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 ملخص
الل تطبيق طريقة القراءة و إستراتيجية رسم الخرائط الذهنية من ختحسين مهارة فهم محتويات القراءة العربية 

بونج بندر الم 2اإلسالمية الحكومية  العالية بمدرسة العلوم اإلجتماعيةبقسم عشرة  الصف الثاني لدى طالب
 2102/2102في العام الدراسي 

 عزيزة أيو فسفتا دوي

 مػػدرس اللغػػة العربيػػة يفس يػػدرّ الطػػ.ب   يتعلمهػػاأف جيػػ  ك مهػػارة مهمػػة ك، لعتػػا القػػراءة  عمليػػة لعلػػم اللغػػة العربيػػةيف 
ل إىل اخنفػاض فهػم ، ممػا أدّ ءة كمل يسػتمدـ اسػًتاليةية متنوعػةبنػدر المبػونب باسػتمداـ قريقػة القػرا ٕاملدرسة العالية احلكوميػة 
كصػ  الػذين  ،قالبنا ٓٗ من نتائب الدراسات االستقصائية من، كهذا ميكن م.حظته لط.ببية لدل احمتول القراءة باللغة العر 

هنػػاؾ حاجػػة فٝ(  ٘ ٚٙ) يصػػ  إىل معيػػار االكتمػػاؿ ا دىمل قالبنػػا  ٕٚٝ( ك ٘ ٕٖ)قالبنػػا  ٖٔ إىل معيػار االكتمػػاؿ ا دى
اليةية هػ  اسػًت سػًتاليةية هػذ  اال ، كاحػدة مػنيف فهم حمتويات القراءة العربية ، ال سيمام القراءةيًتاليةية مناسبة يف لعلإىل اس

 الذهنيػػةرائذ ااػػكاسػػًتاليةية رسػػم  القػػراءة"هػػ  لطبيػػي قريقػػة   ذا البحػػ  هػػلػػ البحػػ  مشػػكلة كانػػ رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة   
املدرسػػة مػػن بقسػػم العلمػػـو اإلجتماعيػػة  ةالثػػاين عشػر  الصػػ قػػ.ب  لػػدلحتسػػُت فهػػم حمتػػول القػػراءة باللغػة العربيػػة يقػدر علػػى 

 بندر المبونب؟" ٕالعالية احلكومية 
العربيػػة  كانػػ  مواهػػي  هػػذا اللغػػة  كمػػدرسحيػػ  ثػػدث التعػػاكف بػػُت الباحثػػة  إجرائػػ  كصػػف هػػذا البحػػ  هػػو  ػػ  

 كعػػددهم، مبػػونببنػػدر ال ٕمػػن املدرسػػة العاليػػة احلكوميػػة قػػ.ب الصػػ  الثػػاين عشػػرة بقسػػم العلمػػـو اإلجتماعيػػة  هػػم البحػػ 
، كهػ  دكرةالػمراح  يف ك   ٗلتكوف من ك ، دكرةاللك   لقائُتدكرلُت، حي  مت عقد الا  مت إجراء هذا البح  يف شمص ٓٗ

قػػ.ب دل لػػهػػو حتسػػُت فهػػم حمتػػول القػػراءة باللغػػة العربيػػة اقبػػة كالتفكػػَت  كػػاف الػػدؼ مػػن هػػذا البحػػ  التمطػػيذ كالتنفيػػذ كاملر 
القػػػػراءة مػػػن  ػػػ.ؿ قريقػػػة بنػػػػدر المبػػػونب  ٔمػػػن املدرسػػػة العاليػػػة احلكوميػػػة  العلمػػػـو اإلجتماعيػػػػةالصػػػ  الثػػػاين عشػػػرة بقسػػػم 

 ه  املقاب.ت كامل.حظة كاال تبارات كالتوثيي  املستمدمة مج  البيانات قريقةرسم اارائذ الذهنية   اسًتاليةيةك 
، اسػًتاليةية رسػم ااػرائذ الذهنيػة عػد لنفيػذب يػددادأف فهم حمتول القراءة لدل الط.ب  ظهر البح بناءن على نتائب 

ٝ( ٘ ٚ٘)قالبنػػػا  ٖٕ كصػػ  إىل معيػػػار االكتمػػاؿ ا دىكالػػذين قالبنػػػا  ٓٗ مػػن ،ديػػادةالأف هنػػػاؾ ، شػػهدت الػػدكرة ا كىليف ك 
عػػدد الطػػ.ب ك ديػادة الٝ( ، مث يف الػػدكرة الثانيػة كانػػ  هنػػاؾ ٘ ٕٗشمصنػػا ) ٚٔ الػذين مل يصػػ  إىل معيػػار االكتمػاؿ ا دىك 

 قػػػػػ.ب ٘ يصػػػػػ  إىل معيػػػػػار االكتمػػػػػاؿ ا دىمل الػػػػػذين ٝ( ، ك ٘ ٚٛقالبنػػػػػا ) ٖ٘ كصػػػػػ  إىل معيػػػػػار االكتمػػػػػاؿ ا دىالػػػػػذين 
لطبيػػي قريقػػة القػػراءة كاسػػًتاليةية رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة يقػػدر علػػى حتسػػُت فهػػم مػػن  ػػ.ؿ  ميكػػن االسػػتنتاج أفك  ٝ( ٘ ٕٔ)

بنػدر  ٕمػن املدرسػة العاليػة احلكوميػة ب الصػ  الثػاين عشػرة بقسػم العلمػـو اإلجتماعيػة قػ.حمتول القراءة باللغة العربيػة لػدل 
  المبونب

 اللغة العربيةك  ،، فهم حمتول القراءةية رسم اارائذ الذهنيةاسًتالية ،: قريقة القراءةالمفاتيح الكلمات



 

 



 

 



 

 

 شعارال

                         

                               

       

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 

dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-Nya. .1 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahanny,  (Jawa Barat: Diponegoro, 2005 ), h.34.  



 

 هداءاإل

 :الرسالة العلمية اىل احثة هذ قدم  الب  هلوجيهه ك تنعم على الباحثة اىل اهلل سبحانه كلعاىل شكرتْ 

ربيػاى كيكػااين كيرسػداين  الػذاف السػيد جاكػا سػومارنا كالسػيدة سػوميٍت ُت كاحملًتمػُتاحملبوب اىكالد  ٔ
 جناح  لوصوؿ على مهيت ك  ينف على أف يدعوايتعباال ، ك كيشرفاى

 وفيقػػدم ينم رهةػػو كنػػايرة فػػرح املهػػَتة اللػػذمحيػػدة إنػػدا  ليسػػتارم ، اإلمػػاـ بػػوداحملبوبػػوف إ ػػواين    ٕ
 .يف حيايت دائما الدعم كاحلماس

 كبااصوص رزق  أكليا رمحا ك فيت فسفتا رين ك يويوف  تمةك  ألف  زكريا رمحا ك فطرياف أصدقائ   ٖ
فدين يف إكماؿ دراسيت الذين كانوا دائمنا مشةعُت كحم، ٖٕٔٓعاـ   بقسم اللغة العربية أصدقائ

 م كإهتمام على  كم، شكرنا ل
 .بالمبونجبامعة ردين أنتاف  مرحليت احملبوببات  ٗ

  



 

 
 ترجمة الباحثة

  
 ا ربعػػػةمػػػن  ا كىلالبنػػػ  ، جبلػػػُتيف  ٜٜ٘ٔ أبريػػػ  ٚٔبتػػػاري   عزيززززة أيزززو فسزززفتا دوي تكلػػػد

  السيد جاكا سومارنا كالسيدة سوميٍتمن املتدكج  البنات
 اىلالباحثػػػػة  التحقػػػػ مث  ٕٙٓٓيف السػػػػنة  سػػػػوكارجىدئيػػػػة مػػػػن املدرسػػػػة اإلبت   الباحثػػػػةخترجػػػػ 
كاملدرسػة كخترجػ  الباحثػة مػن ، ٜٕٓٓيف السػنة  كإنتهػ  نتػارالثانوية اإلس.مية لرم سكسيس املدرسة 
  ٕٕٔٓ السنةيف جدكنب لتأف  ٔاحلكومية العالية 

بكليػة التبيػة  ٖٕٔٓيف عػاـ انتػاف المبػونب  راديػن جبامعة اإلس.مية احلكوميػة ادراسته  مث كاصل
 كالتعليم بقسم اللغة العربية 

 ةسػػالثانويػة كمدرّ جػدكنب لتػأف  دتػاف سيسػواالتػدريس يف مدرسػة  الباحثػة ت، بػدأ ٕ٘ٔٓيف عػاـ 
 جدكنب لتأف ٔمية املدرسة العالية احلكو  الكشافة يف ةكمشرفأيضا   سة لكوفكمدرّ باإلهافة  للغة العربية  

 ، يف منطقػػة(ٙسيسػػو بنةػػوف )سػػ   يف قريػػة حماهػػرة حقيقيػػة الباحثػػة  ، قامػػ ٕٙٔٓيف عػػاـ   
، ٕٙٔٓديسػما عػاـ  ٕ -أكتػوبر  ٗيف سػبتما   ٕٓيوليػو   ٗٔمنػذ  سفوليح بنياؾ المبونب الوسطى

 بندار المبونب  ٕاملدرسة العالية احلكومية  يفالبح  امليداين بتنفيذ  الباحثة  قام

 
 

  



 

 تقديركلمة شكر و 

احلمػػػد هلل الػػػذل جعػػػ  الّلغػػػة العربيػػػة أفضػػػ  اللغػػػات كالصػػػ.ة كالسػػػ.ـ علػػػى سػػػيدنا حممػػػد سػػػيد 
 العلمية من كتابة  رسالة  ةالكالب يـو امليعاد  أما بعد، فقد إنته  السادات كعلى اله كصحبه اىل

علػػم الًتبيػػة كالتعلػػػيم  ة ا كىل ىفيػػجػػة امامعكط للحصػػوؿ علػػػى الدر شػػر بعػػض ال مقدمػػة إلسػػتيفاء
فهم محتويات القراءة العربية مهارة تحسين كموهوع من هذا البح  هو  لقسم لعليم اللغة العربية

 ئط الذهنيزة لزدى طزالب الصزف الثزانيالقراءة و إسزتراتيجية رسزم الخزراتطبيق طريقة من حالل 
بزونج فزي العزام بنزدر الم 2اإلسزالمية الحكوميزة العاليزة  بمدرسزة العلوم اإلجتماعيةبقسم عشرة 

 .2102/2102الدراسي 

َت مػػػػن املسػػػػاعدة مػػػػن  تلػػػػ  علػػػػى الكثػػػػ الباحثػػػػةصػػػػ  حت، ا البحػػػػ  يف حماكلػػػػة السػػػػتكماؿ هػػػػذ
جهػػة جديػػ  الشػػكر ك التقػػدير علػػى مجيػػ   ةالباحثػػ  قػػدم لػػذل   ، سػػواء املاديػػة أك املعنويػػةا قػػراؼ

 ك بااصوص إىل: اكتابة  ثهل ةالذين شةعوا ك ساعدكا الباحث

ا نوار، املاجسػتَت كعميػد كلػة الًتبيػة جبامعػة راديػن انتػاف اإلسػ.مية   َتاحلاج  /الدكتور  ا ستاذ  ٔ
 احلكومية المبونب 

  حممد عفيػػػ  املاجسػػتَت كنعيػػػك سػػيدقسػػم اللغػػػة العربيػػة  رئيسكػػاجملسػػػتَت  دككد الػػدكتور سػػفرل   ٕ
 فسم اللغة العربية رئيس

 املاجسػتَت ،كونتػور جهايػا كيسػما ك الػدكتور ا كىل ةشػرفكم ةاملاجسػتَت ، سغلى رمضاين ةالدكتور   ٖ
 على اإلنتهاء من الكتابة هذ  الرسالة العلمية ةالباحث افشرفكي رسدافالذاف ي كمسرؼ الثاين

كمجيػػ  املدرسػػات كاملدرسػػُت بقسػػم لعلػػيم الّلغػػة العربيػػة بكليػػة الًتبيػػة كالتعلػػيم جامعػػة راديػػن انتػػاف   ٗ
  لعلمهم ك لربيتهماإلس.مية احلكومية المبونب 

 



 

الصػػ  الثانيػػة عشػػرة ادرسػػة اإلسػػ.مية فبػػد البشػػيذ كمػػدرس اللغػػة العربيػػة ك  مػػديرمسشػػولرجاؿ ك  ٘
، مناهب الدراسية ك ملكػة املسػاعد  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓدراس  بندر المبونب يف العاـ ال ٕاحلكومية 

  إلنتهاء الكتابة هذ  الرسالة العلمية البيانات ٌت الذل أعطون
بنػدر المبػونب  ٕالصػ  الثانيػة عشػرة ادرسػة اإلسػ.مية احلكوميػة على مجي  الطػ.ب كالطلبػات   ٙ

 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓيف العاـ الدراس  
ربيػاى كيكػااين كيرسػداين  الػذاف جاكػا سػومارنا كالسػيدة سػوميٍتالسػيد  ُت كاحملًتمػُتاحملبوب اىكالد  ٚ

إ ػػواين احلبيػػ : محيػػػدة لوصػػوؿ علػػػى مهػػيت ك جنػػاح    ينف علػػى أف يػػدعوايتعبػػاال ، ك كيشػػرفاى
 .إندا  ليستارم ، اإلماـ بودم رهةو كنايرة فرح املهَتة اللذاف يقدماف دائما الدعم كاحلماس

  ليم جامعة رادين انتاف اإلس.مية احلكومية المبونببكلية الًتبية كالتعاملوظفوف   ٛ
 الذل أعطونٌت  البيانات إلنتهاء الكتابة هذ  الرسالة العلمية على أصحايب   ٜ

 ٖٕٔٓملرحليت احملبوبوف للسنة   ٓٔ
  على مجي  جهة الذين شةعوا ك ساعدكا الباحثة لكتابة  ثهاك   ٔٔ

عسػػى أف ينفػػ  البحػػ    القػػارئُت مجيػػ  مػػنعلػػى اإلنتقػػادات ك اإلرشػػادات  ةتوقػػ  الباحثػػل كلػذل  
  القاؤئُتلدل الباحثة ك زيادة املعرفة لدل 

ـ ٕٛٔٓ أكتوبر  ٕٓبندار النبونب،   
 

 عزيزة أيو فسفتا دوي            
ٖٕٔٔٔٓٓٔٗٚ            
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 األول الباب 
 مقدمة

 توضيح الموضوع .أ 
 يعطػػػى أف إىل ةالباحثػػػ تػػػاجحتك  املوهػػػوع هػػػذ  الرسػػػالة العلميػػػة، مػػػن القصػػػد فهػػػم شػػػوء إلجتنػػػاب

 الرسالة العلمية هذا املوهوع على لأكيدا
 لرقية  ٔ

ك يف هذا البح  لرقية  ٕ التعلم يف التقدـ على كدلي  سابي كق  يف مقارنة لرقية ه  الًتقية
عشػرة ادرسػة  العلػـو اإلجتماعيػةبقسػم  ةلدل ق.ب الص  الثانيػيف املدرسة  فهم حمتول القراءة

  بندر المبونب ٕاإلس.مية احلكومية 
 القراءة  ٕ

القػػػراءة هػػػ  كسػػػيلة القػػػراءة لػػػا دكر اجتمػػػاع  مهػػػم جػػػدا يف حيػػػاة اإلنسػػػاف يف كػػػ  العصػػػور  
الصػػاؿ، فضػػ. عػػن حقيقػػة لارريػػة لتػػأثر باالفيػػة االجتماعيػػة  كفقػػا مونتػػور لارجيػػاف الػػيت اقتبسػػها 
زكلاناف يف كتابه "القراءة كمهارة لغة" ، فإف القراءة لا ث.ثة جوان  هامة  أكالن، القراءة ه  أداة 

ة املنتةػػة يف كػػ  فػػًتة مػػن التػػاري  إىل حػػد  الصػػاؿ ثتاجهػػا  تمػػ  مثقػػ   ثانيػػان، لتػػأثر مػػادة القػػراء
كبَت باالفية االجتماعية اليت لطورت هبا  ثالثنا ،  .ؿ الفًتة التاررية ، أنتة  القػراءة املسػةلة 

 3قطبُت  تلفُت دتامنا 
 فهم حمتول القراءة   ٖ

القػػراءة ميكػػن أف ختلػػي انطبػػػاع القػػارئ، إذا كػػاف للقػػارئ منهةيػػػات جيػػدة، كػػ  مػػن لسلسػػػ  
قصػػػة كامملػػػة  ميكػػػن أف لػػػوفر القػػػراءات الًتفيػػػه كاملعرفػػػة للقػػػراء  لػػػذا السػػػب ، هنػػػاؾ حاجػػػة إىل ال

كيف هػػذا  احلساسػػية يف فهػػم حمتويػػات القػػراءة حػػىت ال يكػػوف هنػػاؾ أم سػػوء فهػػم حملتػػول القػػراءة 
 البح  لركد الباحثة يف فهم حمتول القراءة باللغة العربية 
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 قريقة القراءة  ٗ
طريقة، يتكوف موهوع البح  مػن نصػوص للقػراءة مقسػمة إىل أقسػاـ قصػَتة يف لنفيذ هذ  ال

بقائمة الكلمػات الػيت يػتم لػدريس معانيهػا اسػتنادنا إىل السػياؽ أك الًتمجػات أك أك يسبي ك  قسم 
 الصور الداعمة  

 إسًتاليةية رسم اارائذ الذهنية  ٘
هػو شػك  مػن أشػكاؿ الػتعلم الػيت لسػتمدـ لتػدري  القػدرة علػى لقػد   يػةرائذ الذهناارسم 

هػػ  قريقػػة لتشػػةي  الطػػ.ب علػػى ة   رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػرسػػم ااػػرائذ الذهنيػػةحمتػػول املػػواد مػػ  
لػػوين بػػوزاف يف  التسػةي  فقػػذ باسػتمداـ الكلمػػات الرئيسػية كالصػػور  كقػػدـ رسػم ااػػرائذ الذهنيػة

ية هو مفيد لتعظيم إمكانات العق  البشرم عن قريػي اسػتمداـ   رسم اارائذ الذهنٜٗٚٔعاـ 
 4اليسار كالدماغ ا مين يف كق  كاحد 

 الط.ب  ٙ
بشأف الًتبية الوقنيػة  ٖٕٓٓلسنة  ٕٓاإلندكنسية لرقم من قانوف  ٗللفقرة  ٔكفقا من املادة 

تعلم مػا هػو متػاح الػ"أفراد اممهور الػذين حػاكلوا لطػوير إمكانػانم مػن  ػ.ؿ عمليػة  والت.ميذ ه
 على الطريي، كمستول كنوع التعليم" 

 املرحلػة ك االبتدائيػة املرحلػة مسػتول علػى ك اصػة) أف الت.ميػذ هػو اإلندكنيسػية لقاموس كفقا
5  ق.ب ؛(املتوسطة

 

مػػن فهػػم حمتويػػات القػػراءة العربيػػة مهػػارة  يف لرقيػػة  ػػ  هػػو هػػذا البحػػ  مػػن القصػػدكبػػذال  
بقسػم  ةالقراءة ك إسًتاليةية رسػم ااػرائذ الذهنيػة لػدل قػ.ب الصػ  الثانيػلطبيي قريقة .ؿ  

بنػػػػػدر المبػػػػػونب يف العػػػػػاـ الدراسػػػػػ   ٕعشػػػػػرة ادرسػػػػػة اإلسػػػػػ.مية احلكوميػػػػػة  العلػػػػػـو اإلجتماعيػػػػػة
لطبيػػػي قريقػػػة .ؿ  ػػػمػػػن فهػػػم حمتويػػػات القػػػراءة العربيػػػة مهػػػارة  لرقيػػػة ههدفػػػ ك  2102/ٕٛٔٓ

 اارائذ الذهنيةالقراءة ك إسًتاليةية رسم 
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 البحثخلفية  . ب
، ك اصػة اللغػة ا سػرية ال.زمػة للتواصػ  مػ  النػاس اللغػةعػن لعلػم البشػر لقد منذ العصور القدمية 

الػػيت لعػػد  اللغػػة احلاليػػة  إف اللغػػة العربيػػةمػن حػػولم  هػػذا يعػػٍت أف الشػػمى قػػادر علػػى اال ػت.ط مػػ  
احلديثػة  هػذا يػدؿ علػى كجػود  ةالعلػـو كالتكنولوجيػَتة يف لطػوير لػديها مسػامهة كبػ كلغػة دكليػة كاآلف  

 لواص  نشذ بُت العرب كالدكؿ املوجودة يف هذا العامل  
، كه  كاحدة من لغات العامل اليت  ضع  للتنمية اا يتوافي يف هذ  احلالة ه  اللغة العربية اللغة

 ٖٔآليػة   يف سػورة البقػرة ام  التطور االجتماع  للمةتم  كالعلـو  لذكر اآلية أدنػا  عػن أصػ  اللغػة
 يعط  اهلل ع.مة بكلمته:

ـَ ا مْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَهُهْم َعَلى اْلَم.ِئَكِة فَػَقاَؿ أَنِْبُئوين بَِأمْسَاِء َهُؤالِء ِإْف ُكْنتُ   ْم َصاِدِقُتَ َكَعلََّم آَد
 لغالنا املتنوعة : سورة الرـك عن يفسر أيضنا 

ِل َ  يف  ِإفَّ  ۚ  السََّماَكاِت َكاْ َْرِض َكاْ ِتَ.ُؼ أَْلِسَنِتُكْم َكأَْلَواِنُكْم  َكِمْن آيَالِِه َ ْليُ   لِْلَعاِلِمُتَ  آَليَات   ذََٰ
أنػػه يف الواقػػ  يولػػد الشػػمى  هػػدا بػػاهلل مػػ  العديػػد مػػن املػػذكورة اآليػػة نػػا مػػن ، فهممػػن مػػا سػػبي

 6الشمى  ك يف   هالطوير  كا دكات للتحدث  
ك.ـ البشرم، حىت يتسٌت ممي  ا صػوات الػيت يتحػدث هبػا البشػر هػ  ك لغةاليف العربية يسمى 

 يف العصور القدميةـ و فه  هذا هو املاللغة
فضػ. عػن لغػة اإلسػ.ـ دي  لقػرآف، كلغػة آحلػا، لغػة ه  لغة العامل الغريبيف حُت أف اللغة العربية 

باللغػػػة مجيػػػ  القػػػوانُت الدينيػػػة اإلسػػػ.مية مكتوبػػػة  7مػػػ  ألبػػػاع املليػػػارات مػػػن النػػػاس مػػػن سػػػكاف العػػػامل 
 ، لذل  فإف الشمى الذم يريد أف يدرس اإلس.ـ يشعر أنه مضطر لتعلم اللغة العربية  العربية

، لصػبح اللغػة العربيػة موهػوعنا إلدامينػا علػى التنمية  يف عػامل التعلػيمك تعيش الاللغة العربية ه  لغة 
   امامعيةبتدائية إىل املستول مستويات  تلفة من املدرسة اال
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ػػا يف احليػػاة، كجيػػ  أف لتحقػػي هػػذ  احلقيقػػةللعػػ  ال ،  اصػػةن معلمػػ  اللغػػات لغػػة أيضنػػا دكرنا مهمن
، جيػػ  علػػى مدرسػػ  اسػػة بشػػك  عػػاـ  يف احليػػاة اليوميػػةعلػػى كجػػه ااصػػوص كاملعلمػػُت يف  ػػاؿ الدر 

 غة أف يكوف الط.ب ماهرين يف الل اللغة أف يفهموا حقيقة أف الدؼ النهائ  لتدريس اللغة هو
 ، كه : ية هناؾ أرب  مهارات جي  إلقاهنايف لعلم اللغة العرب

 االستماع  ةمهار   ٔ
  الك.ـ ةمهار   ٕ
 القراءة  ةمهار   ٖ
 8 الكتابة ةمهار   ٗ

، عػادة مػا  ػر بع.قػة بعض  يف اكتساب املهارات اللغويةهذ  املهارات مًتابطة كمتصلة ببعضها ال
لغػػة  ، مث نتحػدث با تيػارإىل اللغػة الػيت يتحػػدثها اآلبػاءمنظمػة  يف مرحلػة الطفولػة ، نػػتعلم االسػتماع 

، كبعػػػد ذلػػػ  نػػػتعلم القػػػراءة لعتمػػػد علػػػى حةػػػم كحةػػػم التقيػػػيم، كأفضػػػ  قواعػػػد اللغػػػة كأبسػػػذ اللغػػػة
لعلػػم القػػراءة كالكتابػػة يف املدرسػػة   ، بينمػػا يػػتمنػػتعلم قبػػ  د ػػوؿ املدرسػػة كالكػػ.ـكالكتابػػة  االسػػتماع 

القػػراءة يف اجملتمػػ  احلػػدي  جػػدء الػػيت ال ميكػػن اسػػتبعادها  نػػه بػػدكف هػػذ  املهػػارة سػػيتم إغػػ.ؽ عاملنػػا 
 9كيقتصر على ما هو حولنا  

، لػػيس نقلهػػا الكالػػ يسػػتمدـ القػػارئ أفكػػار  ك االػػه السػػابقة لفهػػم كإجيػػاد جػػوهر الرسػػالة الػػيت ي
عػػن مػػا كراء هػػذ  رمػػوز اللغػػة الػػواردة يف  طػػوط الكتابػػة كلكػػن أيضنػػا بالبحػػ  فقػػذ عػػن قريػػي كسػػر 

( ا هػػداؼ الفكريػػة أك ٔ ، فػػإف الغػػرض مػػن القػػراءة هػػو ث.ثػػة أهػػعاؼ ، كهػػ :الرمػػوز  بشػػك  عػػاـ
، كهػ  احلصػوؿ علػى ليػة أك املرجعيػة( ا هػداؼ العمٕ، ؿ على املعرفػة كلوسػيعها، كه  احلصو املعرفية

ة املشػػػػػاعر أك ( ا هػػػػػداؼ الفعالػػػػػة كالعاقفيػػػػػة للبيػػػػػٖ، ك كيفيػػػػػة القيػػػػػاـ بشػػػػػ ء مػػػػػارشػػػػػادات حػػػػػوؿ  إ
 10 االحتياجات النفسية
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، جيػ  علػى لفهم الػنى بشػك  مسػتق   كلػذل لط.ب يدرب االغرض الرئيس  من القراءة هو ل
بشػك  ، سػواء ب بنشاط يف عملية فهم حمتػول الػنىاملعلم لنفيذ اسًتاليةية التعلم اليت لشارؾ الط.

