم، كما تع أب-ت-كؤ مع والشد والت رية، : تع ا ااتفاق على ا

جما أي يتفق مع على حريت مقابل : فالرجل يكاتب عبد على مال يؤدي م
ال اب، كما تع: كما تع.مبلغ من ا كم : القضاء واالتزام وا الفرض وا

 43.والقدر
ع ااصطاحي، فقال عليان كما نقال ر الدينوأما ا  أن  أوريل 

ي نسان عن أفكار ومشاعر احبوسة : الكتابة  كم يعر ب ا ظم و أداء م
اس علي ، وسببا  حكم ال ، وتكون دليا على وجهة نظر . من نفس

تيجة وحصيلة العقل  ي ال ذ التعريف نفهم أن الكتابة  من 
عرفة وأداة  اف ااستماع والقراءة، حيث إهما نافذة من نوافذ ا  ، نسا ا

ع يونس وآخرون كما نقال. من أدوات تثقيف العقل ذا ا ر ويؤكد   أوريل 
م أدوات : ، حيث قالواالدين عرفة، وأداة من أ إذا كانت القراءة إحدى نوافذ ا

نسان على نتائج الفكر البشري، فإن الكتابة  تثقيف العقل ال يقف ها ا
، بل إها أعظم ما أنتج العقل نسا وقذد . تعتر  الواقع مفخرة العقل ا

قيقي ع الكتابة بدأ تار ا نسان ح اخ . ذكر علماء اأنثروبولوجي أن ا
م كما نقل ادة إبرا ر الدينقال  ، فالكتابة أيضا تعتر وسيلة ه أوريل 

فاسات الزمانية أو  هم ا ن تفصل ع  ، تصال ب الفرد وغ من وسائل ا
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 Izzan, Metodologi Pembelajaran, 154. 

ر الدين، 43 هج تعليم اللغة العربية وتطبيق على مهارة الكتابة أوريل  مطبعة جامعة موانا مالك : مااعؤ تطوير م
كومية مااع سامية ا م ا . 63، أ2010: إبرا
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كان تاج إ توحيد الزمان دون ا اف الكام الذي  وقد أكد . مكانية، 
ي  ي نشط حركي ونشاط فكري و فهوم وقال بأن الكتابة  ذا ا اقة على  ال

 44.وسيلة لاتصال وللتعب عن التفك
هارت توى علىالكتابة ، فضا عن القراءة ، ولكن  وجود عاقة ا

ماء .تلفة روف وا القدرة على تلد اأفكار  الثانية، .أوا، إتقان تشكيل ا
شاعر  الكتابة .وا

45 
أهمية الكتابة . ب

ر الدينوقد ب عليان كما نقل :  أمية الكتابة أها أوريل 
واطن أ1 ة، وشرط ظروري حو أمية ا . جزء أساسي للمواط
م  أ2 ، واأخذ عن اآخرين فكر ميع أنواع ومراحل أداة رئيسة للتعليم 

م  .وخواطر

ما أ3 طابات وغ ؤلفات وا  .وسيلة اتصال ب أفرد البشر با

عرفة والثقافة إ  أ4 اضي، والقريب بالبعيد، ونقل ا اضر با أداة اتصال ا
مط واحد من الكتابة طريق لوصل خرات اأجيال  ستقبل إذ أن التعامل ب ا
ببعضها، واأمم ببعضها، كما أن اختاف الكتابة يقطع جسور ااتصال، 

ضارة حو حلقات التاريخ، ويقطع جذور الثقافة وا  .و

اث ونقل أ5 فظ ال  .أداة 

ق وتقول الصدق أ6 طق با  .شهادة وتسجيل للواقع واأحداث والقضايا ت

اطر أ7 ول  ، والتعب عما  فيس الفرد عن نفس . وسيلة ت
أهداف الكتابة . ج

رحلة الصوتية عدة أمور، من  يستهدف تعليم الطاب الكتابة  هاية ا
: أمها
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رجع،    .64 نفس ا

45
  Effendy, Metodologi Pengajaran, 132. 



35 

 

 

رحلة الصوتية أ1 وعدم . إزالة حالة التوتر ال يشعر ها الدارس كلما طالت ا
 .نشتيت انتبا ب مهاراها

كتوب للرموز اللغوية أ2 فذلك من شأن زيادة . إشباع رغبت  تعريف الشكل ا
ا تلف أشكا ارس اللغة    .تقت بالرنامج وإحساس بأن 

