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 الملخص
اإلسالمية بندار  ع األنوار الثانويةمدرسة مطالالصف الحادي عشر في  طلبةالعربي لدى الءة في فهم النص مشكلة القرا

 م7102/7102المبونج للعام الدراسي 
 لةدو  اءمأس  إعداد:

نػغ إف فهػم  .القراءة ىي نشاط أك عملية معرفية تسعى إىل اكتشػاؼ املعلومػات امللتل ػة الػواردة   نػغ اللغػة
العربيػة ال يقتصػر فقػل علػى صبػو ااػركؼ الػا كػكلت الكلمػات، ككموعػات الكلمػات، القراءة خاصة عنػد الػدركس 

كاجلمػػ ، كال قػػرات، كااتابػػات ك ػػدىا ، بػػ  أكثػػر مػػن ذلػػن أف القػػراءة ىػػي نشػػاط ل هػػم كت سػػري الرمػػوز ذات املغػػ ل 
مػن  لبػةلا يواجهها التا ةلك: ما ىي املشالبحث مشكلة.ديكن قبوؿ املؤلف من قب  القارئ .حبيث يتم تسليم الرسالة

   فهم النغ العريب؟ رسة متالع األنوار العالية اإلسالمية دبد عشر ماااد الصف
مباكػرة   ااقػ  للحصػوؿ علػى البيانػات كاألكػياء  ةالبا ثػ كىو تشػرؾ ىذا البحث ىو نوع من البحث امليداين

 دبدرسػػػة متػػػالع األنػػػوار الثانويػػػة عشػػػر مااػػػاد صػػػفالاملوقػػػو األكؿ    ةالبا ثػػػ ت.أخػػػذالػػػا تناقسػػػها البا ثةاملتلوبػػػة 
هػم فأداة صبػو البيانػات  أمػا  قػراءة الػنغ العريب. التػالبمشػكلة فهػم  عرفػةم الػر هبدؼ االبحث.أجرم ىذاإلسالمية

 املال ظة كاملقابلة كالتوثيق.
: العوامػػػ  اللغويػػػة ك ػػػري قبػػػ  التػػػالبإىل كجػػػود العديػػػد مػػػن املشػػػاك  الػػػا ربػػػدث مػػػن  االبحثتشػػػري نتػػػا   ىػػػذ
معػ  بعػا امل ػردات  مل يعرفػواالعثػور ال كػرة الر يسػية   نػغ القػراءة، يصػعبوف علػى  كػاف التلبػةاللغوية، دبا   ذلن:  

، صػػػػعوبة   تكػػػػرار رتػػػػول القػػػػراءة لبػػػػةجيػػػػد التلعالمػػػػات الرتقػػػػيم الػػػػواردة   الػػػػنغ، ال يهتموناملوجػػػػودة   القػػػػراءة. ، 
تكػػرار علػػى  كفقػػدر أهنػػم مليالصػػف ااػػادم عشػػر  التلبػػة   .كىكػػذا فػػرف قػػراءة الػػنغ العػػريبراءةالق رتويػػات كتللػػيغ

كي يػػة العثػػور علػػى   التلبػة، كال ي همػػوف ال كػرة الر يسػػية الػػواردة مػػن النغ.باإللػافة إىل ذلػػن ، ال ي هػػم رتػول القػػراءة
امػػة   الػػنغ كال ديكػػنهم إتقػػاف / فهػػم املقػػاؿ التنظيمػػي الػػوارد   الػػنغ، مثػػ  اجلمػػ  كال قػػرات اهلعػػاف املكلمػػات / ال

 وفهتمػاليأف  التلبػةعلى عالمات الرتقيم. كبالتايل ذباى  التعليمات   اللغػة الػا تسػب   التلبةكالقواعد ، كال يعرؼ 
 لعالمات الرتقيم كالتغوي .

دبدرسػػة متػػالع األنػػوار  عشػػر مااػػاد الصػػفمػػن  لبػػةلػػا يواجههػػا التا ةلكاملشػػكىكػػذا ديكػػن أف نسػػتنت  أف 
  الػدركس العربيػة علػى النحػو التػايل: العوامػ  اللغويػة.عالمات الرتقػيم، كفهػم    فهم النغ العػريب اإلسالمية  الثانوية

املع  ، كإعادة سرد رتول القصة، كاكتشاؼ األفكار الر يسية، كسػرعة القػراءة، كاالعػرتاؼ بالت اصػي  املهمػة، كتتػوير 
يتنػوع بقػراءة،  همأق  اىتمام التلبةرتبتة ك ري اللغوية ؛املشاك  امل العالمة.كتعريف املنظمات، كمتابعة  ة البصريةالصور 

 .التلبةمستول ذكاء 
 ، القراءة والفهمالمشكلةالكلمات الرئيسية:



 

 

 شعارال

 (ٖ( اِقْػرَْأ َك رَبَُّن اأْلَْكَرـُ )ٕ( َخَلَق اإِلْنَساَف ِمْن َعَلٍق )ٔاِقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّن الَِّذل َخَلَق)

Artinya:“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,(1) Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, (2) Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang Mahamulia 

(3)”…( Al-„alaq: 1-3)
1
 

 

  

                                                             
1
Panitia Penterjemahan, Al-qur’an dan Terjemahannya, Bogor: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2007. 

Hlm. 597. (Al-„alaq: 1-3)  



 

 اإلىداء

 :العلمية اىلقدمت البا ثة ىذه الرسالة . وتوجيهو ك تنعمككرت البا ثة اىل اهلل سبحانو كتعاىل على 

ربيػا  كيكػيناين كيرسػداين  سلما جنوح الذافكالسيدة  عبد الركيد السيد ني كاحملرتمنياحملبوب مكالد .ٔ
لوصػػوؿ علػى وػػا ك وػػا ي كوػػا كشحصػػيات الر يسػػية  ينف علػػى أف يػػدعوايتعبػػاال ، ك كيشػرفا 
    يايت.

 دا ما على وا ي.عا لا الكبرية   القرية نرطيوة تيالند اجلنويب الا تنتظر  .ٕ
ألصػػػحايب   الو ػػػػدة التػػػالب املالي يػػػػة باتػػػاين   اإلندكنسػػػػيا كىػػػم الػػػػذين يقػػػدموف داديػػػػا الػػػػدافو  .ٖ

 كالتشجيو.
الػػذين يقػػػدموف داديػػا الػػػدافو  ٖٕٔٓألصػػحايب بكليػػػة الرتبيػػة كالتعلػػػيم بقسػػم اللغػػػة العربيػػة ملر لػػػة  .ٗ

 كالتشجيو.
 . المبونجبامعة ردين أنتاف  مر لا احملبوببات .٘

  



 

 
 السيرة الذاتية

  
ت بووػػور أ ركنجيػػت ج نركطػػة نغػػارا تيالنػػد  ٙ  ـ ٜٜٗٔ مػػايوٜٓبتػػاري  أسممماء دولمموتكلػػد

 سلما جونح.وسيدةعبد الركديمن املت كج سيد البنات األربعةمن  الثانيةالبنت ، اجلنويب
مث التحقػت  ٕٚٓٓد يػة راوريػان  بنبنجغلكوبػور   السػنة مػن املدرسػة اإلبتبدأت أمساء دراستها 

 .ٖٕٔٓ السنة  البا ثة اىل املدرسة الثانوية ك العالية باملعهدل هندة السب  اإلسالمية ك زبرجت 
بكليػة التبيػة  ٖٕٔٓ  عػاـ انتػاف المبػون   راديػن اجبامعة اإلسالمية ااكوميػةدراسته تمث كاصل 

 العربية.كالتعليم بقسم اللغة 
 دبمارسػة ااػينة امليدانيػة   املدرسػػة ةالبا ثػ تقامػ ٕٙٔٓديسػمين  ٕأكتػوبر إىل  ٗ  ال ػرتة مػن 

يوليػو  ػ  مػن  ٗٔك   .)جيػد جػدا(ٗٛمتالع األنوار العالية اإلسػالمية بنػدار المبووو صػلت نتيجػة 
تو مليػو المبػون  الوسػتى أسػبرنام  الكلية العاملػة ااقيقيػة   قرية ت البا ثة ضر  ٕٙٔٓسبتمين  ٕٓ

 أك )ممتاز(. ٜٔك صلت نتيجة 
 

  



 

 تقديركلمة شكر و 

اامػػػد هلل الػػػذل جعػػػ  الّلغػػػة العربيػػػة أفضػػػ  اللغػػػات كالصػػػالة كالسػػػالـ علػػػى سػػػيدنا رمػػػد سػػػيد 
العلميػػة السػػادات كعلػػى الػػو كصػػحبو اىل يػػـو امليعػػاد. أمػػا بعػػد، فقػػد إنتهػػت الكاتبػػة مػػن كتابػػة  رسػػالة 

فمي المدرسمة  القراءة في فهم النص العربي لدى الطالب الصف الحادي عشمرمشكلة دبولػوع 
 م.7102/7102ع األنوار العالية اإلسالمية بندار المبونج للعام الدراسي مطال

علػػم الرتبيػػة كالتعلػػػيم  ة األكىل ىفيػػجػػة اجلامعكط للحصػػوؿ علػػػى الدر شػػر بعػػا ال مقدمػػة إلسػػتي اء
 .لقسم تعليم اللغة العربية

ج ي  الشػكر ك التقػدير علػى صبيػو جهػة الػذين كػجعوا ك سػاعدكا البا ثػة لكتابػة  البا ثةقدمت 
 حبثها ك بااصوص إىل:

اااج خري األنوار، املاجسػتري كعميػد كلػة الرتبيػة جبامعػة راديػن انتػاف اإلسػالمية  /الدكتور .األستاذ .ٔ
 ااكومية المبون .

 رمػػد ع يػػف املاجسػػتري كنسػػ  ر ػػي  ك سػػيد قسػػم اللغػػة العربيػػة كػػر ي الػػدكتور سػػ رل ا سػػتري   .ٕ
 فسم اللغة العربية

علػػى اإلنتهػػاء الػػذم يرسػد كيشػػرؼ البا ثػة  كمشػرؼ األكؿ  ، املاجسػػتريالدكتورانػدكس أمػػري الػدين .ٖ
 من الكتابة ىذه الرسالة العلمية

علػػى الػػذم يرسػػد كيشػػرؼ البا ثػػة ك الػدكتور جونتػػور جهيػػا كيسػػوما، املاجسػػتري كمسػػرؼ الثػاين   .ٗ
 اإلنتهاء من الكتابة ىذه الرسالة العلمية

كصبيػػو املدرسػػات كاملدرسػػني بقسػػم تعلػػيم الّلغػػة العربيػػة بكليػػة الرتبيػػة كالتعلػػيم جامعػػة راديػػن انتػػاف  .٘
 .لعلمهم ك تربيتهماإلسالمية ااكومية المبون  

 
راديػػػػن انتػػػػاف كصبيػػػػو املػػػػوب ني املكتبػػػػة بقسػػػػم تعلػػػػيم الّلغػػػػة العربيػػػػة بكليػػػػة الرتبيػػػػة كالتعلػػػػيم جامعػػػػة  .ٙ

 ف البا ثة   انتهاء كتابة حبثها.اإلسالمية ااكومية المبون  الذين يساعدك 



 

 سيدة أكفرييا املاجسترية كمديرة املدرسة متالع األنوار بندار المبون  .ٚ
سيدة فريانا املاجسػترية كمعلمػة اللغػة العربيػة باملدرسػة متػالع األنػوار بنػدار المبػون  الػا تعتػي  .ٛ

 با ثة لتن يذ خبثها عند عملية تعليم   ال صوؿ الدراسي.ال رصة لدل ال
على صبيػو أصػحايب بقسػم اللغػة العربيػة الػذين دايسمػا يقػدموف التسػجيو كالػدافيو لػدل البا ثػة     .ٜ

 .كتابة حبثها
  البا ثة لكتابة حبثها يساعدكفك  يشجعوفعلى صبيو جهة الذين ك  .ٓٔ

عسػػى أف ين ػػو البحػػث . القػػار ني صبيػػو اإلركػػادات مػػنعلػػى اإلنتقػػادات ك تتوقػػو البا ثػػة  كلػذلن 
 . القاؤ نيلدل البا ثة ك زيادة املعرفة لدل 

 

ـ.ٕٛٔٓمن ماري   ٕٛبندار النبون ،   
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 األول الباب
 مقدمة

 
 توضيح الموضوع .أ 

سػػوؼ البا ثػة ، فػرف ا البحػثفهػم كذبنػ  سػػوء ال هػم   فهػم ىػذ كرطػار أكيل مػن أجػ  تسػهي 
 . ا البحثعا املصتلحات املتعلقة بعنواف ىذشرح مسبقان بت

   ااػػادم عشػػرالصػػف  لبػػةالػػنغ العػػريب لػػدل الت  فهػػم قػػراءة الالبحػػث مشػػكلة  عنػػواف ىػػذه
 . اإلسالمية بندار المبون  املدرسة متلو األنوار الثانوية

 اءةقر ال .ٔ
تقـو القراءة دبشاىدة كفهم رتػول مػا يكتػ  عػن طريػق التحػدث أك التهجسػة أك نتػق مػا ىػو 

، مػو إدراؾ الرمػوز املكتوبػة فيػو كفهػم ضػمن القػراءة مهػارتني   كقػت كا ػدكتوب. كبالتايل ، تتامل
 2احملتول. 
كتوبػة )الرمػوز املتويػات احملأف القراءة ديكن أف تعين أيضنا القدرة على فهم كفهػم  أسيفيقرتح 

 3أك اهلضم   القل . ل ظواملكتوبة( عن طريق 
 ة القراءة شكلم .ٕ

يعػػين مشػػكلة. بينمػػا   القػػاموس   ممػػا problematicأيت مػػن اللغػػة اإلولي يػة  كليمػة املشػػكلة تػػ
 4.، تعين املشكلة أكياء  ري قابلة للح . مما يسب  مشاك االندكنيسي
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1 



 

كػػوكري أف مشػػكلة ىػػي فجػػوة بػػني التوقعػػات كالواقػػو املتوقػػو االنتهػػاء منهػػا أك ديكػػن أف  يقػػوؿ
 5.تكوف ىناؾ  اجة إليها

 : جيػد األط ػاؿ أ ياننػا صػعوبة   العثػور تلبػةإلكػكالية لكػ  ىػذا مػن ىػؤالء الكتنشأ القراءة ا
ك ال ،  بعػػػا امل ػػػردات املوجػػػودة   الػػػنغ، دكف معرفػػة معػػػ علػػى أفكػػػار ر يسػػػية   قػػػراءة الػػػنغ

 لعالمات الرتقيم املوجودة   النغ ، إعادة قراءة النغ كتلليغ النغ.  يهتم
 لل هم القراءة .ٖ

، كاملراجعػات هػم املعػايري القياسػية أك األدبيػةهي نوع من القراءة ل لل هم ، القراءةكفقا لتارجياف
 6.اسرتاتيجية معينة ني، يستلدـ القار ة كاايالية   راكلة ل هم النغالنقدية ، كاألمناط الدرامي

 ر المبون  اندار بانو درسة متلو األم .ٗ
،  ٜ ٔٓعا لػػػة رقػػػم   السػػػارع أنتػػػون  سػػػريكفايت بنػػػدر المبػػػون  متلػػػو األنػػػوار درسػػػة متقػػػو 

ا عن كسػل مدينػة بنػدر المبػون بندر المبون . على الر م من أف املدرسة تقو بىاف راتو البو  ، عيدن
 درسة قادرة على التناف  مو املدارس   كسل مدينة بندر المبون . مإال أف ىذه 

للكشػػػف عػػػن  حبػػػثىػػػو ا البحػػػث عػػػاله ديكػػػن كػػػرح أف املقصػػػود   ىػػػذبنػػػاءن علػػػى الوصػػػف أ
درسػػػة متػػػالع دب لػػػنغ العػػػريب   ال صػػػ  ااػػػادم عشػػػر  قػػػراءة ا التػػػالبل هػػػم لػػػدل مشػػػكلة ل

 ر المبون . ا ندانور باأل
 الموضوعاختيار أسباب  .ب 

 ىو كما يلي: املولوع الختيار ىذا  البا ثةسب  
درسػػة متػػالع دبنػػغ اللغػػة العربيػػة   الصػػف ااػػادم عشػػر قػػدرة التػػالب علػػى فهػػم عرفػػة مل .ٔ

 ر المبون . ادانباألنوار 
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درسػػػة دب  فهػػػم الػػنغ العػػريب   ال صػػػ  ااػػادم عشػػر  لبػػةاملشػػاك  الػػػا يواجههػػا التعرفػػة مل .ٕ
 ر المبون . باندانور متلو األ

 البحثخلفية  .ج 
اللغة ىي أداة اتصاؿ تستلدـ للت اع  مو بعضها البعا كتستلدـ ل ضح األفكػار املوجػودة   

للغة العربية هلا مكانة متمي ة بني اللغػات 7اؿ.العق  كالا يتم التعبري عنها من خالؿ الكالـ أك الكتابة
 8.، كخاصة   ىذه العصر ااديثك  يـوللغة العربية ىي دا ما  اااجة ي يد األخرل   العامل. 