، جي  على املعلمُت أيضنا استمداـ اسػًتاليةيات الػتعلم باإلهافة إىل ذل  11 فردم أك يف  موعات
 يف لعلم اللغة العربية  اصةن يف لعليم مهارات القراءة  

العربية ليس با مر السػه  علػى الطػ.ب العػرب أنفسػهم كمػا لعلػم كزارة ااارجيػة يف اللغػة  لعلم 
لعلػػػم اللغػػػات ا جنبيػػػة، مثػػػ  اإلجنليديػػػة كالفرنسػػػية، باإلهػػػافة إىل يسػػػهلوف ب حػػػىت أنػػػه يقػػػاؿ إف العػػػر 

، من أف يتعلموا لغتهم اااصة  هذا يرجػ  إىل أسػباب  تلفػة  كاحػد مػنهم هػو عػدد املفػردات اللغتُت
 12اليت لديها يشعر من معٌت للكلمة  كجي  أف يتقن هذا من قب  متعلم  اللغة 

 العربيػة علػى الػرغم مػن لػوفَت بعػض لى الًتمجة من املعلم لفهم القراءةععادة ، الط.ب يف املدرسة
امديػػػدة  القيػػػود املفركهػػػة علػػػى الطػػػ.ب يف الػػػتمكن مػػػن املفػػػردات العربيػػػة أيضػػػا العقبػػػات  املفػػػردات

 للط.ب يف قراءة النى العربية  
اعة الطػػ.ب مشػػكلة أ ػػرل كثػػَتا مػػا لواجػػه يف لعلػػم قػػراءة اللغػػات العربيػػة أم عػػدـ الشػػعور بشػػة

، قائهكالشعور بااوؼ هو  طأ ممارسة قراءة النصوص العربية كاستنتاج حمتويات القػراءة مػن قبػ  أصػد
حػػىت يشػػعر شػػعور بالشػػةاعة الػػيت جيػػ  أف لكػػوف موجػػودة يف الطػػ.ب ال يػػداؿ نػػاقى جػػدا كال حػػىت 

جػػػدنا يف عمليػػػة  ، فػػػإف عوامػػػ  املعلػػػم أيضنػػػا مػػػؤثرةاإلهػػػافة إىل عوامػػػ  الطػػػ.ب أنفسػػػهمينظػػػر بعػػػد  ب
التعلم  ال يداؿ لطبيػي ا سػلوب املسػتمدـ بشػك  شػائ  مػن قبػ  املعلمػُت يف لعلػم اللغػة العربيػة رليبػان 

 بالطريقة الك.سيكية عن قريي القراءة مث لرمجة القراءة  
 كهػذا مػػا جيعػػ  الطػػ.ب أكثػػر كسػػوالن كملػػ.ن يف ممارسػػة القػػراءة العربيػػة بينمػػا جيعلػػوف بيئػػة الػػتعلم يف

، فػػػػإف لطبيػػػػي املعلمػػػػُت علػػػػى أسػػػػالي  ة كغػػػػَت منتظمػػػػة  باإلهػػػػافة إىل ذلػػػػ الفصػػػػ  الدراسػػػػ  سػػػػلبي
كاسػػػػًتاليةيات الػػػػتعلم يف اللغػػػػة العربيػػػػة مػػػػنمفض للغايػػػػة  هػػػػذا يرجػػػػ  إىل املرافػػػػي احملػػػػدكدة املتاحػػػػة يف 

لم اللغػة سًتاليةية يف لعاملدرسة  على الرغم من أف هذا ال ينبغ  أف يستمدـ كعذر لعدـ استمداـ ا
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، ب  ميكن أف يػتم مػن قبػ  املعلمػُت يف صن  كسائ  اإلع.ـ التعليمية، ليس من الصع  ،  نهالعربية
 اللغة العربية   يدرسوفالذين 
، ك اصػػة باللغػػة العربيػػة جيػػ  أف يكػػوف هنػػاؾ فهػػم معقػػد كشػػام  .بمارسػػة مهػػارات قػػراءة الطػػمل

للمواد ك مفهـو التعلم العػريب  املفتػاح لتػدريس اللغػة العربيػة هػو فهػم حػوؿ لسػليم املػواد كاالبتكػار يف 
   عملية التعلم كا تيار املواد املناسبة كفهم كيفية التدريس بشك  جيد   

، ميكػن أف ا كفقنػا الحتياجػات الػتعلم للطػ.باليت يتم لرليبهك رسم اارائذ الذهنية م  اسًتاليةية 
لساعد يف التغل  على مشكلة قراءة الط.ب كما هو مذكور  ميكن للصػور املمتعػة الػيت يػتم لقػدميها 

 أف لضي  اهتماـ الط.ب إىل القراءة كلصبح نقطة جذب  اصة يف لعلم فهم النى العريب   
جتنػػ  لشػػب  املتعلمػػُت كػػاف هنػػاؾ اسػػتمداـ أسػػالي  ككسػػائ  اللغػػة يف التػػدريس ك  لتبسػػيذ معلػػم

ميكػن أف لسػاعد املعلمػُت علػى  منهػااإلع.ـ، كاسًتاليةية، كهكذا دكاليػ   بسػب  باسػتمداـ كاحػد 
، مث انتمابػػه جيػػ  أف الشػػركة املصػػرية ل.لصػػاالت بػػات مػػ  ا هػػػداؼ لػػدل الطػػ.بلقػػد  الػػدركس 

،   باإلهػافة إىل ذلػ املقصػودةة علػى النتػائب مابػات مػؤثرة للغايػ  هذ  االنتحتديدهامت كالغايات اليت 
 فإف اال تيار الصحيح سيؤدم إىل التعلم التثقيف  املوايت كالتحدم  

 من بينها:  لعربية كلغة أجنبية لديه عدة قرؽلعلم اللغة ا
 الًتمجة كالقواعد   ٔ

التعلم من حفػ  القواعػد  الًتمجة  لتكوف أنشطةك النحوية  الطرييهذ  الطريقة ه  مديب من 
ال يػػتم النحويػػة كلرمجػػة الكلمػػات بػػدكف سػػياؽ مث لرمجػػة القػػراءات القصػػَتة كالتفسػػَتات  يف حػػُت 

 ، حىت لو مت لقدميه فقذ عند الضركرة  إعطاء التدري  على الك.ـ
 الطريقة املباشرة  ٕ

نػػاؾ  إذا كانػػ  ه، يسػػتمدـ املعلػػم لغػػة أجنبيػػة مباشػػرة كلغػػة للتعلػػيم  لطبيػػي هػػذ  الطريقػػة عنػػد
، كالتظػاهر مػ  يعٍت استمداـ الوسائ  التعليميػة ، فإف املعلمكلمات يصع  على الط.ب فهمها

 اإلمياءات ككصفها كما إىل ذل   
 قريقة الفم  ٖ



 

قريقػػػة لطبيػػػي دتػػػارين اللغػػػة  فظػػػ ، كلكػػػنال اإلصػػػ.ح كقريقػػػةهػػػذ  الطريقػػػة مشػػػاهبة لطريقػػػة 
السػرد مػ  فمػه  يػتم لػدري  الفػم باسػتمرار علػى التعػود الشفهية الػيت لركػد علػى السػرد اللفظػ  أك 

 ، بانسةاـ كللقائ   بط.قةعلى التحدث 
 قريقة القراءة   ٗ

، يتكوف موهوع البح  مػن نصػوص للقػراءة مقسػمة إىل أقسػاـ قصػَتة يف لنفيذ هذ  الطريقة
لًتمجػات أك بقائمة الكلمػات الػيت يػتم لػدريس معانيهػا اسػتنادنا إىل السػياؽ أك اأك يسبي ك  قسم 
 الصور الداعمة  

  Mim-memقريقة   ٘
 أك حفػر النحػوللنفيذ هذ  الطريقة، يف أنشػطة الػتعلم مػ  هػذا ا سػلوب ثػدث دكف عػرض 

 كالقواعػدككزارة شػؤكف املػرأة ممارسػة باسػتمداـ املفػردات  ،قواعد اللغة كبناء امملة أك هيك  احلفر
 13 هو الباع أك لقليد املعلم أك املماين ا صل 

بػػدأ علمػػاء اللغػػة بتحويػػ  انتبػػاههم إىل امانػػ  النفسػػ  لػػتعلم اللغػػة  يػػتم دراسػػة املتغػػَتات املمتلفػػة 
ا يف اػػ sٜٓٙٔالػػيت لػػؤثر علػػى لعلػػم اللغػػة بشػػك  مكثػػ   ظهػػرت االبتكػػارات املنهةيػػة يف مجيػػ  أ ػػاء 

    Suggestopedia، أسالي  ذل  أسالي  املعلم الصام ، كقرؽ التعلم املشورة
مػػ  النتػػائب النهائيػػة مػػن  البحػػ  ايف هػػذ قػػراءةالهػػ  قريقػػة الباحثػػة  اسػػتمدمهاإحػػدل الطػػرؽ الػػيت 

 الط.ب ميكن قراءة كفهم حمتول النى   
 ، اا يف ذل : ع من أنشطة القراءةكفقا  فندم هناؾ عدة أنوا 

 القراءة امهرية  ٔ
 قراءة من  .ؿ: ما يتم الًتكيد عليه بشك   اص هو القدرة على اليف هذا النشاط 

أك غَتهػػا مػػن الصػػفات  املمػػارجاحلفػػاظ علػػى دقػػة الصػػوت للغػػة العربيػػة، حيػػ  يف كػػ  مػػن   أ 
 الصوت  

 اإليقاعات كالتعبَتات الصحيحة اليت لص  مشاعر املؤل     ب 
 ، ال راكد كمتكرر  على  و سلس  ج 
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 إي.ء االهتماـ لع.مات الًتقيم أك ع.مات الرسم )ع.مات الًتقيم(    د 
تػوم علػى جوانػ  فنيػة  لػيس  الػيت لسػمى "القػراءة التقنيػة" حت امهريػة، فػإف القػراءة كم  ذل 

 ، لديه القدرة على قراءة هذ  التقنية بفعالية  املتحدثُت ا صليُت، حىت ك  شمى
 ةصمالالقراءة   ٕ

، مػن ةصػمال، سواء النقاط كالتفاصي   يف نشاط القػراءة ندؼ إىل اكتساب الفهم الصمةالقراءة 
كرم إنشػػػاء جػػػو فصػػػ  دراسػػػ  مػػػنظم  يػػػ  يسػػػمح للطػػػ.ب بػػػالًتكيد علػػػى القػػػراءة  القػػػراءة الضػػػر 

 : عنامسدية جي  أف لتةن  
 ،  الغناء، ك  من  رد حتري  الشفا  أ 
 لكرار القراءة  ب 
 استمداـ السبابة أك حركات الرأس    ج 
 القراءة السريعة  ٖ

علػػى القػػراءة بشػػك  أسػػرع  الغػرض الرئيسػػ  مػػن القػػراءة هػػو لشػػةي  كلػػدري  الطػ.ب علػػى امػػرأة
، ال بػػالفهم  يف هػػذ  القػػراءة السػػريعة مػػن عػػادانم  السػػرعة هػػ  الػػدؼ كلكػػن ال ميكنػػ  التضػػحية

، ال فقػػذ مػػ  النقػػاط الرئيسػػية  كمػػ  ذلػػ ، كلكػػن مػػن الطػػ.ب فهػػم لفاصػػي  حمتػػول الػػنىُيطلػػ  
 ميكن استمداـ ك  مواد القراءة كمواد القراءة السريعة  

 ائيةطتماالساءة القر   ٗ
طائية هو إعطاء الط.ب دتريننا سريعنا للقراءة كالتمت  اا يقرؤكنه  الػدؼ هػو تمهدؼ القراءة االس

 لعديد االهتماـ كح  القراءة  
 تحليلية القراءة ال  ٘

الغرض الرئيس  من القراءة التحليلية هو لدري  الط.ب على القػدرة علػى العثػور علػى املعلومػات 
باإلهػػػػافة إىل ذلػػػػ  ، يػػػػتم لػػػػدري  الطػػػػ.ب علػػػػى أف يكونػػػػوا قػػػػادرين علػػػػى مػػػػن املػػػػواد املكتوبػػػػة  

 14 استكشاؼ كإظهار املعلومات التفصيلية اليت لعدز ا فكار الرئيسية املقدمة من قب  املؤل 
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مة يف الدراسة  القراءة التحليلية كنوع من القراءة املستمد ةالباحث ت، ا تار من أنواع القراءة أع. 
، باإلهػػػافة إىل قدرلػػػه علػػػى لػػػدري  قػػػدرة الطػػػ.ب علػػػى القػػػراءة بشػػػك  صػػػحيح ٌت نػػػه هبػػػذا املعػػػ

كصػػحيح ، ميكػػن للطػػ.ب أيضنػػا البحػػ  عػػن املعلومػػات كالفهػػم يف نػػى القػػراءة  لػػدعم اسػػًتاليةية 
  رسم  رائذ العق هذا الكال  اليت لنطبي على 

أك رسػػػػم ااػػػػرائذ الذهنيػػػػة  ٜٗٚٔوزاف أكؿ مػػػػرة يف عػػػػاـ بػػػػيف قدمػػػػه لػػػػوين رسػػػػم ااػػػػرائذ الذهنيػػػػة 
املؤسسػة العامػػة االعتبػػار هػػو اسػػًتاليةية لتعظػػيم إمكانيػات العقػػ  البشػػرم باسػػتمداـ الػػدماغ ا ميػػن 

 15كا يسر يف نفس الوق  
أكثػر هػو رسػم فػٍت ميكنػه مواءمػة عمليػة الػتعلم مػ  أعمػاؿ الػدماغ الطبيعيػة  رسم اارائذ الذهنيػة 

رسػػػم ااػػػرائذ ن التعلػػػيم كا عمػػػاؿ كاحليػػػاة اليوميػػػة  شػػػمى يف كػػػ  مػػػيسػػػتمداـ مليػػػوف  ٖٓٓمػػػن 
 هو الطريقة ا كثر فعالية للد وؿ إىل املمدف من كإىل الدماغ كختدينه كإزالته  الذهنية 

للمػيى، كثػَتا، كهػ : رسػم ااػرائذ الذهنيػة  كلطبيػي يف  اؿ التعليم كالتعلم كسػهولة االسػتمداـ 
 16الوق   إدارة، حتلي لدري ، ، ـ كتابة،  ضاستعرا

 : باإلهافة إىل استمداـ رسم اارائذ الذهنية، من املفيد أيضنا
لطػػوير كحتليػػ  ا فكػػار / املعرفػػة كمػػا يػػتم عػػادة أثنػػاء عمليػػات التعلػػيم كالػػتعلم أك االجتماعػػات أك   أ 

 كرش العم   
لسهي  عملية العص  الذهٍت  ف ا فكار اليت مل يػتم لسػةيلها بسػهولة مػن السػه  صػبها علػى   ب 

 ة من الورؽ  قطع
 كقويلة كال يسه  رؤيتها بسهولة لبسيذ بنية ا فكار كا فكار اليت كان  يف ا ص  معقدة  ج 
 حدد املعلومات استنادنا إىل ش ء يعتا مهمنا ككفقنا للغرض    د 
 17الربذ م  بعضها البعض  املادةفهم يف ذل  الوق  للتعلم  هنا ميكن عرض  لرقيةلسري  ك   ق 
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  Alamsyah Said dan Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences Mengajar Sesuai 

Kerja Otak dan Gaya Belajar Siswa, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 172.  
16

 Susanto Windura, Brain Management Series for Learning Strategy Be An Absolute Genius! Panduan 

Praktis Learn How To Learn Sesuai Cara Kerja Alami Otak, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 69-70.   
17

 Doni Swadarma, Penerapan Mind mapping ping dalam kurikulum pembelajaran, (Jakarta: Elex Media 
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أيضػا لػه مدايػا كعيػوب  كوردينػ  رسػم ااػرائذ الذهنيػة باإلهافة إىل االستمدامات املذكورة أع.  
 هناؾ مخسة ، كه : رسم اارائذ الذهنية من مدايا 

 التعلم سيكوف مثَتا ل.هتماـ  نه يبدأ من مشكلة حقيقية    ٔ
 ميكن لدري  لدفي العق  للط.ب ذكم الصلة بدراسة املشاك     ٕ
 التعاكف بُت الط.ب  ف التعلم يتم يف  موعات   لرقيةميكن   ٖ
 يقـو الط.ب بإصدار أفكارهم أك أفكارهم بطريقة جيدة كمنهةية    ٗ
 18من املمكن للط.ب معرفة كفاءنم بقدر قدرانم   ٘

 هناؾ ث.ثة ، كه :    كرينويتكفقا ل  رسم اارائذ الذهنية    عيوب من
 يشارؾ فقذ الط.ب النشطُت    ٔ
 ليس دتاما الط.ب الذين يدرسوف    ٕ
رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة  يتنػػوع الطػػ.ب  يػػ  يكػػوف املعلػػم غارقنػػا يف التحقػػيرسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة   ٖ

 19الط.ب 
مفيػػػدة جػػػدا يف لعلػػػم كجتميػػػ  كختػػػدين الكثػػػَت مػػػن رسػػػم ااػػػرائذ الذهنيػػػة مػػػ  مدايػػػا كعيػػػوب أعػػػ.  

رسػم ااػرائذ الذهنيػة ، ممػا يتػيح سػهولة الوصػوؿ إىل التػذكر دتامػا  ملعلومػات كجتميعهػا بطريقػة قبيعيػةا
، أصػػبح مػػن ا سػػه  ت املعلومػػات الػػيت لػػد   إىل الػػرأس، كهػػ : كلمػػا زادأيضػػان لػػه نقػػاط قػػوة أ ػػرل

ديػدة بكػ  املعلومػات املوجػودة امعلومػة امللذكَت املعلومات  ميكن  القياـ بذل  عػن قريػي ربػذ كػ  
ة بكػػػ  جػػػدء مػػػن املعلومػػػػات يف يف الػػػدماغ(  كلمػػػا ازدادت ركابػػػذ الػػػذاكرة املرفقػػػبالفعػػػ  يف املكتبػػػة )

كلمػػا زادت   رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة، أصػػبح مػػن ا سػػه  "لوصػػي " أم معلومػػات مطلوبػػة  مػػ  الػػرأس
 20، كلما كاف من ا سه  التعلم كمعرفة املديد معرفت  كلعلم 

كما الوسائ   ي  ميكن للط.ب  اارائذ الذهنيةرسم اسًتاليةية  البحثةض  ليف هذا االقًتاح، 
فهم النى أسه  كممتعة كختدينهػا يف الػذاكرة،  يػ  مػن املتوقػ  أف لسػاعد املتعلمػُت علػى فهػم الػنى 

   رسم اارائذ الذهنيةاستمداـ 
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20
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مدرسػة العاليػػة  عشػرة يف يف مػػدرس اللغػة العربيػة الثػاين ةباحثػالكبنػاء علػى امل.حظػات الػيت أجراهػا 
 قريقػػة للغػػة العربيػػة يف لعليمػػهامػػدرس يسػػتمداـ بنػػدر المبػػونب أنػػه  ػػ.ؿ هػػذا الوقػػ   ٕاإلسػػ.مية 

فهػػم الػػنى  يقػػرأ  عػػن الطػػ.ب يفحػػ  املعلػػم ي.لكػػن ال القػػراءةكذلػػ  باسػػتمداـ أسػػالي  ، القػػراءة
املعلم النى، مث يتبعه الط.ب، مث يطل  من الط.ب قرح أسئلة حوؿ املفػردات الػيت مل يػتم فهمهػا، 

 21يف الكت  املدرسية  التمريناتالط.ب يفع  مث 
 ٕمدرسػة العاليػة اإلسػ.مية  عشرة يف مدرس اللغة العربية الثاينيف  الباحثةأكهح نتائب املقاب.ت 

القػػراة  أسػػتمدـ قريقػػة  مهػػارة إىل  مناسػػباباسػػتمداـ أسػػالي  يف لنفيػػذ عمليػػة الػػتعلم المبػػونب بنػػدر 
، مث الػػيت مل يفهمػػوهم املفػػرداتاملتعلمػػُت، مث سػػأؿ الطػػ.ب عػػن يتابعػػه حيػػ  قػػرأت الػػنى، مث  القػػراءة

  رسم اارائذ الذهنيةكمل أستمداـ قريقة يف الكت  املدرسية   بفع  الط.ب التمرينات
العاليػػة اإلسػػ.مية  يف مدرسػػة ة عشػػر  قػػ.ب الصػػ  الثػػاين لػػدل قائمػػة بنتػػائب ا تبػػارفيمػػا يلػػ  

 بندار المبونب  ٕ احلكومية
 0 الجدول.

العالية اإلسالمية  في مدرسة ة عشر  ةطالب الصف الثاني لدى قائمة بنتائج اختبار
 بندار المبونج. 2 الحكومية

  البيان  قيمةال  KKM  االسم  رقم
  كام   21  ٓٛ ادي. ركدنا   ٔ
 كام   21  ٓٛ  أجونب سكتياقرا  ٕ
 غَت كام    01  ٓٛ امس  حسٌت   ٖ
  كام    20  ٓٛ  بينتانب أيرالجن   ٗ
 غَت كام    50  ٓٛ ديندا أككنوؿ أ    ٘
 غَت كام    00  ٓٛ   ذكرة كرة  ٙ
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 غَت كام    1 0  ٓٛ أيد سليماف  ٚ
 غَت كام    50  ٓٛ   أريا فكرم  ٛ
  كام    20  ٓٛ مجيلة البنةسيت   ٜ

  كام    21  ٓٛ إقباؿ موالنا   ٓٔ
 غَت كام    50  ٓٛ   إرساد ركما  ٔٔ
  كام    21  ٓٛ جولياف آرم   ٕٔ
  كام    21  ٓٛ  لدا سيفينا ر    ٖٔ
 غَت كام    1 0  ٓٛ موالنا إبراهيم   ٗٔ
  كام    21  ٓٛ حممد عديد حكيم   ٘ٔ
  كام    21  ٓٛ ـ  فوزاف أكا   ٙٔ
 غَت كام    01  ٓٛ ـ  فااسياف   ٚٔ
 غَت كام    51  ٓٛ إرفا قريي ـ   ٛٔ
 غَت كام    01  ٓٛ ـ  سلماف   ٜٔ
 غَت كام    50  ٓٛ نادية زهر  ج   ٕٓ
 غَت كام    00  ٓٛ ناندا أيو نوفا   ٕٔ
 غَت كام    50  ٓٛ نديياف فانيا ر    ٕٕ
 غَت كام    51  ٓٛ نيا اككتافياين   ٖٕ
 غَت كام    01  ٓٛ  كديانيتنوفيا   ٕٗ
  كام    20  ٓٛ بولرم جيتا   ٕ٘
 غَت كام    00  ٓٛ  أكلام بولرم   ٕٙ
 غَت كام    0 5  ٓٛ رمض   ٕٚ
 غَت كام    51  ٓٛ ررواف فاليه    ٕٛ



 

 غَت كام    50  ٓٛ ريداؿ أمحد   ٜٕ
 غَت كام    01  ٓٛ سالسابليا سوفانييت   ٖٓ
  كام    20  ٓٛ سارة سلسابيلية   ٖٔ
 غَت كام    50  ٓٛ  سكار دكم سفطرم  ٕٖ
 غَت كام    01  ٓٛ  س. أككتايف  ٖٖ
 غَت كام    50  ٓٛ سينيا مونيكا   ٖٗ
 غَت كام    51  ٓٛ   لرم كحيوين  ٖ٘
 غَت كام    00  ٓٛ كاهيو فيدك   ٖٙ
  كام    21  ٓٛ كىل ربي  ساين   ٖٚ
  كام    21  ٓٛ   كندا فطريياين  ٖٛ
 غَت كام    00  ٓٛ كندم سفَتا  ٜٖ
 غَت كام    00  ٓٛ يوف يونَت   ٓٗ

   المبونببندار  ٕ العالية اإلس.مية احلكومية صدر: قائمة ا تبار نتائب الط.ب من الص  الثاين عشر يف مدرسةامل

 2 الجدول.
 خالصة

 ٝ   عدد الطالب  قيمة  معلومات  رقم
 ٝ   ٘ ٕٖ  ٖٔ  ٘ٚ  كام    ٔ
 ٝ من   ٘ ٚٙ  ٕٚ  ٘ٚ> غَت كام    ٕ

 ٝ   ٓٓٔ  ٓٗ عدد 

مػػػن الصػػػ  الثػػػاين عشػػػر يف قالبنػػػا  ٓٗ، ميكػػػن م.حظػػػة أنػػػه مػػػن بػػػُت اسػػػتنادنا إىل امػػػدكؿ أعػػػ. 
  ، لكػػوف النسػػبة املئويػػة للمعػػايَت للطػػ.ب كمػػا بنػػدار المبػػونب ٕ العاليػػة اإلسػػ.مية احلكوميػػة مدرسػػة

ٝ ، ٘ ٕٖقالبنػا بنسػبة  ٖٔيص  إىل  الذين حصلوا على نتائب كاملة مايل : النسبة املئوية للط.ب 



 

 يػداؿ ٝ  هذا يدؿ على أف فهم نى الطػ.ب ال٘ ٚٙقال  بنسبة  ٕٚغَت املكتملة بقدر  كاملعايَت
                             منمفض جدا  

  االحتػػاد القػػراءة، جيػػ  أف يكػػوف هنػػاؾ لغيػػَت مػػن عمليػػة الػػتعلم يف مػػن املشػػاك  الػػيت مت شػػرحها
، جي  على املعلم إلقاف عدة هم الط.ب للنى اللغة العربيةف لرقيةالوقٍت للعماؿ يف اململكة املتحدة 
فضػػػ. عػػػن   راءةقػػهػػ  قريقػػػة ال العربيػػػةميكػػػن لطبيقهػػػا يف لػػدريس  قريقػػة الػػػتعلم  إحػػدل الطػػػرؽ الػػيت

 فهم الط.ب للنى العربية   ًتقيةل ذهنيةالرائذ اارسم ، كاحد منها هو استمداـ االسًتاليةيات

الصػػعوبات الػػيت يواجههػػا الطػػ.ب يف لعلػػم اللغػػة العربيػػة ، ال سػػيما يف فهػػم الػػنى العػػريب بسػػب  
نقى املعرفة باللغة العربية لدل الطػ.ب أنفسػهم كاملعلمػُت الػذين يسػتمدموف أقػ  مػن احلػد ا قصػى 

 جعػػػػ  الطػػػػ.ب علػػػػى أف يصػػػػبحوا رلابػػػػة كأقػػػػ  التعلػػػػيمللطريقػػػػة كاالسػػػػًتاليةيات  كلػػػػذا فػػػػإف عمليػػػػة 
بالبحػػػ  يف عمليػػة لػػػدريس كلعلػػػم اللغػػة العربيػػػة مػػػن  الباحثػػةتم نػػػلػػػذل   فهػػػم الػػنى  يفأيديولوجيػػة 

اسػػًتاليةيته قريقػػة القػػراءة ك  القػػدرة علػػى فهػػم حمتػػول القػػراءة العربيػػة مػػن  ػػ.ؿ لطبيػػي لرقيػػة ػػ.ؿ " 
 بنػدر المبػونب ٕالصػ  الثانيػة عشػرة ادرسػة اإلسػ.مية احلكوميػة قػ.ب  لدل ذهنيةالرائذ اارسم 

  "   ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓيف العاـ الدراس  
 البحث مشكلة . ت

علػى النحػو ا البحػ  شػكلة يف هػذاملأعػ. ، فػإف  الباجثػةكبناء علػى كصػ  املشػكلة الػيت كصػفها 
زيػػادة فهػػم حمتويػػات يقػػدر علػػى ذهنيػػة الرائذ ااػػك إسػػًتاليةية رسػػم القػػراءة التػػا : هػػ  لطبيػػي قريقػػة 

بنػدر المبػونب يف العػاـ  ٕالص  الثانية عشرة ادرسة اإلس.مية احلكومية ق.ب  لدلالقراءة العربية 
 ؟  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالدراس  

 فرضية ال . ث

الفرهػػػية هػػػ  كوحػػػدة مػػػن اإلجابػػػات املؤقتػػػة ملشػػػاك  البحػػػ ، حػػػىت لثبػػػ  مػػػن  ػػػ.ؿ البيانػػػات 
  مت دتاشيا م  رأم سوغيونو بأف الفرهػية هػ  إجابػة مؤقتػة لصػياغة مشػاك  البحػ ، حيػ 22اجملمعة 
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التعبػػَت عػػن صػػياغة مشػػاك  البحػػ  يف شػػك  مجػػ  ا سػػئلة  قػػاؿ مؤقتنػػا،  ف اإلجابػػات الػػيت يقػػدمها 
 23املعلموف لستند إىل نظريات مت احلصوؿ عليها من  .ؿ مج  البيانات 

، كهػ  عبػارة  ثيػةمن كجهة النظر أع.  ، ميكن م.حظة أف لعري  فرهية هػو إجابػة مؤقتػة مػن 
كمػػا يلػػػ :   البحػػ  اكال لػػداؿ  اجػػة إىل إثبػػػات  عندئػػذ لكػػوف فرهػػية العمػػػ  يف هػػذال لػػداؿ هػػعيفة 

فهػم حمتويػات القػراءة العربيػة  لرقيػةيقػدر علػى ذهنيػة الرائذ ااػك إسًتاليةية رسػم القراءة لطبيي قريقة 
بنػػدر المبػػػونب يف العػػاـ الدراسػػػ   ٕالصػػ  الثانيػػػة عشػػرة ادرسػػػة اإلسػػ.مية احلكوميػػػة قػػػ.ب  لػػدل

ٕٓٔٛ/ٕٜٓٔ  

 أهداف البحث   ج

، الغػػرض مػػن البحػػ  هػػو لقػػد  النوايػػا دؼ العػػاـ للبحػػوث  يف هػػذ  احلالػػةهػػدؼ البحػػ  هػػو الػػ
ك  قريقػػة القػػػراءةتطبيػػػي و لهػػ البحػػػ  اكا هػػداؼ املػػػراد حتقيقهػػا يف هػػذ 24الػػواردة يف أنشػػطة البحػػػ  

الصػػػ  الثانيػػػة عشػػػرة قػػػ.ب  لػػػدل القػػػراءة حمتويػػػاتيف فهػػػم  يف جتسػػػُت ااػػػرائذ الذهنيػػػةاسػػػًتاليةية 
  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓبندر المبونب يف العاـ الدراس   ٕادرسة اإلس.مية احلكومية 

 ، كه :  من املتوق  أف يكوف الغرض من هذا البح  مفيدنا ممي  ا قراؼ

 لمدرسة ل   أ

جػػودة لعلػػيم الطػ.ب مػػن أجػػ  حتقيػػي أهػػداؼ لعليميػػة  لرقيػػةكمسػامهة يف التفكػػَت يف التغيػػَتات ك 
 أفض   
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 للمعلمُت    ب

ا للط.ب يتمت  املعلموف ، كهو الشك  الذم ثظى الطػ.ب  مػ  هػذا ، نأمػ  بدكر مؤثر جدن
 أف يوفر املديد من املد .ت كاملعرفة للمعلمُت  

 الط.ب   ح
لقػػػد  أسػػػالي  كاسػػػًتاليةيات لعلػػػم مثػػػَتة ل.هتمػػػاـ للطػػػ.ب حػػػىت يتلقػػػى الطػػػ.ب مػػػواد بسػػػركر 

  كليس قسرينا  

 لبحث منافع ا   خ
 نظريا   ٔ
 فهم النى العريب الط.ب ًتقيةل رسم اارائذ الذهنيةإسًتاجتية لقد  مسامهة إجيابية لتطوير    أ

منظمة العفو الدكلية سيباج إشارة إلهافة املعرفة من املعلمُت، ك اصة فيمػا يتعلػي بالعوامػ  الػيت    ب
القػػراءة فهػػم احملتػػول  ًتقيػػةكبالتػػا  فػػإف احلاجػػة إىل أسػػالي  كاسػػًتاليةيات ل ،القػػراءة الػػتعلملعيػػي 
  العربية اللغة

 اعملي  ٕ
ا سػػػالي  كاالسػػػػًتاليةيات  لرقيػػػػةمػػػ  أسػػػلوب ككسػػػػائ  اإلعػػػ.ـ، ميكػػػن للمدرسػػػػُت إمػػػا لوقػػػ  ك    أ

 ًتقيػةميكػن أف لػتم علػى النحػو ا مثػ  ل رسم اارائذ الذهنيػةاملستمدمة،  ي  لنفيذ التعلم م  
 الفهم الط.ب    قراءةحمتويات 

 صوصػا ااػػا  رسػم ااػرائذ الذهنيػػة، كاملهػارة يف لقػػد  املػواد مػػ  كإلقػافحتفيػد املعلمػُت إلعػػداد    ب
 الط.ب    القراءة حمتوياتفهم  ًتقيةل

  



 

 الثاني الباب
 نظريةالمؤسسة ال

  ةقرأال   أ
 القراءة  تعريف  ٔ

 Ulin Nuhaكماقػاؿ لعريفػات  تلفػة مػن عػدة مصػادر    ةالباحثػصػ  تفالقػراءة مػن لتعريػ  معػٌت 
يف كتابػه أف القػػراءة هػػ  القػدرة علػػى إدراؾ كفهػػم حمتويػات شػػ ء مكتػػوب )رمػوز مكتوبػػة( مػػن  ػػ.ؿ 
قراءة أك استق.ب يف الكبد  القراءة ملعرفة كفهم مضموف ما هو مكتوب )بواسطة صػريح أك فقػذ يف 

 مكتػػوب  القػػراءة هػػ  عمليػػة التواصػػ  بػػُت سػػ ءنطػػي أك لتوهػػيح  هاكميكػػن أيضػػا أف لفسػػر  الكبػػد( 
ع.قػة املعرفيػة بػُت اللغػة الشػفوية مػ  اللغػة كهنػاؾ  تهاالقارئ م  الكال  من  .ؿ النصوص اليت كتب

ولعلم هػػالقػػراءة   ةمهػػار  يقػػوؿ أفالعربيػػة املبتكػػرة لعلػػم يف الكتػػ  االسػػًتاليةيات  Izzanاملكتوبػة  كفقػػا 
 25  بشك  صحيح كفهم ما يقرأكف أف يقراء ت.ميذالقراءة كالدؼ  ي  ميكن لل

لوفر القراءة العديد من الفوائد للحياة البشرية  يف لطػوير العلػـو كالتكنولوجيػا يتطلػ   لػي النػاس 
ػػػ ا سػػػيديد مػػػن الػػػذين ثبػػػوف القػػػراءة  سيكتسػػػ  ا شػػػماص الػػػذين ثبػػػوف القػػػراءة معرفػػػة كفهمن ا جديػػػدن

رين  جتػارب اآل ػػ، مػن  ػػ.ؿ القػراءة الػػيت ميكػن أف يسػػتفيد منهػا املػػرء يف الغالػ  مػػن حتسػُت ذكػػائهم
ن قراءلػه  لتطلػ  ، كثػَت مػن النػاس الػذين قػرأكا جبػد لكنػه مل جيػد شػيئا مػالقراءة لتطلػ  مهػارة كلعويػد

كػن القيػاـ هبػا مػ  ا نشػطة ا  ػرل، مثػ  ، القػراءة ال ميالقراءة الًتكيد، إلقاف الكلمات كسرعة القراءة
  ، كغَتها كالك.ـ,، كاالستماع ، الكتابة