مل أ3 روف والكلمات وا وذلك بتمك الطالب من . تدعيم طريقة نطق ا
فردا  البيت مي . ارسة نطقها م ذا سوف  وا شك أن تبك  

دما  ها، أو ع دما ا يسجلها  حي شوة للغة ع طق ا الطالب من ال
 .يسجلها بكتابة صوتية خاطئة

ا يعرض  أ4 تدريب الطالب على تعريف طريقة نطق كلمات وعدم التقيد 
 .علي

د  أ5 اجاعها ع ادة اللغوية ال تعلمها  الفصل واس كي من خفظ ا
اجة إليها  .ا

هارات اللغوية اأخرى أ6 إن الكتابة نشاط لغوي مركب . هيئة الطالب لتعليم ا
اعها ونطقها وقراءها د  ييز اأصوات ع وذلك . إذ يستلزم القدرة على 

وا شك أن التدريب على الكتابة من شأن تدعيم . قببل الشروع  كتابتها
هارات اأخرى  .ا

إن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالة الوقوف على مدى تقدم  أ7
هارات اأخرى هارات. الطالب  تعليم ا ذ ا كن قياس   .فمن خافها 

هارت وظيفية  أ8 ا فإن التدريب على الكتاب من شأن أن يزود الطالب  وأخ
46.تاجها بعد ذلك  حيات
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أنواع الكتابة . د
و يدرس التعب  درس و داف ال ابد أن يضعها ا انطاقا من اأ

ي قسم إ ثاثة أنواع،  ، فالكتابة ت كتابة . 2كتابة وظيفية، . 1: الكتا
ها، . كتابة وظيفية إبداعية. 3إبداعية،  حاول فيما يلي أن نعرف كل نوع م وس

ياة اات  ا . ونذكر بعض خصائص العامة و
 الكتابة الوظيفية أ1

و  دارية، و تطلبات ا عامات وا وع من الكتابة يتعلق با ذا ال
صارف  ية  ا اصة، والكتبات الر افع العامة وا ياة للم ضروري  ا

ا كومة وغ ددة، . والشركات ودواون ا وع من الكتابة قواعد  ذا  ال و
ة، وتقاليد متعارف عليها دارية، . وأصول مق طابات ا كالتكارير، وا

اء،  ذ الكتابة بأها خالية  أسلوها من ا ا، وتتميز  والتعميمات وغ
ذ الكتابة  مل التأويل، ولذلك ا تستلزم  وداات ألفاظها قاطعة ا 

تاج إ  ة، أو ملكة متميزة، وغن كان بعضها  بة معي مهارة خاصة، أو مو
اع لقضاء أمر، أو استمالة الشخص ق   47.قدر من التأث وا

 كتابة إبداعية أ2

شاعر، والعواطف  وع من الكتابة يقوم على كشف اأحاسيس وا ذا ال
ذا  تاج  ، والتحليق ها، و عا يل ا نسانية، واابتكار  الفكرة، و ا
ي تعتر عن رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية  وعإ ملكة فطرية، و ال

نسانية،  اة التجارب ا ونفسية وفكرية، وتكشف عن حساسية خاصة 
تلف من شخص إ آخر، و أن تتوفر  تب على اابتكار ا التقليد، و

الية ية و 48.صاحبها مهارات خاصة، وخرة ف
 

 كتابة وظيفية إبداعية أ3

                                                           

ر الدين، 47 هج،    .74-73تطوير م
رجع، 48 . 79 نفس ا
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مع ب الوظيفة  و الذي  وع الثالث من أنواع الكتابة، و و ال ذا 
ها وع متعددة، م ذا ال اات  بداع، و قالة، وفن إعداد : وا فن كتابة ا

دوة  49.احاضرة، وفن التعليق، وفن البحث، وفن إرادة ال
المشكات التي تتعلق بالكتابة . ه

تيب اآتية ي على ال مائية شيوعا  : إن أكثر اأخطاء ا
ختلفة سواء أكانت  وسط الكلمة أم  هايتها  أ1 مزات ا طأ  كتابة ا ا

تطرفةؤ أم كانت  بدايتها، كما أن الدارس ا يستطيعون التمييز ب  أا
. مزتى الوصل والقطع

روف الكلمة، أو إبدال حرف بآخر، أو زيادة حرف على  أ2 حدف أحد ا
 .حروف الكلمة

فتوحة أ3 ربوطة، والتاء ا اء التأنيث والتاء ا  .عدم التمييز ب 

قصورة واألف العادية أ4 لط ب األف ا  .ا

كيز عليها  بغي ال طأ فيها ي مائية وال يشيع ا ذ القضايا ا مثل 
ائها أيضا اطق ها وأب د تعليم اللغة العربية لغ ال . ع

