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Summary of the Research
Reading is one of important language competent for developed because written
language as object of reading which didn’t know about time and place. Reading
activity didn’t just express of sound syimbols in the text, but comprehend of good
text. That one of weakness of student in first semester State for Islamic Studies
Miftahul Ulum Pamekasan which must be improved with look for good method.
One of method which was bilieved as appropriate method was reading method.
With this method was hoped be able to improve student in reading arabic texts, so
that was needed to do the research about increase of reading competent with used
reading method. The purpose of this research was for to know, how used reading
method in improve student’s reading competent about arabic text for
comprehension aspect which includes; comprehend of meaning text, main idea of
paragraph and implied meaning from all texst.
Keyword : Using of reading method, development of reading competence

مستخلص البحث
القراءة ىي واحدة من اللغات اؽبامة اؼبؤىلة لتطويرىا ألن اللغة اؼبكتوبة ىي موضوع
 مل يقتصر نشاط القراءة على التعبَت عن اؼبقاطع.القراءة اليت ال تعرف عن الزمان واؼبكان
 تلك نقطة ضعف.أيضا النصوص اعبيدة
ً  بل فهم، الصوتية السليمة يف النص فحسب
الطالب يف اؼبستوى األول بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة مفتاح العلوم باميكسان
 مع. وتلك الطريقة ىي طريقة القراءة.اليت جيب ربسينها مع البحث عن طريقة جيدة
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ىذا األسلوب كان من اؼبأمول أن يكون قادرا على ربسُت الطالب يف قراءة النصوص
العربية ،لذلك كان ضروريًا إلجراء حبث حول زيادة القراءة اؼبختصة بطرائق القراءة
اؼبستخدمة .الغرض من ىذا البحث ىو معرفة كيفية استخدام أسلوب القراءة يف ربسُت
قراءة الطالب اؼبختص حول النص العريب لوجو الفهم والذي يتضمن :فهم معٌت النص ،
والفكرة الرئيسية للفقرة واؼبعٌت أو اؼبضمون من صبيع النصوص.
الكلمة األساسية :استخدام طريقة القراءة  ،تطوير كفاءة القراءة
أساسيات البحث
أ .مقدمة
اللغة أداة االتصال بُت ؾبموعة من اعبنس البشري ،وىذا االتصال ينتهي إىل نوع من
التفاىم ،و التفاىم ىو تفاىم الفهم بُت طرفُت  :بأن يكون مفهما وفامها أو متكلما وسامعا .ويف
ىذه اؼبعاين جند يف التفاىم إفهاما ،فلإلفهام أداة طبيعة ىي اللسان ،وللفهم أداة طبيعة ىي األذن.
ولكن التفاىم هبذه الطريقة ؿبدود ،ألنو مقيد بزمان ومكان ،فاإلنسان حيتاج إىل التفاىم بينهم مع
بعد اؼبسافات واختالف األزمنة ،فابتكر اىل وسيلة أخرى يف التفاىم واخًتع طريقة صناعية لإلفهام
ىي الكتابة ،وطريقة صناعية للفهم ىي القراءة ،وهبذا أصبح للغة أربعة أركان أساسية ىي  :الكالم
والكتابة كوسيليت اإلفهام فاإلستماع والقراءة كوسيليت الفهم.1
إن القراءة تساعد الطالب على اكتساب اؼبعارف وتثَتلديهم الرغبة يف الكتابة اؼبوحية .وهبا
تزداد معرفة الطالب بالكلمات واعبمل والعبارات اؼبستخدمة يف الكالم والكتابة .وكذالك
تساعدىم يف تكوين إحساسهم اللغوي ؼبعاين اعبمل وصورىا فيما يستمعون ويقرأون ويكتبون.2

ويعد اؽبدف العام والرئيسي من تعليم القراءة أن يكون اؼبتعلم قادرا على قراءة كتابة لغة
العربية من اليمُت إىل اليسار بشكل سهل ومريح ،يعٍت أن يقرأ يف صمت وسرعة ويسر متلفظا
 1أضبد فؤاد عليان ،اؼبهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها( ،الرياض  :دار اؼبسلم ،)1992 ،ص43 .
 2علي أضبد مذكور ،تدريس فنون اللغة العربية( ،القاىرة  :دار الفكر العريب ،)1997 ،ص126 .
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اؼبعٌت مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة دون توقف عند الكلمات أو الًتاكيب ودون اإلستعانة مرات
عديدة باؼبعجم.3
انطالقا من الكالم السابق ،كان الباحث كمدرس لغة العربية للناطقُت بغَتىا وجد بعض
اؼبشاكل اليت واجهها الطالب يف ضعفهم عن فهم معاين اعبمل من الفقرات وإدراك عالقات اؼبعٌت
اليت تربط بينها ،وضعفهم عن الوصول إىل اؼبعاين اؼبتضمنة أو اليت بُت السطور ،فهذا من الضعف
يف مهارة القراءة .ولذلك اختار الباحث طريقة القراءة غبل ىذه اؼبشكلة ،بيد أن الطالب قد
واجههم مشكالت أخرى من سبيل مهارة اللغة .اجراءً يف مستوى األول جبامعة مفتاح العلوم
اإلسالمية دبيكاسن.
اإلطار النظري
ب .المبحث