، ءة هػ  كسػيلة الصػاؿكر اجتماع  مهم جدا يف حياة اإلنساف يف كػ  العصػور  القػراالقراءة لا د
فضػػ. عػػن حقيقػػة لارريػػة لتػػأثر باالفيػػة االجتماعيػػة  كفقػػا مونتػػور لارجيػػاف الػػيت اقتبسػػها زكلانػػاف يف  

لصػػػاؿ ، القػػػراءة هػػػ  أداة ااءة لػػػا ث.ثػػػة جوانػػػ  هامػػػة  أكالن كتابػػػه "القػػػراءة كمهػػػارة لغػػػة" ، فػػػإف القػػػر 
إىل حػد كبػَت باالفيػة  املنتةػة يف كػ  فػًتة مػن التػاري ، لتأثر مادة القػراءة ثتاجها  تم  مثق   ثانيان 
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ة املسػػةلة قطبػػُت  تلفػػُت االجتماعيػة الػػيت لطػػورت هبػػا  ثالثنػػا ،  ػػ.ؿ الفػػًتة التارريػػة ، أنتةػػ  القػػراء
 26دتامنا 

 جوانب القراءة   ٕ
لنطػػوم عليهػػا  موعػػة أ ػػرل مػػن املهػػارات ا صػػغر  املعقػػد يعػػٍت أف القػػراءة هػػ  املهػػارة املعقػػدة الػػيت 

عمليػػة القػػراءة لشػػارؾ يف العوامػػ  الدا ليػػة كااارجيػػة للقػػارئ  ميكػػن أف لكػػوف العوامػػ  الدا ليػػة هػػ  
الػػػذكاء ، كاملصػػػامل ، كاملواقػػػ  ، كاملواهػػػ  ، كالػػػداف  ، كأهػػػداؼ القػػػراءة ، كمػػػا إىل ذلػػػ   ميكػػػن أف 

ئيػػػة ، عػػػادات القػػػراءة ارجيػػػة شػػػك  مرافػػػي القػػػراءة ، قػػػراءة النصػػػوص ، العوامػػػ  البيلأ ػػػذ العوامػػػ  اا
 كالتقاليد  

 جانباف مهماف يف القراءة كمها: بشك  عاـ هناؾ
 املهارات امليكانيكية    أ

 كهذا يشم  جان : القراءة امليكانيكية ه  أدى لسلس  للمهارة  
 التعرؼ على شك  الرسالة    ٔ
العبػػػػارات ، أ ػػػػاط اممػػػػ  ،  ة )الصػػػػوليات / احلػػػػركؼ ، الكلمػػػػات ،إد ػػػػاؿ العناصػػػػر اللغويػػػػ  ٕ

 ، إخل(  امم 
 مقدمة للع.قة بُت التهةئة كأ اط الصوت )القدرة على التحدث باملواد املكتوبة(    ٖ
 سرعة القراءة البطيئة    ٗ

 ت نوع من القراءة العالية كلدت لتحقيي ا هداؼ الواردة يف املهارات امليكانيكية كلد
 فهملهارات امل   ب

 يعتا فهم القراءة هو أعلى مستول من املهارات  
 جان  كهذا يشم : 

 بسيذ الفهم   ٔ
 فهم املعٌت   ٕ
 التقييم   ٖ
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 ، كاليت يتم هبطها بسهولة م  الظركؼ  راءة مرنةسرعة ق  ٗ
كالػػيت كػػاف هنػػاؾ ، انيكيػػة، كلػػد نػػوع مػػن قػػراءة القلػػ لتحقيػػي ا هػػداؼ الػػواردة يف املهػػارات امليك

، أم القراءة املكثفة  يهدؼ ك. النوعُت من القراءة بشك  أساس  إىل لطػوير فهػم القراءةنوعُت من 
 الط.ب حملتول مادة القراءة  

 ع القراءةا نو أ  ٖ
 من جانيب املهارات املذكورة أع.  ، آراء العديد من الكتاب حوؿ أنواع القراءة: 

 كفقا  فندم هناؾ عدة أنواع من أنشطة القراءة، اا يف ذل : 
 القراءة امهرية   ٔ

يف هػػذا النشػػاط الصػػع  للقػػراءة، مػػا يػػتم الًتكيػػد عليػػه بشػػك   ػػاص هػػو القػػدرة علػػى القػػراءة مػػن 
  .ؿ: 

 أك غَتها من الصفات الصوت  املمارج احلفاظ على دقة الصوت للغة العربية، حي  يف ك    أ 
 اإليقاعات كالتعبَتات الصحيحة اليت لص  مشاعر املؤل     ب 
 على  و سلس، ال راكد كمتكرر    ج 
 إي.ء االهتماـ لع.مات الًتقيم أك ع.مات الرسم )ع.مات الًتقيم(    د 

كمػ  ذلػ ، فػػإف القػراءة القاسػية الػػيت لسػمى "القػراءة التقنيػػة" حتتػوم علػى جوانػػ  فنيػة  لػػيس  
 صليُت، لديه القدرة على قراءة هذ  التقنية بفعالية  ك  شمى، حىت املتحدثُت ا 

 الصامتةالقراءة   ٕ
 الصػػامتةنػػدؼ إىل اكتسػػاب الفهػػم، سػػواء النقػػاط كالتفاصػػي   يف نشػػاط القػػراءة  الصػػامتةالقػػراءة 

من الضركرم إنشاء جو فص  دراس  مػنظم  يػ  يسػمح للطػ.ب بػالًتكيد علػى القػراءة  القػراءة 
 : عن امسدية جي  أف لتةن 

 الغناء ، ك  من  رد حتري  الشفا  ،   أ 
 لكرار القراءة ،   ب 
 استمداـ السبابة / لعليمات أك حركات الرأس    ج 

 



 

 
 القراءة السريعة  ٖ

الغػػرض الرئيسػػ  مػػن القػػراءة السػػريعة هػػو لشػػةي  كلػػدري  الطػػ.ب علػػى امػػرأة علػػى القػػراءة 
التضػحية بػالفهم  يف هػذ  القػراءة بشك  أسرع من عادانم  السرعة ه  الدؼ كلكن ال ميكن  

السريعة، ال ُيطل  من الط.ب فهم لفاصي  حمتول النى، كلكن فقذ م  النقاط الرئيسية  كم  
  ذل ، ال ميكن استمداـ ك  مواد القراءة كمواد القراءة السريعة

 طائيةمالقراءة االست  ٗ
ة كالتمت  اا يقرؤكنػه  الػدؼ طائية هو إعطاء الط.ب دتريننا سريعنا للقراءمهدؼ القراءة االست

 هو لعديد االهتماـ كح  القراءة  
 تحليليةالقراءة ال  ٘

الغػػػرض الرئيسػػػ  مػػػن القػػػراءة التحليليػػػة هػػػو لػػػدري  الطػػػ.ب علػػػى القػػػدرة علػػػى العثػػػور علػػػى 
املعلومػػات مػػن املػػواد املكتوبػػة  باإلهػػافة إىل ذلػػ  ، يػػتم لػػدري  الطػػ.ب علػػى أف يكونػػوا قػػادرين 

  إظهار املعلومات التفصيلية اليت لعدز ا فكار الرئيسية املقدمة من قب  املؤل على استكشاؼ ك 
27 

 كما أكهح زكلاناف عدة أنواع من مهارات القراءة ، كه : 
 القراءة املكثفة  ٔ

القػراءة املكثفػػة هػ  القػػراءة الػيت لسػػتمدـ كوسػػيذ لػتعلم الكلمػػات كالقواعػد امديػػدة  الػػدؼ 
املكثفػػة هػػو احلصػػوؿ علػػى النةػػاح يف فهػػم كامػػ  للحةػػب املنطقيػػة، كالتػػدامن الرئيسػػ  مػػن القػػراءة 

ااطػػػايب أك أ ػػػاط الػػػنى كالرمػػػوز، كالنغمػػػات اإلهػػػافية العاقفيػػػة كاالجتماعيػػػة، كموقػػػ  املؤلػػػ  
 كالغرض من ا غراض، باإلهافة إىل الوسائذ اللغوية املستمدمة حتقيي ا هداؼ 
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 وسعةاملقراءة ال  ٕ

سػػػعة هػػػ  نػػػوع مػػػػن القػػػراءة أكسػػػ  كأكثػػػر ءوليػػػػة ، كالػػػيت لتضػػػمن قػػػراءات قويلػػػػة القػػػراءة املو 
كقصػَتة  الػػدؼ الرئيسػػ  مػن هػػذ  القػػراءة املكثفػػة هػو حتفيػػد الطػػ.ب كإثػارة احلمػػاس ممػػا لعلمػػو ، 

 28سواء يف شك  مفردات أك أ اط امملة اليت يتم لدريسها عند حدكث أنشطة القراءة 
ك كمػا أكهػح أرلػا مػاهيودم عػدة  فمػركرزمة املوصوفة أع.  ، عديد باإلهافة إىل أنواع القراء

أنواع من مهػارات القػراءة الػيت جيػ  فهمهػا ملصػلحة لعلػيم اللغػات ا جنبيػة، كهػ  قػراءة ا نشػطة 
اليت لعم  الستيعاب القراءة املكثفة كقراءة ا نشطة اليت ندؼ إىل لقد  أمثلػة عػن كيفيػة القػراءة 

 .ب ) اذج القراءة(  فيما يل  ا كصاؼ: اليت يقّلدها الط
 تكميليه الالقراءة   ٔ

تكميليػػػه يسػػػتمدـ عػػػادة لقصػػػى قويلػػػة كقصػػػَتة  الػػػدؼ الرئيسػػػ  هػػػو االسػػػتمتاع الالقػػػراءة 
 تكميليه  الباملتعلمُت كإثبات ما لعلمو  يف شك  كلمات كهياك  يف 

 قراءة النموذج ال  ٕ
ذج هػػػػ  نشػػػػاط القػػػػراءة الػػػػذم يقػػػػـو بػػػػه املعلػػػػم ليكػػػػوف اثابػػػػة  ػػػػوذج أك  ػػػػوذج و نمػػػػالالقػػػػراءة 

للمتعلمُت  يف حُت يطل  من املتعلم االستماع كلقليد ذلػ   عػادة مػا يػتم هػذا النمػوذج للقػراءة 
بعػػد قػػراءة أك أسػػئلة دقيقػػة ملعرفػػة فهػػم املتعلمػػُت  يػػتم أيضنػػا لنفيػػذ نشػػاط القػػراءة هػػذا قبػػ  القػػراءة 

  بصوت عاؿ  
 شكلُت ، كمها:  القراءة على ميكن أف يتم هذا

م  القراءة املستمرة، حي  يقرأ املعلم مواد للقراءة الطويلة يف كقػ  كاحػد، كالػيت لصػ     أ
يف بعػػض ا حيػػػاف إىل ألػػػُت كاحػػد  يف حػػػُت أف املتعلمػػػُت يسػػتمعوف فقػػػذ دكف لكػػػرار 

 بعد أف يقرأ املعلم النى 
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 Zulhanan , Op. Cit., h. 103-104. 



 

علم مجلة أك جدءنا من امملة إذا كان  امملة قويلػة تقطعة، حي  يقرأ املاملقراءة الم     ب
ا  مث يكررها املتعلمػوف معنػا  بعػد ذلػ  يقػرأ املعلػم امملػة التاليػة كيكررهػا املتعلمػوف  جدن

  معنا  
 الغرض من القراءة   ٗ

القػػراءة جيػػ  أف يكػػوف لػػا هػػدؼ  ف الشػػمى الػػذم يقػػرأ مػػ  هػػدؼ مييػػ  إىل أف يكػػوف أكثػػر 
ر علػى املعلومػات أك احلصػوؿ له هدؼ  الػدؼ الرئيسػ  يف القػراءة هػو العثػو لفهمان من شمى ليس 
، كفهػػػم معػػػٌت القػػػراءة  معػػٌت مكنػػػا يػػػرلبذ ارلباقنػػػا كثيقنػػػا بػػػالغرض أك بػػػالقراءة عليهػػا، كلضػػػمُت احملتػػػول

 املكثفة  
 فإف الغرض من القراءة يشم :  لريغاكفقا ؿ 

 للحصوؿ على التفاصي  أك احلقائي قراءة ال   أ
 للحصوؿ على ا فكار الرئيسية ءة قراال   ب
 ملعرفة لرلي  أك لنظيم القصة  قراءة ال   ت
 قراءة يف ااتاـ ال   ث
 القراءة للمةموعة    ج
 القراءة للبح     ح
 29قراءة للمقارنة أك النقيض ال   خ

 ، كه : ث.ثة أهداؼ للقراءة، ذكر كاي  يف النظر عن ا هداؼ املذكورة أع. كبصرؼ 
يف شػػك  حقػػػائي يف بيئتنػػا  الغػػػرض مػػن هػػذ  القػػػراءة هػػو فقػػػذ يقػػرأ النػػاس املػػػواد املرجعيػػة    أ

 ة  إهافة املعرفة أك املعرفة الواقعي
 للحصوؿ على ا فكار الرئيسية  القراءة   ب
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  Henry Guntur Tarigan,  Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 1987), 

h. 9. 



 

 مؤشرات القراءة .0
 يػونس، حممود كصفها اف يقاؿ لدل الت.ميذ املهارات االزمة لقراءة اذا كاف لديه مؤشرات ما

 :كه 

  ىف النطي ااركؼ ك رجه لصدر كه  القراءة، صحيحة ىف  ٔ
  الكلمات لكرار كعدـ السلسلة،  ٕ
 كالشػوؿ، كافػة، عةػ  لعةػ ، السػؤاؿ، لع.مات كفقا الضةيب، مستول على احلفاظ  ٖ

  دكالي  كهكذا
  كالبطيئة السريعة بُت املتوسطة  ٗ
  جرا كهلم اكل ، ادغم، كقصَتة، قويلة اف ثاف  بُت  ٘
  كقفها ع.مة قراءة  ٙ
 ٖٓ كفهمه قراءله جيدة  ٚ

 :فه  أفندم، فؤاد  محد كفقا لنظرها يتعُت اليت ا نشطة القراءة اما املؤشرات

  رجها ك السليمة كغَتها حي  من سواء صوت اللغة العربية دقة على اف ثاف   ٔ
 الكال   عن لعبَت يص  الذم اإليقاع كالتعبَت صحيح  ٕ
 كق  كليس بط.قة،  ٖ
 31الرسم/  الًتقيم ع.مات على دف  اهتماـ  ٗ

 :أيرلينا ه  كفقاؿ القراءة أنشطة املؤشر

 32  ك رجه التةويد كدقة على امملة، يف كلمة ك  من املناسبة العلة حرؼ هناية
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 همفالقراءة ال  ٙ
 وحدة قراءة الفهم  . أ

 الفهم هنا هو قراءة الفهم عنػدما يكػوف هػذا التسلسػ  هرمينػا اسػتنادنا إىل كحػدة اللغػة الػيت لشػك 
يف دتييػػد  سػػودناجػػادؿ كػػ  مػػن بػػونرز كرك بأنػػه مت اقتباسػػها مػػن قبػػ   الػػنى  كاسػػتنادان إىل كحػػدة اللغػػة

 33ت كامم  كالفقرات كالنى الكام  الوحدات اامس لفهم القراءة كه  الكلمات كالعبارا
 كلمةالهم ف  أ 

أك الػنى  ، مطلوب من القارئ أف يتعػرؼ علػى الكلمػات املوجػودة يف القػراءة القراءةهذ  يف 
القػػارئ أف يكػػوف قػػادرنا ، ُيطلػػ  مػػن م جػػدا يف القػػراءة  يف هػػذ  احلالػػةمقدمػػة هػػذ  الكلمػػات مهػػ

َت عػػن هػػذ  الكلمػػات بػػالنطي الصػػحيح، كعنػػد لفسػػَت ، سػػواء يف القلػػ  أك يف التعبػػعلػػى النطػػي
 ، من الضركرم االنتبا  إىل أنواع املعاين  الكلمات

 فهم العبارات   ب 
ة لغػػػة أكػػػا مػػػن الكلمػػػة  يف الدراسػػػات النحويػػػة ، لسػػػمى العبػػػارات العبػػػارة عبػػػارة عػػػن كحػػػد

الشائعة  موعات الكلمة  حتت  العبارات كمةموعات كلمات أحد العناصر الوظيفيػة للةملػة ، 
مثػػػ  املوهػػػوع أك املسػػػند أك الكػػػائن أك الوصػػػ   لفهػػػم الػػػنى ، ثتػػػاج القػػػارئ إىل معرفػػػة معػػػٌت 

 العبارات اليت لشك  امملة  
 مملة فهم ا  ج 

امملػػة هػػ  أصػػغر كحػػدة لغػػة لسػػتمدـ للتعبػػَت عػػن املشػػاعر كا فكػػار  اعػػٌت آ ػػر ، يتواصػػ  
ا شػماص مػ  مجلػػة كاحػدة علػى ا قػػ   ملعرفػة معػٌت اممػػ  ، ثتػاج النػاس ملعرفػػة هيكػ  ككظيفػػة 
اممػػػػ   يػػػػرلبذ هيكػػػػ  اممػػػػ  علػػػػى شػػػػك  اممػػػػ   لػػػػرلبذ كظيفػػػػة اممػػػػ  باسػػػػتعماؿ امملػػػػة يف 

 34 بار كمج  السؤاؿ كمج  ا كامر يما يتعلي هبذ  الوظيفة ، هناؾ مج  ا االلصاؿ  ف
 فهم الفقرة   د 
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الفقرة ه  كحدة لغة أكس  للةم   يتم إنشاء فقرة من  .ؿ لنظيم عدد من امم   امم  
اليت لشك  الفقرات لدعم الكش  عن فكرة رئيسية كاحدة  يف قراءة ، فهم ك  فقرة مهمة جدا 

 راءة( كك   لفهم النى )ق
، فػػإف فهػػم القػػراءة بشػػك  عػػاـ سػػيتعرض لقيػػود شػػديدة بالتأكيػػد  بػػدكف فهػػم كػػاؼ للفقػػرات

سيسػػاعد فهػػم الفقػػرة بشػػك  كبػػَت القػػارئ يف فهػػم حمتويػػات القػػراءة  مػػا جيػػ  النظػػر إليػػه يف فهػػم 
الفقرات هو فهم الفكرة الرئيسية للفقرات كأفكارهم التفسَتية  باإلهافة إىل ذل  ، ميكن  أيضنػا 

 قراءة الفقرات الداعمة  
 م النى فه  ق 

ا  ميكػػن أف يقػػػدـ  يعتمػػد فهػػم الػػػنى بأكملػػه كثػػَتنا علػػػى فهػػم كحػػػدات اللغػػات الصػػغَتة جػػػدن
الػػنى بأكملػػه عػػرض ا فكػػار أك كصػػ  الكائنػػات أك العمليػػات أك السػػرد أك احلةػػب  كحػػدات 

 اللغة اليت لشك  النى مباشرة ه  فقرات  يتم لرلي  عدد من الفقرات بطريقة بناء قراءة  
 لقراءةفهم محتوى ا . ب

القراءة ميكن أف ختلػي انطبػاع القػارئ، إذا كػاف للقػارئ منهةيػات جيػدة، كػ  مػن لسلسػ  القصػة 
كامملػػة  ميكػػن أف لػػوفر القػػراءات الًتفيػػه كاملعرفػػة للقػػراء  لػػذا السػػب ، هنػػاؾ حاجػػة إىل احلساسػػية يف 

 فهم حمتويات القراءة حىت ال يكوف هناؾ أم سوء فهم حملتول القراءة  
، فإف شك  الفهم هو متنوع  يف فهم حمتػول القػراءة ، قػد غيونب، كما نقل  من قب  فٍتكفقا حل

يفسػػر النػػػاس كيقيمػػػوف كيقػػػدركف  يف شػػػك  عمليػػػة ذهنيػػة أعلػػػى ميكػػػن حتديػػػد الفهػػػم التشػػػغيل  علػػػى 
 النحو التا : 

 حتديد أفكار القراءة   ٔ
 أج  على قراءة ا سئلة   ٕ
  أليناكفقا لفكرة القراءة يف   ٖ
 حتديد ا جداء غَت ذات الصلة يف القراءة   ٗ



 

 35أ ا حمتويات القراءة بكلمانا اااصة شفهيان ككتابيان   ٘
يواجه الكثَت من الناس الكت  أك القراءات، بينما يقرأها آ ركف من البداية إىل النهاية كيفًتهوف 

غػػَت صػػحيح، لفهػػم  أهنػػم هبػػذ  الطريقػػة جيػػ  أف يكونػػوا قػػد فهمػػوا حمتويػػات القػػراءة  الضػػح أف هػػذا
القراءة، ال يكف  أف نقرأ مػرة كاحػدة فقػذ ، كلكػن جيػ  أف نتمػذ  طػوات اسػًتاليةية إللقػاف املػادة 

 كلذكرها لفًتة أقوؿ  
 ميكن القياـ جبهود فعالة لفهم كلذكر فًتة أقوؿ من  .ؿ: 

 لنظيم املواد اليت لقرأ بطريقة سهلة الفهم    أ
 .ؿ ربذ اااات أك السياقات اليت لواجهها  ربذ احلقائي ببعضها البعض، أك من     ب

الفهػػم هػػو القػػدرة علػػى فهػػم ا فكػػار الرئيسػػية كالتفاصػػي  املهمػػة ككػػ  الفهػػم  لفهػػم أنػػه مػػن 
( يكػػػػوف علػػػػى درايػػػػة باليكػػػػ  ا ساسػػػػ  للكتابػػػػة )اممػػػػ  ، ٕ( إلقػػػػاف املفػػػػردات ك ٔالضػػػػركرم: 

 36الفقرات ، كالقواعد( 
 مؤاشرات فهم محتويات القراءة  . ت

القراءة ميكن أف ختلػي انطبػاع القػارئ، إذا كػاف للقػارئ منهةيػات جيػدة، كػ  مػن لسلسػ  القصػة 
كامملػػة  ميكػػن أف لػػوفر القػػراءات الًتفيػػه كاملعرفػػة للقػػراء  لػػذا السػػب ، هنػػاؾ حاجػػة إىل احلساسػػية يف 

 فهم حمتويات القراءة حىت ال يكوف هناؾ أم سوء فهم حملتول القراءة  
، فإف شك  الفهم هو متنوع  يف فهم حمتػول القػراءة ، قػد غيونبا نقل  من قب  ، كمفٍتكفقا حل

يفسػػر النػػػاس كيقيمػػػوف كيقػػػدركف  يف شػػػك  عمليػػػة ذهنيػػة أعلػػػى ميكػػػن حتديػػػد الفهػػػم التشػػػغيل  علػػػى 
 النحو التا : 

 حتديد أفكار القراءة   ٔ
 أج  على قراءة ا سئلة   ٕ
  أليناكفقا لفكرة القراءة يف   ٖ
 حتديد ا جداء غَت ذات الصلة يف القراءة   ٗ
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 37أ ا حمتويات القراءة بكلمانا اااصة شفهيان ككتابيان   ٘
يواجه الكثَت من الناس الكت  أك القراءات، بينما يقرأها آ ركف من البداية إىل النهاية كيفًتهوف 

غػػَت صػػحيح، لفهػػم  أهنػػم هبػػذ  الطريقػػة جيػػ  أف يكونػػوا قػػد فهمػػوا حمتويػػات القػػراءة  الضػػح أف هػػذا
القراءة، ال يكف  أف نقرأ مػرة كاحػدة فقػذ ، كلكػن جيػ  أف نتمػذ  طػوات اسػًتاليةية إللقػاف املػادة 

 كلذكرها لفًتة أقوؿ  
 ميكن القياـ جبهود فعالة لفهم كلذكر فًتة أقوؿ من  .ؿ: 

 لنظيم املواد اليت لقرأ بطريقة سهلة الفهم    أ
 .ؿ ربذ اااات أك السياقات اليت لواجهها  ربذ احلقائي ببعضها البعض، أك من     ب

الفهػػم هػػو القػػدرة علػػى فهػػم ا فكػػار الرئيسػػية كالتفاصػػي  املهمػػة ككػػ  الفهػػم  لفهػػم أنػػه مػػن 
( يكػػػػوف علػػػػى درايػػػػة باليكػػػػ  ا ساسػػػػ  للكتابػػػػة )اممػػػػ  ، ٕ( إلقػػػػاف املفػػػػردات ك ٔالضػػػػركرم: 

 38الفقرات ، كالقواعد( 
 طريقة القراءة  ٚ

 تعريف طريقة القراءة    أ
، ممػػا يعػػٍت سلسػػلة مػػن ااطػػوات الػػيت لوجػػه  ػػو حتقيػػي methodos، يػػأيت مػػن اليونانيػػة طريقػػةال

، قريقػػػة العمػػػ ،  الوسػػػيطةيف احلرفيػػػة لعػػػٍت طريقػػػة الػػػيت الالػػػدؼ  مػػػا يعػػػادؿ باللغػػػة العربيػػػة هػػػ  
 39كاملؤسسة 

حمدد كإجرائ   ك سػ   الطريقة ه   طة شاملة لعرض اللغة بشك  منتظم على أساس هنب
، فػػإف قريقػػة التػػدريس هػػ  الطريقػػة الػػيت يسػػتمدمها املعلػػم يف انػػا سػػوجانا يف كتػػاب فػػًتاح الػػرمحنن

 40ع.قات م  الط.ب أثناء التدريس إقامة 
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 I Made Gosong, Beberapa Kasus Kesulitan Belajar dan Pengajaran Remedial Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Dirjen Dikti, 1983), h. 10. 
38

 Soedarsono, Sistem Membaca Cepat dan Efektif, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 58 
39

 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional dan Kontemporer, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 6.  
40

 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015),  h.132.  



 

، الػػػذم ذكػػػر  أسػػػي  هَتمػػػاكاف ، فػػػإف قريقػػػة الػػػتعلم هػػػ  مسػػػتول ككفقػػػان ملػػػا قالػػػه عبػػػد الػػػرازؽ
التمطػػيذ الشػػام  للانػػامب الػػذم يػػرلبذ ارلباقنػػا كثيقنػػا بػػااطوات ال.زمػػة لتقػػد  املوهػػوع بطريقػػة 

 41متناقضان ، كال يتعارض م  النهب إجرائية ، كليس 
تيػػار الطريقػػػة هػػذ  الطريقػػة هػػ  كسػػػيلة للمعلػػم لنقػػ  الػػػدركس للطػػ.ب لػػذا جيػػػ  أف يفػػ  ا 

با هػداؼ كا هػداؼ الػيت مت حتديػدها  يػؤثر ا تيػار الطريقػػة بشػك  كبػَت علػى النتػائب الػيت ميكػػن 
احلصوؿ عليهػا  باإلهػافة إىل ذلػ  ، فػإف ا تيػار الطريقػة الصػحيحة سػيؤدم إىل الػتعلم التثقيفػ  

 املوايت كالتحدم  
مػُت الػيت ختلػي جػونا لعليمينػا كمتعلمػُت عملية التعليم كالتعلم ه  عملية لفاعػ  لربػوم بػُت املعل

يسػػتةيبوف مهػػود املعلػػم  لػػذل  ، فػػإف قريقػػة التػػدريس اميػػدة هػػ  قريقػػة ميكػػن أف لعػػدز أنشػػطة 
تحسػػػُت جػػػودة التعلػػػيم أك الػػػتعلم للطػػػ.ب ، كجهػػػد املعلػػػم يف ا تيػػػار قريقػػػة جيػػػدة هػػػو حماكلػػػة ل

 التعليم  
 الطرؽ املمتلفة:  م يف ا تيارالعوام  اليت جي  أف يراعيها املعل

  التعليميةا هداؼ   ٔ
 لط.ب( احالة الط.ب )النمو النفس ، احلرك ، كالعق    ٕ
 مواد لعليمية   ٖ
 كه  التعليم كالتعلم   ٗ
إخل( كغػَت الفصػوؿ الدراسػية ، الوسػائ  التعليميػة ، الكتػ  املدرسػية ، املكتبػات ، املرافي املتاحة )  ٘

، القواعد، سياسات   (   قادة املدارساملادية )الفرص، الرسـو
 معلم   ٙ
 42مدايا كعيوب ك  قريقة   ٚ
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  Acep Hermawan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 

168. 
42

  Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 94-97.  



 

ك اصػة لعلػيم  ،لػيت يسػتمدمها املعلػم عنػد التػدريسمن املهػم جػدا اسػتمداـ كا تيػار ا سػالي  ا
،  هنػػا لػػؤثر بشػػك  كبػػَت علػػى عمليػػة كنتػػائب لعلػػم اللغػػة العربيػػة  لػػذا ، ُيطلػػ  مػػن املعلػػم اللغػػة العربيػػة

 لعربية  إلقاف العديد من قرؽ لعلم اللغة ا
مت لقػػد  هػذ  الطريقػػة   م اللغػة يركػػد علػى مهػػارات القػراءةقريقػة القػػراءة هػ  مفهػػـو كاقعػ  يف لعلػػ

كمت لفعيلهػػا يف مؤسسػػػات التعلػػيم الرمسيػػة كامامعػػػات يف  ٜٕٜٔمػػن قبػػ  الاكفيسػػور كوملػػػاف يف عػػاـ 
هػذ  الطريقػة شػائعة يف  الواليات املتحدة كاملؤسسات التعليميػة ا  ػرل يف أكركبػا  علػى الػرغم مػن أف

 ا  رل يتم جتاهلها    مصطلحات قريقة القراءة ، إال أهنا ال لعٍت أف مهارات اللغة
لبتعػػد هػػذ  الطريقػػة عػػن االفػػًتاض القائػػ  بػػأف إلقػػاف مجيػػ  املهػػارات اللغويػػة مسػػتحي  كأف يكػػوف 

، مػن  ػ.ؿ عػدـ كلويػةلكوف مهارات القػراءة ذات أ ، جي  أفكاقعية هبدؼ لعلم اللغة ا جنبيةأكثر 
   كالك.ـجتاه  جدء من لعلم الكتابة 

عػن لػدريس القػراءة   ف هذ  الطريقة لؤكد على مهارات القػراءة ، فػإف ااصػائى ال ختتلػ  كثػَتا
 يف اللغة ا ـ، كه : 

، مث مناقشػة احملتويػات ءة املسبقة بالتعرؼ على املفرداتلعتمد أنشطة التعلم على فهم حمتول القرا  أ 
 مساعدة املعلم  م  

 ، كلكن يتم ا تيارها كفقنا لوظيفة ذات معٌت  ال لتم مناقشة القواعد بشك  مطوؿ  ب 
لطػ.ب حملتويػات القػراءة استمرت أنشطة التعلم م  كجود مهاـ جيي  عليها الط.ب لتعديد فهم ا  ج 

 43املعنية 
، كيسػبي كػ  قصػَتةإىل أقسػاـ ، يتكوف املوهػوع مػن نصػوص قػراءة مقسػمة يف لنفيذ هذ  الطريقة

قسػم أك قسػػم قائمػػة مػن الكلمػػات الػػيت يػتم لػػدريس معانيهػػا اسػتنادنا إىل السػػياؽ أك الًتمجػػة أك الصػػور 
 الداعمة  
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 Radliyah Zaenuddin, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Pustaka Rihlah Group, 2005),  h. 41. 