 ةكمهار  ،االستماع ة: مهار لبةتلكها الت  تعلم اللغة العربية ، ىناؾ أربو مهارات لغوية جي  أف دي
يشػري دكيػن إىل أف مهػارات القػراءة تعتمػد علػى الوبػا ف دبػا 9.مهػارة الكتابػة ، القراءة ةكمهار  ،كالـال

، دبعػػ  أهنػػا تسػػتلدـ اللتقػػاط كفهػػم املعلومػػات املنقولػػة مػػن مهػػارات اللغػػة التقديريػػة كالقيميػػة  ذلػػن 
 10خالؿ اللغة املكتوبة.

األكػػلاص أف أكثػػر عمليػػة الػػتعلم فعاليػػة تػػتم مػػن خػػالؿ أنشػػتة القػػراءة. سيكتسػػ   ر ػػيمكػػرح 
الذين حيبوف القراءة معارؼ كرؤل جديدة ديكنها ربسني ذكا هم    يكونوا أكثر قدرة على اإلجابة 
عػػن التحػػديات   املسػػتقب . القػػراءة مهمػػة بشػػك  مت ايػػد   اايػػاة ا تمعيػػة املعقػػدة ألف كػػ  جانػػ  

معلومػػات مػػن خػػالؿ مػػن جوانػػ  اايػػاة ينتػػوم علػػى القػػراءة. علػػى الػػر م مػػن أنػػو ديكػػن العثػػور علػػى 
، إال أنػو ال ديكػن اسػتبداؿ دكر القػراءة سبامنػا. لػذلن ، رل مثػ  الوسػا ل السػمعية كالبصػريةكسا ل أخػ

ة جي  أف ربظى مهارات القراءة دب يد من االىتماـ خاصػة عنػدما يكػوف التػالب   املدرسػة االبتدا يػ
 11على القراءة بشك  جيد   املستقب . لبةحبيث ديكن أف تتتور قدرة الت
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رأم آخػر  12القػراءة األساسػية ىػي نشػاط رؤيػة كفهػم احملتويػات املكتوبػة بػال م أك   القلػ  فقػل.
ددنا كبػػػرينا مػػػن ينػػػاقع معػػػ  القػػػراءة كمػػػا كشػػػ ها سويدارسػػػو أف القػػػراءة ىػػػي نشػػػاط معقػػػد يتتلػػػ  عػػػ

كاملال ظػػػػة كالػػػػذاكرة. كحبسػػػػ  بونػػػػد فػػػػرف  ، دبػػػػا   ذلػػػػن اسػػػػتلداـ ال هػػػػم كاايػػػػاؿاألفعػػػػاؿ املن صػػػػلة
القراءات ىي أف إدخاؿ رموز اللغة املكتوبة ىو  اف  يسػاعد علػى عمليػة تػذكر مػا يػتم قراءتػو ، لبنػاء 

 13.ت اىم من خالؿ ااينة الا سبلكها
 : ٘-ٔ ةؽ اآليالالع سورةاهلل    كما قاؿكقد كردت أكامر القراءة   اآليات من القرآف الكرمي.  

، اآليػػػات املكتوبػػػة ) ، حبػػػث ، كمػػػا كػػػابو( مػػػا خلقػػػو اهلل ىػػػذه اآليػػػة ينصػػػح اهلل بقػػػراءة )دراسػػػة  
  ىذه ااالة ، ُيتل  مػن اإلنسػاف أف 14.القولية ، كاآليات الضمنية ، يعين الكوف ، كالقرآف القولية(

 يقرأ القراءة من أج  اكتساب املعرفة لتوجيو الناس   سعادة العامل كاآلخرة. 
تقػػي  مهػػارات  ( الػػإٕٔٓك ٜٕٓٓ PISAك ٕٕٔٓ PIRLSتصػػنيف نتػػا   املسػػح الػػدكيل ) مت

 ٛٗمػػن أصػػ   ٘ٗ، ا تلػػت إندكنيسػػيا املرتبػػة ٕٕٔٓ PIRLS  15 ػػي إندكنيسػػيا.القػػراءة لػػدل التالب
 PISAكفيالوقتن سػػو،أبهرتاختبارالقراءةكالكتابة . ٓٓ٘ درجػػةمػن متوسػػل  ٕٛٗدكلػة مشػػاركة بدرجػػة 

ُيظهػػر  ٕٕٔٓ PISA،    ػػني أف ٜٖٙ بنتيجػػة ٚ٘كانوا   املرتبػػة ا التػػالب اإلندكنيسػػيأف  ٜٕٓٓ
يال ػػ  ىػػي  املال ظػػة. إف رؤيػػة نتػػا   ىػػذا ٜٖٙ بنتيجػػة ٗٙىػػم   املرتبػػة  اأف التػػالب اإلندكنيسػػي

 . اركط القراءة لألط اؿ اإلندكنيسيمو ك
قػػدرة القػػراءة دكران ىامػػان    يػػاة اإلنسػػاف املعاصػػرة. مػػو التقػػدـ السػػريو للعلػػـو كالتكنولوجيػػا ،  تػػدر

، كيتم ااصوؿ علػى ىػذه املعرفػة كاملهػارات   ااستمرار كمهاراهتم  ربديث معارفهم اإلنسافجي  على 
 الغال  من خالؿ القراءة. 
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 ػػػػدات الػػػػتعلم   اللغػػػػة لو  املػػػػنه  الػػػػدراساملوجػػػػودة   مسػػػػتول كفقػػػػا ملعػػػػايري الك ػػػػاءة األساسػػػػية 
ملكتوب   كك  التعػر  معايري الك اءة الا جي  أف ت هم ااتاب اأف ال ص  ااادم عشر العربية

اجلمػػػػ  كااتػػػػاب املكتػػػػوب بشػػػػك  ، القػػػػراءة اجلهريػػػػة.    ػػػػني أف الك ػػػػاءة األساسػػػػية أك   الػػػػنغ
عػػػ  كاألفكػػػار أك األفكػػػار ااتيػػػة ، ربػػػدد كػػػك  كمولػػػوع ااتػػػاب بشػػػك  مناسػػػ  كذبػػػد املصػػػحيح

 16املكتوبة بشك  مناس .
 هػـو املالقػراءة ، كالػذم يعتػين لقراءة ىو فهم رتول املقتػومن اعلى الر م من أف اهلدؼ النها ي 

، يتلػ  لقراءة ل هم(.   القراءة كال همعلى. القراءة كال هم ىو القراءة املعرفية )ااألقراءة المهارة ىي 
، اهلػػػدؼ بشػػػك  كامػػػ  مػػػن قبػػػ  األط ػػػاؿ ال ديكػػػن ربقيػػػق ىػػػذا17ل هػػػم رتويػػػات القػػػراءة .مػػػن القػػػراء 

كخاصة   بداية تعلم القراءة. كثري من األط اؿ الػذين يسػتتيعوف قػراءة مػادة القػراءة بتالقػة كلكػنهم 
 طنػػػا كثيقنػػػا بنضػػػ   ركػػػةال ي همػػػوف رتػػػول القػػػراءات يشػػػري إىل أف القػػػدرة علػػػى القػػػراءة ال تػػػرتبل ارتبا

 18، ب  أيضنا مر لة التتور املعر .العني
ديكػن أف يضػمن أنػػو  الالقػػراءة علػى  قػدرة التلبػةمػن كجهػة النظػر أعػػاله ، ديكػن أف ي هػم ذلػػن. 

، قػػة القػػراءة ب هػػم رتويػػات القػػراءةي هػػم رتػػول قػػراءة الػػنغ. لػػذلن ، إذا كػػاف مػػن املمكػػن تتبػػو طال
 . املتعلمػػػني الػػػذينبعضػػػهم ال ي همػػػوففهػػػم القػػػراءة ك مػػػني القػػػادرين علػػػى فهنػػػاؾ عػػػدد قليػػػ  مػػػن املتعل

جيػػػدكف صػػػعوبة   فهػػػم املقتػػػو. كيرجػػػو ذلػػػن إىل قلػػػة اامػػػاس لػػػدل بعػػػا املتعلمػػػني   النشػػػاط أك 
  التعبري عن آراء  وؿ القػراءة. لػذا مػن التعلػيم جيػ  تن يػذ اسػرتاتيجيات تعلػم السجاع القراءة كأق  

 19من خالؿ استلداـ اسرتاتيجيات متنوعة.فعالة لدعم فهم القراءة للمتعلمني 
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الصػف ااػادم عشػر  بػةسبّكػن طل لقد كمن املؤكد ، كش ت نتا   املال ظات مو السيدة باريانا
مػن قػراءة الػنغ العػريب بشػك  جيػد ، يقػدركف  تلبػةبعػا الدرسة متالع األنوار العاليػة اإلسػالمية دب

 ، إتقاف امل ردات ، كفهم سياؽ اجلملة كما إىل ذلن مل يتقنوا أك ي هموا النغ بعضهملكن 
دبولػوع يػداين املنوعي البحث الخالؿ ةستبحث من ث اال ية املذكورة أعاله، فرف البكبناء على ا

دبدرسػػة   الصػف ااػػادم عشػر  ل التلبػةلػػداللغػػة العربيػة ة  درس نػغ العربيػقػراءة ل هػػم مشػكلة ال 
 المبون .  اندارب ةاإلسالمي متالع األنوار الثانوية

 البحثمشكلة .د 
 دبدرسػػػػة متػػػػالع األنػػػػوار الثانويػػػػةمػػػػا ىػػػػي املشػػػػاك  الػػػػا كاجههػػػػا طػػػػالب الصػػػػف ااػػػػادم عشػػػػر 

 ؟المبون  اندارب اإلسالمية
 هأىداف البحث و فوائد .ه 

دبدرسة متالع األنوار  لبةالتلدل  نغ العريبفهم مهارات ربسني  يساعد علىاهلدؼ العاـ ىو 
 .المبون  اندارب اإلسالمية الثانوية

دبدرسػػة متػػالع  لبػػةالتلػػدل اللغػػة العربيػػة    قػػراءة نػػغل هػػم املشػػكلة الغػػر  احملػػدد ىػػو معرفػػة 
 .المبون  اندارب اإلسالمية األنوار الثانوية

س اللغػػة در  العربي ػػينػػغ قػػراءة ىػػو ربسػػني ال هػػم    االبحثبشػػك  عػػاـ ، فػػرف الغػػر  مػػن ىػػذ
. .المبػػون  انػػدارب اإلسػػالمية دبدرسػػة متػػالع األنػػوار الثانويػػةالصػػف ااػػادم عشػػر  بػػةطلدل العربيػػة لػػ

دبدرسػة  تلبػةاللػدل اللغػة العربيػة    قػراءة نػغل هػم املشػكلة معرفة الغر  احملدد هلذا البا ث ىو   
 .المبون  اندارب اإلسالمية متالع األنوار الثانوية

 
 
 



 

 فوا د البحث: 
 ال وا د النظرية  .ٔ

ديكن أف توفر مدخالت كمعلومات م صلة   فهم الػنغ العػريب. كبالتػايل ا البحث ىذنتا   
 نغ اللغة العربية.    التبةفهم ي يد فرف 

 تشم  ال وا د املتوقعة ما يلي: 
  بةللتل .أ 

ها ديكن أف تضيف إىل ، كلكنغ العربيةللنارات فهم املتنوعني لتحسني مه التلبةمعرفة زيادة 
 . لبةمعرفة الت

 للمعلمني  .ب 
 ػػ  يػػػتمكن  التلبػػة ػػ  ي همػػوا املشػػاك  الػػا يواجههػػا  التلبػػةإلػػافة املعرفػػة كااػػينة  ػػوؿ 

املعلمػػػوف مػػػن املسػػػاوة كديكػػػنهم ربديػػػدىا. اسػػػرتاتيجيات الػػػتعلم الػػػا ديكػػػن اسػػػتلدامها   إدارة 
 عملية التعلم   فهم القراءة. 

 للبا ثني  .ج 
اصػة  ػوؿ اسػتلداـ اسػرتاتيجيات ةتل ػة لتحسػني إثراء األفكار  وؿ اسرتاتيجيات الػتعلم خ

 فهم القراءة. 
 للمدرسة  .د 

 للقياـ دا مان باملينرات كالتحسني. املعلمني  كتسهي ديكن أف يساعد فع  املدرسة ك 
 
  



 

 الثاني الباب
 االساس النظري

 مفاىيم القراءة .أ 
 فهم القراءة  .0

املعلومػػػات امللتل ػػػة الػػػواردة   املقالػػػة. القػػػراءة ىػػػي نشػػػاط أك عمليػػػة معرفيػػػة تسػػػعى للعثػػػور علػػػى 
 القػػػراءة ىػػػي عمليػػػة ت كػػػري ل هػػػم رتػػػول الػػػنغ الػػػذم يػػػتم قراءتػػػو. لػػػذلن ، القػػػراءة ال تنظػػػر فقػػػل  

كموعات من الكلمات كاجلم  كال قػرات كااتػاب ك ػده ، إىل كموعة ااركؼ الا ككلت الكلمة
يػث  الرم  / اإلكارة / الكتابػة ذات معػ  حب، كلكن أكثر من ذلن ، القراءة ىي نشاط ل هم كت سري

 20من قب  القارئ .ديكن قبوؿ الرسالة املقدمة 
، نتػػق ااػػركؼ اهلجا يػػة   كػػك  كلمػػات أك عبػػارات أك صبػػ  ىػػو نشػػاط القػػراءةأيضػػا تعلػػم القػػراءة 

 مو ذبويد ك قيقية جيدة مصحوبة بالقدرة على فهم رتويات القراءة.

ت ػػػرت  طريقػػػة القػػػراءة أف إتقػػػاف صبيػػػو املهػػػارات اللغويػػػة مسػػػتحي  ، كأف يكػػػوف أكثػػػر كاقعيػػػة مػػػو 
أىداؼ تعلم لغة أجنبية )العربية( ، جي  أف تعتػى األكلويػة ملهػارات القػراءة ، بػالتبو دكف اسػتبعاد 

لػػػتعلم رتصبػػػة. علػػػى اجلانػػػ  الػػػبعا، أف منػػػوذج االك  كالكالمواإلسػػػتماعجػػػ ء مػػػن الػػػتعلم   الكتابػػػة 
  أكركبػػا كمصػػر، الشػػرؽ األكسػػل كالغػػرب الػػذم يسػػتلدـ كنمػػوذج مايكػػ     املشػػهورتريقػػة ىيال

خالصػػػة الدراسػػػة علمػػػي تعلػػػم لغػػػة اإلولي يػػػة   كػػػك  كتػػػاب قػػػراءة الػػػذم يشػػػري دا مػػػة إىل مبػػػدأ 
 21.العلمية
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 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.5. 
21

  Zulhannan, Tehnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 
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الصػحيح،  كػذلن بػدا   مهػم القػدرة النتػق  ،ل هػم تةصػامةالقرأك   ةقرأالأف طريقة  يضيحىنا ك 
كػك  تػػدرب. قػدرة ىػذا بػدا   علبػػة مسػاعدة التال /التالبػة   اإلفصػػا ات  ةااهريػةقرأاللػذلن 

 22عن طريق ال م.

لقراءة ىو التمكن من لغة أجنبية بالبدء من إتقاف أصػغر ا األساسية من األسالي ي هم أف  ديكن
اىم. الػػػتمكن مػػػن العناصػػػر دبمارسػػػة النتػػػق الصػػػحيحة، كالت ػػػ ألكؿامل ػػػردات،  ىػػػي عنصػػػر   اللغػػػة

اللغوية من أصغر سوؼ ربديد براعة لغة   عموما.    ني نتق الكلمات ك النتق اجلملػة جيػدة 
 ك  ق العاصمة األساسي قراءة جيدة ك صحيح. 

صػرحية أك   الكبػد بكتوب احملتوياتػاملقراءة ىػو أف نػرل كن هػم النعمو ركيدىومملو ككفقا اللوىاب 
ىػػو مكتػػوب. إذف ، تتضػػمن القػػراءة مهػػارتني لالعػػرتاؼ بػػالرموز املكتوبػػة فيػػو  كلتولػػيح أك نتػػق مػػا

 23كفهم احملتويات.

قػػرأ.   املمػػن الرمػوز املكتوبػػة كفهػػم معػػ   ىػػي نتػػقمػن التعػػر  أعػػاله ديكػػن أف ن هػم أف القػػراءة 
علػم األكؿ  ني أف مهارة القراءة تقدـ مادة الػدرس مػن خػالؿ ربديػد أكلويػات القػراءة أكالن ، يقػرأ امل

مولوعات القراءة بصوت عاٍؿ ، مث يتبعها املتعلموف. ترك  ىذه املهارة على سبػارين ال ػم، كالتػدري  
اهلػػدؼ مػػن تعلػػم القػػراءة ىػػو أف تكػػوف قػػادرة  24الشػ هي للتحػػدث السػػل  ، كاالنسػػجاـ كالريالػػة.