أ -مفهوم طريقة القراءة

أن ىذه الطريقة هتتم باعبانب اؼبكتوب من اللغة ،وهتمل اعبانب الشفهي اؼبنطوق .وىذه
نظرة غريبة جدا ،خاصة أن ىذه الطريقة نشأت وطورت يف أزىى مراحل منو الدراسات اللغوية
البنيوية اليت تؤكد على اعبوانب الشفهية يف اللغة.
وفيما يتعلق بتعليم اللغة ،فإن ىذه الطريقة تنطلق من فلسفة نفسية تعليمية مؤداىا أن
إتقان اؼبتعلم مهارة القراءة ،وقدرتو على فهم اؼبعٌت من النصوص اؼبكتوبة ،وسيلة إلتقان اؼبهارات
األخرى .فهذه الطريقة إذن تؤمن بالنتقال أثر التدريب من مهارة إىل أخرى.

ب-

خطوات طريقة القراءة
-1

وظائف اؼبعلم
من الواضح أن معلم اللغة ،وفقا ؽبذه الطريقة ،موجو ومقيد باؼبنهج
واؼبواد اؼبقررة ،وعليو أن يسَت وفق اػبطات اليت رظبها لو واضع اؼبنهج

 3ؿبمود كامل الناقة ورشدي أضبد طعيمة ،طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا( ،الرباط  :إيسيسكو ،)2003 ،ص15 .
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ومؤلفو الكتاب اؼبقررة ،مهما شعر باغبرية أو تصور أنو سيد اؼبوقف يف
حجرة الدراسة.
-2

وظائف اؼبتعلم

أما اؼبتعلم فليس أحسن حاال من أستاذه ،ألنو مقيد أيضا هبذه القيود ،اليت يف الفصل
بقياده معلمو .فاؼبتعلم-وفقا ؽبذه الطريقة-غَت مسموح لو بالتحرر من قيود التدرج ودراجات
الشيوع ،وزبطي اغباجز اؼبوسومة لو يف اؼبنهج الكتاب ،ألن ذلك يعٍت-يف نظر أصحاب ىذه
الطريقة-ضياع اؼبتعلم أو غرقو يف حبار اللغة اليت يُعتقد أنو ال حيسن السباحة فيها يف ىذه اؼبرحلة.
-3

وظائف اؼبواد التعليمية

إذا كان التدريس هبذه يتم خبطوات مقننة ،من خالل كتب قرائية ،اختَتت موادىا
وعناصرىا ،وقدمت للمتعلمُت بأساليب متدرجة-كما عرفنا من قبل -فهذا يعٍت أن اؼبواد التعليمية
ىي األساس واؼبوجو اغبقيقي للعملية التعليمية.
تنمية مهارة القراءة
أ -مفهوم القراءة
قبل أن تقرر حقيقة القراءة اؼبستخدمة أساسا يف ىذا البحث ،من األحسن أن تعرف ما
ىي القراءة؟ شرح علماء اللغة ،ؿبمود كامل الناقة بأن القراءة ىي مهارة استقبالية كاالستماع ،ومن
ث فهي تتضمن العمليات العقلية اؼبتضمنة يف االستماع ففي كلتا اؼبهارتُت يقوم الطلبة باستقبال
الرسالة وفك رموزىا ،لكي تتم ىاتان العمليتان حيتاج اؼبتعلم لثروة لفظية كافية و اؼبعلومات عن بناء
4
اللغة وتركيبها.
وعند رشدي أضبد طعيمة القراءة ىي نشاط يتكون من أربعة عناصر  :استقبال بصري
للرموز وىذا ما نسميو بالنقد ،ودمج ؽبذه األفكار مع أفكار القارئ وتصور لتطبيقاهتا يف مستقبل
 4ؿبمود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى (مكة اؼبكرمة ،جامعة أم القرى )1985،ص185 .
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حياتو وىذا ما نسميو بالتفاعل .فلذالك ،القراءة ىي فهم ونقد وتفاعل ،إهنا نشاط عقلي يستلزم
5
تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها.
وعند وليد أضبد جابر القراءة ىي قدرة على حل الرموز ،وفهمها ،والتفاعل معها واستثمار
ما يقرأ يف مواجهة اؼبشكالت اليت دير هبا القارئ ،واالنتفاع بو يف حياتو ،عن طريق ترصبة اػبربات
6
القرائية إىل سلوك يتمثلو القارئ.