شكات ال تتعلق بالكتابة العربية، مثل كيز على ا بغي ال : كما ي
تلف نطق عن ر مثل  أ1 ؤآء، ليلى، سلمى، موسىؤما   .أذا، 

اكب : ما يرتبط تعليم بالقواعد مثل أ2 ماعة، وكتابة ال كتابة ألف بعد واو ا
 .سليمة

صحف الشريف  أ3 جاء ا جاء العادى عن   .أالقرآن الكرؤاختاف ا

قيم أ4  .عامة ال

اسب أ5 رف ا ، واختيار ا ر  التعب  .حروف ا

رف باختاف موضع من الكلمة أ6  .معرفة صورة ا
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روف وفصلها أ7 . وصل ا
طريقة حل مشكلة الكتابة . و

د تعليم الكتابة  بغي ع ؤلفؤوي سبة للمعلم أو ا : مراعة اآتى أسواء بال
الية من  أ1 شتملة على حروف قليل ا طق، ا البدء بالكلمات السهلة  ال

د مزة وا . حروف الل وا
تعلم على الكتابة بأكثر من طريق فمثا، مرة يطلب  أ2 كثر من تدريب ا ا

كتوبة خطأ  ديد الكلمة ا هم  هم كتابة كلمة، وأخرى يطلب م م
هم  وتصويبها، ومرة ثالثة يأتى بالكلمات ناقصة حرف أو حرف ويطلب م

كذا ا و  .إكما

ألوفة وال سبق أن  التعرف عليها  كتب  أ3 مل ا اختيار الكلمات وا
ا  .القراءة وغ

ختارة ضرورة للدارس ااستعمال اليومي أ4 ثيل الكلمات ا  .أن 

توى مزات أ5  . التدرج  تقد الكلمات الصعبة مثل الكلمات ال 
التدريب علي الكلمات ال تتشاب أصوات بعض حروفها كالكلمات ال 
تشمل الذال والزاى والظاء،  الكلمات ال تشمل التاء والس والصاد 

كذا  .و

مل قاعدة إمائية وإن كان من  أ6  تدريب الدارس على الكلمات ال 
علم على اأخطاء الشائعة  كتابات التاميذ  50.اأفضال أن يركز ا

 إستراتيجية تقويم مهارة الكتابة. ز
قيم أ١  التدريب على عامات ال
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علم بقطعة مكتوبة  يطلب من  ؤلف أو ا طوة يأتى ا ذ ا و 
قيم ال ا توجد  القطعة . الدارس إعادة كتابتها مع مراعاة عامات ال

 :مثال
ا، لذا عليهم أن يتحلوا  ا وأمل تقد هضت سام الركائز ل شباب ا
م تقوى اه،  ة والسجايا الصادقة، أخاقهم القرآن، وشعار صال الكر با

دفهم إقامة العدل مثل عمر بن  خرين،  ور تضئ ل مبادئهم مشاعل ال
طاب  .ا

طأ وتصويبها أ٢  ديد الكلمة ا
ها كلمة  ؤلف بأربعة كلمات صحيحة م ذ التدريب يأتى ا و 

و ما يسمى ااختيار من متعددؤواحدة خطأ  التهجى  ويطلب من  أو
طأ مثال ديد الكلمة ا  :الدارس 

طأ  صوها  .ضع دائرة حول الكلمة ا
 سؤال أأؤ-  ١

 رئوس أبؤ
 سأل أجؤ
 مسؤل أدؤ

 فاطم أأؤ- 2
 عائشة أبؤ
 اعانة أجؤ
ة أدؤ  ر

تيان بكلمة تتم  أ3 التكملة بكلمة وفيها يأتى بكلمة ويطلب من الدارس ا
ع  :مثال. ا
 الوطن أأؤ
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 الشمس أبؤ
طر أجؤ  ا
 الفاكهة أدؤ

د ذف كلمات يكملها الدارس من ع ؤلف بقطعة    .وقد يأتى ا
 :مثال

زل أبيها ليا، وح وصلت شعرت ...  يوم  عادت فاطمة إ م
ها و ب اللص ... فأسرعت لتقبض علي وبدأت بعد ذلك ... بلص  يفة بي ع
 .اللص... ح 