 25.على ترصبة كتكوف قادرة على فهمها جيدا
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القػػػراءة ىػػػو كا ػػػد املهػػػارات املسػػػتهدفة حبيػػػث ديكػػػن  ةهػػػار مػػػن ال هػػػم أعػػػاله ديكػػػن لنػػػا ن هػػػم أف م
للمتعلمني القراءة بشك  صحيح كفهم ما يقرؤكنو.    ني أف التريقة ىي تقدمي الدرس عن طريق 

قػادركف علػى نتػق الكلمػات  لبػةة   القلػ . مػن املتوقػو أف التالقراءة ، إما القػراءة بصػوت أك قػراء
 ح ، بتالقة.كاجلم  باللغة العربية بشك  صحي

تقـو القراءة دبشاىدة كفهم رتول ما يكتػ  عػن طريػق التحػدث أك داخليػا كالتهجسػة أك نتػق مػا 
كتوب. كبالتايل ، تتضمن القراءة مهارتني   كقت كا ػد ، مػو إدراؾ الرمػوز املكتوبػة فيػو كفهػم املىو 

 26احملتول.
عػػالؽ اآليػػات ال سػػورةاهلل    . كلػػمت الكرديػػة مػػن القػػرآف الكػػرميكقػػد كردت أكامػػر القػػراءة   اآليػػا

 27(ٖ( اِقْػرَْأ َك رَبَُّن اأْلَْكَرـُ )ٕ( َخَلَق اإِلْنَساَف ِمْن َعَلٍق )ٔاِقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّن الَِّذل َخَلَق):ٖ-ٔ
تعػػين أف تثػػري. لػػذلن ، عنػػدما يػػتم  راءقػػاملسػػتمدة مػػن فعػػ    إقػػرأ مػػن اآليػػة املػػذكورة أعػػاله كلمػػة 

ح أف اهلل أمرنػػا بػػأف ذبميػػو ااػػركؼ كالكلمػػات كالتحػػدث هبػػا ، فهػػذا يعػػين أف صبعهػػم أك قػػراءهتم كالػػ
 أكثر جدكل.  نا   اكتساب املعرفة كأف نكوف أ يا، من أجنقرأ دا مان 

لعربيػة علػى النحػو تعلػم اللغػة ا ت سػن   كتابػو أسػالي  كاسػرتاتيجيامع  القراءة كفقػا لثػو علػي 
 التايل: 

القراءة : أسلوب من أسالي  النشػاط ال كػرم كىػي عمليػة يػرة ادهبػا اجيػاد الصػلة بػني لغػة الكػالـ 
 ٕٛكالرموز الكتابىة. كتتالف اة الكالـ من املعاين كاالل اظ الا تؤدم ىذه املعاين.
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النمػوذج مػن الت كػري. القػراءة  األسػلوبكا ػدة مػن أنشػتة ىػي قراءة الالغر  من الوصف أعاله 
ىي العملية املتلوبة إلنشاء عالقة بني اللغة احملكية كالرمػ  املكتػوب. اللغػة املنتوقػة تتكػوف مػن املعػاين 

 الذم يصف املع . الل   ك 
جبد كلكن ال جيد كيسا مػن قراءتػو، ال  ، كثري من الناس الذين يقرؤكفالقراءة تتتل  مهارة كتعويد

.، ككثريا ما نرل الناس يقرؤكف بضو دقا ق سبسح عيونو كتثاءب.كاقة القراءة مهمة
29 

 أىداف القراءة  .7
الر يسي من القراءة ىو السعي للحصوؿ على املعلومات كفهم مع  ريادا. لذلن القراءة  ألىداؼكا

ىي امل تاح   ااصوؿ على املعرفة كاملعرفة املستودعات، من أج  ااصوؿ على معلومات ترتبل 
 لقصد كالقصد   القراءة. با ارتباطا كثيقا
اؼ بشك  عاـ كاألىداؼ على كجو القراءة لو ىدفني، كوا األىد ةمن تعلم مهار  كاهلدؼ

 ااصوص. كاألىداؼ العامة ىي كما يلي : 
 عرفة نغ اللغة. مل .أ 
 كاستلداـ امل ردات األجنبية )العربية(.  فهم .ب 
 فهم املعلومات املعين عنها صرا ة كلمنيا.  .ج 
 . فهم املع  امل اىيم .د 
 فهم القيمة التواصلية للجملة.  .ق 
 فهم العالقات   اجلم ، بني اجلم ، بني ال قرات.  .ك 
 ت سري القراءة  .ز 
 ربديد املعلومات اهلامة   ااتاب.  .ح 
 التميي  بني األفكار الر يسية كاألفكار الداعمة.  .ط 
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 30.لعثور على األكياء اهلامة لتلليغا .م 
ستول القراءة إىل ثالثة مستويات من اللغة، كىي م ةنقسم الغر  احملدد من تعلم مهار كي

املبتد ني، كاملتوستة كاملستول املتقدـ. على مستول املبتد ني يهدؼ القراءة التعلم إىل التعرؼ 
على الرموز، كالتعرؼ على الكلمات كالعبارات، كالعثور على األفكار الر يسية كالكلمات 

الف متوستة إعادة قراءات الا مت قراءهتا. بينما على إع التلبةالر يسية من القراءة، ك   ديكن 
لركايتها أنواع ةتل ة من  بةالر يسية كفكرة طوؿ، ككذلن للتلاملستول كاف للعثور على ال كرة 

القراءات احملتول. مث بالنسبة للمستول املتقدـ، فرنو يهدؼ إىل إجياد األفكار األساسية كاألفكار 
 31تل ة من رتول القراءة.الداعمة، كت سري رتول القراءة، كخلق جوىر القراءة، كإعادة أنواع ة

 أنواع القراءة .3
 القراءة املكث ة  .ٔ

القػػراءة املكث ػػة ىػػي منػػوذج قػػراءة ُيسػػتلدـ كوسػػيلة لتػػدري  م ػػردات جديػػدة أك بنيػػة جديػػدة. 
لػذلن ، تكػػوف املػادة عاليػػة عػادة اجػػم املػتعلم. ىػػذا النػوع مػػن مػواد القػػراءة يقػو   قلػػ  برنػػام  

 تعلم اللغة. 
 املوسعةقراءة ال .ٕ

ىػػػذا النمػػػوذج علػػػى   عػػػادة مػػػا تكػػػوف املػػػادة  .املوسػػػعة قػػػراءةالقػػػراءة امللحػػػق أيضػػػا الكيسػػػمى 
كقصػرية. كاهلػػدؼ الر يسػػي ىػػو تع يػ من املػػواد الػػا مت تعلمهػػا   القػػراءة أكػك  قصػػة، قصػػة طويلػػة 

 املكث ة، سواء من  يث امل ردات كبناء اجلملة. 
 الصامتةالقراءة   .ٖ
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القراءة الا ديكن القياـ هبا فقل باسػتلداـ العينػني دكف  ركػات الصػوت ىي الصامتة القراءة 
أك اهلمػػػ  أك الشػػػ اه. أم أف رمػػػوز الكتابػػػة تتغػػػري إىل معػػػ    ذىػػػن القػػػارئ دكف املػػػركر دبر لػػػة 

 32.النتق
 ل راءة اجلهريةا .ٗ

ىػػػي نشػػػاط القػػػراءة عػػػن طريػػػق إجػػػراء صػػػوت أك نشػػػاط نتػػػق أصػػػوات اللغػػػة  اجلهريػػػةالقػػػراءة 
إىل أف تكػػػػوف قػػػػادران علػػػػى اسػػػػتلداـ ااتػػػػاب  اجلهريػػػػةاٍؿ دبػػػػا يك ػػػػي. هتػػػػدؼ القػػػػراءة بصػػػػوت عػػػػ

الصحيح، كقراءة بولوح كعدـ التأثُّر ، كالقراءة من خالؿ عدـ النظػر املسػتمر إىل مػادة القػراءة ، 
 33كالقراءة باستلداـ التجويد كاأل نية الصحيحة كالولوح.

 القراءةرات مهارة مؤش .5
الػػواردة   الػػنغ. ىنػػاؾ قصػػد شػػلغ كالال كتابػػةإ ػػدل مػػن  القػػراءة ىػػي عمليػػة صػػيا ة أك فهػػم 

 مؤكرات القراءة، كفقا لبعا اآلراء، دبا   ذلن:من عدة 
 على قراءة النغ العريب صحيحة. يقدر التالميذ .ٔ
 على فهم القراءة الصحيحة. يقدر التالميذ .ٕ
 ح القراءةبشك  صحينغ على ترصبة  يقدر التالميذ .ٖ
 34موقف قراءة ك  كلمة، كديكن ركايتها استلداـ لغتهم اااصة. يعرؼ التالميذ .ٗ

 :اما املؤكراتاألنشتة القراءةالتييتعينلنظرىاكفقاألضبدفؤادأفندم،فهي

 ةرجها ك السليمة ك ريىا لىدقةصوت اللغة العربيةسواءمنحيث اف حيافظو .ٔ
 اإليقاع كالتعبريالذييص تعبريعنالكات . صحيح .ٕ
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 بتالقة،كليسوقف .ٖ
 35.الرسم/  اىتمامعلى دفععالماتالرتقيم .ٗ

 :مؤكراسباكص هارموديون ،كىياف يقاؿ لدل التالميذ املهارات االزمة لقراءة اذا كاف لديو 

 .صحيحة فىالقراءة،كىيتصدرىف النتق ااركؼ كةرجو .ٔ
 .السلسلة،كعدمتكرارالكلمات .ٕ
 .اا ابعلىمستوىالضجي ،كفقالعالماتالسؤاؿ،تعج ،عجبكافة،كالشوؿ،كىكذادكالين .ٖ
 .املتوستةبينالسريعةكالبتيسة .ٗ
 .اف حياف  بينتويلةكقصرية،اد م،اكل ،كىلمجرا .٘
 .قراءةعالمةكق ها .ٙ
 ٖٙ.جيدةقراءهتوفهمو .ٚ

 كما مؤكرا جيدا على مهارة القراءة ىي كما يلي:

 إجادة  نتقملارج ااركؼ .أ 
. للحركفوالكلماتواجلم امللتل ةالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  .ب 

 القراءكعوراملناس ،مثالل رح،منالصعبأكال لرأكالتوالويلرجديكنأن
 .بينالسريعةكالبتيسة،بيناألصواتالعاليةكاملنل ضةمعتدل جم .ج 
 ي صد املع ديكنأنها ألنو قتعسالسة   القراءة كال يكرر   النتق الكلمة كالي .د 
 37.صحيحةالرتقيمعالمة تولقصريةك يهتو بين .ق 
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 تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجمن هوم يمكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفف
القراءةمعبتالمهارةمنأجلتحقيقماسػػيتمتناكهلا،كىيالتالميذالقراءةإلىالنظرفياملؤكراتالتييجبأنيلمهامهارة
 توؿعن االالتجويد،كالتمكنمنامل ردات،كاالنتباىرلىعالماتالرتقيم،كاالىتماممو ناس  مالنتق،  قة 
 Fuadالقػػراءة قػػدمها  ةهار اسبمؤكػػر  البا ػػث   ىػػذا البحػػثكيسػػتلدـ .القصريفينصػػالقراءةالعربيةك 

Efendy مػػػن املدرسػػػة الثانويػػػةالثػػػامن  مهػػػرة القػػػراءة لػػػدل تالميػػػذللمعػػػايري  اتاملؤكػػػر ىػػػذه . كفقػػػا ،
 .قراءة اجلهريةكتقييم مستول 

 قراءة الفهم .ب 
 فهم الفهم قراءة  .أ 

ال هػػم ىػػو القػػراءة املعرفيػػة )القػػراءة ل هػػم(.   قػػراءة ال هػػم ىػػي مهػػارات القػػراءة أعلػػى. قػػراءة 
، ديكػن للقػارئ أف القػراءة. لػذلن ، بعػد قػراءة الػنغ يتل  من القػراء ل هػم رتويػات قراءة ال هم

ينقػػػ  نتيجػػػة القػػػراءة كال هػػػم عػػػػن طريػػػق تقػػػدمي مللػػػغ حملتػػػػول القػػػراءة باسػػػتلداـ لغتػػػو اااصػػػػة 
 كتقدديها ك هيا ككتابيا. 

ىػػػو اسػػػتمرار لقػػػراءة البدايػػػة. ىنػػػا مل يعػػػد القػػػارئ متلوبنػػػا عنػػػدما يل ػػػ  م ال هػػػقػػػراءة أساسػػػا ، 
ااػػػركؼ بشػػػك  صػػػحيح كينسػػػ  كػػػ  كػػػك  صػػػوت ككلمػػػة. كلكػػػن ىنػػػا متلػػػوب منػػػو أف ي هػػػم 

 . قرأاملرتويات القراءة 
ىػػو القػػدرة علػػى ال هػػم: ال كػػرة الر يسػػية كالت اصػػي  املهمػػة كال هػػم الكامػػ . هلػػذا ال هػػم قػػراءة 
 : ال همقراءة ال هم من 

 اتقاف امل ردات .ٔ
 على دراية باهليك  األساسي   الكتابة )اجلملة ، ال قرة ، القواعد( .  .ٕ



 

د ذلػن علػى امل ػردات الػا ديتلكهػا، قدرة ك  كلغ على فهم ما يقػرأ بشػك  ةتلػف. يعتمػ
اإلملػػػاـ االىتمػػػاـ، الوصػػػوؿ إىل العػػػني، سػػػرعة الت سػػػري، اال يػػػة السػػػابقة لللػػػينة، القػػػدرة ال كريػػػة، 

 38، كاملركنة الا ربدد السرعة.باألفكار املقركءة، كالغر  من القراءة
 :  كتابوؿ ج. جرلي  اندارسيو  يتم كصف مستول ال هم كفقنا

levels of understanding lt is commonplace tn theories of reading to distinguish 

different levels of understanding of a text. An understanding of meanings that are not 

directly staded in text. Or an understanding of the. Main implications  of tekt. Similarly 

the distinction between understanding details and understanding the main idea of a text 

is familiar enough to teachers of reading.
39 

كىػػػػو مػػػػا يعػػػػين أف مسػػػػتول ال هػػػػم   نظريػػػػة القػػػػراءة ىنػػػػاؾ اختالفػػػػات   الػػػػنغ ، كتشػػػػم  
إمكانيػػات االختالفػػػات : فهػػم  ػػػر  للػػػنغ ، أك فهػػم املعػػػ  لػػػمنينا ، أك فهػػم األفكػػػار املرتبتػػػة 

 بالنغ. ىذا ىو ال رؽ بني ال هم بالت صي  كفهم ال كرة الر يسية الا يعرفها القارئ. 
كفقا ملورتيمر كتشارل  جيادؿ عندما نريػد ل هػم مػادة القػراءة مث التريقػة لقػراءة ذلػن باسػتلداـ 

 40، كسوؼ ن هم تدرجييا.الكلمات الا ىي   مادة القراءةقوة عقولنا ، كدراسة 
 جوانب قراءة الفهم  .ب 

 ال هم ىي كما يلي: جوان  قراءة  بعا
 فهم امل اىيم البسيتة  .ٔ
 فهم املغ ل / املع   .ٕ
 تقييم   .ٖ
 41يتم    سرعة القراءة املرنة للجرس بسهولة مو الظركؼ. .ٗ

                                                             
38

Soedarso, Sistem Membaca Cepat dan Efektif, (Jakarta: PT  Gramedia Utama. 1996), hlm.58-59. 
39

J.Charles Anderson, Assesing Reading , ( New York: Cabridge University Press, 2000), hlm.7-8. 
40

Mortimer J.Adler dan Charles Van Doren, Cara Membaca Buku dan Memahaminya, (Jakarta: PT. Panjta 

Simpati, 1986), hlm.7. 
41

Mulyono Abdurrahman , Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 

211. 