ب-

أهمية القراءة

إن القراءة ىي عملية التعرف على الرموز اؼبطبوعة ،و نطقها نطقا صحيحا(إذا كانت
القراءة جهرية) ،وفهمها .والقراء هبذا اؼبفهوم عملية معقدة ،وبالرغم من أمهية التعرف يف القراءة إال
أنو وسيلة وليس غاية يف ذاتو فالتعرف وسيلة للفهم .وأن اؼبعاين ليس موجودة يف الرموز اؼبطبوعة،
7
لكنها موجودة يف عقل القارئ.
وال شك أن القدرة على قراءة اللغة األجنبية ىي أىم أىداف تعلم اللغات يف العامل
العريب .فلن تتاح فرصة اغبديث واالستماع إال للنذر اليسَت ممن يتعلمون اللغة األجنبية .أما الغالبية
العظمى من اؼبتعلمُت فإن مهارة القراءة ضرورية ؽبم لقراءة اؼبراجع والكتب العلمية ،واالطالع على
الًتاث الفكري واغبضاري للعامل اػبارجي ،والقيام باألحباث الًتبوية والعلمية يف ؾباالت التخصص
اؼبختلفة.

8

ت-

تعليم مهارة القراءة

تشتمل اؼبهارات القرائية على مهارتُت أساسيتُت ،ومها :التعرف والفهم .ويقصد بالتعرف
ىو التعرف على الرموز اللغـوية ،وأما الفهم فيقصد بو فهم اؼبعانـي من خالل الربط بُت الرموز
9
اؼبكتوبة أي الكلمات خبربات القارئ فيها.
 5رشدي أضبد طعيمة ،اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى (مكة اؼبكرمة ،جامعة أم القرى )1986 ،ص518 .
 6وليد أضبد جابر ،تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عملية (عمان :دارالفكر )2002 ،ص47 .
 7علي أضبد مدكور ،مرجع سابق ،ص105-104 .
 8صالح عبداجمليد العريب ،تعلم اللغات اغبية وتعليمها بُت النظرية والتطبيق (مكتبة لبنان )1981 ،ص101 .
 9فتحي علي يونس وؿبمود كامل الناقة ,أساسيات تعليم اللغة العربية"( ،القاىرة :دار الثقافة 1977م) .,ص.169 :
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إجراء صفي
البحث اإلجرائي أو البحث اؼبوجو للعمل ىو نوع من األحباث اليت يقوم هبا شخص يواجو
مشكالت معينة يف ميدان عملو أو حياتو العملية و يضع خطة غبل ىذه اؼبشكالت ،فهو أسلوب
حبث يعتمد على مشكالت مباشرة تواجو الباحث إلجياد حل ؽبذه اؼبشكالت 10.ث قال ذوقان
عبيدات وأخرون يف تعريف البحث اإلجرائي :أنو الدراسة العلمية للعمليات والطرق اؼبستخدمة يف
11
ؾبال العمل و اغبياة اليومية لزيادة فاعلية ىذه الطرق و اكتشاف طرق جديدة اكثر مالئمة.
البحث اإلجرائي ىو اؼبنهج الذي يركز جناح عملية التعليم يف الفصل ،يبدأ باؼبشكالت
الواقعية لدي اؼبدرس يف تعليمو ،و اجتمع فيو أدوار و يف كل دور إنعكاس أو تقومي 12 .وأما
13
اؽبدف األساسي من ىذا البحث ىو ربسُت عملية التعليم للمدرس يف الفصل .
البد للمدرس أن يقيم حبثا إجرائيا لًتقية اإلحًتافية ،اؼبدرس احملًتف مدرس متطور بنفسو
ؼبقابلة اؼبطلوب منو يف وظيفتو 14.وكثَت من الطالب يف الدراسة العليا يقيم حبثا إجرائيا بشكل
البحث العلمي ألداء الدراسة يف ؾبال اػبطة اإلبداعية عن التعليم يف الصف ،وىم كاؼبالحظُت
15
على اؼبدرسُت.
قال سوىارسيمي أريكونتو (  :)Suharsimi Arikuntoبأنو كانت أربعة مراحل يف البحث اإلجرائي
وىي :التخطيط ،و التنفيذ ،و اؼبالحظة ،و اإلنعكاس/التقومي .و الشكل األيت يوضح تبيينها:

16

 . 10ذقان عبيدات وأخرون ،البحث العلمي ( ،الرياض :دار أسامة للنشر و التوزيع 1997 ،م)  ،ص317 .
 . 11اؼبرجع نفسو ،ص318 .
12
. Bambang Setiyadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing, (yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), hal. 270
13
. Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007), hal. 75
 . 14نفس اؼبرحع ،ص42 .
 . . 15نفس اؼبرحع ،ص98 .
16
 , Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal.وأخرون . Suharsimi Arikunto
22, bandigkan dengan Wahidmurni, Penelitia Tindakan Kelas Dari Teori Menuju Praktik,
(Malang: UM Pres, 2008) hal. 28
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تصميم البحث

ربديد اؼبشكلة
التخطيط
التنفيذ

الدور األول

التقومي

اؼبالحظات

التنفيذ

إعادة التخطيط
الدور الثاني
اؼبالحظات
?

والبيان الدقيق عن الشكل كما يلي:
-1

التخطيط.
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-2

يف ىذه اؼبرحلة يشرح الباحث عن ماذا ،وكيف ،ومىت ،وأين ،ومن ،وكيف تنفيذ
اإلجرائي ،ويصلح اإلجراء بالتشاركي (  )Kolaborasiلتقليل الذاتية و لضبط
اؼبالحظة.

17

وبالتاىل بنبغى الباحث أن يهتم العناصر اؼبهمة يف التخطيط ،منها:

أ) -تصميم األسلوب الذي يناسب اؼبشكالت.
ب)-تعيُت اؼبكونات احملتاجة.
ج) -تصنيف التخطيط اؼبناسب باألسلوب اإلجرائي و اعبدوال.
د) -إعداد كل ما حيتاجو التنفيذ ،مثل اغبال ،و اؼبادة ،و األدوات.

18

 -2التنفيذ.
ىو تطبيق كل ما يف التخطيط من اػبطوات اليت ستجرى يف الفصل .و ال بد للباحث أن
يتبع ما خططو يف التخطيط ،مع أنو ينفذه طبعيا 19.بينما قال سوتَتجو (  :)Sutirjoبأن ىذا
التنفيذ يتعلق دبجال عملية البحث اإلجرائي وحييط األحوال اؼببتدئة ،و أداء التنفيذ ،و األحوال
األخَتة ،فلذلك ستوجد صورة التنفيذ يف الدراسة التمهيدية ،وأداء التنفيذ ،و األحوال األخَتة ىي
النتاج .يدل التنفيذ على التحويل إىل أحسن اغبال يف التعليم بعده ،وأما النتاج اؼبرغوب فيو يوجد
20
بعد أداء التنفيذ.
ال بد للمدرس أن يعزز دور الطالب ليكونوا مستطعُت لتغيَت أنفسهم يف الصف .يشكل
21
الصف صفا تعلميا ليس معمال ذبريبيا.
 -3اؼبالحظة.
 . 17اؼبرجع نفسو ،ص17 .
Syamsuddin AR & Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: . 18
PT Remaja Rosdakarya, 2007), halaman 237
 Suharsimi Arikunto . 19وأخرون  ،مرجع سابق ،ص18 .
Sutirjo, Menulis PTK Senikmat Minum Teh, (Malang: UM Press, 2008), hal. 1001 . 20
 ،Wahidmurni, Penelitia Tindakan Kelas . 21مرجع سابق ،ص76 .
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فإن اؼبالحظة ذبري يف أثناء إجراء عملية التعليم 22.التنفيذ يتضمن ويتعلق بالطالب و
الصف و اؼبدرس ،وتقام لتعريف التغيَت لوجود التنفيذ اليت ربيط اؼبالحظة إىل الطالب واؼبالحظة
23
إىل الصف واؼبالحظة إىل اؼبدرس.
وتقام اؼبالحظة ؼبعرفة صبيع إجراءات التعليم ولقياس كفاءة الطالب .كما قال نانا سوجانا
( :)Nana Sudjanaبأن اؼبالحظة ىي أداة من أدوات االختبار تستخدم كثَتا لقياس عملية التعليم
24
ونتيجتها.
 -4االنعكاس أو التقومي.
حيتاج االنعكاس لتقومي ما مضى من التعليم و لتخطيط التنفيذ التايل 25.االنعكاس ىو
ؿباولة الباحث الكاملة و الناقدة مع اؼبتعاون لتقومي التنفيذ يف البحث اإلجرائي .دراسة التخطيط
الكاملة و الشاملة والتنفيذ مع اؼبالحظة اؼبضبوطة وربليل البيانات و تقوديها ستكمل زبطيط التنفيذ
التايل .إذا وجدت اؼبشكالت فتقام دراسة اؼبراجعة الدقيقة يف ربسُت التخطيط والتنفيذ واؼبالحظة
26
للدور التايل.
اؽبدف األساسي يف زبطيط الدور األيت كما قال سهارظبي
27
النجاح أو لتصليح اػبطوات اػباطئة يف الدور اؼباضى.