ولقياس قدرة الطالب على التعب الكتا يطلب م موضوعا يكتب في  أ4
ذا يرتبط بالثقافة أكثر من  ، أن  ويفضل عدم تقييد حريت  موضوع مع

داف  ا نرجح أن يكتب عن موضوع حر فمثا عن أ الكتابة، ومن  فإن
شكات ال صادفت  ستقبل ... تعلم اللغة العربية، ا دف  ا ، أ ... وايت

 .إ
وضوع واحد  غ ترتيبها الصحيح  أ5 مل تتعلق  موعة من ا يعطى الدارس 

طقى أو  ويطلب م أن يعيد كتابتها بالسياق السليم الذى يب ترتيبها ا
 :مثال. الزم

قدسة –خالد  ج – سافر – اأماكن ا كرمة – فريضة ا  – مكة ا
 . وزيارة– إ – ودنوب – أداء –ليكفر عن خطايا 

مل لتكوين فقرة  مل ويطلب من الدارس إعادة ترتيب ا أو قد يأتى 
ثال اآتى ابطة وا  :يوضح ذلك: واحدة م

مل لتكوين فقرة متكاملة  .أعد ترتيب ا
م تقوى اه ومراقبت أ أؤ  شعار

ا أ بؤ سام الركائز هضت  شباب ا
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طاب أ جؤ  دفهم إقامة العدل مثل عمر بن ا

تذى    أدؤ سام قدوة   كذا يكون شباب ا
بغى تدريب الدارس عليها  ذ بعض وسائل اختبار تقو الكتابة، ي

تمعة 51.وقياس قدرهم على الكتابة بواسطتها، ويفضل أن تكون كلها 
  

البحوث السابقة  ب﴿
ذا البحثةث السابقو البحةأخذ الباحثت يع  وليدل .  تسهيا  تص

ذا البحثة الباحثتث بأما ذ البحوث ما يلى ليس متساويا من   :، ومن 
( - Rika Saraswati )البحث الذي كتبت ريك ساراس واتى .1

وضوع2009/٢٤٥٠٥٢٠١٠  أثر فعالية الطريقة التوليفية  مهارتى : با
كومية  درسة الثانوية ا القراءة والكتابة بالغة العربية لطاب الصف الثامن با

  ٢٠٠۹−٢٠٠٨كدوعكاار عاوى العام الدراسى 
و يوجد اأثر ذرمع   ب الطريقة أSignificantؤحاصل البحث 

درسة التولفية  مهارة القراءة باللغة العربية   لطاب الصف الثامن با
كومية كدوعكاار عاوى العام الدراسى   أن ٢٠٠۹−٢٠٠٨الثانوية ا

دول 2<.  ،628-نتيجة   ويوجد اأثر ذرمع ، . ،250 –  ا
لطاب  ب الطريقة التولفية  مهارة الكتابة باللغة العربية  أSignificantؤ

كومية كدوعكاار عاوى العام الدراسى  درسة الثانوية ا الصف الثامن با
دول 2< .  ،533- أن نتيجة ٢٠٠۹−٢٠٠٨  250،0 –  ا

ذا البحث والبحث الذي كتبت   ريك ساراس واتى،أما الفرق ب 
ي تبحث من أجلى أثر فعالية الطريقة التوليفية على مهارتى القراءة 

 تإستخدمو أQuantitative  researchؤ الكمىعلى سبيل البحثوالكتابة و
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وعى ةالباحث ذا البحث العلمي على سبيل البحث ال  نوع البحث 
 .أQualitative researchؤ

سلمة  .2 أ Lizamatul Muslimahؤالبحث الذي كتبت لزامة ا
وضوع2006/٢٤٥٠٢٢٠٢٥ مهارتى القراءة والكتابة طريقة تعليم :  با

سامية  بية ا عهد ال درسة الثانوية  اعان تامان ماديون" اجددية" ا  .د

و درسة  تعليم مهارة القراءة، استخدمت : حاصل البحث  ا
ي الطريقة السبقية " اجددية"الثانوية  و  أSoroganؤطريقة التعليم السلفية 

درسة الثانوية استخدمت تعليم مهارة الكتابة  . طريقة اأماء" اجددية"ا
ذا البحث والبحث الذى كتبت  سلمة،أما الفرق ب  ي لزامة ا  

ذا البحث تريد مهارتى القراءة والكتابةطريقة تعليم تبحث من أجلى   و 
هاالباحثة أن تبحث   .مهارتى القراءة والكتابة من أجلى تقو

 
 

 