 

 قراءة الفهم  أىداف .ج 
 التعرؼ على كتابة اللغة.   .ٔ
 فهم كاستلداـ امل ردات األجنبية.  .ٕ
 فهم املعلومات الا يتم التعبري عنها بشك  صريح كلمين.  .ٖ
 . فهم املع  امل اىيم .ٗ
 فهم القيمة التواصلية جلملة كا دة.  .٘
 فهم العالقة   اجلملة ، بني اجلم  ، بني ال قرات.  .ٙ
 ت سري القراءة.  .ٚ
 ربديد املعلومات اهلامة   ااتاب.  .ٛ
 التميي  بني األفكار الر يسية كاألفكار الداعمة.  .ٜ

 42 دد األكياء املهمة لتلليصها. .ٓٔ
 الفهم فوائد قراءة  .د 

 على القراءة عند توصي  مواد القراءة مو ذبارب التالب الشلصية.  التالبرب ي   .ٔ
 إنتاج مللغ كام  للقراءة.  .ٕ
 43ينتوم على ال ص  بأكملو   األنشتة املرتابتة. .ٖ
 قراءة الاستراتيجية تعلم  .ه 

، كىي االسرتاتيجية على املستول مقسمة إىل ثالثة مستويات ،اسرتاتيجية التعلم ملهارة القراءة
 :كاملتقدـاملبتدئ كاملتوسل 

 مستول املبتد ني .ٔ
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علػػى مسػػتول املبتػػد ني يسػػتلدـ ىػػذا اسػػرتاتيجية لتػػدري  قػػدرة التػػالب علػػى لػػ  رتويػػات 
 .ال ع ك  االسم القراءة   جدكؿ النموذج. على سبي  املثاؿ التالب قادركف على التميي  بني

 ااتوات كالتايل: 
 اخرت القراءة كفقنا ملولوع املناقشة الذم مت ربديده.  .أ 
 إعداد تنسيق اجلدكؿ الذم سيتم تعيينو للتالب.  .ب 
 ف تقرأ بعناية. أل يتل مث  طالبكزع القراءة على ك   .ج 
 اطل  من التالب م ء اجلداكؿ املعدة.  .د 
 اطل  من التالب أف ينضموا إىل التالب القادمني معهم مث يناقشوا عملهم.  .ق 
 عن عر  تقدديي قب  املناقشة.  التالبر إخبا .ك 
 44توليح عم  التالب لتجن  األختاء. .ز 

 توسل  املمستول  .ٕ
كىػػػي إسػػػرتاتيجية  ،علػػػى ىػػػذا املسػػػتول ، اسػػػتلدـ عػػػادة إسػػػرتاتيجية متابقػػػة بتاقػػػة ال هرسػػػة

أك  مػػػ  مػػو كػػػريكها. علػػػى سػػبي  املثػػػاؿ  الكلمػػة دبعناىػػػا القلػػػمُتسػػتلدـ لتعلػػػيم الكلمػػات أك اجل
 مشكلة   اإلجابة كىكذا. 

 ختوات ىذه اإلسرتاتيجية ىي: 
 وبة( مث اخرتت التوزيو العشوا ي.قم برعداد البتاقات املقرتنة )األسسلة كاألج .أ 
 تل  من التالب فهم معناىا. يقم بتوزيو البتاقة ك  .ب 
 . صامتةتل  من التالب البحث عن كرين بعضهم البعا ي .ج 
 أزكاجهم. تل  من التالب أف يتجمعوا مو ي .د 
 إخبار ك  كموعة بتقدمي النتا   أماـ ال ص .  .ق 
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 إتا ة ال رصة للمجموعات األخرل لتقدمي املقرت ات أك األسسلة.  .ك 
 45توليح عم  ا موعة. .ز 

 ةتقدممستول امل .ٖ
اإلسػرتاتيجية املسػتلدمة  ،االسػرتاتيجية  ربليػ   ىذا املستول املتقػدـ عػادةن مػا تسػتلدـ 

لتػػػدري  التػػػػالب علػػػػى فهػػػػم رتػػػول القػػػػراءة مػػػػن خػػػػالؿ إجيػػػاد األفكػػػػار الر يسػػػػية / األفكػػػػار 
 الر يسية كاملؤيدين. 

 ااتوات االسرتاتيجية ىي: 
 تال . المشاركة النغ أك القراءات لك   .أ 
 تل  من التالب قراءة النغ بعناية. ي .ب 
 ك  طال  بتحديد أك تدكين أفكاره الر يسية كمؤيديو بشك  فردم.   يتل  من .ج 
 التالب جيمعوف كيناقشوا نتا جهم.  يتل  من .د 
 بعا التالب بعر  النتا   أماـ ال ص  لتمثي  ا موعة.  يتل  .ق 
 ال رصة للمجموعات األخرل لتقدمي تعليقات أك أسسلة.  إعتاء .ك 
 فض  للقراءة .إعتاء توليحات لنتا   التالب من أج  فهم أ .ز 
 قياس ال هم   قراءة مادة القراءة  .ح 
 46.أسلوب فهم القراءة .ط 

 كتشم  جهوده ما يلي:  اءة إىل جهود صعبة لتحسني فهمنا حيتاج فهم القر 
 جهد التنغيم  .ٔ
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دا كىبوطػا الصػوت عنػد ىو ذبسيد للغناء. أ نية التنغيم أك اجلملة الا تكوف صعو التنغيم 
، ىي طريقة للتعبري عن كيء ما. القراءة مو التعبػري الػذم ديكػن مساعػو بواسػتة قراءة اجلم 

 األذف الداخلية  تعين إ ياء اإليقاع كاللهجػة كالكرامػة كالصػمت الػذم يػتم إسػكاتو كتابػةن. 
 يضو ال كر   االعتبار. 

 جهود امل ردات  .ٕ
 ، سوؼ ي يد فهمنا. توسيو امل ردات كتع ي  امل ردات من خالؿ

 د اال ية و جه .ٖ
 . النغتؤثر خل ية معرفتنا على فهمنا للقراءة 

 نملجهود ال .ٗ
ذركة ، يػػتم الػػ، منػػل تسلسػػ : تسلسػػ  الوقػػت كاملكػػاف، كالعمليػػة يػػتم إنشػػاء كػػ  فقػػرة مػػو

ة أيضػػػػا مػػػػو منػػػػل مػػػػن التنميػػػػة: الوصػػػػف، التحليػػػػ ، التولػػػػيح، التصػػػػنيف، إنشػػػػاء كػػػػ  فقػػػػر 
 47القياس. كالتعريف التمثيلية،

 د ك  ص حة و جه .٘
ىػػذا اجلهػػد   كػػك  أنشػػتة يللػػغ رتويػػات كػػ  صػػ حة   كػػ  مػػرة تنتهػػي مػػن قػػراءة 

 48ص حة.
 القراءة طبيعة نص .ج 

 نص القراءة  فهم .أ 
معػػػػػػ  الػػػػػػنغ كفقػػػػػػا للقػػػػػػاموس اإلندكنيسػػػػػػي ىػػػػػػو كػػػػػػيء مكتػػػػػػوب لألعضػػػػػػاء األساسػػػػػػيني   

يتعػني علينػا اختيػار الكلمػات ككلػو اسػرتاتيجية  غعند التعبري عن األفكار   كك  نػ49الدرس.
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لتقػػػػدمي الكلمػػػػات لكػػػػي يػػػػتم تسػػػػليم األفكػػػػار بشػػػػك  صػػػػحيح. يػػػػتم ربديػػػػد اختيػػػػار الكلمػػػػات 
كاالسػػرتاتيجيات لتقػػدمي ىػػذه الكلمػػات إىل  ػػد كبػػري مػػن خػػالؿ اهلػػدؼ كالولػػو )السػػياؽ(. ألف 

مواقػػػػػف معينػػػػػة  الػػػػػنغ ىػػػػػو عمليػػػػػة اجتماعيػػػػػة موجهػػػػػة قػػػػػو  ػػػػػر  اجتمػػػػػاعي معػػػػػني ك  سػػػػػياؽ
كبالتايل ، ديكن 51القاموس اإلندكنيسي ىو كتاب أك ما كابو   القراءة.  تعريف القراءة 50أيضنا.

 وبة.االستنتاج أف نغ القراءة ىو قراءة مكت
للغويػة كالعديػد إف فهم النصوص املكتوبة عملية معقدة تتضػمن العديػد مػن األنظمػة ال رعيػة ا

اسػػتلداـ اللغػػة املكتوبػػة   سػػياؽ الت اعػػ  االجتمػػاعي كاهلياكػػ   ، دبػػا   ذلػػن:مػػن أنظمػػة املعرفػػة
املستلدمة   تنظيم املعلومات. ديكن النظر إىل عملية القراءة علػى أهنػا ت اعػ  بػني مؤلػف الػنغ 
كالقػػػػػارئ. يعيػػػػػد القػػػػػارئ إعػػػػػادة تعريػػػػػف معػػػػػ  الػػػػػنغ باسػػػػػتلداـ اسػػػػػرتاتيجيات ال هػػػػػم كالػػػػػوعي 

 ارج النغ. بااصا غ النصية كمعرفة العناصر خ
 أنواع النص  .ب 

، كوػػا األنػػواع األدبيػػة كاألنػػواع الواقعيػػة. يهػػدؼ ىػػذا ن تصػػنيف الػػنغ إىل فستػػني ر يسػػيتنيكػػدي
النػػػػػوع األديب إىل كػػػػػرح مشػػػػػاعر كةػػػػػاكؼ القػػػػػارئ / املسػػػػػتمو. األنػػػػػواع األدبيػػػػػة جيعػػػػػ  القػػػػػراء أك 

األدبيػػة إىل ثالثػػة املسػػتمعني يضػػحكوف كيصػػرخوف كيعػػينكف عػػن أن سػػهم. ديكػػن تصػػنيف األنػػواع 
، كيهػػدؼ الػػنغ السػػردم إىل لركايػػة( ، كالػػنغ الشػػعرم كالػػدرامي، اع: السػػرد )القصػػة القصػػريةأنػػوا 

التعبري عن املشاعر أك االنتباعات عن كيء ما ، كهتدؼ النصوص الدراميػة إىل نقػ  األفكػار أك 
 من النغ.  ااينات من خالؿ العم  على املسرح. ديكن نتق أك كتابة األنواع الثالثة
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، أك إخبػػػار ، أك إقنػػػاع القػػػػارئ / عي معلومػػػات ال كػػػػرة كيهػػػدؼ إىل كصػػػفديثػػػ  النػػػوع الػػػواق
صػػػػوص الت سػػػػريية األخػػػػرل ، كاملعػػػػار ، ، مػػػػن بػػػػني النو. املدرجػػػػة   فسػػػػة النػػػػوع الػػػػواقعياملسػػػػتم

 52.كاإلجراءات، كاألكصاؼ، كاملناقشات، كتقارير الرصدات
 فائدة النص  .ج 

ديكػػػن اسػػػتلداـ الػػػنغ املكتػػػوب أل ػػػرا  متعػػػددة   فسػػػة اللغػػػة الثانيػػػة. يشػػػري كاالس إىل أنػػػو 
 ديكن استلداـ النغ  : 

 عينة. املكسا   تدرس ىيك  كم ردات لغة  .ٔ
 توفري ال رص ل يادة التمكن من االسرتاتيجيات الر يسي   القراءة.  .ٕ
 كتريقة لتقدمي سياؽ مشهور كمثري لالىتماـ للتعلم.  .ٖ
كتريقة لتقدمي السياؽ الثقا  من خالؿ الرسا   االجتماعية ااقيقية الا ربػدث   العػامل  .ٗ

 ااقيقي. 
كتريقػػػة الػػػق منػػػاخ للتػػػالب إلتا ػػػة ال رصػػػة هلػػػم السػػػتلداـ أنػػػواع أخػػػرل مػػػن مهػػػارات  .٘

 53االتصاؿ ، ككذلن لتدري  املهارات ال رعية للغة.
 القراءة مهارةالعوامل المؤثرة في .د 

 ، كتشم  عوام  القراءة:  هم القراءةالقراءة ، إما القراءةمهارةالعديد من العوام  الا تؤثر على 
 العوام  ال سيولوجية  .ٔ

يضنػػا كػػرطنا كتشػػم  العوامػػ  ال سػػيولوجية الصػػحة البدنيػػة ، كاالعتبػػارات العصػػبية ، يعػػد التعػػ  أ
يناء أف القيػود البيولوجيػة اجلديػدة )مثػ  ، خصوصنا تعلم القراءة . يقرتح بعػا ااػدا منا لتعلم األط اؿ
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عيوب الدماغ امللتل ة( كالضعف اجلسدم ىي من بػني العوامػ  الػا ديكػن أف تسػب  فشػ  األط ػاؿ 
 54  ربسني فهم القراءة لديهم.

 العوام  ال كرية  .ٕ
يتم تعريف الذكاء من قب  ىاين  كنشاط ت كري يتكوف من فهم  اما للحالة املعينػة كيسػتجي  

   مناس . بشك
بشػك  عػاـ إىل كجػػود  سػػي يك   ػرري الػا استشػػهد هبػا  فػورلنيك  مػػوؿك  أينسػنتشػري أحبػاث 

عالقػػػة إجيابيػػػة )كلكػػػن منل ضػػػػة( بػػػني الػػػذكاء الػػػػذم يشػػػري إليػػػو معػػػدؿ الػػػػذكاء مػػػو زيػػػادة متوسػػػػل 
. فيالقراءةالعالجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ىذاالرأييتماكىمعمااقرت هركبنبأنالعديدمنالدراساتتظهرأهنليسػػػػػػكاللتالبذكديهاراتالذكاءالعاليةوقراءجيدك 

 . ف
ية. عوام  ، ال يؤثر ذكاء الت   بشك  كام  على واح أك فش  الت     قراءة البدابشك  عاـ

علػػػى قػػػراءة بدايػػػة  ، كقػػػدرة املعلمػػػني تػػػؤثر أيضػػػا علػػػى القػػػدرةتػػػدري  أسػػػالي  املعلمػػػني، كاإلجػػػراءات
 الت  . 

 العوام  البيسية  .ٖ
 العوام  البيسية تؤثر أيضا على تقدـ قدرة القراءة لدل التالب. تشم  العوام  البيسية ما يلي: 

 اال ية كذبربة التالب   املن ؿ  .ٔ
، كالقػػػػيم كاملهػػػػارات اللغويػػػػة للت ػػػػ . التػػػػأثري علػػػػى ديكػػػػن للبيسػػػػة تشػػػػكي  كلصػػػػية، كاملواقػػػػف

، كقػد دينػو الشرط ديكن أف يساعد الت ػ  بػدكرهكلصية الت   كالتكيف الذايت   ا تمو. ىذا 
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، ك فهػم ؿ الػذين يعيشػوف   منػازؿ متنا مػة، منػازؿ ربػةأيضنا األط ػاؿ مػن تعلػم القػراءة. األط ػا
 ، لن ذبد صعوبات كبرية   القراءة.  ا رتاـ الذامن ، كإعدادىم أط اهلمعلى  اآلباء
 العوام  االجتماعية كاالقتصادية  .ٕ

، كاآلبػػاء كاألمهػػات كالبيسػػة ا ػػاكرة ىػػي العوامػػ  الػػا تشػػك  العوامػػ  االجتماعيػػة كاالقتصػػادية
البيسة املن لية للتالػ . كقػد أبهػرت العديػد مػن الدراسػات أف الولػو االجتمػاعي للتػالب. كلمػا 

الولػػو االجتمػػاعي االقتصػػادم للتػػالب كلمػػا ارت عػػت مهػػاراهتم اللغويػػة. األط ػػاؿ الػػذين  ارت ػػو
حيصلوف على عينات لغوية جيدة من البالغني كأكليػاء األمػور الػذين يتحػدثوف كيشػجعوف أط ػاهلم 
علػػى التحػػدث عػػن دعػػم تتػػوير اللغػػة كاإلرث مػػن األط ػػاؿ. باملثػػ  ، القػػدرة علػػى قػػراءة األط ػػاؿ. 

، بيسة مليسة دبواد متنوعة للقراءةلذين يأتوف من منازؿ توفر العديد من فرص القراءة ،   األط اؿ ا
 55سيكوف لديهم قدرة عالية على القراءة.