()Suharsimi

ىي لتعقيد

أ -مجتمع البحث وعينته
 -1ؾبتمع البحث

 :صبيع طالب جامعة مفتاح اإلسالمية العلوم دبيكاسن سنة
الدراسية .2013-2012

 Suharsimi Arikunto . 22و أخرون  ،مرجع سابق ،ص19.
 ،Sutirjo . 23مرجع سابق ،ص 105
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, . 24
2006), hal. 84
 ،Bambang Setiyadi . 25مرجع سابق ،ص 270
 ،Sutirjo . 26مرجع سابق ،ص171 .
 Suharsimi Arikunto . 27و أخرون  ،مرجع سابق ،ص21 .
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 -2عينة البحث

ب-

 31 :تلميذا من مستوى األول.

طريقة جمع البيانات وأدواته

 -1اؼبالحظة.
فلجمع البيانات احملتاج إليها يستخدم الباحث طريقة اؼبالحظة باؼبشاركة ويقال أيضا
باؼبالحظة اؼبباشرة وىي طريقة حبيث يكون الباحث جزءا من النشاطات التعليمية أي بأن يقوم
الباحث دبالحظة سلوك معُت من خالل اتصالو مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.
وتعترب اؼبالحظة أداة أساسية من أدوات صبع البيانات يف البحث اإلجرائي.

28

استخدم الباحث اؼبالحظة للحصول على البيانات حُت أداء التنفيد دبالحظة صبيع
خطوات التعليم اليت قد خططها الباحث يف التخطيط من إجراء طريقة القراءة .وللحصول على
البيانات اليت تتعلق بكفائة الطالب عن مهارة القراءة يقوم الباحث اؼبالحظة حينما يتم اؼبتعلم يف
قراءة النصوص اؼبتعينة وىو يقرءىا ويستخدم معيار اختبار القراءة اليت ت تقريره اؼبدرس .ويالحظ
الباحث اؼبظاىر يف أداء التنفيد كلها ويكتبها ويستخدم أدوات اؼبالحظة وىي كراسات اؼبالحظة و
اؼبذكرات اؼبيدانية.
 -2اؼبقابلة
تعترب اؼبقابلة استبيانا شفويا يقوم من خاللو الباحث جبمع معلومات وبيانات شفوية من
اؼبفحوص .واؼبقابلة أداة ىامة للحصول على اؼبعلومات من خالل مصادرىا البشرية ،سبكن الباحث
من دراسة وفهم التعبَتات النفسية للمفحوص واالطالع على مدى انفعالو وتأثره باؼبعلومات اليت
يقدمها ،كما أهنا سبكن الباحث من إقامة عالقات ثقة ومودة مع اؼبفحوص مما يساعده على
الكشف عن اؼبعلومات اؼبطلوبة ،ويستطيع الباحث من خالل اؼبقابلة أيضا ان خيترب مدى صدق

 . 28ذقان عبيدات و زمآلئو ،مرجع سابق ،ص.149 .
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اؼبفحوص ومدى دقة إجاباتو عن طريق توجيو أسئلة أخرى مرتبطة باجملاالت اليت شك الباحث
29
هبا.
وحينئذ استخدم الباحث اؼبقابلة ؼبعرفة آراء زمالئو اؼبعلمُت وآراء الطالب عما حدث أثناء
عملية التعليم والتعلم من ربسُت ،باستخدام طريقة القراءة لتعليم مهارة القراءة.

ت-

أسلوب تحليل البيانات.

بعد صبع البيانات فيأيت التحليل ،التحليل ىو احملاولة لإلختيار من البيانات وتفصيلها
وتصنيفها وتنظيمها .كان يف ىذا البحث التحليل الكيفي .فالبيانات الكيفية وىي البيانات
اإلخبارية اليت تصور اغبقائق عن مظاىر فهم الطالب عن اؼبادة ،و موقفهم على األسلوب
التعليمية ،وعملية التعلم ،واإلىتمام ،والتحمس ،واإلعتماد ،والتشجيع وغَتىا وربلل ىذه
30
البيانات ربليال كيفيا.

ث-

معيار نجاح البحث

أما اؼبعيار من جناح ىذا البحث فيتأسس على جانب حسن عملية التدريس .ومن ضمن
حسن عملية التعليم ىو فهم الطالب النصوص العربية اؼبقروءة من ثالثة جهات يعٍت فهم الطالب
معاين اعبمل (فهم ما يف السطور) ،وفهمهم العالقة بُت اعبمل (فهم ما بُت السطور) ،و فهمهم
اؼبعاين اؼبتضمنة (فهم ما وراء السطور)  ،والتعامل الفعال بينهم يف أثناء التدريس وغَت ذلك من
ضمن ؾبال عملية التعلم والتعليم الفعال باستخدام طريقة القراءة.
فيستخدم الباحث اؼبعيار التايل من خالل اؼبالحظة:
الجدول 1.1
فهم معاني الجمل (فهم ما في السطور)
النمرة

اؼبعايَت

 .29اؼبرجع نفسو ،ص135 .