 

مػػػ  قريقػػػة القػػػراءة فتحػػػ  بػػػاب التواصػػػ  يف استكشػػػاؼ العلػػػم كاحليػػػاة االجتماعيػػػة احليػػػة  هػػػذ  
 ػر بػاآلالؼ مػن القػراءات كػ  يػـو  الطريقة مفيدة للغايػة مػن أجػ  االسػتةابة ملطالػ  العصػر الػيت لد 

 م لركه م  التقدـ يف هذا العمر   نه إذا مل يكن لدل شمى ما مهارات يف القراءة ، فسيت
عكس التحديد لطبيػي قريقػة القػراءة يف هػذ  الدراسػة هبػدؼ الطػ.ب ميكػن قػراءة  ت الباحثةذكر 

 كفهم حمتويات القراءة  
 المفهوم األساسي لطريقة القراءة   ب

الرئيسػ  مػن قريقػة القػراءة هػو الطػ.ب يف املػدارس الثانويػة كالطػ.ب يف امامعػات  كاحػدة  الدؼ
من مهامها الرئيسية ه  احلصوؿ على معلومات اي  ـ أصحاب حسابات االسػتثمار بػنفس القػدر مػن 
 النى العلم   كاحدة من ا نشطة الامة للحصوؿ علػى املعلومػات هػ  القػراءة  اللغػة هػ  كسػيلة لنقػ 

معػٌت  حتديػداملعلومات  الشركة املصرية ل.لصاالت كحدة اللغة كاملفردات، كلك  معٌت املفػردات سػوؼ 
امملة، كاملفردات هو عنصر حاسم يف اللغػة  لػذل  ، املفػردات هػ  كاحػدة مػن أهػم مكونػات لػدريس 

 اللغة  
ا فكػػار الػػواردة يف  لعلػػيم اللغػػة كلغػػة أجنبيػػة يعػػٍت لػػدري  الطػػ.ب علػػى فهػػم ا فكػػار الرئيسػػية أك

، أم لغػػػة جيػػػ  أف يبػػػدأ مػػػن أصػػػغر العناصػػػرالنصػػػوص ا جنبيػػػة الػػػيت مت لعلمهػػػا  يف حػػػُت أف لػػػدريس ال
، مث اللغػة  ادرين علػى فهػم امملػة إىل الفقػرة، سػيكونوف قػى فهػم هػذ  املفػرداتاملفردات  مػن القػدرة علػ

كاف أف املفػػردات هػػ  أحػػد عناصػػر ككػػ   هػػذا مػػا أكػػد  كوملػػاف كأصػػدقاؤ  ، كالػػذم نقػػ  عنػػه أ  هَتمػػا
 عنصر التا  هو القراءة كالفهم  لدريس اللغة ا كثر أمهية ، كال

لػأ ر بػدء  ككبالتا  فإنه ميكن استنتاج أف ا سلوب ا ساسػ  هػو الػتمكن مػن لغػة أجنبيػة القػراءة 
 بشػػك  عػػاـ ، كهػػ  املفػػردات  إف إلقػػاف أصػػغر عناصػػر اللغػػة سػػيحدد إلقػػاف اللغػػة عنصػػر حتكػػم أصػػغر

 44الكلمات كامم  كالنطي هو جيد كصحيح غَت ا ساسية قراءة جيدة العاصمة كصحيحة  كنطي
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 Acep Hermawan, Op. Cit., h. 192-194. 



 

 خطوات استخدام طريقة القراءة   ت
، لػتم القػراءة عػن قريػي إعطػاء القػراءات البسػيطة  بشػك  عػاـ ، ميكػن يف املراح  املبكػرة كاملتوسػطة

لقسيم  طوات لعلػم القػراءة مػن أجػ  الفهػم إىل ثػ.ث مراحػ  رئيسػية ، كهػ : أنشػطة القػراءة السػابقة 
 كالقراءة كالقراءة ال.حقة  

 نشاط القراءة    أ
 حتقي من الواج  املند  )إف كجد(   ٔ
 كرر / استعرض الدركس السابقة   ٕ
 شرح املفردات أك التعبَتات امديدة   ٖ
 اشرح أ اط امملة امديدة   ٗ
 النشاط ا ساس  يف لعلم القراءة    ب

  ةمتاصال القراءة   ٔ
 قراءة كمثاؿ )املعلم يقرأ الطال  يقلد( ال  ٕ
  امهريةالقراءة   ٖ
 نشاط ما بعد القراءة    ت

 اقرح أسئلة ال تبار الفهم   ٔ
 القياـ بالتمارين   ٕ
 إرساؿ   ٖ
               45املندلية )عند احلاجة إعطاء الواجبات  ٗ

أيضػا ااطػوات الػيت ميكػن أف يقػـو هبػا املعلػم  أسػي اإلهػافة إىل ااطػوات املػذكورة أعػ.  أعطػى 
 يف استمداـ قريقة القراءة ، كه : 

مقدمػػػة ، لتعلػػػي بأشػػػياء متنوعػػػة حػػػوؿ املػػػواد الػػػيت سػػػيتم لقػػػدميها يف شػػػك  ا تبػػػار القػػػدرة علػػػى   أ 
 كلية على املواد ، كما إىل ذل  اال تبارات ا املشاهدة ، أك 
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  Aziz fahrurozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan 

Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h. 274-275. 



 

 املفردات رياف كالشركط اليت لعتا صعبة    ب 
علػى ختصػػيى الوقػػ  أك الصػػورة ثنائيػة املعلػػم يعػػُت الطػػ.ب علػػى  يناسػػبه القػػراءة الصػػامتة عػرض   ج 

 قراءة النى يف بيونم قب  االجتماع القادـ  
 مناقشة حمتويات القراءة    د 
 ا لـد ا مر ملساعدة الط.ب على فهم حمتول القراءة  شرح موجد للقواعد إذ  ق 
يف هناية االجتماع يقـو املعلم بتعيُت املهػاـ للطػ.ب حػوؿ حمتػول القػراءة ، علػى سػبي  املثػاؿ مػن   ك 

يات القراءة، أك عمػ  ، أك لقد  لعليقات حوؿ حمتو مطالبة الط.ب بتلميى لغة الط.ب .ؿ 
 46، أك أم ش ء آ ر رسم ختطيط 

،  هنػػػػا لتعلػػػػي باإلسػػػػًتاليةية الػػػػيت أسػػػػي  حرمػػػػاف طػػػػوات  الباحثػػػػة ت، ا تػػػػار  البحػػػػ  اهػػػػذيف 
بعنايػػة  املتعلمػػػُت اسػػػتمداـ اسػػًتاليةيات رسػػػم ااػػػرائذ الذهنيػػة يف فهػػػم حمتويػػػات  البا ثػػػةسيدرسػػها 

 القراءة   
 مزايا وعيوب أساليب القراءة    ث

 طريقة القراءة  مزايا   أ
 ا يف ذل  ما يل : امن الناحية العملية ، لتميد هذ  الطريقة بالعديد من املدايا ، 

مت اقػػًتاح هػػذ  الطريقػػة يف عػػامل لعلػػم اللغػػات ا جنبيػػة كنتيةػػة لنتػػائب التةربػػة إلعػػداد بػػرامب لعلػػم   ٔ
  اللغة بناء على الغرض احملدد املتمث  يف لعلم القراءة

القػػراءة هػػ  حاجػػة اإلنسػػاف الػػيت جيػػ  أف لسػػتمر يف التطػػور يف الوقػػ  احلاهػػر  القػػراءة ميكػػن أف   ٕ
 لسه  الط.ب قادر على التواص  م  املواد يف الكت  الطباعة  

ميكػن أف يطػػور مشػػاعر متقدمػة لػػدل الطػػ.ب ،  ف كػ  قالػػ  ال يسػػتطي  لػرؾ مػػادة القػػراءة يف   ٖ
 47أيضنا من لقييم أنفسهم الوق  الذم يريد   سيتمكن الط.ب 

 يف كتابه ، كلشم  مدايا أسالي  القراءة ما يل :  زكلنافكفقا ؿ 
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  Acep Hermawan, Op. Cit., h. 194-195. 
47

 Fathur Rohman, Op.Cit., h. 186.  



 

   كػػػػػػػػػػن منتبهػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػدا للتحػػػػػػػػػػدث بشػػػػػػػػػػك  صػػػػػػػػػػحيح ككيفيػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتمداـ كسػػػػػػػػػػائ  اإلعػػػػػػػػػػ.ـ   ٔ
 التعلم كمواد لتدري  الط.ب  

 انتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمداـ املفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردات الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبية كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرجات   ٕ
 لقراءة اليت مت لرليبها  عرض كإي.ء االهتماـ لنصوص ا

 48 يق  جدا للتعلم النحوم كعملية احلفر  ٖ
شػرح أيضػا أف املفهػـو ا ساسػ  لػذ  الطريقػة هػو إلقػاف املفػردات كعاصػمة  أسي بينما يف كتابه 

 أكلية كمن مث فهم ، سيكوف هناؾ العديد من املدايا لذ  الطريقة يف القراءة ، اا يف ذل : 
اميػػدة لطػػ.ب اللغػػة ا جنبيػػة الػػذين يقػػرؤكف بصػػوت عػػاؿ  كالػػيت لػػؤدم إىل لػػوفَت مهػػارات القػػراءة   ٔ

 النطي ، كفهم القراءة  
القػػراءة اميػػدة هػػ  التواصػػ  القػػراء مػػ  مػػواد القػػراءة  هػػذا االلصػػاؿ هػػو رأس املػػاؿ لفهػػم حمتويػػات   ٕ

 قراءة البئر  
 للغوية املثقفة اليت مت لعلمها  القدرة العالية على القراءة جتع  من السه  على القراء فهم الثقافة ا  ٖ

ميكػػن االسػػتنتاج أف مدايػػا هػػذ  الطريقػػة هػػ  القػػراءة ميكػػن أف لسػػه  املتعلمػػُت لتكػػوف قػػادرة علػػى 
االسػػػتمداـ االنتقػػائ  مػػن املفػػردات الشػػػعبية،  التواصػػ ، كلنميػػة الشػػعور الػػػذايت املتعلمػػُت لتقػػدـ علػػى

 مهارات القراءة اميدة للط.ب من اللغات ا جنبية   كلقدـ
 قراءةالطريقة  عيوب   ب

 باإلهافة إىل مدايا هذ  الطريقة ، هناؾ العديد من أكجه القصور ، اا يف ذل : 
أكلئػػ  الػػذين ال ثبػػػوف  هػػذ  الطريقػػة مناسػػبة للطػػ.ب الػػذين ثبػػوف القػػراءة كلكنهػػا غػػَت مناسػػبة  ٔ

 القراءة  
ميكن أف يؤدم الًتكيد املفرط على مهػارات القػراءة إىل نقػى قػدرة الطػ.ب علػى التواصػ  شػفهينا   ٕ

 م  اللغة ا جنبية اليت لتم دراستها  
يف بعػػض ا حيػػاف ، ال لقتصػػر القػػراءة السػػريعة إال علػػى االنتبػػا  إىل جوانػػ  الكميػػة ، بينمػػا يػػتم   ٖ

   49جتاه  جوان  امودة 
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 رؽ عيوب القراءة: بعض الط لنفيذ  هناؾيف 
هذ  الطريقة ال لرفض استمداـ اإلندكنيسية أك ُيسمح للمعلم بًتمجة الكلمات العربية إليهػا اللغػة   ٔ

 االندكنيسية  
لعتا هذ  الطريقة القراءة اثابة مهارة أساسية يف متعلم  اللغة اإلندكنيسية كاليت لتساكل يف لعلم   ٕ

ا يشػػعر الطػػ.ب بػػأهنم ال ميتلكػػوف مهػػارات القػػراءة باللغػػة اللغػػة العربيػػة كأحيانػػا غػػَت متوقعػػة  عنػػدم
اإلندكنيسػػػية كجيػػػدكف صػػػعوبة يف قراءنػػػا ، فػػػإف الصػػػعوبات سػػػتواجه أيضنػػػا عنػػػد قػػػراءة النصػػػوص 

 العربية  
مػػواد قػػراءة كاسػػعة لتطلػػ  قػػدران أكػػا مػػن القػػدرة علػػى فهمهػػا ، سػػواء مػػن حيػػ  ا تيػػار املواهػػي    ٖ

ملفػػردات الػػيت ثتػػوم عليهػػا الػػنى ، أك مػػن جانػػ  لرليػػ  هياكػػ  املناسػػبة للطػػ.ب أك احلػػد مػػن ا
 50امملة أك غَتها 

 عديد من نقاط الضع  ا  رل اا يف ذل : باإلهافة إىل بعض أكجه القصور أع.  ، هناؾ ال
 رات االستماع كالتحدث كالكتابة  لتةاه  هذ  الطريقة مهارات لغتُت أ ريُت ، كمها مها  ٔ
 ، لتةاه  هذ  الطريقة التعبَت الشفوم ، كالتغني  ، كالتأكيد ، كالتوق  املؤق    بشك  عاـ  ٕ
  51لؤكد هذ  الطريقة على بعض املفردات يف إلقاف املشاركُت الذين ال ررجوف من نى القراءة    ٖ

هذ  الطريقة هذ  الطريقة مناسبة للط.ب الذين ثبوف القراءة ، كلكن  عيوبميكن االستنتاج أف 
  كلئػػػػ  الػػػػذين ال ثبػػػػوف القػػػػراءة، مػػػػ  الًتكيػػػػد علػػػػى مهػػػػارات القػػػػراءة، كعػػػػدـ رفػػػػض وا مناسػػػػبُتليسػػػػ

كالكتابػػة ،  كالكػػ.ـ، كجتاهػػ  مهػػارات لغتػػُت أ ػػريُت ، كمهػػا مهػػارات االسػػتماع اسػػتمداـ اإلندكنيسػػية
 كجتاه  التعبَت اللفظ  ) لوبَت سيوافاكم ( ، التةويد كالتشديد كالتوق    

 الغرض من تطبيق طريقة القراءة    ت
رائذ العقػػ  يف ااػػالػدؼ مػػن الكالػػ  لتطبيػي قريقػػة القػػراءة هػو كسػػيلة لتنفيػػذ االسػًتاليةية رسػػم 

 زيادة فهم الط.ب حملتول القراءة   
 شم  مهارات القراءة ث.ثة مكونات، كه : لريد املتعلمُت إللقاف مهارات القراءة  حي  ل
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 الًتقيم   مقدمة للشمصيات كع.مات   أ
هػػذ  القػػدرة هػػ  القػػدرة علػػػى التعػػرؼ علػػى ا شػػكاؿ الػػيت لػػػت.ءـ مػػ  ا كهػػاع يف شػػك  صػػػور 

 كمنحنيات ك طوط كنقاط يف ع.قة منتظمة مرلبة كمنسقة  
 لرابذ احلركؼ م  ع.مات ذات عناصر لغوية رمسية     ب

ور املنقوشػػة مػػ  هػػذ  املهػػارة هػػ  القػػدرة علػػى لوصػػي  الع.مػػات السػػوداء علػػى الػػورؽ ، كهػػ  الصػػ
 اللغة  

 ملكونات ا كىل كالثانية م  معٌتمديد من الع.قات من ا   ت
لغط  هذ  املهارة الثالثة مهارة القراءة بأكملها ، كه  يف جوهرها مهػارة فكريػة  هػذ  هػ  القػدرة 
أك القػػدرة علػػى ربػػذ الع.مػػات السػػوداء علػػى الػػورؽ مػػن  ػػ.ؿ عناصػػر اللغػػة الرمسيػػة ، أم الكلمػػات  

 52كأصوات ، م  املعاين اليت لرمد إليها هذ  الكلمات 
 يةالخرائط الذهنرسم   . أ

 يةالذهنخرائط الفهم  .0
هػو شػك  مػن أشػكاؿ الػتعلم الػيت لسػتمدـ لتػدري  القػدرة علػى لقػد   يػةرائذ الذهناارسم 

هػػ  قريقػػة لتشػػةي  الطػػ.ب علػػى ة رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػ  رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة حمتػػول املػػواد مػػ  
لػػوين بػػوزاف يف  رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػةالتسػػةي  فقػػذ باسػػتمداـ الكلمػػات الرئيسػػية كالصػػور  كقػػدـ 

هو مفيد لتعظػيم إمكانػات العقػ  البشػرم عػن قريػي اسػتمداـ  رسم اارائذ الذهنية  ٜٗٚٔعاـ 
 53اليسار كالدماغ ا مين يف كق  كاحد 

 قرح ااااء لعري  رسم اارائذ الذهنية على النحو التا : 
قوين بوزاف يف كتابه  رسم ااػرائذ الذهنيػة لرسػم ااػرائذ ، كرسػم ااػرائذ الذهنيػة هػو قريقػة 

  .قة كفعالة لرسم ا فكار  
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،  ريطػػػػة العقػػػػ  هػػػػ  الطريقػػػػة ا كثػػػػر فعاليػػػػة ككفػػػػاءة لػػػػد وؿ كختػػػػدين كإزالػػػػة كػػػػاركلُت إدكارد
نػػات مػػن أك إىل الػػدماغ  هػػذا النظػػاـ يعمػػ  كفقػػا لػػذل  الطريقػػة الطبيعيػػة لعمػػ  دماغنػػا ، حػػىت البيا

 لتمكن من حتسُت ك  إمكانات كقدرات الدماغ البشرم  
رسم اارائذ الذهنية هػو قريقػة مبتكػرة للطػ.ب بشػك  فػردم لتوليػد ا فكػار ، ملفُت سا  

 أك لسةي  الدركس أك التمطيذ للبح  امديد  
، رسػػػم ااػػػرائذ الذهنيػػػة هػػػو االسػػػتمداـ الكلػػػ  للػػػدماغ عػػػن قريػػػي اسػػػتمداـ بػػػويب دم بػػػورلر

الصور املرئية كالرسومات ا  رل لتشكي  انطباع بُت الػدماغ ا يسػر كالػدماغ ا ميػن الػذم ينمػرط 
 54فيه كذل  لتسهي  إد اؿ املعلومات يف الدماغ 

 التمطػػيذ كالتسػػةي  الػػذم غػػَت حيػػاة ميكػػن لفسػػَتها كنظػػاـ ثػػورم يف رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة 
لػػوين بػػػوزاف علػػى قريقػػة عمػػػ   رسػػػم ااػػرائذ الذهنيػػة م.يػػُت النػػاس حػػوؿ العػػػامل  كيسػػتند إعػػداد 

الشػػرر الػػػدماغ الطبيعيػػػة كقػػػادرة علػػػى إشػػػعاؿ اإلبػػػداع يف الػػػدماغ  نػػػه ينطػػػوم لنػػػا يف نصػػػف  الكػػػرة 
    55ا رهية 

باسػػػػتمداـ الصػػػػور املرئيػػػػة كالبنيػػػػة ا ساسػػػػية  السػػػػتمداـ الػػػػدماغ كلػػػػه رسػػػػم ااػػػػرائذ الذهنيػػػػة 
الرسومية ا  رل لتكوين انطباع  غالبا ما يتذكر الدماغ املعلومات يف شك  صور كرموز كأصػوات 
كأشكاؿ كمشاعر  لستمدـ اارائذ الذهنية رسائ  لذكَت بصرية كحسية يف  ذ من ا فكار ذات 

ظيم كالتمطيذ  ميكن لذ  ااريطة لوليػد ا فكػار الصلة مث   رائذ الطرؽ املستمدمة للتعلم كالتن
 56ا صلية كإق.ؽ ذكريات سهلة  هذ  الطريقة ه  أيضا مهدئة كممتعة ك .قة 

هػػ  قريقػػة إبداعيػػة كفعالػػة كحرفيػػة لتسػػةي  ا فكػػار ككػػذل   ريطػػة  رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة 
إف عم  امل  الطبيعػ  ينمػرط كا فكار  كهكذا ، ف  لسه  الذاكرة ك السماح للحقائيالطريي اليت

مػػن البدايػػة  كهػػذا يعػػٍت أف معلومػػات التػػذكر سػػتكوف أسػػه  كأكثػػر موثوقيػػة مػػن اسػػتمداـ لقنيػػات 

                                                             
54

 http://akmapala09.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-metode-pembelajaran-mind.html?m=1,  di akses 

pada hari Jumat, tanggal 14-07-2017, pukul 19:00WIB.   
55

 Tony Buzan, Pinter Mind mapping Tony Buzan Untuk Anak Agar Anak Pintar Di Sekolah, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 179-181.  
56

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), h. 105.  



 

هػػو نظػػاـ ختػػدين بيانػػات كإمكانيػػة  رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة اإلشػػارة التقليديػػة  باإلهػػافة إىل ذلػػ  ، 
 هش  كصوؿ استثنائية إىل املكتبات العم.قة يف الدماغ البشرم املد

يهػػدؼ إىل جعػػ  مػػػواد الػػتعلم املنقوشػػة بصػػػرينا كبيانينػػا كالػػيت ميكػػػن أف  رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػػة 
 لساعد يف النهاية يف لسةي  املعلومات اليت مت لعلمها كلقويتها كاستدعائها  

ميكػػن أف ختتلػػ   ػػرائذ العقػػ  الػػيت يقػػـو هبػػا الطػػ.ب مػػ  كػػ  مػػادة  هػػذا يرجػػ  إىل املشػػاعر 
شاعر املوجودة لدل الط.ب يف مجيػ  ا كقػات  سػوؼ يػؤثر امػو املمتػ  الػذم ثصػ  املمتلفة كامل

عليػػه الطػػ.ب عنػػدما يكونػػوف يف الفصػػ  الدراسػػ  أثنػػاء عمليػػة الػػتعلم علػػى إنشػػاء  ػػرائذ ذهنيػػة  
كبالتا  ، من املتوقػ  أف رلػي املعلمػوف جػونا ميكنػه دعػم ظػركؼ لعلػم الطػ.ب ،  اصػة يف عمليػة 

  لعتمػد عمليػة الػتعلم الػيت ميػر هبػا الشػمى اعتمػادنا كبػَتنا علػى بيئػة الػتعلم   الذهنية رسم اارائذ 
إذا كانػػ  بيئػػة الػػتعلم قػػادرة علػػى لقػػد  اقًتاحػػات إجيابيػػة ، فسػػيكوف لػػا لػػأثَت جيػػد علػػى العمليػػة 

ة كنتائب التعلم ، على العكس إذا أعط  البيئة اقًتاحات سلبية سػيكوف لػا لػأثَت سػيى علػى عمليػ
   التعلم كالنتائب  

 الغرض من استخدام رسم الخرائط الذهنية  .2
 لرانيا هو:  ديافكفقا لبوزاف  رسم اارائذ الذهنية هدؼ

 تذكر شيئا  ل لسهي  الط.ب  أ 
 حقائي ا رقاـ كالصي   تذكر لسهي  الط.ب ل  ب 
 زيادة الداف  كالًتكيد    ج 
  57 لذكر كاحف  أسرع  د 

كمػػا يهػػدؼ أيضنػػا إىل جعػػ  املوهػػوع مرلبنػػا بصػػرينا ممػػا   رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة اىل جانػػ  ذلػػ  ، 
 رسػم ااػرائذ الذهنيػة يساعد يف النهاية على لسةي  املعلومات اليت مت لعلمهػا كلقويتهػا كاسػتدعائها  

 ه  قريقة مميدة لتطوير أسلوب التعلم البصرم  
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 Tony Buzan, Buku Pintar Mind mapping, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.171.  



 

 الشػمى  مػ  مشػاركة كػ  غ املوجػودة يفكيطور إمكانات عم  الدما  ةجيم  رسم اارائذ الذهني
، سػػػيكوف مػػػن ا سػػػه  علػػػى أم شػػػمى إدارة كلػػػذكر مجيػػػ  أشػػػكاؿ املعلومػػػات ، سػػػواء مػػػن العقػػػوؿ

 واف كالرموز كا شكاؿ كهلم جرا  املكتوبة كاللفظية  هناؾ  موعات ا ل
اىل جانػػ  58أحػػد ا هػػداؼ املعلنػػة ل.سػػتمداـ  ػػرائذ العقػػ  هػػو أف عمليػػة الػػتعلم يصػػبح متعػػة 

املػػرح كمػػا ميكػػن أف يسػػاعد رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة يف حتسػػُت الػػذاكرة قويلػػة املػػدل  هنػػا لنطػػوم علػػى 
الػػيت ثبػػ  أهنػػػا حتسػػن الػػػذاكرة بشػػك  ملحػػػوظ املرئيػػػة لوليفػػة فريػػدة مػػػن الصػػور كا لػػػواف كاإلعػػدادات 

فػػػركع امللونػػػة كأ ػػػاط مقارنػػػة بػػػالطرؽ التقليديػػػة للحفػػػ  كالػػػتعلم  ختطػػػيذ العقػػػ  متناسػػػي للغايػػػة مػػػ  ال
 املمتلفة لتعديد حتفيد الدماغ   التمطيذ

  رسم الخرائط الذهنية  فوائد  ٖ
  رسم الخرائط الذهنية فوائد  ٔ

هنػػاؾ العديػػد مػػن الفوائػػد مػػن  أجنغػػوؿ حرينطػػاك  مخػػسأنػػه كمػػا نقلػػ  عػػن حممػػد  أملشػػيةكلعتقػػد  
 استمداـ اارائذ الذهنية، اا يف ذل : 

 ميكن رؤية الصورة بشك  كاهح   ٔ
 ميكن االق.ع على التفاصي  دكف فقداف اايذ ا محر بُت املواهي    ٕ
 هناؾ جتمي  املعلومات   ٖ
 جذب العُت كليس مم    ٗ
 اجع  من السه  الًتكيد   ٘
 عملية التصني  ممتعة  هنا لتضمن ألواننا كصورنا كغَتها   ٙ
 59من السه  لذكرها لوجود ع.مات مرئية   ٚ

 كما هو ما يل  : بوزاف  كفقا ل م اارائذ العق فوائد رس
 مين التززر ثفد عم  الدماغ ا يسر كا   ٔ
 حرر نفس  من مجي  القواعد عند بدء التعلم   ٕ
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 Sutanto Windura, Mind mapping Langkah Demi Langkah, (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 21.  
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 Muhammad Chomsi dan Unggul Haryanto, Efektifitas Metode Mind mapping Untuk Meningkatkan 
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 مساعدة شمى على التدفي دكف عقبات   ٖ
 ه   طة أك قصة   ٗ
 قور فكرة   ٘
 جع  التمطيذ الدؼ الشمص    ٙ
 بدء عم  جتارم جديد   ٚ
 للميى حمتويات الكتاب   ٛ
 مرف   ٜ

 ميكن أف لركد االهتماـ   ٓٔ
 حتسُت التفاهم   ٔٔ
 60 ممتعة كسهلة التذكر  ٕٔ

 يف حُت أف ركز لديه العديد من الفوائد ا  رل من رسم اارائذ الذهنية ، كه : 
مجيػػ  املعلومػػات الػػواردة يف صػػفحة كاحػػدة  ا فكػػار الرئيسػػية يف املركػػد كا فكػػار الداعمػػة ا  ػػرل    أ

 من حوله  
ؿ القليػػػػ  مػػػػن الػػػػتعلم ، باسػػػػتيعاب املعلومػػػػات دفعػػػػة كاحػػػػدة ، كمػػػػن  ػػػػ.لسػػػػمح الشاشػػػػة املرئيػػػػة    ب

 ، كبعد التمي  يف العق  ، ميكن لذكر  موعة من املعلومات كختدينها يف الذاكرة  كاالنتبا 
، سػيتم لػدري  املتعلمػُت علػى ا تيػار ا فكػار املهمػة التعود على رسم اارائذ الذهنيػة من  .ؿ   ت

   أمهية  كالتملى من ا شياء ا ق
مػػن  ػػ.ؿ ااػػػرائذ الذهنيػػة ، ميكػػػن للمتعلمػػُت عػػػرض العديػػد مػػػن ا فكػػار أك حػػػىت العديػػد مػػػن    ث

 الفصوؿ يف كتاب مرئ  كيتعلقوف ببعضهم البعض  
 61لعد اارائذ الذهنية مفيدة يف ختطيذ النشاط ، مث  ااط  كا كراؽ كالتقارير كغَتها    ج

م ااػرائذ الذهنيػة كطريقػة مناسػبة لتػدري  العقػ ، ، ميكن استمداـ مفهػـو رسػانط.قا من الطاب 
، كح  املشك.ت  هذا املفهػـو ينمػو بسػرعة كيسػتمدـ علػى نطػاؽ كاسػ  ، كالتصوركالعص  الذهٍت
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 Tony Buzan, Pinter Mind map, Op.Cit., h.54-130.  
61
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يف  تلػػػ   ػػػاالت احليػػػاة  اسػػػتمدـ املعلمػػػوف كالعلمػػػاء كعلمػػػاء الػػػنفس كالعديػػػد مػػػن املهػػػن ا  ػػػرل 
تمداـ مفهػـو رسػم ااػرائذ الذهنيػة يف  ػاؿ التعلػيم ، مفهـو رسم ااػرائذ الذهنيػة يف عملهػم  مت اسػ

كحتديدنا يف عملية التعلم يف الفص  الدراس   باستمداـ مفهـو رسم ااػرائذ الذهنيػة ، ميكػن للمعلػم 
نق  موهوع معقػد بسػهولة  باإلهػافة إىل ذلػ  ، ميكػن للطػ.ب اسػتيعاب املوهػوع  نػه يػتم لقدميػه 

 بطريقة بسيطة  
   الذهنيةاستخدام خرائط   ٕ

رسػػػم ااػػػرائذ لسػػػتمدـ يف  تلػػػ  اجملػػػاالت اػػػا يف ذلػػػ  التعلػػػيم  فائػػػدة  رسػػػم ااػػػرائذ الذهنيػػػة 
 يف التعليم:  الذهنية 

 إعطاء نظرة شاملة على املوهوع   ٔ
 يتيح لنا ختطيذ مسار أك إقار ذهٍت ملقالة   ٕ
 الرجاؿ مج  بعض البيانات يف مكاف ما   ٖ
  62ةبطريقة إبداعيشة  ح  املشك.ت   ٗ

 :  رسم اارائذ الذهنية كما أكهح دكين سوادارما عدة استمدامات 
 انات اليت لستمدـ جملموعة متنوعةمج  البي  ٔ
 لطوير كحتلي  ا فكار / املعرفة   ٕ
 اجع  من السه  إعادة النظر يف نفس الوق  لتكرار ا فكار    ٖ
لسهي  عملية العص  الذهٍت  ف ا فكار اليت مل يػتم لسػةيلها بسػهولة مػن السػه  صػبها علػى   ٗ

 قطعة من الورؽ  
 لبسيذ بنية ا فكار اليت كان  يف ا ص  معقدة كقويلة كال يسه  رؤيتها بسهولة    ٘
 حدد املعلومات استنادنا إىل ش ء يعتا مهمنا ككفقنا للغرض    ٙ
 لسري  كزيادة الفهم  .ؿ التعلم  نه ميكن أف يرل الركابذ بُت الدكؿ م  بعضها البعض    ٚ
 63شحذ قدرة الدماغ على العم   ف اارائذ مليئة بعناصر اإلبداع   ٛ
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 عمليػة الػتعلم ، هنػاؾ العديػد مػن االسػتمدامات ملفهػـو رسػم ااػرائذ الذهنيػة يفكفقا لتػوين بػوزاف
 نحو التا : ، على اليف الفص  الدراس 