 العوام  الن سية  .ٗ
 عام  آخر يؤثر على قدرة األط اؿ على القراءة ىو العوام  الن سية. تشم  ىذه العوام : 

 الدافو .ٔ
تػػاح التح يػػ  الػػداخلي بسػػيل ، فػػرف م القػػراءة. كفقػػان إليػػان  ي   تعلػػمالػػدافو ىػػو عامػػ  ر يسػػ

اصوؿ عليو. إف التريقة األكثر أويػة للحصػوؿ علػى تػأثري إجيػايب للغاية، كلكن لي  من السه  
 املعلم   التدري .على الدافو   القراءة كالتعلم ىي توفري منوذج قراءة ممتو كإبهار ضباس 

  ا دة ال .ٕ
قػػراءة ىػػي ر بػػة قويػػة مصػػحوبة دبحػػاكالت القػػراءة. النػػاس الػػذين لػػديهم اىتمػػاـ قػػوم الفا ػػدة 

بػػػالقراءة سػػػوؼ يتصػػػااوف مػػػو اسػػػتعدادىم للحصػػػوؿ علػػػى مػػػادة القػػػراءة مث قراءهتػػػا علػػػى كعػػػيهم 
 اااص هبم. 
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 النض  االجتماعي كالعاط ة كالتكيف  .ٖ
( ٕتقرار العػػػاط ي، ( االسػػػٔمػػػاعي كىػػػي، ىنػػػاؾ ثالثػػػة جوانػػػ  مػػػن النضػػػ  العػػػاط ي كاالجت

 56( القدرة على املشاركة   ا موعات.ٖالثقة،
القراءة لدل التالب تتأثر كثرينا بتجربة القػراءة ،  مهارةباإللافة إىل العوام  املذكورة أعاله ، فرف 

، كتتبيػق التالب ، ك الة بيسػة تعلػم التػالبكالقدرة على إتقاف املعرفة املتعلقة جبوان  اللغة ، ك الة 
ملعلمػػني   الػػتعلم. باإللػػافة إىل ذلػػن ىنػػاؾ عوامػػ  أخػػرل مثػػ  التػػالب   القػػراءة ال تػػويل اىتمامػػا ا

 مع  القراءة. ينقغ ، لذلن  لعالمات الرتقيم كالتنويو
 مراجعة المكتبة .ه 

، سػػػوؼ يصػػػف البػػػا ثوف بعػػػا الكتابػػػة املوجػػػودة. مػػػن ىنػػػا سػػػوؼ االبحثىػػػذإلبهػػػار موقػػػف 
، لػػذا نتوقػػو أف يظهػػر اكتشػػاؼ أصػػي    تقشػػري ةتلػػف املشػػاك  البحثيػػة تسػػتلدـ كنظريػػة ككمقارنػػة
 الا مت اختبار صال يتها تشم :  االحباثجديد.   ما يلي بعا 

ب التػػلػػدم ال هػػم القػػراءة مشػػاك  تعلػػم  حبػػث عػػن( كليػػة الرتبيػػة كالتعلػػيم. )ٕٕٔٓإريتػػا نوفيتػػا ) .ٔ
املسػػتلدمة   ىػػذا البحػػث ىػػي املػػنه  ملدينػػة بنجكولػػو(. التريقػػة  الصػػف ااػػادل عشػػر العاليػػة

قػراءة تعلػيم الوص ي ، تقنية صبو البيانات   ىذا البحث ىػي مراقبػة نشػاط التالػ  كاملعلػم أثنػاء 
. اسػتنادا كاإلستنتاج، يعر  البيانات عن طريق تدابري ااد من البياناتال هم. مت ربلي  البيانات 

ال هػم التعلمػي الػذم يواجهػو طػالب الصػف قػراءة لإىل نتا   البحث ديكن أف نستنت  أف الػتعلم 
بنجكولو ، كوا اجلوان  املثبتة   قراءة التالب كجوان  الػتعلم املدرسة العالية ااادم عشر   

م ألنػػو ال يػػ اؿ   ال صػػ  الدراسػػي. مػػن الصػػع  تركيػػ  التالميػػذ علػػى تثبػػيل التػػالب أثنػػاء الػػتعل
اصػػػة كيتػػػدخلوف مػػػو أصػػػدقا هم كيتعلمػػػوف أف ، مشػػػغولوف بأنشػػػتتهم ااىنػػػاؾ طػػػالب صػػػاخبوف

، كقلػػة عػادات القػراءة لػػدل  كال يركػػ  علػى الػتعلميػؤدم إىل تركيػ  التػالب اآلخػػرين يصػبح معتػالن 
                                                             

56
Ibid, hlm.19-24. 



 

التػػالب سػػواء   املدرسػػة أك خػػارج املدرسػػة. ألهنػػم ي تقػػركف إىل االىتمػػاـ كدييلػػوف إىل أف يكونػػوا  
 57للقراءة. كسلة

السػابع ي املدرسػة تالب الصػف لدل الهم ال قراءة مشكلة) ، من جامعة جيمين ،مؤكنةسيسكا  .ٕ
(. تشم  أسالي  صبو البيانات: االستبيانات كاملال ظات كاملقابالت الثانوية ااكومية ٕأرج  

( التحليػ  التصػني ي ٕ. )( ربليػ  ا ػاؿٔلي  البيانػات املسػتلدمة ىػي ربليػ : )كاملراجو. تقنية رب
 صػػوؿ ك ربليػػ  املولػػوعات الثقافيػػة. اسػػتنادا إىل ربليػػ  البيانػػات ( ٗ( ربليػػ  املكونػػات ، )ٖ؛ )

 هػػػم التػػػالب عػػػن طريػػػق ربديػػػد ال كػػػرة الر يسػػػية لل قػػػرة كإبػػػراـ قػػػراءة العلػػػى نتيجػػػة أف مشػػػكلة 
ٝ من عدد التالب جييبوف على الصعوبة بسب  العديد من املصتلحات كامل ػردات ٔٗرتويات 

عنػد لتالػ  بت سػري املعلػم اهنا ملواد أق  مػن قبػ  التػالب يتػأثر ا، إتقبية الا تعتين   القراءةاألجن
ػػا خاطسنػػا للمػػواد الػػا ينقلهػػا عمليػػة الػػتعلم ، فػػرف التالػػ    املعلػػم، كبالتػػايل يصػػبح التػػالب فهمن

 58ربديد ال كرة الر يسية أكثر تركي نا على الكلمات الر يسية الا ربتضن ال كرة الر يسية لل قرة.
السػػػابو مػػػن املدرسػػػة  تػػػالب الصػػػف لػػػدل الهػػػم ال قراءة مشػػػكلة، ) ٕٗٔٓ،  أنػػػدرم دكم هتامػػػة .ٖ

(. جامعة بنجكولو. الغر  من ىذه الدراسػة ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓكريكاؼ ااكومية للسنة الدراسية 
،  ػػوؿ جوانػػ  ال هػػم ااػػر ، بريػػتىػػو معرفػػة القػػدرة علػػى قػػراءة ال هػػم علػػى أسػػاس التصػػنيف 

السػػػػابو مػػػػن املدرسػػػػة كريكػػػػاؼ تػػػػالب الصػػػػف دل اللػػػػ. مت إجػػػػراء ىػػػػذا البحػػػػث كإعػػػػادة التنظػػػػيم
. التريقػػة املسػػتلدمة   ىػػذا البحػػث ٕٗٔٓ  أبريػػ  ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓااكوميػػة للسػػنة الدراسػػية 

، ولػػػوعي. عمومػػػاامل. مت ااصػػػوؿ علػػػى بيانػػػات البحػػػث باسػػػتلداـ اختبػػػار الوصػػػ يةىػػػي طريقػػػة 
وميػػػة للسػػػنة الدراسػػػية السػػػابو مػػػن املدرسػػػة كريكػػػاؼ ااكتػػػالب الصػػػف لػػػدل الأبهػػػرت النتػػػا   

 هػػػػم الٝ ك ىػػػػي   فسػػػػة معتدلػػػػة تقريبػػػػا. القػػػػدرة علػػػػى قػػػػراءة  ٕ.٘٘مػػػػو نسػػػػبة  ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ
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، كالقػػػػدرة علػػػػى قػػػػراءة   فسػػػػة متوسػػػػتة تقريبػػػػان ٝ ك ٛ.ٓ٘  اجلوانػػػػ  اارفيػػػػة مػػػػو النسػػػػ  املسويػػػػة 
هػػػػم ٝ مػػػػو ال سػػػػة املتوسػػػػتة ، كاجلانػػػػ  التػػػػايل لل ٛ.ٖٙاسػػػػتيعاب جانػػػػ  إعػػػػادة التنظػػػػيم بنسػػػػبة 

 59ٝ ك  ال سة املتوستة.ٜ.ٙ٘االستدالؿ مو نسبة 
قػراءة.    ػػني  ػي الال همعػن املشػكلة املعػادالت املدركسػة بػني كالبػا ثني السػابقني ىػي مناقشػة 

ىػػو أف اخػػتالؼ البحػػث الػػذم سػػيتم القيػػاـ بػػو مػػن قبػػ  ىػػو مكػػاف ككقػػت البحػػث كالبحػػث املولػػوع 
البحثية السابقة على مستول املدارس كالثانويػة. من ،    ني أف البحوث بتدا يةالتالب باملدرسة اال
،    ػني اسػتلدـ املراقبػة كاملقػابالت كالوثػا ق ةو البيانػات الػا اسػتلدمها البا ثػكمشلت عمليات صب

 ، كاالستبيانات. و بيانات االختبار املولوعيالبا ثوف السابقوف صب
 تفكيرالاإلطار  .و 

العمليػػة املعرفيػػة الػػا تسػػعى إىل العثػػور علػػى املعلومػػات امللتل ػػة الػػواردة   نشػػاط أك ىػػي قػػراءة ال
املادة. إهنا عملية ت كري ل هم رتول النغ الذم يتم قراءتو. تتتل  القراءة مهارة كتعويػد ، كثػري مػن 

 60الناس كتهدين   القراءة لكنو ال جيد أم كيء من قراءتو.
لقػراءة ل هػم(.   القػراءة ال هم ىو القػراءة املعرفيػة )اقراءة . اليةالعال هم ىي مهارات القراءة قراءة 
، ديكػػن للقػػارئ أف ينقػػ  القػػراءة. لػػذلن ، بعػػد قػػراءة الػػنغ ، يتلػػ  مػػن القػػراء ل هػػم رتويػػاتكال هػػم

نتيجة القراءة كال هم عن طريق تقػدمي مللػغ حملتػول القػراءة باسػتلداـ لغتػو اااصػة كتقػدديها كػ هيا 
 ككتابيا. 
د ذلػػن علػػى امل ػػردات الػػا ديتلكهػػا، رة كػػ  كػػلغ علػػى فهػػم مػػا يقػػرأ بشػػك  ةتلػػف. يعتمػػقػػد

، كاملركنػة االىتماـ، الوصوؿ إىل العني، السرعة ال كرية، اإلملػاـ باألفكػار املقػركءة، كالغػر  مػن القػراءة
   لبل السرعة. 
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Dalman, Op.Cit, hlm.5. 



 

القػػراءة مػػو ذبػػارب د ، عػػن طريػػق ربػػل مػػواإعتػػاء التػػالب الدافعيػػة للقػػراءات ال هػػم:قػػراءة فوا ػػد 
، الػػػا تنتػػػوم علػػى ال صػػػ  بأكملػػػو   األنشػػػتة التػػالب الشلصػػػية، كتوليػػػد مللػػػغ كامػػ  للقػػػراءة

أف  سودرصػايقػوؿ 61.متقػدـ  ،املسػتول املتوسػل ،ال هم: مستول املبتػد ني قراءة املرتابتة. إسرتاتيجية 
راءة املواد   ىناؾ بعا احملاكالت ال عالة ل هم كجود تذكري أطوؿ   املقتو بالتريقة التالية: تنظيم ق

 ، أك ربل ااقا ق ببعضها البعا أك ربل ااينات أك السياقات الا تواجهها. ركابل سهلة ال هم
ة كاالعتبػارات العصػبية تتضمن عوام  القراءة ما يلي: تشم  العوام  ال ي يولوجيػة الصػحة اجلسػدي

كاجلػن . يػتم تعريػف العامػ  ال كػػرم ملصػتلح الػذكاء مػن قبػ  ىػػاين  كنشػاط ت كػري يتكػوف مػن فهػػم 
أساسػػي للحالػػة املعينػػة كيسػػتجي  بشػػك  مناسػػ . العوامػػ  البيسيػػة: خل يػػة كخػػينة التػػالب   املنػػ ؿ 

، كاملصاحل ، كالنض  ، كالعواطف كالعوام  االجتماعية كاالقتصادية. كتشم  العوام  الن سية: الدافو 
 62االجتماعية ، كالتكيف الذايت.

، ديكػن للقػارئ ربسػني فهمػو مػن اسػة اإلكػكالية ل هػم نصػوص القػراءةمو اهلدؼ مػن الدر  مناسبا
فػػان رير ، ديكننػػا أف ن هػػم رتويػػات املقتػػو ، كفقػػا ؿ   النهايػػةخػػالؿ تتبيػػق بعػػا مهػػارات القػػراءة 

اجػػة إىل إتقػػاف مػػا ال يقػػ  عػػن سػػت مهػػارات فرعيػػة مهػػم كتعلػػم مػػ  يػػتم يبػػني أف التػػالب حبسػػوتينو 
تتبيق ك  قسم فرعي كفقنا للقػراءة الػا يتعػاملوف معهػا. كال سػات ال رعيػة السػتة للمهػارة ىػي: التعػرؼ 

نغ علػػػى نػػػوع الػػػنغ )سػػػواء كػػػاف خياليػػػان أك إقناعػػػان باملعلومػػػات( ، أك التعػػػرؼ علػػػى نػػػوع مػػػن بنيػػػة الػػػ
، مػو عػر  اإلكػػارات كتللػػيغ رتويػات الػنغ أك القػػراءة نثػػر الت سػريم( ، كالتنبػؤ، ال)ةتػل القصػة

ري معركفػػػة علػػػى أسػػػاس سػػػػياؽ ، كربديػػػد معػػػ  كلمػػػات  ػػػعلومػػػات الػػػواردة   لػػػمنا   الػػػنغإىل امل
 63.، كربلي  مورفولوجية الكلمات الا مل ربددىا بعدالقراءة
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  أيضػا مػن عػدة عوامػ  تػؤثر علػى القػارئ كذلػن باإللافة إىل املهػارات املػذكورة أعػاله مػن احملتمػ
 جلع  ال ش    فهم القراءة. 

  
 
  



 

 الثالث الباب
 البحث ةقيطر 

  
 تووطبيعالبحث  ةقيطر ك أنواع .أ 
 أنواع البحث  .أ 

 ، ينقسم نوع البحث إىل: بنتر اىل موقو البحث
 البحث امليداين  .ٔ

 البحث امليداين ىو البحث املباكر الذم جيرم   امليداف أك إىل املستجيبني. 
 املكتبة بحثال .ٕ

أجرم باستلداـ األدب، إما   كك  كت  أك مال ظات أك  البحث الذمحث املكتبة ىو الب
 تقارير حبثية من با ثني سابقني. 

 ةلتينياملبحث ال .ٖ
 .مكاف معني )امللتين( كعادة ما تكوف ذبريبيةالبحث امللتينية ىي األحباث الا ذبرل   

64 
مباكػػػرة   ااقػػػ   ةغػػػرؽ البا ثػػػت ككاسػػػتنادان إىل النظريػػػة ، يسػػػتلدـ البا ػػػث نػػػوع البحػػػث امليػػػداين، 

ااػادم  صػفالاملوقػو األكؿ    ةالبا ثػ تللحصوؿ على البيانات كاألكياء املتلوبة الا نوقشت. أخػذ
 بندر المبون  . باملدرسة متالع األنوار العالية  عشر

 طبيعة البحث  .ب 
وصػػ ي، كىػػو البحػػث الػػذم حيػػاكؿ كصػػف كت سػػري الكػػا ن كفقنػػا ملػػا ىػػو البحػػث ال ىػػوىػػذا البحػػث 

 عليو، هبدؼ كصف ااقا ق املنهجّية كاملمّي ة للعنصر املدركس بشك  مناس .
65 
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30 



 

عليها من قب  البا ثني مث  املال ظات ، كاملقػابالت، كربليػ  ال يتم ص  البيانات الا مت ااصوؿ 
  الشػػك  كاألرقػػاـ. نتػػا   ربليػػ  البيانػػات   كػػك   ةا البا ثػػهتالوثػػا ق، كاملال ظػػات ااقليػػة، الػػا أعػػد

 ببحػػث البا ثػػةقـو تسػػا البحػػث املقدمػػة   كػػك  أكصػػاؼ السػػرد.   ىػػذ املوقػػو البحػػثالتعػػر   ػػوؿ 
 .بندر المبون باملدرسة متالع األنوار العالية  قراءة النغ العريبالتالب على تعوؽ  كربلي  العوام  الا

 مصدر البيانات  .ب 
مصدر البيانات ىو مولوع البحث  يث يتم إرفاؽ البيانػات. بنػاءن علػى مصػادر البيانػات، تشػتم  

 البيانات ا معة بشك  عاـ على: 
 البيانات األساسية .أ 

البيانات األساسية ىي بيانات البحث الا مت ااصوؿ عليها مباكرة مػن املصػدر األصػلي )كلػي  
 من خالؿ الوسا ل الوسيتة(. 