 Suharsimi Arikunto. 30و أخرون  ،مرجع سابق ،ص131.

35

التقدير

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

1

فهم الطالب معٌت اعبملة من الفقرة فهما تاما ،مفردا كان أو مركبا
واستغٌت عن إرشاد األستاذ ومالحظة اؼبعجم

ممتاز

2

فهم الطالب كل اعبملة إال أنو ضعيف يف معٌت اؼبفردات فيحتاج إىل
إرشاد قليل من األستاذ أو إكتفى بنظر اؼبعجم

جيد جدا

3

فهم الطالب كل اعبملة وىو ضعيف يف معٌت اؼبفردات وتركيبها
فيحتاج إىل إرشاد قليل من األستاذ وال يكتفي بنظر اؼبعجم فقط

جيد

4

ال يفهم الطالب معٌت اعبملة مفردا كان أو مركبا إال بإرشاد كثَت من
األستاذ ودبالحظة دقيقة إىل اؼبعجم

مقبول

5

ال يفهم الطالب معٌت اعبملة ولو قد ارشده األستاذ ارشادا تاما وال
يستطيع أن يستخدم اؼبعجم

رسوب

فهم العالقة بين الجمل (فهم ما بين السطور)
النمرة

اؼبعايَت

التقدير

1

استطاع الطالب أن يفرق بُت اعبملة التامة وفهم العالقة بُت تركيبها
فهما صحيحا ومفيدا بدون ارشاد من األستاذ

ممتاز

2

استطاع الطالب أن يفرق بُت اعبملة التامة وحيتاج إىل إرشاد قليل من
األستاذ يف فهم العالقة بُت تركيبها

جيد جدا

3

استطاع الطالب أن يفرق بُت اعبملة التامة و فهم العالقة بُت تركيبها
بإرشاد قليل من األستاذ

جيد

4

استطاع الطالب أن يفرق بُت اعبملة التامة و فهم العالقة بُت تركيبها
بإرشاد كثَت من األستاذ

5

اليستطاع الطالب أن يفرق بُت اعبملة التامة و اليفهم العالقة بُت
تركيبها ولو قد ارشده األستاذ
فهم المعاني المتضمنة (فهم ما وراء السطور)
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التقدير

النمرة

اؼبعايَت

1

استطاع الطالب أن ينتج نتيجة من كل الفقرة وفهم العالقة بينها
جبيد حىت يستطيع أن ينتج نتيجة صحيحة من النصوص اؼبقروءة

2

استطاع الطالب أن ينتج نتيجة من كل الفقرة وفهم العالقة بينها جيد جدا
جبيد ،إال أنو ال يستطيع أن ينتج نتيجة صحيحة من النصوص
اؼبقروءة قبل أن يرشده اؼبعلم

ممتاز

3

استطاع الطالب أن ينتج نتيجة من كل الفقرة ولكنو اليفهم العالقة
بينها جبيد وال يستطيع أن ينتج نتيجة صحيحة من النصوص اؼبقروءة
إال بإرشاد اؼبعلم

جيد

4

اليستطيع الطالب أن ينتج نتيجة من كل الفقرة واليفهم العالقة
بينها جبيد وال يستطيع أن ينتج نتيجة صحيحة من النصوص اؼبقروءة

مقبول

بدون ارشاد اؼبعلم
5

ج-

اليستطيع الطالب أن ينتج نتيجة من كل الفقرة واليفهم العالقة
بينها جبيد وال يستطيع أن ينتج نتيجة صحيحة من النصوص اؼبقروءة
ولوقد ارشده اؼبعلم

رسوب

مراحل إجراءات البحث

كانت يف البحث اإلجرائي الصفي مراحل وأدوار ،ديكن أن يعرضها الباحث كما يلي:
-1

-2

ربديد اؼبشكالت؛ لتحديد اؼبشكالت قابل الباحث نائب األول ؽبذه اعبامعة
ومدير الكلية كاؼبتعاون يف ىذا البحث والحظ عملية التعليم والتعلم بنفسو ونظر
إىل كفاءة الطالب يف مهارة القراءة ،ىذه العملية قد سبت يف األسبوع الثالث من
نوفمرب سنة 2012م ،وقام الباحث هبذه العملية لتعيُت اؼبشكالت الضابطة.
تكوين التخطيط (خطة الدرس)؛ قد خطط الباحث مع اؼبتعاون خطة الدرس
لتعليم مهارة القراءة يف الدور األول والدور الثاين عن الوحدة اػبامسة والعشرون