، ختطػػػيذ العقػػػ  قػػػادر علػػػى لػػػدري  الطػػػ.ب علػػػى فػػػرز املعلومػػػات املمتلفػػػة للفػػػرز ختطػػػيذ العقػػػ   ٔ
املنقولػػة يف املوهػػوع  ال جيػػوز لػػم ابػػت.ع مجيػػ  املعلومػػات الػػيت مت إد الػػا مػػن موهػػوع مػػا  جيػػ  

مػػػة  علػػيهم اسػػػتيعاب الكلمػػػات أك اممػػ  الػػػيت هػػػ  مهمػػة حقػػػا كالػػػتملى مػػن ا جػػػداء غػػػَت امله
لعلمػػػوا بفعاليػػػة  يسػػاعد ختطػػػيذ العقػػػ  الطػػػ.ب علػػى القيػػػاـ بػػػذل   مػػػ  رسػػم ااػػػرائذ الذهنيػػػة ،

 ككفاءة  
، لصػػػن   ططػػػات رسػػػم ااػػػرائذ الذهنيػػػة مػػػ  العديػػػد مػػػن الصػػػور للتػػػذكر رسػػػم ااػػػرائذ الذهنيػػػة   ٕ

 يقػدمها كا لعاب امللونػة املثػَتة ل.هتمػاـ  هػذا حػىت يػتمكن الطػ.ب مػن حتسػُت ذاكػرة املػواد الػيت
املعلػم  اسػتنادنا إىل ا  ػػاث ، فػإف بعػػض ا لػواف قػادرة فعػػ.ن علػى حتسػػُت أداء الػدماغ  كبالتػػا  ، 

 ميكن لرسم اارائذ الذهنية أف يشحذ ذكريات الط.ب  
رسػػم  ػػرائذ للعقػػ ، كلػػيس عػػدد قليػػ  مػػن الطػػ.ب الػػذين يشػػعركف بالكسػػ  لتسػػةي  املوهػػوع    ٖ

للتغلػ   رسم اارائذ الذهنية كالسب  هو أف املادة مكتوبة يف الكتاب املدرس   ميكن استمداـ 
هػػو أداة لػػدكين امل.حظػػات عمليػػة كبسػػيطة للغايػػة   رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة علػػى هػػذ  املشػػاك   

اارائذ الذهنيػة ، ال ثتػاج الطػ.ب لتسػةي  مجيػ  املعلومػات املقدمػة  كبالتػا  ، فػإف باستمداـ 
 رسم اارائذ الذهنية جيع  الط.ب مستعدين كقادرين على لسةي  املوهوع  

، رسم اارائذ العق  هو صورة شاملة للمػواد الػيت مت إنشػاؤها بطريقػة لفهمل رسم اارائذ الذهنية   ٗ
، مكتوبػػػة مرلبطػػػة بشػػػك  مباشػػػر أك غػػػَت مباشػػػر ، سػػػواء أكانػػػ ةمػػػات الامػػػبسػػػيطة  مجيػػػ  املعلو 

بوهػػوح يف االعتبػػار   سػػيعرؼ الطػػ.ب بالتفصػػي  املوهػػوع الػػذم دتػػ  مناقشػػته يف موهػػوع مػػا  
 كبالتا  ، فإف ختطيذ العق  قادر على جع  الط.ب يفهموف املوهوع بشك  سري   

ريػػػة التعبػػػَت للطالػػػ  يف التعبػػػَت عػػػن أفكػػػار  علػػػى أف يتصػػػور، اسػػػتمداـ ح رسػػػم ااػػػرائذ الذهنيػػػة   ٘
املوهػػوع  ميكػػن للطػػ.ب كتابػػة مػػا يعتاكنػػه مهمػػة  باإلهػػافة إىل ذلػػ  ، ميكػػنهم اسػػتمداـ أنػػواع 
 تلفػػة مػػن الصػػور الػػيت يفضػػلوهنا  هػػذا بالتأكيػػد جيعلهػػم يطػػوركف اايػػاؿ كا فكػػار الػػيت مل لكػػن 

 لفكر هبا من قب   



 

، كاحػدة مػػن أكثػػر قيمػػة لرسػػم ااػرائذ العقػػ  هػػو القػػدرة علػػى للبقػػاء مهتمػػا رسػم ااػػرائذ الذهنيػػة  ٙ
ال لسػػه  فهػػم الطػػ.ب للمػػادة  كصػػ  موهػػوع يف مظهػػر جػػذاب  هػػذ  الصػػورة املثػػَتة ل.هتمػػاـ

، بػػ  لديػػد أيضنػػا مػػن جاذبيتهػػا للمػػواد  كبالتػػا  ، لسػػاعد ااػػرائذ الذهنيػػة الطػػ.ب علػػى فحسػػ 
 يقوموف به   البقاء مهتمُت باملوهوع الذم

، رسػػػم ااػػرائذ الذهنيػػة هػػو مفهػػػـو الرسػػم باسػػتمداـ الكلمػػات الرئيسػػػية  للػػتحكم ختطػػيذ العقػػ   ٚ
كمركػػد  هػػذا يػػدؿ علػػى أف رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة قػػادر علػػى لركيػػد عقػػوؿ الطػػ.ب علػػى موهػػوع 

 لقدميها  أم ، م  رسم اارائذ الذهنية ، فهم قادركف على زيادة الًتكيد يف التعلم  
، كالتفكػػَت اإلبػداع  يػػأيت مػن  يػاؿ عػػاؿ   ف رسػم ااػػرائذ لتكػوف  .قػة ااػرائذ الذهنيػػة رسػم  ٛ

الذهنيػػة ميكػػن أف ثسػػن  يػػاؿ الطػػ.ب مػػن  ػػ.ؿ حريػػة التعبػػَت ، فػػإف إبػػداعهم سػػوؼ يتطػػػور 
 64بشك  غَت مباشر 

ل ، كهػػػو أمػػػر مفيػػػد للغايػػػة يف حتسػػػُت فهػػػم حمتػػػو أعػػػ.  مػػػن االسػػػتمدامات رسػػػم ااػػػرائذ الذهنيػػػة
القػػراءة هػػػو إعطػػػاء رؤيػػػة شػػػاملة للموهػػػوع ، كمجػػػ  البيانػػػات السػػػتمدامها  غػػػراض  تلفػػػة ، كلطػػػوير 
كحتليػػ  ا فكػػار / املعرفػػة ، كلسػػهي  عمليػػة العصػػ  الػػذهٍت ، كا تيػػار املعلومػػات اسػػتنادنا إىل شػػ ء 

ػػا كمتوافقنػػا مػػ  ا هػػداؼ يعتػػ يػػرل الػػًتابذ بػػُت لسػػري  كزيػػادة الفهػػم أثنػػاء الػػتعلم  نػػه ميكػػن أف ا مهمن
 ة بعناصر اإلبداع ا قاليم م  بعضها البعض ، كصق  مهارات العم  يف الدماغ  ف اارائذ مليئ

  رسم الخرائط الذهنية المواد والخطوات جعل   ٖ
 المادة تجعل الخرائط الذهنية :   ٔ

    ٗأ، احلد ا دى للحةم غَت  طذ كرقة : أبيض   أ
 ألواف ، ختتل  مسيكة كرقيقة )إف أمكن(    ٖأق.ـ ملونة أك ع.مات : احلد ا دى    ب
  ياؿ    ت
 65دماغنا!    ث
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 هي:  رسم الخرائط الذهنية صنع الخطوة   ٕ
 كرقة    أ

 عادم )غَت  طذ(    ب
 ه  الورقة أفقيا )أفق (    ت
 موق  ثاب  )ثاب (    ث

 مان  مركد رسم اارائذ:  . ب
 ، كعادة ما يكوف عنواف الفص  من الدرس أك املشكلة الرئيسية  الفكرة الرئيسيةه   -
 يف التلميى أك املراجعة ، عادة ما يكوف عنواف الفص  أك املوهوع الرئيس    -
 جي  أف لكوف الصورة مصحوبة بالكتابة  -
   يق  يف منتص  الورقة  -

 الفرع الرئيس :   ٖ
يف كثػػَت مػػن ا حيػػاف لسػػمى أفكػػار الًتليػػ  ا ساسػػية، هػػو فػػرع املسػػتول ا كؿ الػػذم يشػػ   -

 مباشرة من مركد ااريطة الذهنية 
  غراض للميى فإنه عادة ما يكوف القسم الفرع  من املوهوع الذم مت لعلمه    -
 جي  على ك  فرع رئيس   تل  استمداـ أق.ـ رصاص / ع.مات ملونة  تلفة   -
إذا كان  املادة "أجنبية" للغاية ، ميكن أف يكػوف الفػرع الرئيسػ  أسػئلة أساسػية ، مثػ  " ملػاذا  -

 ، ماذا ، أين ، من ، كي  ، مىت ، "  
 فرع:   ٗ

 حماكلة جتعيد ، كليس  رد متعرج أك مستقيم  -
 مث  فف  قاعدة مسيكة  -
 أبعد من املركد -
 الطوؿ يقاب  قوؿ الكلمة / الصورة أع.    -
 اهات ك  االجت -

 :كلمة   ٘



 

 يف شك  كلمة رئيسية ) الكلمة الرئيسية (  -
 الكلمات مكتوبة على الفرع   -
 كلما زاد حةم ااذ ، كلما كاف حةمه أصغر  -
  ٓ ٘ٗ، أقصى منحدر قدر  الكتابة منتصبة -

 صور:  ٙ
 قدر اإلمكاف !  -
 استمدـ أكا عدد ممكن من الرموز كا بعاد أك الصور  -

 اللوف:  ٚ
 ملوف  -
 احلياة"!  -

 :              التمطيذ املكاين   ٛ
 66كفقا حلةم الورقة  -

 خطوات استخدام طريقة رسم الخرائط الذهنية   ٗ
  طوات لعلم رسم اارائذ الذهنية حس  احلنفية ه  كالتا : 

 ينق  املعلم الكفاءات املراد حتقيقها ،   ٔ
 يعرض املعلم املشك.ت اليت يستةي  لا الط.ب ،   ٕ
 أشماص ،  ٖإىل  ٕلشكي   موعات من   ٖ
 ك   موعة جردت كسةل  إجابات بديلة لنتائب املناقشة ،   ٗ
لقرأ ك   موعة بشك  عشوائ  أك  موعة معينػة نتػائب املناقشػة كسػة.ت املعلػم علػى السػبورة   ٘

 كجتميعها كفقنا ل.حتياجات 
تنتاجات أك يعطػػػ  املعلػػػم ، ُيطلػػػ  مػػػن الطػػػ.ب لقػػػد  اسػػػاللوحػػػة ى مػػػن البيانػػػات املوجػػػودة علػػػ  ٙ

 67مقارنة كفقنا للمفهـو املقدمة من املعلم 
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 ، فإف ااطوات ال.زمة لتطبيي اارائذ الذهنية ه : أريس صيمنكفقا ؿ 
 داؼ التعليمية اليت جي  حتقيقها ينق  املعلم ا ه  ٔ
 يعرض املعلم املادة   ٕ
 لتحديد القدرة االستيعابية للط.ب، كالط.ب يف شك   موعة يف أزكاج    ٖ
أحػػػد الطػػػ.ب مػػػن شػػػريكها الػػػذم كػػػاف يف شػػػك  إيصػػػاؿ املػػػواد امديػػػدة الػػػيت كردت مػػػن املعلػػػم   ٗ

امل.حظػػات، مث التبػػدي  ا دكار أسػػابي  كػػاف أف ينقػػ  كقػػد  -كشػػريكه مسػػ  القػػرارات كاملػػذكرات 
 موعات ا  رل سةل  هذ  املادة  باملث  اجمل

 يكرر املعلم / يشرح الطريقة اليت مل يفهمها الطال     ٘
 68اا.صة / ااتاـ   ٙ

 هناؾ س   طوات:  رسم اارائذ الذهنية اسًتينكفقا اطوات 
 ينق  املعلم الكفاءات املراد حتقيقها    ٔ
يقػػدـ املعلػػػم املفػػػاهيم / املشػػػك.ت الػػػيت يسػػػتةي  لػػا الطػػػ.ب كجيػػػ  أف يكػػػوف لديػػػه مشػػػاك    ٕ

 لديها إجابات بديلة  
 الناس   ٖ-ٕلشكي   موعات من   ٖ
 لقـو ك   موعة بتحديد / لسةي  إجابات بديلة لنتائب املناقشة    ٗ
املعلػػػم علػػػى اللوحػػػة  لقػػػرأ كػػػ   موعػػػة )أك  موعػػػة  تػػػارة عشػػػوائيان( نتػػػائب املناقشػػػة كم.حظػػػات  ٘

 كلصنفها كفقان الحتياجات املعلم  
من البيانات املوجودة على اللوحة ، قُل  من الط.ب لقد  اسػتنتاجات أك قػاـ املػدرس بػإجراء   ٙ

 69مقارنة كفقنا للمفهـو املقدـ من املعلم 
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 احثػةالب تمن عػدة  طػوات السػتمداـ رسػم ااػرائذ الذهنيػة يف الػتعلم املوصػوؼ أعػ.  ، ا تػار 
ااطوات هو بالضبذ اسػتمداـ املؤلػ  يف حتسػُت فهػم هذا بسب  اسًتاف استمداـ ااطوات كفقنا لػ

 حمتول القراءة   
 مؤشر طريقة رسم الخرائط الذهنية   ٘

 كفقا لبوزاف على النحو التا :  رسم اارائذ الذهنية مؤشر الطريقة 
  طة    أ

 نق     ب
 كن أكثر نشاقنا    ت
 ح  املشاك     ث
 لركيد االهتماـ    ج
 لرمجة كشرح ا فكار    ح
 لذكر جيدا    خ
 لعلم بشك  أسرع ككفاءة    د
 70لدري  "الصورة العامة"   ذ
 مزايا وعيوب خرائط العقل   ٙ
 النحو التالي: وفقا لسوجارتو هناك تسعة رسم الخرائط  مزايا من .0

     الصياغة    ٔ
 التواص  لتكوف  .قة   ٕ
 لوفَتا للوق    ٖ
 ح  املشاك    ٗ
 لركيد االهتماـ   ٘
 لرمجة كشرح ا فكار   ٙ
 لذكر أفض    ٚ
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  لعلم بشك  أسرع ككفاءة   ٛ
 71نظر الصورة كاملةن  ٜ
 أ رل من قريقة رسم اارائذ العق  هو:  دايام
 ميكن التعبَت عن اآلراء  رية   ٔ
هػو أسػلوب لعلػم عػن قريػي كتابػة امل.حظػات اإلبداعيػة لكػ  قالػ  ، حػىت يػتمكن مػن التعبػػَت ك 

 عن أفكار   رية ، أك يستطي  الط.ب لسةي  املواد اليت يقدمها املعلم باستمداـ لغته اااصة  
 ركيد على جوهر املادة   أف لسة  ٕ

ضا عن قريػي لػوفَت ااػرائذ ملفهػـو أسلوب التعلم اعتبارنا هو قريقة مبتكرة السة ، كأيهذا  ف 
 ا جداء ا ساسية فقذ من املواد املواد املقدمة  ي  املتعلمُت سيتم أشار ا ساسية ا ساسية أك 

 ميكن أف لعم  م  أصدقاء آ رين     ٖ
 م.حظات أكثر ص.بة ككاهحة   ٗ

 72كهوحنا  ف هذا التمطيذ للعق  يسة  أشياء مهمة فقذ حىت لكوف امل.حظات أكثر 
 هناؾ مخسة ، كه : سًتاى كفقا إل رسم اارائذ الذهنيةعيوب بينما 

 التعلم سيكوف مثَتا ل.هتماـ  نه يبدأ من مشكلة حقيقية    ٔ
 ميكن لدري  لدفي العق  للط.ب ذكم الصلة بدراسة املشاك     ٕ
 ميكن حتسُت التعاكف بُت الط.ب  ف التعلم يتم يف  موعات    ٖ
 يقـو الط.ب بإصدار أفكارهم أك أفكارهم بطريقة جيدة كمنهةية    ٗ
 73من املمكن للط.ب معرفة كفاءنم بقدر قدرانم   ٘

  الذهنيةرسم الخرائط  ةقيطر  عيوب من  ٕ
 ، كه : هناؾ ث.ثةكريناكيت كفقا لرسم اارائذ الذهنية نقى 

 يشارؾ فقذ الط.ب النشطُت    ٔ
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 ليس دتاما الط.ب الذين يدرسوف    ٕ
رسم اارائذ   يتنوع الط.ب  ي  يكوف املعلم غارقنا يف التحقي رسم اارائذ الذهنية   ٖ

  74الط.ب  لذهنيةا
  كه  على النحو التا :رسم اارائذ الذهنية  أف عيوب منبرلُت ساين  ككما رام 

 يشارؾ فقذ الط.ب النشطُت    أ
 ف رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة هػػو سػػة  لكػػ  قالػػ  ، كالكتابػػة أك الكتابػػة مل يػػتم لعيينهػػا مػػن قبػػ  
املعلم  ي  يكوف هناؾ بعض الط.ب الذين ال رططوف لرسػم ااػرائذ الذهنيػة علػى حممػ  امػد 
، فػػػإهنم سػػػيةعلوف ذلػػػ  عنػػػدما يػػػتم جتميعهػػػا  يػػػ  لكػػػوف املػػػادة هػػػ  ختطػػػيذ العقػػػ  بينػػػ  لػػػيس 

 ا مث   
 ليس دتاما الط.ب الذين يدرسوف    ب

إهنػػا نفػػس النقطػػة ا كىل ،  نػػه ال يػػتم الػػتحكم يف رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة ، لػػذل  هنػػاؾ بعػػض 
 هذ     رسم اارائذ الذهنية الط.ب الذين يًتددكف يف التعلم كجيعلوف عملية 

 75ال ميكن إد اؿ كمية املعلومات التفصيلية   ت
، سػػيغمر املدرسػػوف أيضنػػا بفحػػى رسػػم  ػػرائذ الث.ثػػة املػػذكورة أعػػ. ه القصػػور باإلهػػافة إىل أكجػػ

دا، مث سػػيكوف كثػػَت جػػ  ا ميػػن مػػن الطػػ.ب يف الصػػ  هػػو  الطػػ.ب   كمػػن عػػدد السػػاحة الػػدي
من املواد اليت جيرم لدريسها، حىت أف املعلمػُت سػوؼ يكػوف  رسم اارائذ الذهنية كثَت من هناؾ  

 املادةقغ  يف التحقي من 
 لبحوث ذات الصلة نتائج ا . ت

كصػػػػػ  للبحػػػػػ  ذك صػػػػػلة بالبحػػػػػ  الػػػػػذم سػػػػػيةريه الباحػػػػػ  كمواصػػػػػفات  ٔكيػػػػػرد يف امػػػػػدكؿ 
 ا ت.فات املنتةات م  البح  السابي ، على النحو التا : 
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 2الجدول 
 مواصفات المنتج

  

اال ت.فػػات مػػ  املنػػتب حمػػددة مػػ  البحػػوث الػػيت  نتيةة ال  املوهوع اسم الباح    رقم
 أجري  

 رسػػم ااػػرائذأثػػر اسػػًتاليةيات  يوليندا اسنايٍت     ٔ
يف  رجػات لعلػم قلبػة  ةالذهنيػ

التػػػػػػػػػػاري  الثقػػػػػػػػػػايف اإلسػػػػػػػػػػ.م  
ادرسػػػػػػػػة اإلبتدائيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرمية 

   بندار المبونب

ميكػػػػػػػػن أف يكػػػػػػػػػوف 
هنػػػػػاؾ لػػػػػأثَت علػػػػػى 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتاليةيات 
الػػػػػػػػػػػػػػػتعلم كرسػػػػػػػػػػػػػػػم 
ااػػػػػػػػػرائذ الذهنيػػػػػػػػػة 
علػػػى نتػػػائب الػػػتعلم 
الطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يف 
موهوعات التػاري  

ايف الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 76اإلس.م  

 رجػػػػات  السػػػػابي فحػػػػى البحػػػ يف   ٔ
الػػتعلم للطػػ.ب يف موهػػوعات لػػاري  
الثقافة اإلس.مية ، بينما كاف البحػ  

  ػػػػ  يفالػػػذم سػػػػيتم القيػػػػاـ بػػػػه هػػػػو 
حتسػػػػػُت فهػػػػػم حمتػػػػػول القػػػػػراءة باللغػػػػػة 

 عربية للط.ب يف املواد العربية ال
هنػػػػاؾ ا ت.فػػػػات يف املسػػػػتويات مػػػػ    ٕ

 البحوث السابقة  
               

 يف لػػػػػػػػدريسالذهنيػػػػػػػػة  ريطػػػػػػػػة  كوكو كاهيانا      ٕ
اللغػػة العربيػػة )امهػػود  املفػػردات

املبذكلة لتحسػُت أنشػطة الػتعلم 
كحتسػػػُت نتػػػائب الػػػتعلم للفصػػػ  

ادرسػػػػػػػػػػػػػة الثانويػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػاب  
اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.مية يوكياكرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ٕٕٓٔ/ٕٖٓٔ 

ميكػػػػػػػػػػػػػػن اريطػػػػػػػػػػػػػػة 
علػػػػػػػػػػػػػػػى الذهنيػػػػػػػػػػػػػػػة 

حتسػػػػػػػػػػػُت أنشػػػػػػػػػػػطة 
الػػػػػػػػػػتعلم كحتسػػػػػػػػػػػُت 

لعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػائب 
   77الط.ب 

يف البحػػػػ  السػػػػابي ، درس لػػػػدريس   ٔ
املفػػردات يف حماكلػػة لتحسػػُت أنشػػػطة 
الػػتعلم كزيػػادة نتػػائب لعلػػم الطػػ.ب ، 
بينمػػا كػػاف البحػػ  الػػذم يػػتم إجػػراؤ  
هػػػػػػو فحػػػػػػى حتسػػػػػػُت فهػػػػػػم حمتػػػػػػول 

 القراءة باللغة العربية للط.ب   
هنػػػػػػػػػػاؾ ا ت.فػػػػػػػػػػات يف املسػػػػػػػػػػتويات   ٕ

 كاملواد م  البحوث السابقة  
  

يف البحػػػ  السػػػابي ، كػػػاف هنػػػاؾ زيػػػادة يف   ٔكػػػػاف هنػػػػاؾ لغيػػػػػَت فاعليػػػػة قػػػػرؽ الػػػػتعلم "  ريطػػػػة  أكم  س.مة     ٖ
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Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung, (Lampung: Artikel Jurnal UIN 

Raden Intan Lampung, 2017 ), h. 3. 
77

  Cucu Cahyana, Mind  Map Dalam Pengajaran Kosa Kata Mind Bahasa Arab (Upaya Optimalisasi 

Aktivitas Belajar dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas VII-B SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta Tahun 

2012/2013), (Yogyakarta: Artikel Jurnal UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. viii.  



 

العقػػ  قػػوين بػػوزاف " يف حماكلػػة 
لتحسػػػػػػػُت التفكػػػػػػػَت اإلبػػػػػػػداع  
كالتحصػػػػػػػػي  الدراسػػػػػػػػ  باللغػػػػػػػػة 
العربيػػػػػػػػػػة )دراسػػػػػػػػػػة جتريبيػػػػػػػػػػة يف 
الفصػػػػػ  احلػػػػػادم عشػػػػػر لرجػػػػػ  

 باكيم سليماف(  

كبَت يف لعلم اللغػة 
العربيػػػػػة باسػػػػػتمداـ 
قريقػػػػػػػػػػػػػػػػػة لعل ػػػػػػػػػػػػػػػػػم 

الذهنيػػػػػػػػػة ااريطػػػػػػػػػة 
 78لتوين بوزاف  

اإلبداع يف التفكَت كاإلجنػاز يف اللغػة العربيػة 
يػػػػػػتم ، يف حػػػػػػُت أف البحػػػػػػ  الػػػػػػذم كػػػػػػاف 

إجػػػػراؤ  هػػػػػو فحػػػػػى حتسػػػػػُت فهػػػػػم حمتػػػػػول 
 القراءة باللغة العربية للط.ب

هنػػػػاؾ ا ت.فػػػػات يف املػػػػواد مػػػػ  البحػػػػوث    ٕ
 السابقة  

  
مػػػػػػػػن  املفػػػػػػػػرداتزيػػػػػػػػادة إلقػػػػػػػػاف  عدكية  ديوم عرفة    ٗ

 ػػػػػػػػػ.ؿ اسػػػػػػػػػًتاليةيات رسػػػػػػػػػم 
ااػػػػػػػػػػػرائذ الذهنيػػػػػػػػػػػة لطػػػػػػػػػػػ.ب 

املدرسػػػػػػػػػة  الصػػػػػػػػػ  الثػػػػػػػػػامن يف
حممديػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػوكارم  بنػػػػػػػػػػػػدار 

   ٕٙٔٓ المبونب 

لطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
رسػػم اسػػًتاليةيات 

 ااػػػػػػػػػرائذ الذهنيػػػػػػػػػة 
ميكػػػػػػػػن أف ثسػػػػػػػػن 

مػن املفردات  إلقاف
 79 املتعلمُت

 املفػرداتزيادة يف إلقاف  يف البح  السابي  ٔ
رسم اارائذ الذهنيػة من  .ؿ اسًتاليةية 

يف حػػػػػػُت أف البحػػػػػػ  الػػػػػػذم كػػػػػػاف يػػػػػػتم ، 
ول إجػػػػراؤ  هػػػػػو فحػػػػػى حتسػػػػػُت فهػػػػػم حمتػػػػػ

 بالقراءة باللغة العربية للط.
هنػػػػػاؾ ا ت.فػػػػػات يف املػػػػػواد مػػػػػ  البحػػػػػوث   ٕ

 السابقة  
  

فاعليػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتمداـ أسػػػػػػػػػػالي   انا رمحاكايت     ٘
يف الصػػػػ  الثػػػػامن مػػػػن القػػػػراءة 

الثناكيػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػ.مية املدرسػػػػػػػػة 
   ٜٕٓٓسيليماف يوكياكرلا 

  

القػارءة لنفيذ لعليم 
 80على ما يراـ  

يف البحػػػػػػػ  السػػػػػػػابي ، مت فحػػػػػػػى مػػػػػػػدل   ٔ
 القػػارءةفعاليػػة اسػػتمداـ أسػػالي  الػػتعلم يف 

، يف حػػُت أف البحػػ  الػػذم سػػيتم إجػػراؤ  
القػراءة باللغػة زيادة فهم حمتول  البح هو 

  العربية للط.ب 
هنػػػػػاؾ ا ت.فػػػػػات يف املػػػػػواد مػػػػػ  البحػػػػػوث   ٕ

 السابقة  
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  Umy Salamah, Efektivitas Metode Pembelajaran “Mind Map Tony Buzan” Dalam Upaya Meningkatkan 
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(Yogyakarta: Artikel Jurnal UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. x. 
79

 Dewi Arifah Adawiyah,  Peningkatan Penguasaan mufradat Melalui Strategi Mind Mapping Pada 

Peserta Didik Kelas VIII di MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung Tahun 2016, (Lampung: Artikel 

Jurnal UIN Raden Intan Lampung, 2017 ), h.ii. 
80

 Ana Rahmawati, Efektivitas Penggunaan Metode Pembelajaran Qira’ah Kelas VIII MTSN Tempel 

Sleman Yogyakarta (2009), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. viii. 



 

ٙ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

حتسُت القدرة على فهم حمتػول  ين نيوماف ديدياين 
القػػػػػػػػراءة مػػػػػػػػن  ػػػػػػػػ.ؿ الػػػػػػػػتعلم 
التعػػػػػاكين التنافسػػػػػ  يف الصػػػػػ  
الثػػػامن / ألػػػ  قػػػ.ب مدرسػػػة 

العػػػػػػػػػػػػػاـ  الثانويػػػػػػػػػػػػػة اإلعداديػػػػػػػػػػػػػة
   ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ ا كادمي 

ميكن لطبيي الػتعلم 
التعػػػػاكين التنافسػػػػػ  
حتسُت القدرة على 
فهػػػػػػػػػػػػػم حمتويػػػػػػػػػػػػػات 

 81القراءة 

درسػػػػ  الديػػػػػادة  سػػػػابيال البحػػػػ يف   ٔ
يف فهػػػػم حمتػػػػول القػػػػراءة مػػػػن  ػػػػ.ؿ 
لنفيػػػػػذ الػػػػػتعلم التعػػػػػاكين قػػػػػادرة علػػػػػى 

يف حػُت أف البحػ  الػذم  املنافسػة ،
زيػػادة فهػػم  البحػػ سػػيتم إجػػراؤ  هػػو 

القػػػػػػػػػػػراءة باللغػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة حمتػػػػػػػػػػػول 
    للط.ب

هنػػػػػػػػػػاؾ ا ت.فػػػػػػػػػػات يف املسػػػػػػػػػػتويات   ٕ
 كاملواد م  البحوث السابقة  

  

  
  

 تدفق البحوث  . ث
نػػدما ينظػػر إليهػػا مػػن سػػيةع  الػػتعلم الرليػػ  الطػػ.ب كوسػػذ الطػػ.ب يشػػعركف بامللػػ    اصػػة ع

، يرغبػوف يف استكشػاؼ شمصية الط.ب، ك اصة ق.ب املدارس الثانوية الذين لػديهم فضػوؿ كبػَت
ذهنيػػػة الريطػػػة اا، جػػػرب البػػػاحثوف أيضنػػػا اسػػػًتاليةية م  كبنػػػاءن علػػػى ذلػػػ كإبػػػداعهأنفسػػػهم كقػػػدرانم 

  مرلبطة بالتعلم
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Kompetitif Pada Siswa Kelas VIII/A SMPN 1 GIANYAR Tahun Pelajaran 2013/2014, (Denpasar: Universitas 

Mahasaraswati, 2014), h. xv. 