 ةالبيانات الثانوي .ب 
البيانػػات الثانويػػة ىػػي بيانػػات حبػػث مت ااصػػوؿ عليهػػا مػػن قبػػ  البػػا ثني بشػػك   ػػري مباكػػر مػػن 

لها مػن قبػ  اآلخػرين(. عػادة مػا تكػوف البيانػات خالؿ الوسا ل املتوستة )مت ااصوؿ عليها كتسػجي
الثانويػػػة   كػػػك  أدلػػػة أك سػػػجالت أك تقػػػارير تارخييػػػة مت ذبميعهػػػا   املل ػػػات الوثا قيػػػة )الوثا قيػػػة( 

 املنشورة ك ري املنشورة.
66 

 البحثعينات ال .ج 
سبثػػ  العينػػة جػػػ ءنا مػػن عػػػدد السػػكاف كخصا صػػػهم،    ػػني أف السػػػكاف عبػػارة عػػػن منتقػػة تعمػػػيم 
تتكػػػػوف مػػػػن كا نػػػػات / مولػػػػوعات هلػػػػا صػػػػ ات كخصػػػػا غ معينػػػػة حيػػػػددىا البػػػػا ثوف لدراسػػػػتها مث 

 استلالص استنتاجات.
67 
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Op.Cit., h.43-44 
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D, (Bandung: 

ALFABETA, 2010), h. 117-118 



 

بحث، كىو الشػلغ الػذم يعتػي معلومػات ال  البحث النوعي، يدعى مصتلح العينة كمولوع 
فػػػرف عػػػدد  ػػػوؿ البيانػػػات الػػػا يريػػػد البا ػػػث القيػػػاـ هبػػػا مػػػو األحبػػػاث الػػػا جيػػػرم تن يػػػذىا، كبالتػػػايل 

 املولوعات البحثية الا تصبح كمليننا أق  نسبيا مقارنة بالبحث الكمي.
68 

أخػػذ العينػػات  .  ىػػذه ااالػػة، تكػػوف طريقػػة أخػػذ العينػػات املسػػتلدمة ىػػي أخػػذ العينػػات اهلػػادؼ
 ادؼ ىو تقنية ألخذ العينات مو اعتبارات معينة.اهل

69 
بنػػدر باملدرسػػة متػػالع األنػػوار العاليػػة يب عػػر ال  ىػػذا البحػػث ، عينػػة / مولػػوع البحػػث ىػػو معلػػم 

 المبون 
 تقنيات جمع البيانات .د 

 تقنيات صبو البيانات على النحو التايل:  البا ثةستلدـ تجلمو البيانات من مصادر البيانات، 
 ال ظة امل .ٔ

املال ظػػة ىػػي تقنيػػة جلمػػو البيانػػات تػػتم مػػن خػػالؿ مراقبػػة كتسػػجي  سػػج  االػػة أك سػػػلوؾ 
كفقنػػا للتريقػػة الػا يػػتم هبػػا املال ظػػات كاألىػداؼ، يػػتم تقسػػيم املال ظػػات  70الكػا ن املسػػتهدؼ.

 إىل ككلني: 
يقػػـو هبػػا املراقػػ  مػػن خػػالؿ املشػػاركة    يػػاة الػػا راقبػػة املعمليػػة  مال ظػػة املشػػاركني ىػػي .ٔ

 األكلاص الذين سيتم مال ظتهم. 
ن خالؿ عدـ مشػاركتو   يقـو هبا املراق  مالا راقبة املاملال ظة  ري املشاركة ىي عملية  .ٕ

  ياة الشلغ املرصود ك بشك  من ص  كمراق .
71 
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 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 91-92 
69

Op.Cit., h. 300 
70

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi,  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 104 
71

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.161-162 



 

ال  البحثػةأف  ةشػاركاملال ظة  ػري املىي  تسنلدمها البا ثة، نوع املال ظة الا البحث ا  ىذ
لو الا البحث   مكاف البحث، لكنهم أ ياننا يأتوف إىل كاؿ البحث كيسجلوف األعرا   تسكن
مو مشاك  جي  دراستها كالا ال يػتم ااصػوؿ عليهػا مػن خػالؿ التريقػة الر يسػية للحصػوؿ  عالقة

لدعم البيانات األكلية. البا ثوف مث  اجلمهور الذم يقاربو دبولوعية ، يشػعر  ةثانويال على البيانات
 ككأنو  ري . 
باملدرسػة متػالع    قػراءة الػنغ العػريبلصػعوبة الامػ  و عالىػذه التريقػة ملراقبػة البا ثػة تسػتلدـ 
 .بندر المبون األنوار العالية 

 قابلةامل .ٕ
تنظػػػػيم، كالتح يػػػػ ، المقابلػػػػة ىػػػػي عمليػػػػة رادثػػػػة هبػػػػدؼ عػػػػن النػػػػاس كاأل ػػػػداث كاألنشػػػػتة، ك 
 .قابالتاملكالشعور كىكذا ت ع  الترفني، كىي املقابلة الذم كلو أسسلة إىل أكلاص 

72 
   إجراء البحث، على النحو التايل:  ةاملقابلة الا ديكن استلدامها من قب  البا ث طريقة

 املنظمة  ةاملقابل .ٔ
املنظمػػة ىػػي أف احملػػاكر أك البا ػػث قػػد  ػػدد كػػك  املشػػكلة ليػػتم مقابلتػػو ، بنػػاء  ةاملقابلػػ

 على املشكلة الا سيتم حبثها. 
 نظمة املقابلة  ري امل .ٕ

با ػػث لتحديػػد تركيػػ  مشػػكلة املقابلػػة،  يػػث يتػػدفق نشػػاط ال ػػري املبنيػػة ىػػي  ػػر  ةاملقابلػػ
  .الة ك الة املستجياااملقابلة كما ىو اااؿ   احملادثة العادية، كىو اتباع كتعدي  

73  
  ىػػذه الدراسػػة ، اسػػتلدـ املؤل ػػوف املقػػابالت املنظمػػة ، كىػػي مشػػكلة املقابلػػة كسبػػت صػػيا ة 

ا للمشػػكلة الػػا سػػيتم حبثهػػا. تػػتم ىػػذه طريقػػة املقابلػػة مباكػػرة مػػو مػػدرس اللغػػة السػػؤاؿ مسػػبقنا كفقنػػ
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 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),h.155 
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 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Jakarta: Referensi, 2013), h. 219-220 



 

بنػدر باملدرسة متالع األنػوار العاليػة ام  صعوبة   قراءة النغ العريب   و عالالعربية للحصوؿ على 
 .المبون 

  ةوثيقال .ٖ
أك الوثيقػػة ىػػي سػػج  لأل ػػداث املالػػية. قػػد تكػػوف الوثػػا ق   كػػك  كتابػػات أك رسػػومات 

أعماؿ للمة لشلغ. كتابة الوثا ق مثػ  اليوميػات، كتػاري  اايػاة، كالقصػغ، كالسػري الذاتيػة، 
كاللػػوا ح، كالسياسػػات. كثػػا ق   كػػك  صػػور، مثػػ  الصػػور، كالصػػور اايػػة، كالرسػػومات ك ريىػػا. 
كثػػا ق امل ػػردات، مثػػ  تسػػجي  الكػػالـ / اللهجػػة بلغػػة قبليػػة معينػػة. كثػػا ق   كػػك  أعمػػاؿ مثػػ  

 ماؿ ال نية، كالا ديكن أف تكوف الصور كالتماثي  كاألفالـ ك ريىا.األع
74 

جلمػػػو البيانػػػات   كػػػك  أركػػػي ات أك كثػػػا ق ديتلكهػػػا  البا ثػػػةسػػػتلدمها تىػػػذه التريقػػػة الػػػا 
عػن املعلموف   كك  ةرجات تعلم التالب أك معلومات تتعلق بالوصف العاـ ملوقو البحث مث  

بنػػػدر المبػػػون ، تػػػاري  اإلنشػػػاء ، كعػػػدد املعلمػػػني ، كاملرافػػػق كالبنيػػػة ليػػػة املدرسػػػة متػػػالع األنػػػوار العا
 التحتية ك ريىا. 

 تحليل البيانات  .ه 
ربليػ  البيانػػات ىػػو عمليػػة البحػػث كذبميػػو البيانػػات الػػا يػػتم ااصػػوؿ عليهػػا بشػػك  منهجػػي مػػن 

كاملال ظػػات امليدانيػػة، كالوثػا ق، مػػن خػػالؿ تنظػػيم البيانػات   فسػػات، ككسػػر الو ػػدات،  ،املقػابالت
كالتوليػػف، كالرتتيػػػ    األمنػػاط، كاختيػػػار الػػا ىػػػي مهمػػة كالػػػا سػػوؼ درس، كجعلػػػت اسػػػتنتاجات 

 سهلة ال هم من قب  الذات ك ريىا.
75 

مػػػايل  مػػػن قبػػػ  ، مت إجػػػراء التحليػػػ  باسػػػتلداـ ربليػػػ  منػػػوذج البيانػػػات الت ػػػاعلي ا البحػػػث  ىػػػذ
 كىوبرماف. يتكوف ىذا النموذج الت اعلي من ثالثة أمور ر يسية، كىي: 
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 Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 148 
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Ibid, h. 89 



 

 زب يا البيانات  .أ 
ختيػػار، كالرتكيػػ  علػػى التبسػػيل، كالتجريػػد، االديكػػن ت سػػري زب ػػيا البيانػػات علػػى أنػػو عمليػػة 

 ةقػـو البا ثػتالناذبة عن املال ظات املكتوبة من ااق .   ىػذه املر لػة،  كربوي  البيانات ااشنة
بتشذي ، كتصنيف، كتوجيو، كذباى  البيانات  ري الضركرية، كتنظيم البيانات لتسهي  االستنتاج 

 الذم ستتبعو عملية التحقق. 
 عر  البيانات  .ب 

ي إمكانيػة اسػتلالص النتػا   عر  البيانات ىو تقدمي كموعة من املعلومات املرتبة الا تعتػ
تمكن البا ػث مػن فهػم مػا جيػرم تكازباذ اإلجراءات. من خػالؿ فحػغ عػر  ىػذه البيانػات، سػ

كمػػا جيػػػ  فعلػػػو. أم إذا كػػػاف البا ػػػث سيواصػػػ  ربليلػػو أك حيػػػاكؿ ازبػػػاذ إجػػػراء عػػػن طريػػػق تعميػػػق 
 النتا  . 

 االستنتاج  .ج 
ات أك لت سيرط أك األنماك اـ أأل كاأك المعنى افهم أك ا للبحث عن قألاو ج قالستنتاا

 لكام .التكوين ط افقل من نشاء ألمر ج اقو كاو في ج، قالستنتاب أك األسباا
76 

الت كػري االسػتقرا ي  .طريقػة الت كػري االسػتقرا ي البا ثةستلدـ ت  رسم االستنتاج النها ي ، 
:  االبتعػػػػاد عػػػػن ااقػػػػا ق اااصػػػػة ، كاأل ػػػػداث امللموسػػػػة، مث مػػػػن الوقػػػػا و كاأل ػػػػداث اااصػػػػة، 

 تستللغ تعميمات عامة.
77 
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 الرابع الباب
 نتائج البحث والمناقشة

  نتائج البحث .أ 
 النص في فهم قراءة ال مشكلة .0

 استنادنا إىل النظريات املقدمة سابقنا أف إككاليات قراءة فهم النغ العريب. 
 الجزء األول النص  . أ

 مر لة الشباب
مر لة الشباب أىم مر لة ىف  يػاة اإلنسػاف كأعلػى ثػركة عنػد األمػة كمر لػة الشػباب ىػى 

 مر لة العتاء كالعم  كاإلنساف الذل ال يغتى ىف كبابو قلما يعتى ىف بقية عمره
مػػػن الشػػػباب كقػػػد كالىػػػم  –صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم  –كػػػاف كثػػػري مػػػن أصػػػحاب الرسػػػوؿ ك 

مسؤكليات كبرية  يث كىل كثريا منهم قيادة اجلػيع كفيػو كػيوخ مػن املهػاجرين كاألنصػار كثػد كىل 
زيػد بػػن  ارثػة كجع ػػر بػن أو طالػػ  كعبػػد اهلل بػن أو ركا ػػة قيػادة اجلػػيع اإلسػالمى لغػػ ك الػػرـك 

 سنة كأرس  معاذ بن جب  قاليا اىل اليمن كىو ىف مر لة الشباب كعمره شبا  عشرة
ربتػػاج  األمػػة اىل الشػػاب القػػول اجلػػاد الػػذل يعتػػى أكثػػر ممػػا يأخػػذ كال ربتػػاج اىل الشػػاب 
الكسػػػػالف الػػػػذل يهػػػػتم بتعامػػػػو كمظهػػػػره فقػػػػل كال حيػػػػ  العمػػػػ  كالعتػػػػاء ككمػػػػا ربتػػػػاج األمػػػػة اذا 

ت الشػػيوخ كىػػذا يعػػ  أف تكػػوف ىنػػاؾ عالقػػة اعتمػػدت علػػى قػػوة الشػػباب ك ػػدىم كأولػػت خػػينا
  طيبة بني صبيو أفراد ا تمو كبارا كصغارا رجاال كنساء    تص  األمة اىل ما تريد

 
 
 

36 



 

 فهم ال كرة الر يسية  .ٔ
 ااادم عشػر الصفال ي اؿ ىناؾ طالب من ا البحث من نتا   املال ظات البحثية،   ىذ

الذين جيدكف صعوبة   العثور علػى ال كػرة الر يسػية   قػراءة الػنغ. ىػذا يرجػو إىل عػدـ التػدقيق 
   القراءة. 

إف القػػدرة علػػى فهػػم أفكػػار ال كػػرة الر يسػػية كالعثػػور عليهػػا   كػػ  فقػػرة ىػػي دليػػ  علػػى قػػدرة 
 مو الغر  من قراءة النغ العريب. مناسبااملتعلمني على فهم املمر. ىذا 

 على الت اصي  املهمة تعرؼ  .ٕ
الػػذين مل يتمكنػػوا مػػن العثػػور املدرسػػة متلػػو األنػػوار  ال يػػ اؿ ىنػػاؾ طػػالب مػػن عنػػد مال ظػػة 
، كال يلت تػوف  ػري منتظمػةك التػالب يتعلمػوف بسػرعة ، كذلن ألف  همة   القراءاملعلى الت اصي  

 إىل بنية اجلملة   القراءة. 
  القصة احملتوية   القراءةتكرار  .ٖ

نور الذين باملدرسة متلو األابلة البا ث ال ي اؿ ىناؾ طالب من الصف ااادم عشر   مق
 القصػةتكرار رتػول القصػة الػا يقرأكهنػا، كذلػن ألهنػم عنػدما يقػرأكف ما زالوا يواجهوف صعوبة   

 ، حبيث عندما يتم أمرىم بتكرار القصة سوؼ ي علوف صعوبة. القصةرتويات  ي هموفال 
  مقاؿ املنظمةتعرؼ على   .ٗ

ال ي الػػػػوف ال يسػػػػتتيعوف معرفػػػػة أك فهػػػػم مقػػػػاؿ املنظمػػػػة. ىػػػػذا ألف  التػػػػالبأف املال ظػػػػة   
 التالب ىم أق  اىتمامنا دبقالة املؤسسة   كك  صب  ، فقرات ، كقواعد. 