37

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

-3

-4

ربت اؼبوضوع "من ترك شيئا يف اغبرام نالو يف اغبالل" والوحدة السابعة والعشرون
ربت اؼبوضوع "أكرم من حات ( ")2يف األسبوع الثالث من نوفمرب سنة
2012م.
التنفيذ؛ نظرا إىل خطة الدرس استغرق ىذا التنفيذ ست لقاءات ،وجرى التنفيذ
يف يوم  25من نوفمرب  2021و  2و  9من ديسمرب  ،2012وىذا للدور
األول .وكذلك استغرق التنفيذ يف الدور الثاين ست لقاءات وىي يف يوم ،16
 ،23و  30من ديسمرب سنة  2012م.
االنعكاس؛ بعد مات أداء التنفيذ فقام الباحث مع اؼبتعاون اإلنعكاس عن
اإلجراءات اليت قام هبا الباحث واؼبتعاون ،وت انعكاس الدور األول يف األسبوع
الثاين من ديسمرب 2012م .وأما إنعكاس الدور الثاين أقامو الباحث يف اػبامس
من ديسمرب 2012م.
الجدول 2.1
مراحل إجراءات البحث

الشهر

نوفمرب
2012

ديسمرب
2012

اليوم و التاريخ

النشاطات

البيان

األحد18 ،

اؼبالحظة
واؼبقابلة

الحظ الباحث عملية التعليم وقابل مع نائب األول
للجامعة و مدير الكلية كاؼبتعاون

األحد25 ،

اللقاء األول
للدور األول

تقدمي اؼبادة عن الوحدة اػبامسة والعشرون

األحد2 ،

اللقاء الثاين
للدور األول

تقدمي اؼبادة عن الوحدة اػبامسة والعشرون

األحد9 ،

اللقاء الثالث
واالنعكاس

تقدمي اؼبادة عن الوحدة اػبامسة والعشرون ث قام
الباحث واؼبتعاون بعملية التقومي للدور األول

األحد16 ،

اللقاء األول
للدور الثاين

تقدمي اؼبادة عن الوحدة السابعة والعشرون
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األحد23 ،

اللقاء الثاين
للدور الثاين

تقدمي اؼبادة عن الوحدة السابعة والعشرون

األحد30 ،

اللقاء الثالث
واالنعكاس

تقدمي اؼبادة عن الوحدة السابعة والعشرون ث قام
الباحث واؼبتعاون بعملية التقومي للدور الثاين

عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشها
أ -بيانات كفاءة مهارة القراءة لطالب طبقة األولى في كلية الدعوة والشريعة بجامعة
مفتاح العلوم واحتياجهم إلى تنميتها

كما قد أشار الباحث قبل ىذا الفصل أن مشاكل التدريس اليت يريد إزالتها وحلها ىي
ضعف الطالب عن فهم معاين اعبمل من الفقرات (فهم ما يف السطور) وإدراك عالقات اؼبعٌت اليت
تربط بينها(فهم ما بُت السطور) ,وضعفهم عن الوصول إىل اؼبعاين اؼبتضمنة أو اليت بُت السطور,
فهذا من الضعف يف مهارة القراءة .وانكتشفت ىذه اؼبشاكل الثالث بعد أن قام الباحث باؼبالحظة
عندما درس وأمر بعض الطالب أن يقراء بعض النصوص العربية من الكتاب العربية للطلبة .وأيد
ذلك نتيجة اؼبقابلة دبدرس اللغة العربية قبلو و بعميد تلك الكلية حيث أنو قال :إن معظم طالب
اعبامعة اليستطيعون أن يقرؤو نصوص العربية قراءة صحيحة وفهما سليما (يوم اآلحد 18 ,نوفمرب
.)2012
أما البيانات من نتائج مهارة القراءة اليت حصل عليها الطالب قبل إجرائي الدور األول
فكما يلي:
فهم معاني الجمل (فهم ما في السطور)
الجدول3.1 :
رقم

تقدير

عدد الطالب

نسبة مئوية

1

ممتاز

7

% 22,6
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2

جيد جدا

7

% 22,6

3

جيد

2

% 6,5

4

مقبول

2

% 6,5

5

رسوب

13

% 41,8

31

%100

اجملمــوع ــة

وأما النتيجة اليت حصل عليها الطالب من فهم معاين اعبمل فيمكن تصنيفها إىل طبس
طبقات ،وىي:
-1
-2