 

 الثالث الباب

 طريقة البحث

 طريقة البحث   أ 

كفقػػػا لسػػػوغيونو ، فػػػإف قريقػػػة البحػػػ  هػػػ  قريقػػػة علميػػػة للحصػػػوؿ علػػػى بيانػػػات ذات أغػػػراض 
كاستمدامات حمددة  كبناءن علػى ذلػ  ، هنػاؾ أربػ  كلمػات رئيسػية جيػ  معامتهػا ، كهػ : البيانػات 

  دؼ ، كالدؼ ، كقابلية االستمداـالعلمية ، كال
82  

 نوع البحث   ب 

لقصػَت البحػ  للوصػوؿ اىل احلقيقػة كالفوائػد   كصف هذا النوع من البح  هو البح  اإلجرائ  
 العملية عن قريي العم  التعاكين كالتشارك   

 على ث.ثة لعريفات ميكن لفسَتها: كصف البح  اإلجرائ  ، حتتوم كفقنا لسوهارسيم  أريكونتو

83 
البح  هو نشاط مراقبػة امسػم عػن قريػي اسػتمداـ قػرؽ كقواعػد منهةيػة معينػة للحصػوؿ علػى   أ 

 بيانات أك معلومات مفيدة يف حتسُت جودة ا شياء املهمة كاملهمة للباحثُت  
هو حركة نشاط يتم لنفيذها عػن قصػد مػ  غػرض معػُت  يف شػك  البحػ  سلسػلة مػن اإلجرائ    ب 

 ا نشطة دكرة للط.ب  
 رة عن  موعة من الط.ب يتلقوف نفس الدركس من نفس املعلم يف نفس الوق   عبا الص   ج 

هػػػػ   كصػػػػف البحػػػػ  اإلجرائػػػػ  اسػػػػتنادنا إىل القيػػػػود الث.ثػػػػة للفهػػػػم أعػػػػ.  ، ميكػػػػن االسػػػػتنتاج أف 
 انعكاس  نشطة التعلم يف شك  عم  يتم رفعه عن قصد كثدث يف فص  معنا  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 2.  
 83 Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan  Supardi, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 

2007, h. 2 – 3.  



 

، فإف البح  يف الفص  الدراس  هػو كيػ  ميكػن جملموعػة رغية كرادتةا، كفقا ؿ كيف الوق  نفسه
، كالػػتعلم مػػن جتػػارهبم اااصػػة  ميكػػنهم جتربػػة شػػركط ممارسػػات الػػتعلم اااصػػة هبػػم مػػن املعلمػػُت لنظػػيم

 فكرة حتسُت ممارسات التعلم اااصة هبم كرؤية التأثَت احلقيق  لذا امهد 
84 

أهنػػػا عمليػػػة دراسػػػة مشػػػكلة الػػػتعلم يف الفصػػػ  ميكػػػن لفسػػػَت اإلجػػػراءات علػػػى  وى سػػػنةاياكفقػػػان لػػػػ
الدراس  من  .ؿ التفكَت الذايت يف حماكلة حل  املشكلة عن قريي القياـ بأفعاؿ  تلفة  طذ لػا يف 

 مواق  حقيقية كحتلي  ك  لأثَت للع.ج 
85 

إحػػػػدل االسػػػػًتاليةيات الػػػػيت يسػػػػتمدمها املعلمػػػػوف لتحسػػػػُت ااػػػػدمات البحػػػػ  اإلجرائػػػػ  لعتػػػػا 
التعليميػة الػػيت جيػػ  إجراؤهػػا يف سػػياؽ الػػتعلم دا ػػ  الفصػػ  كالتحسػػُت العػػاـ مػػودة الػػاامب املدرسػػية  
ميكػػن القيػػاـ بػػذل  مػػ  ا  ػػذ بعػػُت االعتبػػار أف الغػػرض مػػن البحػػ  يف الفصػػ  الدراسػػ  هػػو حتسػػُت 

هػ  البحػ  اإلجرائػ  بشك  مستمر  إف الفوائد اليت ميكن استم.صها من ممارسة التعلم يف الفص  
، كلطوير املناهب الدراسػية علػى مسػتول املدرسػة كعلػى مسػتول الفصػ  الدراسػ  االبتكارات التعليمية

 ، كلعديد احًتافية املعلم 
86 

يش ، مثػ  الدراسػػات ا  ػػرل ، لػا مدايػػا كعيػػوب  صػرح شومسػػك  كسوارسػػالبحػ  اإلجرائػػ إف 
 بأف مدايا البح  امماع  يف العم  امماع  ه  كما يل :

87 

 البح  رلي شعورا باالنتماء هذا التعاكف يف   أ 
  امماعيػػػػػة يرفػػػػػ  اإلبػػػػػداع كالقػػػػػدرة احليويػػػػػة يف هػػػػػذ  احلالػػػػػة املدرسػػػػػُت التعػػػػػاكف يف البحػػػػػ  ب 

 كالباحثُت 
 من  .ؿ التعاكف ، يدداد احتماؿ التغيَت    ج 
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التعػػػػاكف يف البحػػػػ  عػػػػن العمػػػػ  اممػػػػاع  يديػػػػد مػػػػن االلفػػػػاؽ علػػػػى حػػػػ  املشػػػػاك  الػػػػيت   د 
 لواجهها  

 ه  كما يل :  البح  اإلجرائ فإف عيوب من ، كيف الوق  نفسه

مػن جانػ  الباحػػ   البحػ  اإلجرائػػ عػن نقػى املعرفػة كاملهػارات يف التقنيػػات ا ساسػية    أ
 )املعلم(   

، كقػػد ـ البػػاحثُت باملشػػاركة يف العمليػػةالتػػدا البحػػ يف هػػذا يتعلػػي بالوقػػ   يتطلػػ  فيمػػا    ب
يكوف عام  الوق  هذا عقبة كبَتة  كيرج  ذل  إىل عدـ التوزي  ا مث  للوق  لألنشطة 

  البح  اإلجرائ الركلينية م  أنشطة البح  
 أشياء البحثية تحديد الموضوع و  . ت

يعػػٍت أنػػه مػػن حيػػ  ميكػػن  ، كهػػذاهػػو حماكلػػة لتحديػػد مصػػادر البيانػػاتحتديػػد املوهػػوع كامسػػم 
 احلصوؿ على بيانات البح  

 ه : ا البح  املوهوعات يف هذ 88
 بندار المبونب   ٕمعلم اللغة العربية ادرسة العالية اإلس.مية احلكومية   ٔ
   بندار المبونب ٕادرسة العالية اإلس.مية احلكومية ق.ب الص  الثاين عشر   ٕ

القػػػػراءة هػػػػو لنفيػػػػذ لعلػػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة مػػػػ  اسػػػػتمداـ أسػػػػلوب ا البحػػػػ  بينمػػػػا الػػػػدؼ مػػػػن هػػػػذ
ادرسػػة العاليػػة اإلسػػ.مية قػػ.ب الصػػ  الثػػاين عشػػر كاسػػًتاليةية يف فهػػم حمتػػول القػػراءة العربيػػة علػػى 

   بندار المبونب ٕاحلكومية 
 ث إجراء البح . ث

( التمطػيذ ٔمػن أربػ   موعػات مػن املراحػ  املًتابطػة كاملتواصػلة  كهػ  ) اإلجرائػى وذج البح  
الػػذم يػػتم لنفيػػذ  يف شػػك  دكرة التكػػرار ككػػ  دكرة جيػػ  أف  ( التفكػػَتٗ)راقبػػة ك امل( ٖ) التنفيػػذ( ٕ)

 يكوف هناؾ أرب  مراح  
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

Cet.XIII. h. 114 
 

89
 Jamal Ma’mur Asmani, Penelitian Tindak Kelas, (Jogjakarta: Laksana, 2011) , h. 77. 



 

لػتم علػى مراحػ  لبػدأ مػن  اإلجرائػىالبحػ  فهػم أف لأف  للباحثػة، ميكػن أع.  البايافاستنادنا إىل 
مرحلة التمطيذ إىل مرحلة التفكَت اليت يتم لنفيذها بشك  منهةػ   يػ  ميكػن فهػم املػواد التعليميػة 

يف امػدكؿ علػى النحػو  اإلجرائػىالبحػ   طػة أمػا اليت يتم لسليمها بشػك  جيػد مػن قبػ  الطػ.ب  
 التا : 

 4 الجدول
  اإلجرائىالبحث خطة وإجراءات 

الدورة 
  األولى

  خطة
حتديد املشاك  كح  

احللوؿ البديلة 
 للمشاك  

التمطيذ للتعلم الذم سيتم لطبيقه يف   أ 
  عملية التعليم

 حتديد املوهوع    ب 
 لطوير سيناريوهات التعلم    ج 
 اعداد موارد التعلم    د 
 لطوير شك  التقييم    ق 
 لطوير شك  مراقبة التعلم    ك 

  عمل
  

 لشَت إجراءات التنفيذ إىل سيناريوهات التعلم 

  مالحظة
  

قم بعم  امل.حظات باستمداـ صيغة    أ
 امل.حظة  

لقييم نتائب اإلجراءات باستمداـ    ب
 التنسيي  

لقييم اإلجراءات اليت مت اختاذها كاليت   أ   انعكاس  
لشم  لقييم جودة عدد ككق  ك  نوع 

 من أنواع اإلجراءات 
عقد اجتماعات ملناقشة نتائب التقييم   ب 



 

 حوؿ سيناريوهات التعلم كغَتها  
حتسُت لنفيذ اإلجراءات كفقنا لنتائب   ج 

 التقييم ، الستمدامها يف الدكرة التالية  
   ٔلقييم العم    د 

الدورة 
  الثانية

حتديد املشاك  كحتديد ح  املشك.ت    أ  خطة
 البدي  

  الثاينلطوير برنامب عم     ب
 لنفيذ برنامب العم  الثاين    عمل

   الثاينمج  كحتلي  بيانات العم    مالحظة
   الثاينإجراء التقييم   انعكاس

 الدكرات القادمة 

 90االستنتاجات كاالقًتاحات
 

، إذا أظهػػرت يف بالػدكرة ا كىليف دكرلػُت علػػى ا قػ   يبػدأ لنفيػػذ البحػ   هػػذا البحػ يػتم لنفيػذ 
ا كىل حتسػػينات أك جناحػػات كعوائػػي مػػن ا نشػػطة املنفػػذة ، ثػػدد املعلػػم كالباحػػ  التصػػػميم  الػػدكرة

، كلكػػن كىلللػػدكرة الثانيػػة  ميكػػن لألنشػػطة يف الػػدكرة الثانيػػة أف لكػػوف يف نفػػس النشػػاط يف الػػدكرة ا 
يت ندؼ إىل بصفة عامة فإف ا نشطة يف الدكرة الثانية لا حتسينات إهافية من اإلجراءات السابقة ال

لصػػػحيح العقبػػػػات أك الصػػػػعوبات املمتلفػػػػة املوجػػػػودة يف الػػػػدكرة ا كىل  إذا مل يكػػػػن املعلػػػػم كالباحػػػػ  
راهيُت عن جناح اإلجراء يف الدكرلُت ا كىل كالثانية ، فعندئػذ ميكػن أف يسػتمركا يف الػدكرة التاليػة كمػا 

   الدراس  الذم يتم إجراؤ  إىل ذل  حىت يشعر املعلم كالباح  بالرها عن إجراء أ اث الفص
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 Kunandar, Op.Cit., h. 96.  
 

91
 Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan  Supardi , Op.Cit., h. 74 – 75, 117. 
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، مث يف مرحلػػػة التمطػػػيذ يف شػػػك  التمطػػػيذ، بػػػدءا مػػػن امل.حظػػػة ا كليػػػة، اسػػػتمر بػػػإذف البحػػػ 
، يقػػـو املعلػػم كالباحػػ  بكػػ  مػػا  ططػػوا لػػه  مت لنفيػػذ شػػطة مػػ  املعلػػم  يف مرحلػػة التنفيػػذختطػػيذ ا ن

مرحلػػة املراقبػػة ملراقبػػة مجيػػ  عمليػػات العمػػ  يف عمليػػة التعلػػيم كالػػتعلم  مث يف مرحلػػة التفكػػَت يػػتم لنفيػػذ 
 دكرة التقييم اليت ندؼ إىل حتسُت عملية النشاط يف الدكرة القادمة  

كمػاؾ  لاغػارت  يوهػح  كمػيسيػة الػيت اقًتحهػا  ثنائية استمداـ  ػوذج لولبالبح  اإلجرئ    وذج
 أف هناؾ أرب   طوات )كلكرار( ، كاليت يتم عرهها يف الرسم البياين التا    البح  اإلجرئ  وذج 

 920الشكل 
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 كالتنفيػػػػذالتمطػػػيذ أعػػػ.  لتنفيػػػذها، كهنػػػاؾ دكرلػػػُت كػػػ  دكرة لتكػػػوف مػػػن التمطػػػيذ يف الصػػػورة 
دكرة الثانيػػػة يسػػػاكم الػػػدكرة ا كىل، كلكػػػن يف الػػػدكرة الثانيػػػة حتسػػػن التمطػػػيذ الػػػيف   كالتفكػػػَت ةكاملراقبػػػ

لتنفيػػذ  البحثػػةطػػذ ختلفػػة مػػن حيػػ  املػػواد  يف هػػذا البحػػ ، مػػن الػػدكرة ا كىل، ك ت )ااطػػة املعدلػػة(
، حي  لشتم  ك  دكرة على أربػ   طػوات ، كهػ  التمطػيذ كالتنفيػذ كامل.حظػة كالعكػس  دكرلُتال

 القػػػػراءةٝ، مػػػن  ػػػ.ؿ لطبيػػػي الطريقػػػة ٘ٛاملتعلمػػػُت هػػػ   ٓٗميكنػػػ  احلصػػػوؿ إىل أف يتحقػػػي مػػػن 
 كاالسًتاليةية  

 طريقة جمع البيانات    ج

قـو هبػا تالبيانػات الػيت سػمج  البيانات ه  جدء مهػم جػدا يف إجػراء البحػوث  لقنيػات مجػ  قرؽ 
 ه  كما يل    ةالباحث

 المالحظة   ٔ

امل.حظة ه  إحدل الطرؽ اليت يستمدـ هبا البشػر ااػاة كاملعرفػة بنػاءن علػى مػا يركنػه كيسػمعونه  
 لقة بالسلوؾ غالبان ما يتم ا تيار الرصدات كتقنيات مج  البيانات املتع

93 

، كلنفيػػػذ اللغػػػة العربيػػػة  اصػػػة حصػػػوؿ علػػػى بيانػػػات عػػػن حالػػػة املػػػدارسلسػػػتمدـ هػػػذ  الطريقػػػة لل
يف فهػم الػنى الػذم مت جدكلتػه يف الفصػ   ذهنيةال ريذاارسم كاالسًتاليةية  القراءةاستمداـ الطرؽ 

 الدراس   

 من حي  لنفيذ امل.حظات لنقسم إىل شكلُت ، كمها: 

 شاركية املامل.حظة    أ

شاركية ه  ا  اث اليت لشارؾ يف ا نشطة اليومية لألشماص الذين يتم م.حظتهم امل.حظة امل
 أك استمدامها كمصادر لبيانات البح   
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  Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera, 2013), h. 122-125. 



 

 شاركية غَت امل امل.حظة   ب

 شاركية ه  أف الباح  غَت مشارؾ كليس سول مراق  مستق  امل.حظة غَت امل
94 

، حيػػػ  يشػػػارؾ البػػػاحثوف بشػػػك  شػػػاركيةامل حظػػػةامل.اسػػػتمدم  أنػػػواع ا البحػػػ  يف هػػػذ
ملراقبػػػة  البحػػػ  ارصػػػدهم  مت إجػػػراء امل.حظػػػات يف هػػػذمباشػػػر يف أنشػػػطة ا شػػػماص الػػػذين يػػػتم 

 ااريطػةكاسػًتاليةية  القػراءة سلوؾ الط.ب كاملعلمُت أثناء عملية التعليم كالتعلم باستمداـ قريقػة
    الذهنية

  يةتوثيقال  ٕ

الوثػائي هػػ  سوهارسػيم  أريكونتػو التوثيػي هػو عبػارة عػن  موعػة مػن البيانػػات املكتوبػة كمػا قػاؿ 
البحػػػػ  عػػػػن ا شػػػػياء املكتوبػػػػة أك البحػػػػ  عنهػػػػا مثػػػػ  الكتػػػػ  كاجملػػػػ.ت كالوثػػػػائي كاللػػػػوائح كحماهػػػػر 

ي بناء على رأم سوهارسيم  أريكونتو ، عقػد املؤلػ  كثػائ  95االجتماعات كاملذكرات كما إىل ذل " 
 للحصوؿ على بيانات حوؿ: 

 بندر المبونب  ٕة العالية اإلس.مية نبذة لاررية عن لأسيس مدرس   أ
 رسالة الرؤية ، عدد املعلمُت / هيئة التدريس ، املوظفُت     ب
 عدد الط.ب كالفصوؿ    ت
 املرافي كالبنية التحتية    ث
 عملية أنشطة التعليم كالتعلم  كنتائب التعلم    ج
 بيانات القيمة املتعلقة بالتحكم يف املوفدات    ح
 فيديو أنشطة التعليم كالتعلم   خ
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 Sugiyono, Op.Cit.,  h. 145. 
95

Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik(Jakarta: Rineka Cipta, 2013),  h. 201. 



 

 مقابلة ال  ٖ

املقابلػػة هػػ  كاحػػدة مػػن لقنيػػات مجػػ  البيانػػات الػػيت يػػتم لنفيػػذها كجهػػا لوجػػه مػػ  الشػػمى الػػذم 
مناسػبات أجري  معه املقابلة ، كلكن ميكن أيضا أف لعطى قائمة من ا سػئلة أكال لججابػة عليهػا يف 

 أ ػػرل 
قريقػػة املقابلػػة هػػ  كسػػيلة ممػػ  املعلومػػات عػػن قريػػي س مرغػػوف كفقػػا ؿ  يف الوقػػ  نفسػػه 96

 قرح عدد من ا سئلة شػفويا للػرد عليهػا شػفويا كػذل  
املقابلػة هػ  عبػارة عػن أداة ممػ  البيانػات  97

 الػيت قػاـ هبػا اجمليبػوف من  .ؿ عملية حوار أجراها القػائم بػإجراء املقابلػة ملعرفػة املديػد عػن ا شػياء 
98 

لذا فإف املقابلة ه  قريقة مم  البيانات من  .ؿ عقد أسػئلة كأجوبػة شػفوية مػ  ا شػماص الػذين 
 ميكنهم لقد  املعلومات  

 ميكن لقسيم املقابلة إىل ث.ثة:  ند النظر إليها من لقنية التنفيذع

 وجهةاملغَت قابلة امل  ٔ

املقابلة اجملانية ه  عملية مقابلة حي  ال يقـو القائم بػإجراء املقابلػة بتوجيػه السػؤاؿ كامػواب عػن 
 موهوع الًتكيد على البح  كاملقابلة )الشمى الذم دت  مقابلته(  

 وجهة امل ةقابلامل  ٕ

كهػ  مقابلػة لسػتمدـ دليػ  موهػوع املشػكلة قيػػد  كيسػمى أيضػا مػ  دليػ  املقابلػة  مقابلػة منظمػة
 الدراسة  

يف أف الشػػمى الػػذم جيػػرم املقابلػػة لػػه ع.قػػة بوظيفػػة وجهػػة امللتمثػػ  السػػمة الرئيسػػية للمقػػاب.ت 
لػػيس فقػػذ باعتبػػار  جػػام  بيانػػات ذم صػػلة بنوايػػا البحػػ  الػػيت مت إعػػدادها ، كأف هنػػاؾ إرشػػادات أك 

 إرشادات للموهوعات اليت سيتم التحقيي فيها من شأهنا لسهي  كلسري  املقابلة  
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 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta : KENCANA, 2012), h. 138.  
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 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. VIII. h.     . 165. 
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 اجملانية كاملوجهة ةمقابل  ٖ
هػػ  مػػديب مػػن املقػػاب.ت اجملانيػػة كاملوجهػػة  لػػذا فػػإف الشػػمى الػػذم جيػػرم  اجملانيػػة كاملوجهػػةة املقابلػػ

، مث لتم يف عملية املقابلة بعد الوهػ  الػذم جيػ  أف جيع  املوهوع موهوعنا ليتم فحصه املقابلة فقذ
الػػذم جيػرم املقابلػػة معػػه إذا لبػػُت أنػػه منحػػرؼ  يعمػػ  جيريػه القػػائم بػػإجراء املقابلػػة يف لوجيػػه الشػػمى 

 دلي  املقابلة كمراق  ،  ي  لفقد عملية املقابلة االجتا  
99 

هػػو اإلسػػ.ـ سػػؤاؿ كجػػواب املوجهػػة رة احلػػكالتقنيػػات املسػػتمدمة هػػ  مقابلػػة مقابلػػة  البحػػ يف هػػذا 
ملػديرم املػدارس كاملعلمػُت علػى  أدت  رية من  .ؿ اإلشارة إىل نقاط حتدد مقدما  كلناكل  املقابلة

  موهوعات اللغة العربية، عن حالة من لعلم اللغة العربية يف الص 
 ختبار اال  ٗ

اال تبػػػػار عبػػػػارة عػػػػن سلسػػػػلة مػػػػن ا سػػػػئلة أك التمػػػػارين كغَتهػػػػا مػػػػن ا دكات املسػػػػتمدمة لقيػػػػاس 
 اجملموعات مهارات املعرفة أك الذكاء أك القدرة أك املوهبة اليت ميتلكها ا فراد أك 

هػذ  الطريقػة هػ   100
يف شػػك  ا تبػػارات شػػفوية كمكتوبػػة لسػػتمدـ لقيػػاس قػػدرة الطػػ.ب علػػى فهػػم حمتػػول القػػراءة اللغػػة 

 ااريطة الذهنية  رسم كاالسًتاليةية  قريقة القراءةالعربية بعد لطبيي 
 أداة التقييم   ق 

  فرداتلمانتائج تعلم اآللة   ٔ
بقيػػاس فهػػم الػػنى مػػ  ا تبػػار عػػن قريػػي  ةالباحثػ  كقامػػالعثػور علػػى الفهػػم الػػنى مػػن الطػػ.ب، 

 ، هناؾ  موعة للص  الثاين عشر اللغة العربيةالقراءة  مادةالفم، يف 
 أداة ورقة المالحظة   ٕ

.ب يف كرقػػة امل.حظػػة املػػراد شػػغلها عػػن قريػػي املراقػػ   حتتػػوم كرقػػة املراقػػ  علػػى أنشػػطة الطػػ
، كرقة امل.حظػة  نشػطة كقػدرات الطػ.ب يف فهػم حمتػول القػراءة يػتم التعلم  يف البح  املدركس

 ةعملػ ،ا البحػ   يف هػذااريطػة الذهنيػةكاسػًتاليةيات  قريقػة القػراءةنق  اللغة العربية من  .ؿ 
، كعملوا كمتعاكنُت قدموا م.حظات حوؿ حمتول القػراءة اللغػة العربيػة كمعلمُت كأصدقاء  ةالباحث
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قواعػػد  يػػتم كتابػػة نتػػائب املراقبػػة يف أكراؽ امل.حظػػة  يصػػ  امػػدكؿ التػػا  بشػػك  صػػحيح كفقػػا لل
   ا البح راقبة اليت سيتم استمدامها يف هذشبكات امل

 0 جدول
 المالحظةأداة 

  بيان  قيمة  KKM  االسم  رقم
  كام   21  ٓٛ    ٔ
  غَت كام   00  ٓٛ    ٕ

كما 
         يليها 

  
 5 الجدول.
 خالصة

  قيمة  معلومات  رقم
عدد 

  الطالب
 ٝ 

 ٝ       ٓٛ  كام   ٔ
 ٝ       ٓٛ>   غَت كام   ٕ

 ٝ   ٓٓٔ  ٓٗ عدد 
 

 تقنيات تحليل البيانات  .و 
ااطوة التالية حد ذانا لديها البيانات اليت مت مجعها من  .ؿ أداة مج  البيانات، فإنه ثتػاج إىل 
حتليػػ  مػػن أجػػ  احلصػػوؿ علػػى النتػػائب الػػيت ميكػػن اسػػتمدامها للتحقػػي مػػن الفرهػػية  حتليػػ  البيانػػات 
 كاحػػػد سلسػػػلة مػػػن ا نشػػػطة  ػػػ  مهػػػم جػػػدا كحاسػػػم  مػػػن  ػػػ.ؿ هػػػذا النشػػػاط التحليلػػػ  ، لصػػػبح



 

البيانات أك املعلومات اليت يتم مجعها أكثر فائدة  يف دراسة كاحدة، كميكن حتلي  البيانػات عػن قريػي 
الػػيت مت حتليلهػػا يف  يػػتم حتليػػ  البيانػػات بشػػك  كمػػ  ، إذا كانػػ  البيانػػات والنوعيززة. الكميززةالػػنهب 

، على سبي  املثاؿ البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من  .ؿ اال تبػارات )ا تبػارات قػدرة شك  أرقاـ
الطالػ  ، كالبيانػػات حػػوؿ االرلباقػػات ، كالبيانػػات حػػوؿ ا تبػػارات  تلفػػة(  كيف الوقػػ  نفسػػه ، يػػتم 

واهر أك حتلي  البيانػات مػن الناحيػة النوعيػة ، إذا مل لكػن البيانػات يف شػك  أرقػاـ ، كإ ػا يف شػك  ظػ
، على سبي  املثاؿ بيانات عن أ اط التفاع  بُت الفص  بُت املقابلةسلوكيات جي  لقدميها يف شك  

 نفسها  غة العربية كالط.ب كبُت الط.بمدرس  الل
لقنيات حتلي  البيانات ه  قريقة لتحلي  بيانات البح  ، اا يف ذل  ا دكات اإلحصػائية ذات 

   هػػػذا النػػػوع مػػػن حتليػػػ  البيانػػػات ميكػػػن أف يكػػػوف كمينػػػا أك نوعينػػػا أك الصػػػلة السػػػتمدامها يف البحػػػ
 كصفينا أك مقارننا أك ارلباقنا 

101 
، كاليت لص  البيانػات حتلي  البيانات النوعية الوصفية لقنيات ةالباحث  استمدما البم  يف هذ

هػػ   ا البحػػ  اطػػوات يف حتليػػ  البيانػػات يف هػػذالػػيت مت احلصػػوؿ عليهػػا مػػن  ػػ.ؿ أدكات البحػػ   ا
 كما يل :

102  
معامػػػة البيانػػػات هػػػ  امػػػدء ا ك  مػػػن عمليػػػة حتليػػػ  البيانػػػات  لشػػػم  معامػػػة البيانػػػات: أنشػػػطة   ٔ

 املطابقة كالتحسُت كالتوسيم كالتشفَت  
م  أنشػػطة لنظػػيم البيانػػات التةميػػ ، يعػػد لنظػػيم البيانػػات  طػػوة مهمػػة يف حتليػػ  البيانػػات  لشػػ  ٕ

، كلطبيػػي التحليػػ  اإلحصػػائ  االسػػتدال  )إذا كانػػ  البيانػػات الػػيت مت كلبسػػيذ، كلقػػد  البيانػػات
 حتليلها ه  الكمية(  

 ، لرلبذ هذ  املرحلة جبهود الباحثُت لتفسَت نتائب التحلي  النتائب  ٖ
بػإجراء التحليػ  ملعرفػة مػدل فهػم حمتػول القػراءة العربيػة للطػ.ب يف أنشػطة التعلػػيم  ةالباحثػ  قامػ

إسػػًتاليةيات كالػػػيت سػػػيتم اسػػتمدامها لتطبيػػػي هػػػذ  القػػػراءة ك قريقػػػة ربيػػػة باسػػتمداـ لػػتعلم باللغػػػة العكا
 ا سالي  كاالسًتاليةيات يف اليـو التا   
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 الفصل الرابع
 تحليل البيانات ومناقشتها

  بندار المبونج 2ة العالية الحكومية المعلمنظرة عامة عن  .0
 بندار المبونب ٕة العالية احلكومية املعلممن  املل  الشمص    أ
                ةالمعلمهوية   أ 

         بندار المبونب ٕة العالية احلكومية املعلم:   ةاملعلماسم 
  ٖٚٙٛٗٙٓٔ:  ةالوقنيرقم 
 ٕٓٓٓ ٔٚ ٛٔ ٔ ٖٔٔة : املعلمئيات احصارقم 

 قرية بيكو  ريا  ٖٓجالوت سوبركلو رقم السارع :    عنواف
  ٕٕٖٛ٘:   الرمد الايدم
 للوؾ بتونب :   دكف املنطقة

 : بندر المبونب   مدينة
 : البلد   ةاملعلمحالة 

 الرؤية والرسالة واألهداف   ب 
               ة المعلمرؤية   ٔ

عاليػة امػودة يف كمؤسسػة لعليميػة إسػ.مية  بنػدار المبػونب ٕة العاليػة احلكوميػة املعلمػلكوف 
 مقاقعة المبونب 

               ة المعلممهمة   ٕ
 ة كمركد للتعليم اإلس.م   املعلمحتسُت ثقافة   أ 
املػدارس مركػدنا زيادة دتكُت املعلمُت كمجي  مكونات املػدارس كأشػماص رئيسػيُت يف جعػ    ب 

 للتعليم اإلس.م 
 حتسُت شمصية الط.ب الذين يتفوقوف يف لطبيي العلم كالتكنولوجيا    ج 
 بشك  مستق   ة القائمة على اإلدارةاملعلمظيم لن  د 



 

 هدفال  ٖ
ة املعلمػقادرة على لنفيذ املبادئ اإلسػ.مية يف  ة مركدا لتمكُت كدتتُت الط.ب املعلمجع    أ 

 كاجملتم  كا سرة  
ة كمركػػػػد للتعلػػػػيم املعلمػػػػ ة اثابػػػػة الػػػػدكر الرئيسػػػػ  يف صػػػػنعها املعلمػػػػجعػػػػ  مجيػػػػ  عناصػػػػر   ب 

 اإلس.م  
 إعداد الط.ب / اارجيُت املتقاعدين كالذكيُت كاملهرة ؛   ج 
               إستراتيجية  .4

 بناء االحًتاؼ للمعلمُت كموظف  التعليم من  .ؿ التعليم كالتدري  ؛   أ 
 ة كا سرة كاجملتم   املعلمحضارة الط.ب يف   ب 
 إس.مية كمستدامة ةاملعلمسية للمعلم ككافة مكونات حتسُت املهاـ كاملهاـ الرئي  ج 
 لنفيذ املنهب القائم على العلم كالتكام  الديٍت ؛   د 
 لطبيي  ذ إدارة شفاؼ كحماس  م  ملسة من الثقافة اإلس.مية ؛   ق 
  لي جو مريح كمتناغم    ك 
 البرنامج والهدف  .0

، مػ  نظػاـ التوجيػه لتػوفَت أسػاس متػُت ملمارسػات  ٓٔلنظيم برامب التعليم الثانوية يف الص    أ 
 كا عياد بعض ؛  ٖٓالعبادة كاملهارات ا ساسية للغة العربية كحافظات القرءاف يف 

القػرآف الكػر   للفصػ  احلػادم عشػر كالثػاين عشػر الفصػ  الدراسػ  الغريػػ ؛ قػراءة يف التوجيػه   ب 
 ، ا ًت اآليات كا حادي   ءجد  ٖٓالقرآف يف  حف ملثلى من االستفادة ا

 من أج  حتسُت ممارسات العبادة ؛    ج 
 فئة أساسية لوفَت القدرة على التنافس كالفرص ملديد من الدراسة ؛   د 
 لنظيم مناهب التعليم عن قريي دمب املناهب الدينية كاملهارات يف املناهب العادية ؛  ق 
  اؿ الرياهيات كالعلـو الطبيعيةلنظيم ختصصات التمصى يف   ك 