 من العوام  األخرل املشاىدة من العوام  البيسية 
  اإلىتماـ .٘

  نػور باملدرسػة متلػو األعشػر اادم عشر من املعركؼ أف طالب الصف ا ا البحث  ىذ
 ، كىذا معركؼ   فهمهم   القراءة ال ت اؿ  ري موجودة. ال ت اؿ منل ضةالقراءة 



 

ػا للغايػة كنقتػة النجػاح   فهػم القػػراءة.  علػى الػر م مػن االىتمػاـ بػالقراءة ليكػوف عػػامالن مهمن
 . اىل نتيجة القراءة الا تسري، تصبح مشكلة   هناية كمشكلةعندما تكوف القراءة  

 اف  اا .ٙ
خيتلػف مػن مشػاركة الوالػدين. كمػو ذلػن  التػالبالػركح أك الػدافو لػتعلم  أف ي صػ ال ديكن 

، جيو كاالىتماـ ألكالده   ك  مرةموقف الوالدين من تعليم أبنا هم ، ىناؾ دا مان ما يقدـ التش
تعليم ابنو. تتباين العوام  مبالني ب، كلكن ىناؾ  ري املن ؿ أك عند مغادرهتم للمدرسة سواء    

 ، كنقغ املودة مػن اآلبػاء كاألمهػات الػذين تسػببوا   كسػراآلباء املشغولني   العم  ألف، أيضا
كبالتػػايل فػػرف كقػػت االىتمػػاـ بأط الػػو يصػػبح أقػ  كػػيسنا تقريبػػا.   ىػػذه ااالػػة ىػػو الشػػرط  ، املنػ ؿ

 الذم تسب  أيضا   عدـ املودة ذباه ابنو.  نورباملدرسة متلو األعشر ااقيقي لك  كالد من 
ي الػوف ال يسػتتيعوف الػذين للج ء األكؿ ىناؾ التػالب املشكلة أف ن هم من الوصف اعاله 

 ألفكػػػار الر يسػػػية الػػػواردة مػػػن نػػػغ هػػػم ايرتويػػػات القصػػػغ الػػػا يقرأكهنػػػا، كمػػػا زالػػػوا ال  يقػػػغ
 كي يػة العثػور علػى الكلمػة / املعػ  القراءة. إىل جان  ذلن ، ال يػ اؿ التػالب ال ي همػوف معػ 

، الكلمػػػة، كمػػػا   كػػػك  الػػػنغالػػػوارد    ةالتنظيميػػػ مقػػػاؿاملهػػػم   الػػػنغ كال يسػػػتتيعوف بعػػػد 
كعالمػػات الرتقػػػيم لتجاىػػ  التعليمػػػات    عػػػنالتػػالب  ي هػػػمكال قػػرة ، كالقواعػػػد النحويػػة ، كال 

 أق  اىتمامنا بعالمات الرتقيم كالتنغيم.  التالباللغة الا ذبع  
 نص الجزء الثاني  . ب

 الصحة
تغي  عمر كأختو عا شة عن الدراسة عمر كػعر بصػداع كػديد كأمل ىف أسػنانو ذىػ  اىل 
طبيػ  األسػػناف درجػػة  رارتػػو مرت عػػة فحػػغ التبيػ  أسػػنانو كنصػػحو بػػا لرا ػػة كتنػػاكؿ الػػدكاء 

 بعد يـو ذى  عمر اىل املدرسة



 

بصػػداع كػػديد أيضػػا كارت عػػت درجػػة  رارهتػػا ذىبػػت مػػو كالػػدىا اىل طبيبػػة عا شػػة كػػعرت 
القل  فحصت قلبها كصدرىا كقاست الضغل قلبها سليم اامدهلل ىناؾ ارت اع ىف السكرل 
كسػػب  ذالػػن زيػػادة الػػوزف طلبػػت منهػػا التبيبػػة تػػرؾ السػػكريات كتنػػاكؿ ال واكػػو كااضػػراكات 

 اكنصحتها بالرا ة
انتهػاء املػتعلم مػن قػػراءة اجلػ ء الثػاين مػن الػنغ ، ديكػن اسػػتنتاج أف  الثػاين ، بعػد الػنغ  
القصػػػة الػػػا سبػػػت قػػػراءة أ ػػػد  يكػػػرر وف أفيسػػػتتيعالتػػػالب . عنػػػد التػػػالب ربسػػػيناتىنػػػاؾ 

التػػالب يسػػتتيعوف أف يقػػغ سبكنػػوا مػػن فهػػم نػػغ القػػراءة ىػػو أف  التػػالباألدلػػة علػػى أف 
الػواردة     اكتشاؼ كفهم األفكار الر يسية  كيستتيعوفاللغة أك كلماهتم اااصة. ب القصة 

، كديكػػػػن  هػػػػم كي يػػػػة العثػػػػور علػػػػى معػػػػ    الػػػػن  ف كيسػػػػتتيعوف، اجلػػػػ ء الثػػػػاين مػػػػن الػػػػنغ
. مثػػػػ  اجلمػػػػ  كالرسػػػػـو البيانيػػػػة تنظػػػػيم املقػػػػاالت املكتوبػػػػة   الػػػػنغللمتعلمػػػػني إدراؾ كفهػػػػم 

 ػ  ي هػم املتعلمػوف اىتمػػامهم  كالقواعػد النحويػة. كيعػرؼ املتعلمػوف بال عػ  عالمػػات الرتقػيم
 بعالمات الرتقيم كالتغوي . 

شػكلة. املبعا األ ياف عػن  اىلعني املدؼ اهلال ي ص  النشاط البشرم الذم يؤدم إىل 
،   عمليػػة الػػتعلم   ال صػػوؿ الدراسػػية. األكػػياء الػػا تصػػبح مشػػكلة سػػتعيق عمليػػػة كباملثػػ 

 بندر المبون .  املدرسة متلو األنوارلقراءة   التعلم. فيما يلي املشاك  املوجودة   فهم ا
،   ىػػذه ااالػػة قالػػت مػػا ديكػػن القيػػاـ بػػو مػػن قبػػ  التػػالبفهػػم القػػراءة الػػنغ لػػي  كػػ  

اللغة العربية    السيدة باريانا كمعلمة اللغة العربية بعا املشاك  الا ربدث   عملية تعلم
  ي هموف سباما قراءة النغ العريب. ااادم عشر ال الصف، ديكن للتالب جوان  القراءة

مػن ااػارج  كداخػ  املػتعلم  ستتيو أف ينظر إيلن املوجودة كباإللافة إىل ذلن، املشاك  
. بعا املشاك  الػا ربػدث مػن داخػ  التػالب تشػم : األط ػاؿ   بعػا األ يػاف التالب

عػػا رفػػة معػػ  ب، كلػػي  معى ال كػػرة الر يسػػية   قػػراءة الػػنغال يػػ اؿ مػػن الصػػع  العثػػور علػػ



 

، ال يػ اؿ قيم املوجودة   قراءة الػنغأق  اىتماـ لعالمات الرت  ، كامل ردات املوجودة   القراءة
 . النغ، كتلليغ املقتومن الصع    إعادة 

، ك ػػػدىا دب ردىػػػا تسػػػتلداـي أ ياننػػػا ال كاملشػػػاك  الػػػا ربػػػدث مػػػن خارجهػػػا أيضنػػػا ، فهػػػ
، كخل يػة عا لتػو. مػن بعػا املشػاك  الػا ربػدثت اللعػ ، ك الػة بيسػة ةامللتل ػكمستول قػدرة 

عنها السيدة باريانا   كقت سابق كما يوفر بعا االوؿ للتعام  مو املشاك  الػا ربػدث. 
، كإعتػػػاء توجيهػػػات كالػػحة  ػػػ  يتمكنػػػوا مػػػن متابعػػػة باريػػانا ىػػػو اتبػػػاع هنػػػ  املػػتعلم كػػػامال

 عملية التعلم بشك  جيد. 
ذت االسػػػػرتاتيجيات ال يقػػػػ  أويػػػػة عػػػػن ذلػػػػن ، حبيػػػػث يشػػػػعر باإللػػػػافة إىل ذلػػػػن ، ن ػػػػ

التػالب بعػدـ امللػ    عمليػة الػتعلم. كمػو ذلػن ،   تتبيػق بعػا االسػرتاتيجيات ال تكػػوف 
، مليػػة الػػتعلم املتعاكنػػة مػػو اللعبػػةمتكػػررة للغايػػة ألف التػػالب يشػػعركف أ يانػػا بالسػػعادة مػػو ع

 78.وف املادة همال ياللعبة   هناية بكلكن ألف 
باملدرسػة أيضنػا مػذكرات كمال ظػات علػى طػالب الصػف ااػادم عشػر  االحبثةأجرت  ك

علػػػى بعػػػا املشػػػاك  الػػػا يواجهوهنػػػا   فهػػػم القػػػراءة. مػػػن  ةالبا ثػػػ ت، ك صػػػلمتلػػػو األنػػػوار
ديكػػػن للجميػػػو القػػػراءة جيػػػدان كلكػػػن بسػػػرعات ةتل ػػػة كمسػػػتويات ةتل ػػػة مػػػن   يػػػث القػػػراءة

 ال هم. 
أستتيو أف أقرأ ، لكن إذا أخينتين مرة أخرل ما زلت  ػري قػادر علػى كقاؿ انتاف بوسبيتا  

 79فع  ذلن  
 80  قاؿ ريكي عدم سابوترا .أصع    فهم رتويات النغ  

                                                             
78 Hasil wawancara dengan  ibu Pariyanti selaku guru mata pelajaran Bahasa Arab, pada tanggal  08 Januari 

2018, pkl. 10.30 WIB. 
79 Hasil wawancara dengan siswa kelas XI yang bernama Intan Puspita , pada tanggal 10 Januari 2018, pkl. 

12.15 WIB. 
80 Hasil wawancara dengan siswa kelas XI yang bernama Riki Adi Saputra, pada tanggal 10 Januari 2018, 

pkl. 12.30 WIB. 



 

املرتبتػة باملدرسة متلو األنػوار ىذه ىي نتيجة املقابالت مو طالب الصف ااادم عشر 
 ببعا الصعوبات أك املشكالت الا كاجهت   فهم القراءة: 

 ٗ.ٔاجلدكؿ 
  باملدرسة متلو األنوار العالية اإلسالميةمشكلة قراءة فهم النغ 

 مشكلة / مشكلة  اسم   رقم
  هم رتول القراءة يال  اضبد م تاح الدين   ٔ
 على تكرار القصة  ال يقدر اجي باوستو   ٕ
قراءة النغ التوي      يقدر علىال  دي ي ماالسارم   ٖ

 اآلف 
 القراءة  رتوياتالعثور ال يقدر على  ديسي كورنيا سارم   ٗ
  هم رتويات القراءة يال  إيدم سابوترا   ٘
 قراءة العلى تكرار  ال تقدر إنتاف بوسبيتا   ٙ
 قراءةالعلى تكرار  ال تقدر جونيد  ٚ
 من الصع  على تكرار القصة ع يف ريدك   ٛ
 ننسى أ يانا ما قرأت  ـ. موالنا أيب يوسف   ٜ

 فهم رتول القراءة ال يقدر على  مارلينا   ٓٔ
 على     القراءة ال يقدر  نيا أيو نينغسيو   ٔٔ
  تكرار القصةال ي اؿ مرتبن عند  النيك    ٕٔ
  هم قليال ت نور عني  ٖٔ
 ارتبن ل هم احملتويات  بريانتو   ٗٔ



 

 عرفة القراءة ملمن الصع   راما   ٘ٔ
 فهم رتويات القراءة ال يقدر على   ريكي فسسرم  ٙٔ
 من الصع  فهم القراءة  ريكي عدم سابوترا   ٚٔ
 ال ت هم رتويات القراءة  ركمي ساوايا   ٛٔ
 ال ت هم فهم رتويات القراءة   سولسرتم  ٜٔ
 ت سري القراءة  يقدر على مل كاهلداية  ٕٓ
 القراءة  عن هم جيد تال          يو  فاطمة   ٕٔ
  
 القراءةالنغ   فهم   كا شاملك   اا .ٕ

اللغة العربية كطػالب الصػف ااػادم عشػر  ةمدرس هتامن املشاك  امللتل ة أك املشكالت الا عين 
لػػعف قػػدرة املتعلمػني مػػن  يػػث فهػػم رتويػػات القػػراءة الػػا  باملدرسػة متلػػو األنػػوار العاليػػة اإلسػػالمية

باملدرسػػة متلػػو يقرؤكهنػا . كمػػو ذلػػن ، مػػن بعػا ىػػذه املشػػاك  ، فػػرف طػػالب الصػف ااػػادم عشػػر 
قػراءة. سػتكوف الفهمهػم    لػعفلػديهم ااػ  الػذم ي علونػو للتغلػ  علػى  األنوار العالية اإلسالمية

 بندر المبون .  باملدرسة متلو األنوار العالية اإلسالميةة العربية اللغ مدرسقدمة من املاالوؿ التالية 
 

  فهم قراءة  باملدرسة متلو األنوار العالية اإلسالميةاللغة العربية  لوؿ من معلماا ٕ.ٗاجلدكؿ 
 النغ .

  لوؿ   مشكلة ال. 
 يقرؤكف بصوت عاؿ عالمة الرتقيم   ٔ

كتوفري املعرفة  وؿ استلداـ عالمات 



 

 الرتقيم 
 من خالؿ القراءة املكث ة  العثور على ال كرة الر يسية   ٕ
 قاموسالعن طريق فتح   املع فهم   ٖ
من خالؿ توجيو التالب إىل سرد  إعادة القراءة   ٗ

 القصغ بلغتهم أك كلماهتم 
، قراءةالبالنسبة ألكلسن الذين بتيسني    قراءة السرعة   ٘

املدرسني يدرّبوف أك يعّرفوف التالب على 
القراءة ، للتالب الذين يكونوف سريعنا 
ا   القراءة مث يتم توجيههم للقراءة  جدن

 كفقنا لتجسيد القراءة 
تقدمي التوجيو كاملعرفة  وؿ التكوين  تعرؼ على املنظمة   ٙ

 التنظيمي 
 قراءة مو الرتكي  كالرعاية ال تعرؼ على الت اصي  املهمة   ٚ
 تعّرؼ التالب على القراءة بعناية  اتباع التعليمات   ٛ
 دعوة التالب إىل االم دبحتويات القراءة  تتوير ااياؿ البصرم   ٜ
  

   باملدرسة متلو األنوار العالية اإلسالميةااادم عشر  الصفاا  من التالب  ٖ.ٗاجلدكؿ 
 فهم قراءة النغ

 مشكلة اسم   رقم
  التؤدةقراءة ال         اضبد م تاح الدين   ٔ



 

  دقةقراءة ب         اجي باوستو   ٕ
 التؤدةقراءة ال         دي ي ماالسارم   ٖ
 القراءة مرارا كتكرارا          ديسي كورنيا سارم   ٗ
 دقةقراءة ب         إيدم سابوترا   ٘
 التؤدةقراءة ال         إنتاف بوسبيتا   ٙ
 قراءة مرارا كتكرارا ال         جونيد  ٚ
 دقةقراءة ب         ع يف ريدك   ٛ
 القراءة بسالسة          ـ. موالنا أيب يوسف   ٜ

 دقةقراءة ب         مارلينا   ٓٔ
 عن طريق تكرار القراءة          نيا أيو نينغسيو   ٔٔ
 عن طريق تكرار القراءة          النيك    ٕٔ
 ر القراءة اكر ت         نور عني  ٖٔ
 عن طريق تكرار القراءة         بريانتو   ٗٔ
 دقةقراءة ب         راما   ٘ٔ
 التؤدةقراءة ال          ريكي فسسرم  ٙٔ
 التؤدةقراءة ال         ريكي عدم سابوترا   ٚٔ
 من خالؿ تذكر رتويات القراءة          ركمي ساوايا   ٛٔ
 التؤدةقراءة ال         سولسرتم  ٜٔ
 ر القراءة اكر ت         كاهلداية  ٕٓ
 القراءة هبدكء          يو  فاطمة   ٕٔ



 

مػػن ك الػػا جيػػ  أف تتحقػػق عنػػد القػػراءة   فهػػم نصػػوص القػػراءة ، ىنػػاؾ العديػػد مػػن اجلوانػػ  
، لذا من املهػم أف تكػوف ال ي يوف هبذا اجلان الذين  التالب، ال ي اؿ ىناؾ بعا مال ظة البحث

 . ةلالكم أن سهم ل هم رتويات القراءة كالتالبأكثر متابعة من جان  املعلم 
ااادم  الصفالتالب قب  كءة من لمقرا ير اءة لقرال هم نغ اجان   ٗ-ٗكؿ لجدا

   فهم قراءة النغ. اإلسالميةباملدرسة متلو األنوار العالية عشر 
  مشكلة  اسم   رقم
  ٜ،ٛ،ٙ،٘،ٗ،ٕ،ٔ         اضبد م تاح الدين   ٔ
  ٙ،ٗ،ٕ،ٔ         اجي باوستو   ٕ
  ٜ،ٛ،ٙ،ٗ،ٕ،ٔ         دي ي ماالسارم   ٖ
  ٛ،ٗ،ٕ         ديسي كورنيا سارم   ٗ
  ٜ،ٛ،ٚ،٘،ٗ،ٕ،ٔ         إيدم سابوترا   ٘
  ٜ،ٛ،ٚ،ٗ،ٔ         إنتاف بوسبيتا   ٙ
  ٙ،٘،ٔ         جونيد  ٚ
  ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،ٗ،ٕ،ٔ         ع يف ريدك   ٛ
  ٜ،ٗ،ٕ،ٔ         ـ. موالنا أيب يوسف   ٜ

  ٙ،٘،ٗ،ٕ         مارلينا   ٓٔ
  ٜ،ٛ،ٗ         نيا أيو نينغسيو   ٔٔ
  ٜ،ٛ،ٚ،٘،ٗ،ٕ،ٔ         النيك    ٕٔ
  ٛ.ٗ         نور عني  ٖٔ
  ٜ،ٛ،ٚ،ٗ،ٔ         بريانتو   ٗٔ



 

  ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،ٗ،ٕ،ٔ         راما   ٘ٔ
  ٛ،ٚ،ٙ،٘،ٗ،ٕ          ريكي فسسرم  ٙٔ
  ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،ٗ،ٕ         ريكي عدم سابوترا   ٚٔ
  ٜ،ٛ،٘،ٗ،ٕ،ٔ         ركمي ساوايا   ٛٔ
  ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،٘،ٗ،ٕ،ٔ         سولسرتم  ٜٔ
  ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،ٗ،ٕ         كاهلداية  ٕٓ
  ٜك  ٛك  ٚك  ٗ،ٕ،ٔ         يو  فاطمة   ٕٔ

 مال ظات: 
 فهم امل اىيم البسيتة  .ٔ
 فهم املغ ل / املع   .ٕ
 تقييم ال .ٖ
 قراءة السرعة  .ٗ
 تعرؼ على ال كرة الر يسية  .٘
 تعرؼ على الت اصي  املهمة  .ٙ
 تتوير ااياؿ البصرم  .ٚ
 اتباع التعليمات  .ٛ
 تعرؼ على املنظمة  .ٜ