سبعة على تقدير ممتاز
سبعة من الطالب حصلوا على تقدير جيد جدا

-3
-4
-5

اثنان من الطالب حصال على تقدير جيد
اثنان من الطالب حصال على تقدير مقبول
ثالثة عشر من الطالب حصلوا على تقدير راسب
فهم العالقة بين الجمل (فهم ما بين السطور)
الجدول4.1 :

رقم

تقدير

عدد الطالب

نسبة مئوية

1

ممتاز

2

% 6,5

2

جيد جدا

8

% 25,7

3

جيد

6

% 19,4

4

مقبول

-

%0

5

رسوب

15

% 48,4

31

% 100

اجملمــوع ــة
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وأما النتيجة اليت حصل عليها الطالب من فهم العالقة بُت اعبمل فيمكن تصنيفها إىل
طبس طبقات ،وىي:
 -1اثنان من الطالب حصال على تقدير ممتاز
 -2شبانية من الطالب حصلوا على تقدير جيد جدا
 -3ستة من الطالب حصلوا على تقدير جيد
 -4مل حيصل أحد على تقدير مقبول
 -5طبسة عشر من الطالب حصلوا على تقدير راسب
فهم معاني المتضمنة (فهم ما وراء السطور)
الجدول 5.1 :
رقم

تقدير

عدد الطالب

نسبة مئوية

1

ممتاز

-

%0

2

جيد جدا

3

% 9,7

3

جيد

5

% 16,1

4

مقبول

1

% 3,2

5

رسوب

22

% 70,9

31

% 100

اجملمــوع ــة

وأما النتيجة اليت حصل عليها الطالب من فهم معاين اؼبتضمنة فيمكن تصنيفها إىل طبس
طبقات ،وىي:
-1
-2
-3
-4

مل حيصل أحد على تقدير ممتاز
ثالثة طالب حصلوا على تقدير جيد جدا
طبسة من الطالب حصلوا على تقدير جيد
واحد من الطالب حصل على تقدير مقبول
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 -5اثنان وعشرون طالبا حصلوا على تقدير راسب

ب -تطبيق طريقة القراءة
 -1الدور األول

يعرض الباحث يف ىذا الدور بيانات البحث اليت تتكون من بيانات البحث يف التصميم و
التنفيذ واؼبالحظة والتقومي.

أ)

التصميم

صمم الباحث واؼبتعاون قبل إجراء البحث .ناقش اؼبتعاون والباحث منهج اللغة العربية
لطبقة األوىل جبامعة مفتاح العلوم باميكاسان لتقرير اؼبعيار األساسي والكفاءة األساسية يف اػبطة
الدراسية .وجرى ىذا التصميم يف  18من نوفمرب سنة .2012
قرر الباحث يف الدور األول أن حظو ثالث لقاءات ولكل لقاء حصتان أو  90دقيقة.
وزبطط عملية التعلم والتعليم إلعطاء اػبربة للدارس عن التكلم اؼبادة اليت تدرسو الدرس يف
الفصل.
استخدم الباحث طريقة القراءة يف عملية التعليم .اختار الباحث نص القراءة من كتاب
العربية للطلبة .واختار منو الوحدة اػبامسة والعشرون ربت اؼبوضوع من ترك شيئا يف اغبرام نالو يف
اغبالل .كل ىذه العمليات كتبت يف اػبطة الدراسية اليت طبقها الباحث يف الفصل.
الخالصة
ج .االختتام
إعتمادا على النتائج اليت حصلها الباحث يف الدور األول والدور الثاين ديكن لو يف ىذا
البحث أن يتلخص :بأن طريقة القراءة حيسن عملية تعليم مهارة القراءة بنظر إىل الظواىر األتية:
-1

قد فهم الطالب معاين اعبمل جبيد (فهم ما يف السطور)

-2

قد فهم الطالب العالقة بُت معاين اعبمل جبيد (فهم ما بُت السطور)
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-3

وقد استطاع الطالب أن ينتج معاين اؼبتضمنة من النصوص جبيد (فهم ما
وراء السطور)

واعلم إن ىذه الطريقة اختصت على مهارة واحدة ال على غَتىا وىي مهارة القراءة .وىذه
الطريقة ال يبايل كثَتا عن جانب القواعد حنويا كان أو صرفيا ،فعلى الباحثُت اؼبلحقُت إذا ارادوا أن
يعلم مهارة أخرى أن يبحثوا طريقة أخرى سوى ىذه الطريقة ،وكذلك إذا اراد الباحثون أن يدققوا
يف جانب القواعد فينبغي عليهم أن يستخدموا الطريقة اؼبقلدة وىي طريقة القواعد والًتصبة.
واعتمادا على ذلك فعلى الباحثُت األخرين إكمال ما يراه من القصور والنقصان وألن
يكون شعارنا دائما ،ليستفيد الدارس أكرب قدر ممكن من اؼبنفعة.
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