  



 

  بندار المبونج 2ة العالية الحكومية المعلممن  وجزتاريخ المال .2
هػو أكثػر مػن كظيفػة  .0221أبريزل  20بنػدر المبػونب، الػيت لأسسػ  علػى   ٕ عاليػهالمدرسة 

بشػػأف: نقػػ   ٜٜٓٔمػػن عػػاـ  ٗٙالتعلػػيم الػػديٍت للدكلػػة املعلػػم علػػى أسػػاس كزيػػر الػػدين املرسػػـو رقػػم 
بنػدر  ٕ  للقى مػاف ٜٜٓٔأبري   ٕ٘، بتاري   ةاملعلمإىل الدكلة  كظيفة التعليم ملدرس الدكلة الدين 

   ٜٜٔٔ/ٜٜٓٔالمبونب الط.ب امدد يف الدرجة ا كىل للسنة ا كادميية 
، كلقػ   ٜ٘ٙٔلاجنوجنكارانب ، يف المبونب بدأ العم  يف عػاـ كظيفة التعليم الديٍت للدكلة املعلم 

سنوات إىل تعليم الديٍت للدكلة املعلم كظيفة اليف بامهاف  بعد سياسة احلكومة يف ذل  الوق  مت نق  
(  كمنػػػػػػػػػذ ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ)عمليػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػاء مبػػػػػػػػػٌت إخل  حػػػػػػػػػوا   ٜٔٚٔيف عػػػػػػػػػاـ  غرلنػػػػػػػػػانبمنطقػػػػػػػػػة 
قػػ.ب سػػنوات مػػن الدراسػػة يف العنػػواف  يف سػػياؽ العمليػػة كفقػػا لسياسػػة احلكومػػة ،  ٕٜٚٔ/ٜٔٚٔ

ة الثانويػػة املعلمػػ، إىل علػػم كظيفػػة التعلػػيم الػديٍت للدكلػػة امل، لغػػَتت  ٜٛٚٔ/ٜٚٚٔيف العػاـ الدراسػػ  
 - ٗكليس )للط.ب الصػ    لاجنوجنكارانب( كق.ب ٖ - ٔ)للط.ب يف الصفوؼ لاجنوجنكارانب 

 ق.ب   ٙ
بنػػػػدر المبػػػػونب  ٕ عاليػػػػهالمدرسػػػػة لعلػػػػيم املعلػػػػم الػػػػديٍت للدكلػػػػة الػػػػذم غػػػػَت مهمتػػػػه فيمػػػػا بعػػػػد إىل 

    ٕٗٔٓا سبتم ٚٔرقم  ٚ٘ٔكأحدث لغيَت على أساس رقم لاجنوجنكارانب 
 بندر المبونج  2 عاليهالة المعلمحالة المعلمين والموظفين في  .2

تعلػيم مػا الػدراجات الموظفػا لعليمػا مػ   لفيػة  ٚٙلديه مػا يصػ  إىل  بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلم
مػػا يصػػ  إىل  الدراجػػة الثالثػػةمػػا يصػػ  إىل شػػمى كاحػػد ، الدراجػػة الثاني ػػة شمصػػا ،  ٙ٘يصػػ  إىل 

 شمى كاحد  
  المادة االسم  رقم

 
ٔ  
ٕ  
ٖ  
ٗ  
٘  
ٙ  

   املاجستَت، ليليش فوزة احلاج 
 موشرة املاجستَت

 سيليا سلما املاجستَتة
 املاجستَتةاحلاج  سيىت منورك  

 رزاؽ املاجستَت
 نوفريان  املاجستَتة

 احلدي   -القرآف 
 .ؽ  أ -دة يعك

 أ .ؽ  -أكيدة 
 فقه ال
 فقه ال

 علم الًتبية املدنية 

ٔ  
ٕ  
-  
ٖ  
-  
ٖ  



 

ٚ  
ٛ  
ٜ  

ٔٓ  
ٔٔ  
ٕٔ  
ٖٔ  
ٔٗ  
ٔ٘  
ٔٙ  
ٔٚ  
ٔٛ  
ٜٔ  
ٕٓ  
ٕٔ  
ٕٕ  
ٕٖ  
ٕٗ  
ٕ٘  
ٕٙ  
ٕٚ  
ٕٛ  
ٕٜ  
ٖٓ  
ٖٔ  
ٖٕ  
ٖٖ  
ٖٗ  
ٖ٘  
ٖٙ  

  دكم أندا  املاجستَتة 
 لينداسرم املاجستَتة

  زيناؿ
 أمسار املاجستَت

 املاجستَتأكلندا ناين 
   املاجستَتأنورم ، 
 كهيونس املاجستَتاحلاج  

  كيت مركانينسي  املاجستَتة
 كحيو فردس. املاجستَت

 املاجستَتإفياين ، 
 يوليا املاجستَت
 يونتا املاجستَت

 صفتا املاجستَت
 أنوار املاجستَت

 مسش الرجاؿ املاجستَت
 املاجستَت نور أينوف

 جيفتانينةشة املاجستَت 
 ابانب سفرفطنا املاجستَت

 أمحد فطرا املاجستَت
 زيٍت غوناك املاجستَت

 لطف  محواف املاجستَت
 يوسرم بدياف املاجستَت
 ليديا نوفياف املاجستَتة

 أيدفليس املاجستَتة
 ريتا إندرايايت املاجستَتة

 ريتا أفريا املاجستَتة
 املاجستَتنور احلميد  ، 

 أيرين سوفرياد املاجستَتة
 ديدين نورحكيم املاجستَت

 املاجستَتةميشرة 

 علم الًتبية املدنية 
 الًتبية املدنية  

 تاري  ال
  ةندكنيسيا  اللغة 
  ةندكنيسيا  اللغة 
  ةندكنيسيا  اللغة 
  ةندكنيسيا  اللغة 

 اإلجنليدية 
 اإلجنليدية 
 اإلجنليدية 

 اللغة اإلجنليدية 
 اإلجنليدية 
 اإلجنليدية 

 الرياهيات 
 الرياهيات 
 الرياهيات 
 الرياهيات 
 الرياهيات 

 فيدياء 
 فيدياء 
 فيدياء 
 فيدياء 

 كيمياء 
 كيمياء 
 كيمياء 
 كيمياء 

 علم االحياء 
 علم االحياء 

 جغرافية 
 جغرافية 
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ٖٙ  
ٙٗ  
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 سيت لطيفة املاجستَتة
 أيركاف املاجستَت
 لدك  املاجستَتة

 رالنا كايت املاجستَتة
 فض  أرشد املاجستَت

 لوفيي رمحاف املاجستَت
 املاجستَت عبد اهلل ،

 كسماف املاجستَت
   أديلينا املاجستَتة

 املاجستَتةناين هارليٍت ، 
  مطمائنة املاجستَتة  احلاج  
 املاجستَتةإيكواف ، 

 أيد سومرين املاجستَتة
 مسكور املاجستَت
 يوليانيت املاجستَتة

 نوفريانيت املاجستَتة
  املاجستَت منعم حياس 

 محةي  عبد البسيذ املاجستَت
 كيتا كرنيا املاجستَتة

 ريسيولياس املاجستَتة
 فطريا املاجستَتةركسا 

 أجنونب املاجستَتة
 مرينا املاجستَتة

 املاجستَتةدين كورنياكاف ، 
   املاجستَتةنور حايايت ، 

 حماراين املاجستَتة
 هَتليايت املاجستَتة

 رنكويت حفي  املاجستَت
 املاجستَتعديدة منشورم 

 سورانتا املاجستَتة

 اقتصاد 
 اقتصاد 
 اقتصاد 

 علـو اإلجتماع
 الصحة 

 املهارات اآللية 
 املهارات الكهربائية 
 مهارات الكهربائية
 مهارات الكهربائية

 علـو الدين
 علم اإلجتماع 

 الرياهيات 
 االقتصاد  

 اإلمياف اال .ؽ 
 فقه ال

 العربية  اللغة
 العربية  اللغة
 العربية   اللغة

 مهارات السيارات 
 الرياهيات 

BK  
BK  
BK  
BK  
BK  
SKI  

 الكمبيولر 
 مهارات الكهربائية

 فن 

ٖ  
-  
-  
ٔ  
ٕ  
-  
ٗ  
-  
-  
-  
ٔ  
ٔ  

غَت املوظفُت 
 املدنيُت 

غَت املوظفُت 
 املدنيُت 

-  
-  
-  

GTT  
GTT  
GTT  
GTT  
GTT  
GTT  
GTT  
GTT  
GTT  
GTT  
GTT  
GTT  
GTT  



 

ٙٚ  
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالسنة ا كادميية  بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلم ُتمصدر البيانات: قائمة معلم

 بندر المبونج 2 عاليهالة المعلممن طالب ال حالة .4
كالنساء  -من الرجاؿ  ٜٖٛقالبا كلتأل  من  ٜٛ٘بل   بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلمق.ب عدد 

 ، للمديد من التفاصي : ٓٙ٘عمل  ص 
 بندر المبونج 2 عاليهالة المعلممن  طالب  حالة

  رقم
  الصف الثاني عشر  الحادي عشر الصف  العاشرة الصف

  علم اإلجتماع  علم العالم  علم اإلجتماع  علم العالم  علم اإلجتماع  علم العالم
 عدد ـ ر عدد ـ ر عدد ـ ر عدد ـ ر عدد ـ ر عدد ـ ر  

ٔ  ٜٚ  ٖٔٓ  ٕٜٓ  ٛٓ  ٜٓ  ٔٚٓ  ٚٓ  ٛٓ  ٔ٘ٓ  ٘ٛ  ٛٗ  ٕٔٗ  ٖٖ  ٛٚ  ٕٔٓ  ٚٛ  ٜٛ  ٔٙٚ  
  220الصف الثاني عشر = عدد   222 = عددهم  202=  عددهم  

 بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلممن املصدر: بيانات 
 المرافق والبنية التحتية بندر المبونج حالة   ٘

  
  رقم

 أنواع المرافق
  شامل

  ( 2 )م
  شروط البناء

 مكسور مكسور  َت
  -  -  ٕٗ  ٕٗٛٔ غرفة دراسة الطال    ٔ
  -  - كحدة  ٔ  ٕٓٔ مساحة املكت    ٕ
  -  - كحدة  ٕ  ٕٓٔ غرفة املعلم   ٖ
  -  - كحدة  ٕ  ٕٛٔ غرفة املكتبة   ٗ
  -  - كحدة  ٔ  ٜٓ غرفة  تا  ٘
  -  - كحدة  ٔ  ٜٓ لغة ال غرفة  تا  ٙ
  -  - كحدة  ٔ  ٕٓٔ الكمبيولر  غرفة  تا  ٚ
  - كحدة  ٔ كحدة  ٔ  ٕٓ٘ قاعة   ٛ
  -  -  ٙ  ٘ٗ املعلم / املوظ   دكرة املياح  ٜ



 

  -  -  ٓٔ  ٓٙ طال  ال دكرة املياح  ٓٔ
  -  - كحدة  ٔ  ٕٓٓٔ مكاف العبادة / املسةد   ٔٔ
  -  - كحدة  ٔ  ٓٓٗٔ  اؿ الرياهة   ٕٔ
  -  -  ٖ  ٖٓٙ مبٌت كرشة املهارات   ٖٔ
  -  -  ٙ  ٓٓٔ مدرسة املقص    ٗٔ
  -  - كحدة  ٕ  ٜٓٓ منطقة كقوؼ السيارات   ٘ٔ

  
 اكتمال عملية التعلم  .5

يػػتم لعػػدي  اكتمػػاؿ عمليػػة الػػتعلم يف كػػ  موهػػوع مػػ  التعقيػػد كالبنيػػة التحتيػػة الداعمػػة ا ساسػػية 
 MGMPلكػػػ  موهػػػوع نفػػػس يف الصػػػ  املػػػوازم مػػػن  ػػػ.ؿ  KKMكمػػػد وؿ الطػػػ.ب  يػػػتم لعيػػػُت 

   ٘ ٓلقريبنا ، إذا مت لقري  أق  من  ٘ ٓهو  KKMة  لقري  نتائب حساب املعلم
 

  موضوع  رقم
أول 

  السنة 
أخير 
  الستة

     الًتبية الدينية    ٔ
  ٓٛ  ٓٛ القرآف كاحلدي     أ

  ٓٛ  ٓٛ عقيدة كا ل     ب
  ٓٛ  ٓٛ الفقه    ت

  ٓٛ  ٓٛ واقنية امل العلـو  ٕ
  ٓٛ  ٓٛ اللغة االندكنيسية   ٖ
  ٓٛ  ٓٛ العربية   ٗ
  ٓٛ  ٓٛ اإلجنليدية   ٘
  ٓٛ  ٓٛ الرياهيات   ٙ



 

     العلـو الطبيعية   ٚ
  ٓٛ  ٓٛ فيدياء    أ

  ٓٛ  ٓٛ لم االحياء ع   ب
  ٓٛ  ٓٛ كيمياء    ت

     العلـو االجتماعية   ٛ
  ٓٛ  ٓٛ لاري     أ

  ٓٛ  ٓٛ جغرافية    ب
  ٓٛ  ٓٛ اقتصاد    ت
  ٓٛ  ٓٛ علم اإلجتماع    ث

  ٓٛ  ٓٛ فنوف ثقافية   ٜ
  ٓٛ  ٓٛ الًتبية البدنية الرياهة كالصحة   ٓٔ
  ٓٛ  ٓٛ لكنولوجيا املعلومات كااللصاالت   ٔٔ

        
، لقنيات احملل  )السيارات ، م.بس املوهةاحملتول   ب

 التايد( 
ٛٓ  ٛٓ  

     لطوير الذات   ج
 

  بندر المبونج 2 عاليهالة المعلم تعلم اللغة العربية في  ٚ
 ٕ عاليػهالة املعلمػكمؤسسة لعليمية قائمة على التعليم الػديٍت ، ختتلػ  أنشػطة التعلػيم كالػتعلم يف 

بنػدر المبػونب عػػن أنشػطة التعلػػيم كالػتعلم يف املػػدارس العامػة ا  ػرل  يػػتم التأكيػد بقػػوة علػى قػػ.ب 
ككػػػػذل  لعػػػػاليم املػػػػدارس الدينيػػػػة يف أنشػػػػطتهم املتعلمػػػػة الكتسػػػػاب املعرفػػػػة كفقػػػػا للشػػػػريعة اإلسػػػػ.مية 

اإلسػػ.ـ  كميكػػن م.حظػػة ذلػػ  مػػن  ػػ.ؿ حمتويػػات املػػنهب الػػذم يركػػد بشػػك  كبػػَت علػػى جػػدء مػػن 



 

املعرفػػة الدينيػػة مثػػ  علػػم القػػرآف كاحلػػدي  كالعقيػػدة كأ ػػ.ؽ ، الفقيػػه ، العربيػػة ، إخل  مقارنػػة بػػالعلـو 
 العامة )العلـو االجتماعية كالطبيعية(  أكثر من ذل   

، كمدرسة ثانويػة دينيػة ، لركػد أكثػر علػى بندر المبونب  ٕ عاليهالة املعلمكما ذكرنا سابقنا ، فإف 
التعليم الديٍت اإلس.م  باعتبار  ا كثر أمهية ، على الرغم من أف العلـو العامة ا  رل ال لداؿ لقدـ 

ة أقػػول بكثػػَت املعلمػػيف هػػذ   قبقنػػا للمػػدارس الثانويػػة العامػػة  اآل ػػرين ، فقػػذ أف جػػدء التعلػػيم الػػديٍت
هػػو  بنػػدر المبػػونب ٕ عاليػػهالة املعلمػػمقارنػػة باملػػدارس العامػػة ، كجػػدء مػػن الغػػرض الرئيسػػ  مػػن إنشػػاء 

 التعلم الديٍت لطبقات اجملتم    لوفَت فرص
لًتكيػػد علػػى ة لضػػ  الكثػػَت مػػن ااملعلمػػ، ميكػػن أف نفهػػم أف هػػذ   كبسػػب  قػػوة ثقافػػة التعلػػيم الػػدين

، أم لعلم اللغػة العربيػة باعتبارهػا التعلػيم ا ساسػ  لط.هبػا  لعلػم اللغػة العربيػة يف الديٍت بينهمالتعليم 
 ٕ عاليػػهالة املعلمػػ، حيػػ  أف اللغػػة العربيػػة يف بنػػدر المبػػونب هػػو املوهػػوع ا ساسػػ  ٕ عاليػػهالة املعلمػػ

ت اللغويػة ا ربعػػة الػػيت مسػتعدة لتحقيػػي الكفػػاءات اللغويػة ا ساسػػية الػيت لغطػػ  املهػػارابنػدر المبػػونب 
 ماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة  يتم لدريسها ، كه  االست

، يػتم لػدريس أربػ  مهػارات لغويػة بطريقػة متوازنػة  يػ  يػتمكن بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلميف 
 103 الط.ب من الوصوؿ إىل العديد من املراج  العربية 

لشم  الط.ب ميكن التواص  شفهيا  بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلمكظيفة لعلم اللغة العربية يف  
ككتابػػة للتعبػػَت عػػن ا فكػػار ، لصػػبح حمفػػدات كميكػػن أف لػػؤدم إىل العمليػػة اإلبداعيػػة املرلبطػػة بالشػػعر 
كاإلبػداع النثػر  كميكػن اسػتمداـ اللغػة العربيػة كوسػػيلة الصػاؿ بػُت النػاس العػاديُت ، سػواء يف املنػػدؿ أك 

 املكال  احلكومية كما إىل ذل    النوادم كيف على الطريي أك يف
بنػػدر  ٕ عاليػػهالة املعلمػػإذف ، مػػن الشػػرح الػػوارد أعػػ.  ، ميكػػن اسػػتنتاج أف لعلػػم اللغػػة العربيػػة يف 

 للط.ب هو التعلم ا ساس  المبونب 
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 حالة المعلمين والطالب في تعلم اللغة العربية   ٛ
حتديػػد املوهػػوع كامسػػم هػػو حماكلػػة لتحديػػد مصػػادر البيانػػات ، كهػػذا يعػػٍت أنػػه مػػن حيػػ  ميكػػن 

 احلصوؿ على بيانات البح   املوهوعات يف هذ  الدراسة ه : 
 بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلم ةالعربي اللغةمعلم   ٔ

السػػيد عبػػد  وهػػبنػػدر المبػػونب  ٕ عاليػػهالة املعلمػػالثانيػػة عشػػر  الصػػ اللغػػة العربيػػة مػػن  مػػدرس
 عاليػهالة املعلمػ، كسيتم شرحه هنا عن السَتة الذالية ملعلػم اللغػة العربيػة املاجستَت الباسذ محوش ،

 ٜٜٚٔأكتػوبر  ٖيف  للػوؾ بتػونبعلى النحو التا : كلد السيد عبد الباسذ يف بندر المبونب  ٕ
دار اب  لعليمػػه يف مدرسػػة ، مث لػػ ٜٜٔٔيف عػػاـ املادرسػػة اإلبتدائيػػة التحػػي بػػالتعليم ا ساسػػ  يف 

ة الدا ليػػة اإلسػػ.مية املعلمػػسػػنوات  بعػػد خترجػػه مػػن  ٜملػػدة  بنتػػُتاإلسػػ.مية الدا ليػػة يف القػػ.ـ 
   ٜٜٛٔجونونب جايت باندكن  عاـ  استمر دراسته امامعية يف جامعة الدكلة اإلس.مية سنن

كحػىت اآلف ، كحالػة  ٕٔٔٓمنػذ عػاـ بنػدر المبػونب  ٕ عاليػهالة املعلمبدء العم  كمدرس يف 
 اادمة املدنية باللغة العربية  شهادة غَت موظ  

يف قريقػػة لعلػػم اللغػػة العربيػػة الػػيت أسػػتمدمها هػػ  الطريقػػة املناسػػبة الملهػػرة مػػا سػػأقوله، لبلػػدم 
حيػػ  قػػرأت الػػنى، مث املتعلمػػُت ملتابعػػة، مث قلػػ  سػػأؿ الطػػ.ب  القػػراءةباسػػتمداـ  مهػػارة القػػراءة

  النقػػػػر علػػػػى املشػػػػاك  املوجػػػػودة يف الكتػػػػ يفعػػػػ ليسػػػػ  مفهومػػػػة ، مث املتعلمػػػػُت  فػػػػرداتاملعػػػػن 
  مل استمدمها ابدارسم اارائذ  ية  السًتاليةياتاملعلم

استمداـ أق  ل.سًتاليةيات ك اذج  104
الػػتعلم املتنوعػػػة   كهػػػذا مػػػا جيعػػػ  الطػػػ.ب يشػػعركف بامللػػػ  ، كغػػػَت املتحمسػػػُت ، كعػػػدـ االهتمػػػاـ 

ات العربيػػػة ، باإلهػػػافة إىل شػػػعور الطػػػ.ب بػػػأهنم  اجػػػة إىل الكثػػػَت مػػػن املفػػػردات عنػػػد باملوهػػػوع
بنػػػدر  ٕ عاليػػهالة املعلمػػ املناقشػػة  مػػن هػػذ  التفسػػػَتات ميكػػن أف يكػػوف مفهومػػا أف املتعلمػػػُت يف 

كال بػػد مػػن إيػػ.ء إجػػراءات إجيابيػػة يف عمليػػة الػػتعلم هبػػدؼ حتسػػُت مهػػارات الطػػ.ب يف  المبػػونب
 تول القراءة هباء سا السعودية لغة العربية، ك اصة يف فهم حمدراسة ال
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 بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلميف الص  الثاين عشر العلـو اإلجتماعية ق.ب   ٕ
هػػم بنػدر المبػػونب  ٕ عاليػػهالة املعلمػيف الصػ  الثػػاين عشػػر العلػـو اإلجتماعيػػة  لفيػة قػػ.ب 

، لػذل  ال لػداؿ يس من املدارس الدينيػةكل احلكوميةمن  رجي  املدارس العامة أك املدارس الثانوية 
ػا شػاقنا   دركس اللغة العربية لبدك أجنبيػة كلصػبح درسن

الصػ  الثػاين العلػـو اإلجتماعيػة قػ.ب  105
امػرأة ، ملديػد  ٕٕرج.ن ك  ٛٔقالبنا من  ٓٗبل  عددهم بندر المبونب  ٕ عاليهالة املعلميف عشر 

 من التفاصي : 
 0الجدول 

 بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلميف الص  الثاين عشر العلـو اإلجتماعية ق.ب حالة 

 فئة 
 عدد الط.ب 

 عدد 
  ـ  ر

ٕٔ ٔٛ  ٕٕ  ٗٓ  
  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالسنة بندر المبونب  ٕ عاليهالة املعلماملصدر: بيانات 

 ٕ عاليػهالة املعلمػيػة كأشػكاؿ لعلػم اللغػة العربيػة املعلمكبالتا  ، فإف البيانات امليدانية عػن امل.مػح 
الثانيػة عشػر  مػ   الصػ ، مث يف هذ  احلالة ركد الباحػ  فقػذ علػى إجػراء البحػوث يف  بندر المبونب

 البيانات ا كلية على النحو التا : 
اسػػػًتاليةية رسػػػم  ػػػرائذ  عمليػػػة التعلػػػيم باسػػػتمداـاإللكًتكنيػػػة الػػػيت مل ينفػػػذ  املقػػػاب.تاسػػػتنادا 

لسػتمدـ بالفعػ  أسػالي   بنػدر المبػونب ٕ عاليػهالة املعلمػ، املعلم يف عمليػة الػتعلم العربيػة يف  الذهنية
 متنوعػة للػػتعلم ، كلكػػن مل لسػػتمدـ االسػػًتاليةيات ك ػاذج الػػتعلم املتنوعػػة   كلشػػم  إجػػراءات الػػتعلم

الػػيت يقػػـو هبػػا الطػػ.ب العديػػد مػػن الطػػ.ب الػػذين ال يهتمػػوف بشػػرح املػػادة مػػن املعلػػم ، عنػػدما يػػدعو 
املعلػػم الطػػ.ب لطػػرح ا سػػئلة ، حيػػ  ال يػػداؿ هنػػاؾ العديػػد مػػن الطػػ.ب الػػذين ال يرغبػػوف يف قػػرح 

هم حمتول ا سئلة ، كالط.ب ال يركدكف على الدرس كالعديد منهم يقوموف بالضوهاء  هذا ما نتب ف
شمصنا ءلهم يف معػايَت إكمػاؿ مػا يصػ   ٓٗالقراءة باللغة العربية للط.ب منمفض  عدد الط.ب 
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ٝ   كمػػا ٘ ٚٙقالبنػػا بنسػػبة  ٕٚٝ ، كمعػػايَت غػػَت مكتملػػة ملػػا يصػػ  إىل ٘ ٕٖقالبنػا بنسػػبة  ٖٔإىل 
 لقػػػرأ الطػػػ.ب ميكػػػن م.حظتػػػه يف ع.مػػػة التبويػػػ  التلمػػػيى لنتػػػائب فهػػػم حمتويػػػات اللغػػػة العربيػػػة الػػػيت

 :  بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلم
 2جدول 

 البيانات األولية لنتائج االختبار ملخص
 بندر المبونج 2 عاليهال المدرسةالعلوم اإلجتماعية في طالب 

  عدد الطالب  البيان  رقم
 ٝ(  ٘ ٕٖشمصا ) ٖٔ كام    ٔ
 ٝ(  ٘ ٚٙشمصنا ) ٕٚ  غَت كام   ٕ

  ٪( 011 شخصا ) 41  عدد
  

 اصػػػة بنػػػدر المبػػونب  ٕ عاليػػهالة املعلمػػػيف بعػػد احلصػػوؿ علػػػى البيانػػات ميكػػػن فهػػم أف الطػػ.ب 
حتتػػاج إىل أف لعطػػػى عمػػػ. إجيابيػػا يف عمليػػػة الػػػتعلم هبػػدؼ حتسػػػُت فهػػػم حمتػػػول  رالثانيػػػة عشػػػ الصػػ 

، كقد حص  الباحثوف ٕٛٔٓيوليو عاـ  ٖٔالقراءة الط.ب يف لعلم اللغة العربية ، مث يبدأ الث.ثاء ، 
علػػى لطبيػػي اسػػًتاليةية  كصػػفسإجػػراء البحػػوث بنػػدر المبػػونب  ٕ عاليػػهالة املعلمػػمػػن رئػػيس  إسػػتأذاف
ئذ العق   م  عقد هذ  االسًتاليةيات ، ميكن رؤية قيمة الطػ.ب الػذين يعػانوف مػن زيػادة رسم  را

يف ذلػػ  مػػن  ػػ.ؿ لنفيػػذ كػػ  دكرة لتكػػوف مػػن التمطػػيذ كالتنفيػػذ كامل.حظػػة كالتفكػػَت علػػى النحػػو 
 التا : 

  نتائج البحث   ب
قريقػة .ؿ لطبيػي يناقش " حتسُت القدرة على فهم القراءة العربية من  ا البح  عرض نتائب هذ

بنػػػدر  ٕ عاليػػػهالة املعلمػػػالعلػػػـو اإلجتماعيػػػة يف قػػػ.ب بينػػػ   الذهنيػػػة  ػػػريذ رسػػػمكاسػػػًتاليةية  القػػػراءة
  باإلشارة إىل الدؼ من البح  ، كهذا هو حتسُت فهم  ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالسنة ا كادميية  المبونب



 

السػنة ا كادمييػة  بندر المبػونب ٕ عاليهالة املعلميف حمتويات القراءة العربية ق.ب الص  الثاين عشر 
 من  .ؿ قريقة القراءة كاسًتاليةية رسم اارائذ الذهنية    ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ

  دورة البحث
 : يتب  التنفيذ التدفي التا  بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلميف البح  اإلجرائ  الذم جيرم 

التمطيذ ، اا يف ذلػ  حتديػد مػواد الػتعلم باللغػة العربيػة بالتنسػيي مػ  مػدرس اللغػة العربيػة يف الفصػ  
يوليػو  ٖٔ، كحتديد لوزي  كق  التنفيذ ، كبالتحديػد يف بندر المبونب ٕ عاليهالة املعلميف الثاين عشر 

   ٕٛٔٓأغسطس  ٖٔحىت 
 ػريذ  رسػمكاسػًتاليةية  القػراءة ة من  .ؿ أسالي ، اليت لغط  كام  عملية لعلم اللغة العربيالتنفيذ
 الذهنية

امل.حظػػة ، نفػػذت جنبػػا إىل جنػػ  مػػ  عمليػػة الػػتعلم ، كم.حظػػات ا نشػػطة التعليميػػة الػػيت يقػػـو هبػػا 
 املعلم كالتعلم اإلجراءات اليت اختذها الط.ب  

يتضػمن التفكػَت أنشػطة لتحليػػ  عمليػات الػتعلم كالنتػائب ، كيف الوقػػ  نفسػه كهػ   طػذ حتسػػُت يف 
 الدكرة التالية  

اللغػػة العربيػػة يف الفصػػ  الثػػاين عشػػر بنػػدر المبػػونب ،   بحػػ  بالتعػػاكف بػػُت البػػاحثُت كمػػدرسأجػػرم ال
 ك.مها يف لنفيذ املراقبة كالتأم  أثناء البح   

 دورة األول ال  ٔ
   يطخطالت   أ

كاسػػػًتاليةية  القػػػراءةباسػػػتمداـ القػػػراءة يف  طػػػة عمػػػ  الػػػدكرة ا كىل ، يطبػػػي الباحػػػ  الػػػتعلم 
  لتم متابعة هذ  اإلسًتاليةية حىت يسه  فهم الط.ب كلذكر املواد كميكنهم الذهنية ريذ  رسم

لعػػػ  دكر نشػػػذ يف الػػػتعلم يف الفصػػػ  الدراسػػػ  كيشػػػاركوا بنشػػػاط يف التعػػػاكف بػػػُت الطػػػ.ب حػػػىت 
    القراءةمكنوا من لسهي  لعلم يت

هػػ    بالتفصػي   طػػة الػتعلم يف الػػدكرة ا كىل ، باسػػتمداـ اسػًتاليةيات رسػػم ااػرائذ الذهنيػػة
 كما يل : 

 ا نشطة يف دكرة أ طذ: 



 

كلقػػػػػػػد  اسػػػػػػػًتاليةيات اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة لتحديػػػػػػػد االجتماعػػػػػػػات  مناقشػػػػػػػات مػػػػػػػ  مػػػػػػػدرس  ٔ
 الستمدامها  

حتديػػد املػػواد الػػيت سػػيتم لدريسػػها ، كهػػ  ا تيػػار املوهػػوع احلضػػارة اإلسػػ.مية الفلسػػوؼ   ٕ
 املسلم ، 

 حتديد االسًتاليةية اليت سيتم استمدامها ، كه  اسًتاليةية رسم اارائذ الذهنية    ٖ
الػػػيت هػػػ  علػػػى كشػػػ  احلضػػػارة اإلسػػػ.مية  املفػػػرداتكهػػػ   طػػػة الػػػدرس  كفقػػػا للمػػػادة   ٗ