 قراءة اإلىتماـ على ال .ٓٔ
 
 



 

 مناقشة .ب 
باملدرسػػػة ااػػػادم عشػػر  الصػػفالتػػػالب  لػػدلملشػػػاك  ا عػػػن العوامػػ اسػػتنادان إىل نتػػػا   البا ػػث 
. ديكن رؤيتها من عاملني وا العوامػ  اللغويػة ك ػري   فهم قراءة النغ متلو األنوار العالية اإلسالمية

 اللغوية. 
 ةالعامل اللغوي .0

ىنػػا ىػػو العامػػ  الناكػػر عػػن مهػػارة القػػراءة ن سػػها. تتضػػمن املشػػاك  امللتل ػػة الػػا  ةالعامػػ  اللغويػػ
لعالمات الرتقيم، كمعػ  امل ػردات   القػراءة ، كال كػرة  التالبيهتم ال تنشأ   ىذه القراءة ما يلي: 

 رتويات القصة. يقغ الر يسية   القراءة ، ك 
باملدرسػػػة متلػػػو ااػػػادم عشػػػر  الصػػػفالتػػػالب التػػػالب ٝ مػػػن  ٔٚ ىنػػػاؾ  نتػػػا   املال ظػػػة 
لعالمػػات الرتقػػيم  ػػ  أهنػػم ال يسػػتتيعوف فهػػم رتويػػات  ال يهتمػػوف نالػػذي األنػػوار العاليػػة اإلسػػالمية

   عندما تكوف ىنػاؾ نقتػة تػرقيم ينبغػي أف  اهنم يقراءكف  ري منظمالقراءة. نظرة عامة بشك  عاـ 
فرهنػػا تقػػرأ باسػػتمرار متسػػببة    ػػدكث فػػركؽ   فهػػم رتويػػات القػػػراءة.  تكػػوف فػػرتة توقػػف طويلػػة ،

 كعالمات الرتقيم األخرل أهنم ال ي هموف ما يك ي جلعلهم يصع  عليهم فهم القراءة. 
، كعالمات الرتقيم    د ذاهتا ىو دكر يظهػر إىل عالمات الرتقيمينبغي علينا أف يهتم   القراءة 

ال هػػم   القػػراءة جيػػ  أف مػػن قبػػ   ػػري  لتجويػػد أيضػػا.   النظريػػة املترك ػػة بنيػػة كتنظػػيم الكتابػػة كا
ي هػػم أك يسػػتتيو أف ي سػػر عالمػػات أك رمػػوز ، مثػػ  عالمػػات الرتقػػيم ، اسػػتلداـ ااػػركؼ املا لػػة ، 

 ، حبيث سيولح ال هم كالت هم   القراءة. ، كما إىل ذلن الواردة   الورقةاملتبوعات اجلريسة 
ٝ من التالب   الصف ااػادم عشػر الػذين مل يتمكنػوا  ٜٓ املال ظة ىناؾ  ناتمن نتا   بيا

مػػن فهػػػم املعػػػ  كال هػػػم ببسػػػاطة إىل املعػػػ  الػػػوارد   الػػػنغ. كيرجػػػو ذلػػػن إىل عػػػدـ فهمهػػػم للشػػػركط 
 كنقغ امل ردات الا ينبغي أف يتقنوىا. 



 

م علػى تقنيػات   فهػم القػراءة   كتابػو عػن القػراءة للدراسػات الػا ربتػو  مػو أ. كيػديامرتيا مناسػبا
، مػػن خػػالؿ توسػػيو كموعػػة تع يػػ  القػػدرة علػػى إتقػػاف أك جهػػود اا انػػة الكلمػػات  ػػرداتالىػػو كجػػود 
 .فهمنا   القراءةكبذالن ي يد امل ردات 

باملدرسػة متلػو األنػوار العاليػة ٝ التػالب   الصػف ااػادم عشػر  ٔٚ  نتا   املقابالت ىنػاؾ 
، حيدث ذلن ألهنػم عنػدما يقػرؤكف رار رتويات القصة الا يقرؤكهناتك علي وفبيصعالذين  اإلسالمية

 تكرار القصة سيكوف من الصع  عليهم.  ك إذا طل  املدرس على، ال ي هموف احملتويات
كمػػا م أك كلمػػاهتم.  يجػػرد رتويػػات القصػػة مػػن القػػراءة بلغػػتهل علػػى فهػػم الػػنغ كفقػػادر  ك التػػالب

ري  الصػػورة الػػا زبتػػين قيػػاس القػػدرة علػػى القػػراءة كديكػػن ربديػػد كي يػػة كبػػرية قػػدرة القػػارئ علػػى ىػػرام 
استلالص االستنتاجات املناسبة كالقارئ دقة   رسم استنتاجات كدقة القػراء املناسػبة   إعػادة سػرد 

 القصة   النغ مو أقواهلم. 
التػالب   الصػف ااػادم عشػر ٝ مػن  ٙٚال يػ اؿ ىنػاؾ ا البحث   ىذ من نتا   مال ظات

 ال ي اؿ من الصع  العثور على ال كرة الر يسية   النغ. ىذا يرجو إىل عدـ التدقيق   القراءة. 
 التػالبالقدرة على فهم األفكار كالعثور على األفكار الر يسية   ك  فقػرة ىػي دليػ  علػى قػدرة 

 . مو الغر  من القراءة كال هم مناسباعلى فهم املمر. ىذا 
ٝ مػػػن ٛٗزبتلػػػف قػػػدرة كػػػ  مػػػتعلم علػػػى القػػػراءة ،   مال ظػػػة البا ػػػث ال يػػػ اؿ ىنػػػاؾ  ػػػوايل 

ٝ مػػػن التػػػالب يقػػػرؤكف بسػػػرعة  ػػػػري ٜٕ. كمػػػػا زاؿ  ػػػوايل راءةال تػػػ اؿ تعتػػػين بتيسػػػة   القػػػ التػػػالب
الػػذين ال حيبػػوف قػػراءة الػػنغ أك القػػراءة    التػػالباالىتمػػاـ متنوعػػة مسػػتقرة. كيرجػػو ذلػػن ملصػػلحة 

 ل صعوبة النغ ليكوف م هوما. مستو 
     القراءة.  التالبىذا ىو العام  الن سي الذم دينو فهم 



 

باملدرسػػػة متلػػػو األنػػػوار العاليػػػة  التػػػالبٝ مػػػن ٙٚ ػػػوايل ىنػػػاؾ ال يػػػ اؿ كمػػػن نتػػػا   املال ظػػػة 
ة سػػرعة قػػراء كبػػذالنتكػػوف قػػادرة علػػى العثػػور علػػى الت اصػػي  الػػا تعتػػين مهمػػة   القػػراءة،  اإلسػػالمية

  ري منتظم، كعدـ االلت ات   قراءة ىياك  ااكم. 
 التػػالب، حبيػػث يػػتمكن تعلمػػني   فهػػم القػػراءات امللتل ػػةكمػػا أنػػو يػػرتبل بالعوامػػ  ال كريػػة للم

مػػػن العثػػػور أك التعػػػرؼ علػػػى الت اصػػػي  اهلامػػػة   القػػػراءة. كسػػػيجد تػػػأثري  عاليػػػة الػػػذكاءالػػػذين لػػػديهم 
مهمػػة أك التعػػرؼ عليهػػا   صػػعوبة   العثػػور علػػى ت اصػػي   التػػالب الػػذين يتمتعػػوف بػػذكاء مػػنل ا

 الذين ي تقركف إىل القراءة.  التالب، مما يؤدم إىل فهم القراءة
باملدرسػػػة ٝ مػػػن طػػػالب  ٙٚ، مػػػن مال ظػػػة البحػػػث ، ال يػػػ اؿ ىنػػػاؾ  ػػػوايل كعػػػالكة علػػػى ذلػػػن

هنم دييلػوف إىل كػرد قػراءة دكف ، فػرزبي  رتويات القراءة يصعبوفالذين  متلو األنوار العالية اإلسالمية
  قػػراءة  التػػالبأف يػػتم فحصػػها أك   الػػوىم مػػن رتويػػات القػػراءة. كيرجػػو ذلػػن إىل عػػدـ اىتمػػاـ 

   اخن ا  ااياؿ.  التالبالنصوص كقدرة 
كيرتبل ذلن بأ د العوام  املسػببة ل هػم قػراءة العوامػ  املثبتػة ل هػم قػراءة العوامػ  ال سػيولوجية ، 

 صعوبات   فهم القراءة.  التالبكالا تشم  الصحة البدنية ، كتتور العصيب للمتعلمني. حبيث 
ألف  املنظمػػة. ىػػذا مقػػاؿ وف همػػيأك  وفعرفػػيٝ مػػن التػػالب ال ٔ ٛاملال ظػػة  ػػوايل  مػػن نتا ػػدج

 ، كقواعد. دبقالة املؤسسة   كك  صب ، فقرات وفهتمال يالتالب 
عنػػدما نريػػد أف ن هػػم   القػػراءة جيػػ  علينػػا أيضػػا منظمػػة مألوفػػة   مقػػاؿ  ػػ   سودارسػػوكفقػػا 

 نتمكن من فهم القراءة. 
باملدرسػػة متلػػو ٝ مػػن التػالب   الصػػف ااػػادم عشػر ٔٚال يػػ اؿ ىنػاؾ  ػػوايل  ال ظػاتامل  

 أقػػػ  التعليمػػػات   القػػػراءة.   ىػػػذه ااالػػػة ، يػػػدفو التػػػالباليهتمػػػوف ال  األنػػػوار العاليػػػة اإلسػػػالمية
 لعالمات الرتقيم كالتغوي .  اىتماـ
 



 

 العوامل غير اللغوية  .7
تعػين العوامػػ   ػري اللغويػػة ىنػا العوامػػ  الػا ربػػدث خػارج عمليػػة الػتعلم ، ككػػذلن العوامػ  املتعلقػػة 

 باملتعلمني . 
 العوام  املتعلقة لدل التالب . أ

إف مشػػكلة صػػعوبة الػػتعلم تكػػاد تكػػوف موجػػودة   صبيػػو مسػػتويات الصػػف الدراسػػي، كىػػي 
 مشكلة تتعلق باملتعلمني بعملية التعلم. مشكلة صعوبات التعلم ىي سب  ةتلف، دبا   ذلن: 

، كمػا ىػو قػراءةالٝ من التالب ال ت اؿ أقػ  فا ػدة   ٙٙٝ ك ٖٖ وايل البحث أف   ىذا 
 معركؼ   مستول ال هم   القراءة ال ي اؿ أق  من ذلن. 

ا كنقتػػػة النجػػػاح    علػػػى الػػػر م مػػػن أف االىتمػػػاـ بػػػالقراءة يصػػػبح أ ػػػد العوامػػػ  املهمػػػة جػػػدن
أهنػػػم ال ، تصػػػبح املشػػػكلة   هنايػػػة القػػػراءة   القػػػراءة اإلىتمػػػاـ التػػػالب يػػػنقغ، فعنػػػدما القػػػراءة
 ،   القراءة  امللتويات ي هموف

مسػتول ذكػاء التػالب ، يتنػوع ىناؾ  اجة إىل الذكاء   التقػاط الغػر    القػراءة ، كلكػن 
 حبيث كاف اعتقاهلم   أنشتة القراءة ةتل ة. 

ىػػػػذه كا ػػػػدة مػػػػن املشػػػػاك  الػػػػا ربػػػػدث   القػػػػراءة كىػػػػي كا ػػػػدة مػػػػن اجلوانػػػػ  ال اطميػػػػة   
 املتعلمني املتنوعة أيضا. 

ٝ مػػػن  ٚ٘ٝ ك  ٖٗ  قػػػراءة مػػػا يقػػػرب مػػػن  التػػػالب  نتػػػا   ىػػػذا البحػػػث ركح أك دكافػػػو 
الوالدين  يت اكتلكن عن دكر الوالدين.  التالبعدـ كجود ركح ، ال ديكن فص  ركح أك دكافو 

، سػواء   ىتمػاـ ألكالده   كػ  مػرة تقريبػان ، فهناؾ دا مػان مػا يػوفر التشػجيو كاالمن تعليم أبنا هما
ابنػػػو. كيتنػػػوع عامػػػ  األسػػػباب  ، كلكػػػن ال يبػػػايل بتعلػػػيم املنػػػ ؿ أك عنػػػد مغادرتػػػو للمدرسػػػةكقػػػت  

، كىناؾ بسب  اآلباء مشػغوؿ   العمػ  ، كنقػغ املػودة مػن اآلبػاء كاألمهػات الػذين تسػببوا أيضا



 

 كبالتايل فرف الوقت لالىتماـ مػو ط لػو يصػبح أقػ  تقريبػا ال كػيء. مػن  يػث ، املن ؿ احملتمة  
 الذم يسب  أيضا عدـ املودة ذباه ابنو.  التالباالة ااقيقية لك  من ىي ا

ا   التعلم التالبتؤثر البيسة احمليتة أيضنا على  ا جػدن ، ألهنم يكونوف   بعا األ ياف سػعيدن
أك ممتعنػػا   اللعػػ  حبيػػث يػػتم تقليػػ  كقػػت الػػتعلم. ىػػذه مشػػكلة جيػػ  علػػى األىػػ  كالبيسػػة االنتبػػاه 

   دارة اجل ء التعليمي للت   ، حبيث يكوف األط اؿ أكثر تركي نا   التعلم. إليها من أج  إ
  

 



 

  



 

 الخامس الباب

 الخالصة، االفتراحات واإلختتام

 الخالصة .أ 
فهػم نػغ  مشػكلةعلى أساس حبث ك نتيجة ربليػ  البيانػات ديكػن أف يكػوف سػح  اسػتنتاج أف 

نػور بنػدر المبػون  األ باملدرسػة متلػوالصف ااػادم عشػر لدل التالب لغة العربية القراءة   درس ال
 قػراءة،العالمػة ال الي هػم التػالب عػنة ىػو ويعام  اللغ. الة ك ري اللغويةويعام  اللغال ني كواىو عامل
قػراءة مل يقػدركف علػى ، يةرتويات القصة، أقػ  فهػم فكػرة الر يسػال يقدر على تكرار ع ، املأق  فهم 

ال يشػارؾ قػاؿ، ك امل، أقػ  تعػرؼ منظمػة ، أق  تتػوير اايػاؿ البصػرماألوية القراءةن عرؼ عالي، فور
يتنػػػوع ، ال يهػػتم التػػػالب عػػن الػػدرس اللغػػػة العربيػػة. كالعوامػػػ   ػػري اللغويػػة، كوػػػا تعليمػػاتالتػػالب ال

 التالب.مستول ذكاء 

           االفتراحات .ب 
كافرتا ػػات للمدرسػػة متلػػو سػػتلدامها  القرتا ػػات البا ثػػة االبحػػث ، مث ىنػػا تقػػدمي النتػػا    مػػن

 كىي :نغ الفهم قرأ األنوار   

 معلم درس العربية .ٔ
 قراءة .التتبق إسرتاتيجية تعلم على ين جي  أف يكوف املعلموف قادر  .أ 
 . ني عند عملية التعلمكينبغي أف يكوف املعلمني مبدع .ب 
سوؼ أكثػر  تالبال، لذلن  الة التالب فهم قدرة كعلى ن جي  أف يكوف املعلموف قادري .ج 

 . كذالن يقدركف على قراءة صحيحة عند عملية التعلمنشل 
 بندر المبون  العالية  باملدرسة متلو األنوار الصف ااادم طالب .ٕ
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 . يكوف التالب دافعا كناكتاأف  .أ 
 أف يتعلم التالب جيدا  .ب 
  يكرر القراءة ل هم النغلذلن  .ج 

 اإلختتام .ج 
توفيػػػق الاضػػػور اهلل سػػػبحانو كتعػػػاىل الػػػذم فػػػو  كثػػػريا  اكػػػكر  البا ثػػػةقػػػوؿ تكالكلمػػػة األخػػػرية 

 .البحث ااستكماؿ إعداد ىذ للبا ثة، لذلن ديكن اكىداية هل
 اء كامللال ػػػػات كأكجػػػػو القصػػػػور   ىػػػػذال يػػػػ اؿ ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػن األختػػػػا اأهنػػػػ البا ثػػػػةدرؾ تػػػػ

قرتا ػات كاالنتقػادات االالبا ثػة توقػو تبالتػايل  البا ثػةردكدية القدرة كاملعرفػة  الفذلن كب، البا ث
 .من القار ني

بشػػك  عػػاـ،   نير اعلػػى كجػػو ااصػػوص كللقػػ للبا ثػػةم يػػدة  البا ػػث اىػػذ يكػػوف ترجػػو البا ثػػة
 .لنا صبيعا، أمنياهلل سبحانو كتعاىل بارؾ 
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