   الذهنيةرسم  رائذ ه  املستمدمة  ًتاليةياتالفلسوؼ املسلم كاالس
كالػورؽ الفػارغ  الػذم سػيتم اسػتمدامه لصػن  امل.حظػات الصػغَتة  ثلػم ااػامقم بإعػداد   ٘

 كالقرقاسية ال.زمة يف لسليم مواد الدركس كاال تبارات  
 إعداد سيناريو أك إعداد فئة سيتم لنفيذ  يف عملية التعلم    ٙ
 إعداد صحائ  امل.حظة اليت مت إجراؤها    ٚ
 قم بإعداد أداة لقييم   ٛ

مػ  املعلػم العربيػة صصػوص  طػة لنفيػذ الػتعلم كعػن  ةالباحثػ  لذل  يف مرحلة التمطػيذ ، ناقشػ
ذل  ما ه  املواد اليت سيتم لدريسها ، مث جتمي   طة لنفيذ التعلم  كإنشػاء كسػائ  اإلعػ.ـ كأدكات 

 اليةيات رسم اارائذ الذهنية  التقييم باستمداـ اسًت 
  مت لصػػػميم أنشػػػطة الػػػتعلم لتدكيػػػد  ٕٛٔٓأغسػػػطس  ٛأغسػػػطس ك  ٔلعقػػػد الػػػدكرة ا كىل يف 

الطػ.ب بفهػػم كاسػػ  لكيفيػػة فهػم املػػادة بشػػك  صػػحيح  يػػ  يسػه  فهػػم حمتويػػات القػػراءة العربيػػة   
، كه  الكت  العربية   يف  ٖٕٔٓمصدر التعلم املستمدـ يف التعلم هو دلي  عريب كفقنا ملناهب عاـ 

حػػُت أف ا دكات أك املػػواد ال.زمػػة يف برنػػامب الػػتعلم هػػ  كرقػػة كالقرقاسػػية الػػيت سػػيتم اسػػتمدامها يف 
صػن  امل.حظػػات الصػغَتة  أمػػا بالنسػػبة إىل معرفػة نتػػائب زيػادة يف فهػػم حمتػػول القػراءة العربيػػة للطػػ.ب 

 تبار كتايب جرم لقييم يف شك  ا  .ؿ عملية التعلم ، فقد أ
 
 
  



 

 إجراء البحث . ب
  الدورة األولى لالجتماع األول  ٔ

على موهوع احلضارة اإلس.مية الفلسػوؼ املسػلم ، عقػدت  ٔثتوم لطبيي دكرة التعلم 
×  ٕبػػدمن قػػدر   ٕٛٔٓأغسػػطس  ٔأنشػػطة الػػتعلم يف الػػدكرة ا كىل يف االجتمػػاع ا كؿ يف 

 دقيقة على النحو التا :  ٘ٗ
 مقدمة   أ

كعػػ.كة علػػى ذلػػ  ، نقػػ  املعلػػم بػػدء املعلػػم الػػدرس بالسػػ.ـ يقػػراء املعلػػم كشػػ  احلضػػور 
، ككذل  أهداؼ التعلم من اللغة العربية م  املوهوعات احلضػارة اإلسػ.مية للط.بالتحفيد 

الفلسوؼ املسلم ، يستم  مجي  الط.ب إىل عرض لتوهيح املعلم من  .ؿ كسائ  اإلع.ـ 
 ة هبدكء  ينق  املعلم نطاؽ كلقنيات التقييم ليتم استمدامها  / الكرلوف / الشرث

 ا نشطة ا ساسية    ب
يشػػرح املعلػػم أكالن اسػػًتاليةية لعلػػم رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة الػػيت  يف هػػذا النشػػاط ا ساسػػ 

سيتم لطبيقها على املادة  كيػتم ذلػ  حػىت يفهػم الطػ.ب اسػًتاليةية الػتعلم  مث يقسػم املعلػم 
 أشماص يف  موعات    ٙإىل  ٗالط.ب إىل  موعات صغَتة من 

، يصػبح امػو صػا بنا يف إنش للةماعات املعلم لقسيم عن قريي لسلس  مقاعػد البػدالء
املػػواد حػػػوؿ معلػػم  لغػػػ.ؼ امػػوم باسػػتمرار، قػػراءعنػػدما يشػػك  الطػػ.ب  موعػػات   هػػدأ ا

علػػى قػػراءة املػػواد حػػوؿ احلضػػارة الطػػ.ب ، مث حريصػػوف حلضػػارة اإلسػػ.مية الفلسػػوؼ املسػػلما
اإلسػػ.مية الفلسػػوؼ املسػػلم مػػن ممثلػػُت عػػن اجملموعػػة، كيطلػػ  املعلػػم مػػن الطػػ.ب أف يكتبػػوا 

 ارة اإلس.مية الفلسوؼ املسلم ، كدات الواردة يف حمتويات القراءة العربية حوؿ احلض
أنشػػطة الصػػورة، لنػػاقش كػػ   موعػػة الػػنى الػػذم مت لقدميػػه مث مت اإلبػػ.غ عنػػه يف شػػك  
ختطيذ ذهٍت   هػذ  هػ  نتػائب رسػم ااػرائذ الذهنيػة لصػفح النصػوص العربيػة حػوؿ احلضػارة 

 م : اإلس.مية الفلسوؼ املسل
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يطلػػ  املعلػػم مػػن اجملموعػػة املسػػئولة أف لشػػرح نتػػائب رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة ، املعلػػم يعطػػ  
اجملموعػػػة ا  ػػػرل الفرصػػػة لطػػػرح ا سػػػئلة كإبػػػداء التعليقػػػات كإصػػػدار آرائهػػػم اااصػػػة  يرشػػػد 

ليكونػػوا مبػػدعُت كنشػػطُت يف أنشػػطة الػػتعلم كيػػوفركف احلػػافد املعلمػػوف يف هػػذ  احلالػػة الطػػ.ب 
للطػػ.ب ليتمكنػػوا مػػن شػػرح أفكػػارهم كأفكػػارهم حػػوؿ املػػادة الػػيت مت لسػػليمها  الطػػ.ب عنػػد 
مناقشػػة مػػا زالػػوا يشػػعركف بااةػػ  لتقػػد  لعليقػػانم  يػػدكر املعلػػم لجشػػراؼ علػػى الطػػ.ب يف 

  مناقشة كمساعدة الط.ب الذين يواجهوف صعوبات
 
  



 

 غطاء    ت
رتػػتم املعلػػم كالطػػ.ب نتػػائب املناقشػػة ، مث يقػػوم املعلػػم كيؤكػػد علػػى ا شػػياء املهمػػة حػػوؿ 
مػادة املناقشػػة  كػاف النشػػاط ا  ػػَت هػو مراجعػػة املعلػػم مػن  ػػ.ؿ لقػػد  أسػئلة شػػفوية سػػريعة 

املسػلم( للط.ب كتقييم ملواد التعلم حوؿ احلضارة اإلس.مية ) احلضارة اإلسػ.مية الفلسػوؼ 
أيضا لوفَت اإلرشػادات كاملعلومػات للطػ.ب املعلم حماذاة إذا كاف هناؾ أق  دقة،  لوفَتمث    (

أف االجتماع املقب  دكرة ا تبار ا كؿ، كقاؿ للط.ب الدراسػة امػادة  مث يغلػي املعلػم الػدرس 
 محدهلل بقوله 

  االجتماع الثاني لالجتماع األول  ٕ
أغسػػطس  ٛاسػػتمر النشػػاط التػػدرييب للػػدكرة ا كىل يف االجتمػػاع الثػػاين ، الػػذم عقػػد يف 

دقيقػػػة ، يف االجتمػػػاع الثػػػاين ، كاسػػػتمر يف الػػػدرس  ٘ٗ×  ٕكالػػػذم مت إجػػػراؤ  ملػػػدة  ٕٛٔٓ
السابي باستمداـ اسػًتاليةيات رسػم ااػرائذ الذهنيػة كالبػاحثُت كمعلمػُت ، كيف بدايػة الػتعلم 

رس بقوؿ بسم اهلل ، مث استمر باحلضور  يشرح املعلم الغػرض مػن املوهػوع ، ، فتح املعلم الد
كيعطػػػ  الػػػداف  للطػػػ.ب ليكونػػػوا أكثػػػر نشػػػاقنا يف أنشػػػطة الػػػتعلم ، كيطلػػػ  مػػػن الطػػػ.ب أال 
يكونػػوا صػػػا بُت مثػػ  االجتماعػػػات السػػابقة  مث يعطػػػ  املعلػػم مػػػادة عػػن احلضػػػارة اإلسػػػ.مية 

ادة الػيت مت إعطاؤهػا هػو ااػَت كاحلػي، كبعػد شػرح املعلػم يف الفلسوؼ املسلم ، يشػرح املعلػم املػ
، يفهممػهكق  الحي ع املشاركوف إلاحػة الوقػ  للطػ.ب لطػرح ا سػئلة حػوؿ املػواد الػيت مل 

بعػػد فهػػم الطػػ.ب للمػػادة، كناقشػػ  كػػ   موعػػة الػػنى الػػذم مت معػػُت، كذكػػرت بعػػد ذلػػ  
ة مػن  ػ.ؿ شػرح آرائهػم حػوؿ املػواد على شك  رسم  رائذ العق   يبدأ الط.ب يف املناقشػ

يف امل.حظػػػات الصػػػغَتة الػػػيت يقودهػػػا ممثلػػػو  موعػػػة الطػػػ.ب  يػػػدكر املعلػػػم لجشػػػراؼ علػػػى 
 الط.ب يف مناقشة كمساعدة الط.ب الذين جيدكف صعوبة يف فهم املادة  

يػػوفر املعلػػػم الفرصػػػة للمةموعػػات ا  ػػػرل لشػػػرح كعػػػرض نتػػائب املناقشػػػة أمػػػاـ الفصػػػ  ، 
فر املعلػػػػم فرصػػػة للمةموعػػػػات ا  ػػػػرل لطػػػػرح ا سػػػئلة أك إعطػػػػاء الػػػػردكد  يف هػػػػذا حيػػػ  يػػػػو 

االجتمػػاع الثػػاين ، كػػاف الطػػ.ب ال يدالػػوف  ػػائفُت مػػن عػػرض نتػػائب املناقشػػة أمػػاـ الفصػػ  ، 



 

 يػػ  قػػاـ املعلػػم بتعيػػُت إحػػدل اجملموعػػات للمةػػ ء إىل مقدمػػة الفصػػ  ، يف هػػذا االجتمػػاع 
 مث  االجتماع ا كؿ   .ب صا بُتالثاين مل يكن الط

يرشػػد املعلػػم الطػػ.ب إىل للمػػيى أك اسػػتم.ص النتػػائب بعػػد البػػاع عمليػػة الػػتعلم كرتػػتم 
املعلم نتائب املناقشة يف هذا االجتماع الثاين  مث ذّكرهم املعلم بأنه سيكوف هناؾ اليـو ا تبػار 

ا سئلة جبدية  قب  أف يػوزع املعلػم أك لقييم للمادة اليت مت لعلمها ، كيذكرهم املعلم بأف جيركا 
ا سػػػئلة ، يسػػػأؿ املعلػػػم الطػػػ.ب عمػػػا إذا كػػػانوا مسػػػتعدين إلجػػػراء اال تبػػػار اليػػػـو ، مث يقػػػـو 

 ب  املعلم بتوزي  ا سئلة على الط.
يبدك جو الفص  الدراس  هادئنا عندما يبدأ الط.ب يف العم  علػى ا سػئلة  يػتم إعطػاء 

ا سػػئلة  بعػػد اكتمػػاؿ الوقػػ  احملػػدد ، ُيطلػػ  مػػن الطػػ.ب  دقيقػػة للعمػػ  علػػى ٖٓالطػػ.ب 
مج  نتائب اال تبار  قب  إهناء الدرس ، يقدـ املعلم النصح للط.ب ليكونوا أكثر اجتهادنا يف 

 مث التحية   محدهللالتعلم ، مث يغلي املعلم الدرس بقراءة 
  مالحظة   ت

كيقػػراء  علػػم يفػػتح الػػتعلم بقػػوؿ التحيػػة ، دكرة ا كىل ، يف مراقبػػة عمليػػة الػػتعلم ، كهػػ : املالػػيف 
  النشاط الذم يقـو به املعلم هو لوفَت الفػرص للطػ.ب إلعػداد أنفسػهم قبػ  أف كش  احلضور

 لبدأ عملية التعلم  امل.حظات اليت مت احلصوؿ عليها يف هذ  الدكرة ا كىل ه  كما يل : 
 من االجتماعات ا كىل كالثانية  نتائب مراقبة الط.ب يف التعلم   ٔ
ال يسػػػتمدـ الطػػػ.ب يف االجتمػػػاع ا كؿ يف لعلػػػم كيفيػػػة اسػػػتمداـ اسػػػًتاليةيات الػػػتعلم    أ

، حىت ال ينظر إىل املناقشة يف اجملموعػة علػى قيػد كالتعلم امماع  اااصة بتمطيذ العق 
مػػ  اسػػًتاليةيات  الػػراءةاحليػػاة  كنتيةػػة لػػذل  ، فػػإف لنفيػػذ لعلػػم اللغػػة العربيػػة  اصػػة يف 

لعلػػم رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة مل يػػتم لنفيػػذ  بشػػك  صػػحيح  كلكػػن يف االجتمػػاع الثػػاين ،  
كػػػاف الطػػػػ.ب قػػػادرين علػػػػى االسػػػتيعاب ككػػػػانوا معتػػػادكف قلػػػػي.ن علػػػى الػػػػتعلم باسػػػػتمداـ 
اسػػػًتاليةيات رسػػػم ااػػػرائذ الذهنيػػػة كالػػػتعلم اممػػػاع  ،  يػػػ  أصػػػبح الطػػػ.ب نشػػػطُت 

 شطة التعليمية  كمبدعُت أثناء ا ن



 

يف هػػذا االجتمػػاع كػػاف الطػػ.ب ينشػػطوف يف االسػػتماع ، مػػ  الًتكيػػد علػػى الػػدركس الػػيت    ب
 يقدمها املعلم  

ال يداؿ الط.ب  ائفُت من قرح ا سئلة كالتعبَت عن آرائهم كالتعليي على املواد املقدمة     ت
َت عػن آرائهػم أمػاـ كلكن يف االجتماع الثاين ، أظهػر الطػ.ب لقػدمنا لطػرح ا سػئلة كالتعبػ

 الط.ب اآل رين  
 يتمكن الط.ب من زيادة الوق  املستغرؽ إلكماؿ املهمة      ث
 م.حظات على أنشطة املعلم من االجتماعُت ا كؿ كالثاين   ٕ

ا ، كميكػن م.حظػة ذلػ  مػن مظهػر املعلػم   أ  إف مظهر املعلم يف الفص  الدراسػ  جيػد جػدن
 ا نيي كالادئ  

ا دتامنا ، كفتح الدرس بشك  جيد    ب   كاف صوت املعلم يف لقد  املوهوع جيدن
 على لوصي  التوهب   املعلمال ينةح   ج 
 قدرة املعلمُت على إلقاف املواد جيد    د 
 يف املعامة الطبقية   املعلمال ينةح   ق 
يراق  املعلم بنشاط أنشطة الط.ب يف الفص  ، عن قريي التةّوؿ عند مناقشة الط.ب   ك 

 لعم  على ا سئلة  كا
 دائمنا الفرص للط.ب لطرح ا سئلة كاآلراء كالتعليقات   ملعلميوفر ا  ز 
 املعلم أق  حدنا يف حتفيد الط.ب ليكونوا أكثر نشاقنا يف التعلم    ح 

، فقػد رأينػا أف هػذ  االسػًتاليةية ميكػن أف حتسػن فهػم حمتػول القػراءة  ٔكلكػن يف الػدكرة 
 .ب من ذم قب   اللغة العربية أفض  لبعض الط

ا كىل مػػن  ػػ.ؿ اسػػًتاليةيات الػػتعلم رسػػم  الػػدكرةلنتػػائب اال تبػػارات يف  لػػذل  ظهػػرت
بنػػػدر باملدرسػػػة العاليػػػة احلكوميػػة اإلسػػػ.مية بػػػُت قػػ.ب الصػػػ  الثػػػاين عشػػر  الذهنيػػػة ػػرائذ 

 المبونب املسركدة يف امدكؿ التا : 
  

 



 

 2الجدول 
بالمدرسة العالية الحكومية األولى من طالب الصف الثاني عشر  الدورةلنتائج االختبارات في 

 بندر المبونج 2اإلسالمية 
  البيان  قيمة  KKM  االسم  رقم

 كام   20  ٓٛ ادي. ركدنا   ٔ
 كام   20  ٓٛ  أجونب سكتياقرا  ٕ
 كام   21  ٓٛ امس  حسٌت   ٖ
 كام   20  ٓٛ  بينتانب أيرالجن   ٗ
 كام   21  ٓٛ ديندا أككنوؿ أ    ٘
 كام   21  ٓٛ   ذكرة كرة  ٙ
 غَت كام   0 0  ٓٛ أيد سليماف  ٚ
 غَت كام   01  ٓٛ   أريا فكرم  ٛ
 كام   20  ٓٛ مجيلة البنةسيت   ٜ

 كام   21  ٓٛ إقباؿ موالنا   ٓٔ
 غَت كام   01  ٓٛ   إرساد ركما  ٔٔ
 كام   21  ٓٛ جولياف آرم   ٕٔ
 كام   21  ٓٛ  لدا سيفينا ر    ٖٔ
 غَت كام   1 0  ٓٛ موالنا إبراهيم   ٗٔ
 كام   20  ٓٛ حممد عديد حكيم   ٘ٔ
 كام   21  ٓٛ ـ  فوزاف أكا   ٙٔ
 غَت كام   01  ٓٛ ـ  فااسياف   ٚٔ
 غَت كام   51  ٓٛ إرفا قريي ـ   ٛٔ



 

 غَت كام   01  ٓٛ ـ  سلماف   ٜٔ
 كام   21  ٓٛ نادية زهر  ج   ٕٓ
 كام   21  ٓٛ ناندا أيو نوفا   ٕٔ
 غَت كام   50  ٓٛ نديياف فانيا ر    ٕٕ
 غَت كام   51  ٓٛ نيا اككتافياين   ٖٕ
 غَت كام   01  ٓٛ  كديانيتنوفيا   ٕٗ
 كام   20  ٓٛ بولرم جيتا   ٕ٘
 كام   21  ٓٛ  أكلام بولرم   ٕٙ
 غَت كام   01  ٓٛ رمض   ٕٚ
 غَت كام   0 5  ٓٛ ررواف فاليه    ٕٛ
 غَت كام   01  ٓٛ ريداؿ أمحد   ٜٕ
 كام   21  ٓٛ سالسابليا سوفانييت   ٖٓ
 كام   20  ٓٛ سارة سلسابيلية   ٖٔ
 غَت كام   01  ٓٛ  سكار دكم سفطرم  ٕٖ
 كام   21  ٓٛ  س. أككتايف  ٖٖ
 كام غَت    01  ٓٛ سينيا مونيكا   ٖٗ
 غَت كام   50  ٓٛ   لرم كحيوين  ٖ٘
 غَت كام   02  ٓٛ كاهيو فيدك   ٖٙ
 كام   20  ٓٛ كىل ربي  ساين   ٖٚ
 كام   20  ٓٛ   كندا فطريياين  ٖٛ
 كام   21  ٓٛ كندم سفَتا  ٜٖ
 كام   21  ٓٛ يوف يونَت   ٓٗ



 

  
 عدد الط.ب  معلومات   رقم
 ٝ(  ٘ ٚ٘شمصا ) ٖٕ كام    ٔ
 ٝ(  ٘ ٕٗشمصا ) ٚٔ  غَت كام   ٕ

 ٝ(  ٓٓٔشمصا ) ٓٗ عدد 
               

اسػػتنادنا إىل جػػدكؿ لقيػػيم فهػػم حمتػػول القػػراءة باللغػػة العربيػػة مػػن  ػػ.ؿ اسػػًتاليةية رسػػم ااػػرائذ 
ٝ(  ٘ ٚ٘قالبنػػػا مكػػػتم.ن للػػػتعلم ) ٖٕالذهنيػػػة للطػػػ.ب املػػػذكورين أعػػػ.  ، مػػػن املعػػػركؼ أف هنػػػاؾ 

ٝ( مل ثصػلوا علػى كاملػة  هنػا حصػل   ٘ ٕٗقالبنػا ) ٚٔنقطػة ، كهنػاؾ  ٓٛثصػلوف علػى  هنم 
  م  اقتناء ما كرد أع.  يظهر أف هناؾ زيادة  ٓٛعلى درجة أق  من مستول اكتماؿ الدرس ، كهو 

 ، لذل  ثتاج إىل لعظيم مرة أ رل يف عملية التعلم  فهم حمتول ق.ب القراءة العربية يف
 انعكاس    ث

كاسػػتنادان إىل نتػػائب م.حظػػات الػػتعلم كنتػػائب املناقشػػة بػػُت الباحػػ  كاملعلػػم املرافقػػة ، كػػاف هنػػاؾ 
الثانيػػػة مػػػن الػػػدكرة الثانيػػػة لتحسػػػُت فهػػػم حمتػػػول  الػػػدكرةالعديػػد مػػػن اإلجػػػراءات الػػػيت جيػػػ  اختاذهػػػا يف 

اليةيات لعلم رسػم ااػرائذ القراءة باللغة العربية فيما يتعلي بتنفيذ التعلم باللغة العربية باستمداـ اسًت 
 الذهنية اليت لا لأثَت على الفهم  م ء القراءات العربية للط.ب  لتضمن هذ  اإلجراءات: 

حماكلة أف لكوف أفض  يف حتفيد الط.ب ليكونػوا نشػطُت كمبػدعُت يف العمػ  علػى املهػاـ   ٔ
 م  اجملموعة يف املناقشة  

ثػػاكؿ املعلػػم إعطػػاء التوجيػػه حػػىت ينشػػذ الطػػ.ب كيريػػدكف قػػرح ا سػػئلة أك التعبػػَت عػػن   ٕ
 آرائهم  

عنػػػدما يػػػتم الػػػتعلم ، ال يػػػتم لوجيػػػه نظػػػرة املعلػػػم إىل املتعلمػػػُت فقػػػذ إىل شػػػمى كاحػػػد ،   ٖ
 كلكن بشك  عاـ  



 

ة لعظيم التعلم من  .ؿ اسػًتاليةيات الػتعلم لرسػم ااػرائذ الذهنيػة مػ  الوقػ  للممارسػ  ٗ
 املباشرة كقرح ا سئلة املتعلقة باملوهوع  

 مديد من حتسُت معامة أنشطة التعلم يف الفصوؿ الدراسية    ٘
 يراق  املعلم عن كث   ي  ال يتعاكف الط.ب يف اال تبار النهائ  م  أصدقائهم    ٙ

 البحث للدورة الثاني .2
 تخطيط ال . أ

 طػػػة علػػػى أسػػػاس مػػػا يلػػػ : م.حظػػػة  ةالباحثػػػ  قبػػػ  إجػػػراء البحػػػ  يف الػػػدكرة الثانيػػػة ، كهػػػع
البػػاحثُت مػػن  ػػ.ؿ النظػػر يف عمليػػة الػػتعلم كقيمػػة  رجػػات الػػتعلم مػػن الػػدكرة ا كىل الػػيت أجريػػ  يف 

، مػن  ػػ.ؿ القػراءةأغسػطس ، أظهػرت أف قيمػة املػواد العربيػػة  اصػة يف الػتعلم  ٜٕأغسػطس ك  ٘ٔ
لرغم من أهنػا ليسػ  القصػول ، لػذل  يف اسًتاليةية رسم اارائذ الذهنية ، فقد أظهرت زيادة على ا

هػػػذ  الػػػدكرة الثانيػػػة ، يبػػػذؿ الباحػػػ  كاملعلػػػم قصػػػارل جهػػػدهم لتنفيػػػذ الػػػتعلم الػػػذم ميكػػػن أف جيلػػػ  
 الط.ب للحصوؿ على أقصى قيمة كلع  دكر نشذ يف عملية التعلم  

قػراءة يف مرحلة التمطيذ ، قاـ الباح  بتةمي   طة درس لغرض دتكُت الطػ.ب مػن الًتمجػة كال
كالكتابة ككه  مج  حوؿ احلضارة اإلس.مية جيدا كبشك  صحيح   طذ الدرس مفص  يف الدكرة 

 الثانية، كذل  باستمداـ اسًتاليةية  رائذ العق  ه  كما يل : 
 ا نشطة مث  يف مرحلة التمطيذ يتم لنفيذ العديد من

 الس.مية ، عن احلضارة ا القراءةحتديد املوهوع املراد دراسته ، أم املادة   أ 
 إعادة لصميم  طة التعلم كدلي  يف أنشطة التعلم    ب 
 إعداد كسائ  اإلع.ـ كاسًتاليةيات التعلم    ج 
 قم بإعداد كرقة م.حظات    د 

 ٘ٔدقيقػػػة ، كالػػػيت لعقػػػػد يف  ٘ٗ×  ٗالػػػدكرة الثانيػػػة مػػػػا ال يقػػػ  عػػػن اجتمػػػاعُت أك ملػػػػدة  تعقزززد
  مت لصػػػػميم أنشػػػػطة الػػػػتعلم لتقػػػػد  فهػػػػم يف ااطػػػػوط العريضػػػػة  ٕٛٔٓأغسػػػػطس  ٜٕأغسػػػػطس ك 

 يمكن أف نفهم حمتول القراءة يف لعلم اللغة العربية  ط.ب حوؿ كيفية بفعالية ككفاءة كلل
  



 

  تنفيذ اإلجراءات . ب
 الثانيةالدورة  األولى اجتماع   أ

بػدمن قػدر   ٕٛٔٓأغسػطس  ٘ٔعقدت أنشطة الػتعلم مػن الػدكرة الثانيػة يف االجتمػاع ا كؿ يف 
 دقيقة  م  ااطوات التالية:  ٘ٗ×  ٕ

 مقدمة   أ
كجييػ  الطػ.ب علػى حتيػات مػن املعلػم   السػ.ـيف بداية التعلم ، يبدأ املعلم أكالن بالقوؿ 

  مث يسػػػتمر املعلػػػم يف نقػػػ  ا هػػػداؼ رضػػػو احل شػػػ الطػػػ.ب عػػػن كر املعلػػػم يف سػػػؤاؿ اسػػػتم
التعليمية اليت جي  حتقيقها يف مادة التعلم حوؿ احلضارة اإلس.مية كنق  املؤشرات اليت سيتم 

 حتقيقها  
 ا ساسية  نشطة    ب

لبػػػػدء أنشػػػػطة التعلػػػػيم كالػػػػتعلم كشػػػػحذ ذكريػػػػات الطػػػػ.ب عػػػػن املػػػػواد الػػػػيت مت لقػػػػدميها يف 
االجتماع السابي ، استعرض املعلم املػادة كقػدـ بعػض ا سػئلة للطػ.ب ، مث اسػتمر املعلػم يف 

 أشماص   موعة    ٙإىل  ٗلقسيم الط.ب إىل  موعات صغَتة لتكوف من 
لػػم ا قػػراف ، املعلػػم يقػػرأ الػػنى كيقلػػد الطػػ.ب ، مث بعػػد االنقسػػاـ إىل  موعػػات مػػ  املع

اإلسػ.مية يف حػُت لعلػم  يشرح املعلم عن ذل  احلضارةاإلس.مية ، املعلم قراءة املواد احلضارة
اإلس.مية ، مث قلػ  املعلػم  الطال  االستماع ، قل  املعلم من الط.ب قراءة املواد احلضارة

مػن الطػ.ب العمػػ  يف  موعػات   مث ناقشػ  كػػ   موعػة حمتويػات القػػراءات العربيػة الػػواردة 
ذهنيػػة ، مث قػػدـ قائػد اجملموعػػة نتػػائب املناقشػػة اليف الػنى كسػػك  قػػرع يف شػػك  رسػم  ػػرائذ 

  املعلػػم ذهنيػػة أمػػاـ الفصػػ  ، كػػ  ممثػػ  مجػػاع  يػػتم منحػػه الفرصػػة مػػن قبػػاليف شػػك   ػػرائذ 
لعػرض كالتعبػَت عػن آرائػه مػػن فهػم املػواد يف امل.حظػات الصػػغَتة ، كغػَتهم مػن الطػ.ب علػػى 

 الفرصة للتعليي ، كلقد  الردكد يتم إعطاء ك   موعة 
 نية لصفح القراءات العربية حوؿ :ما يل  هو نتيةة لرسم اارائذ الذه

 
 



 

 ٕ صورة اارائذ الذهنية: الصورة الثانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا تل  الط.ب يف االجتماعات السابقة ، كبدأكا يف النشاط كبػدأكا جيػرؤكف علػى املضػ  
 قدمنا لتقد  نتائب املناقشة أماـ الفص  دكف أف يتم لعيينهم من قب  املعلم  

عنػدما يقػدـ ممثلػو كػ   موعػة نتػائب  اط الطػ.ب يف الصػ  الثػاين عشػرميكن عرض نشػ
  موعات أ رل عن حمتويات القراءة  العربية معُت    املناقشة ، مث يسأؿ الط.ب من

 اإل تتاـ   ت
يف هناية أنشطة املعلمػُت لعلػم إلجػراء مناقشػة حػوؿ املػتعلم ملعرفػة الطػ.ب فهػم مػن املػواد 

اد التعليميػة يف االجتمػاع اليت مت لعلمه، كاملعلم يعط  الًتكيد، ك لى املواد، كاملعلػم يقػوؿ املػو 
مث  محػػػػدهلل، كذكػػػػر أف االجتمػػػػاع املقبػػػػ  سػػػػيكوف التقيػػػػيم  مث إغػػػػ.ؽ التػػػػدري  بقػػػػوؿ املقبػػػػ 

               حتيايت  
  االجتماع الثاني للدورة الثانية   ب

أغسػػػػطس  ٜٕعقػػػػدت أنشػػػػطة الػػػػتعلم مػػػػن الػػػػدكرة الثانيػػػػة يف االجتمػػػػاع الثػػػػاين ، الػػػػذم عقػػػػد يف 
دقيقػػة كمػػػا يف االجتمػػاع ا كؿ ، كهػػ  يف بدايػػػة الػػدرس ، يبػػدأ املعلػػػم أكالن  ٘ٗ×  ٕ، ملػػدة  ٕٛٔٓ

  مث يسػػتمر املعلػػم يف نقػػ  ا هػػداؼ التعليميػػة الػػيت جيػػ  يقػػراء املعلػػم كشػػ  احلضػػوربقػػوؿ التحيػػة  



 

قيقهػػا يف مػػادة الػػػتعلم حػػوؿ احلضػػارة اإلسػػػ.مية كنقػػ  املؤشػػرات الػػػيت سػػيتم حتقيقهػػا  يف ا نشػػػطة حت
اإلسػػػ.مية مث يطلػػػ  املعلػػػم مػػػن  حػػػوؿ احلضػػػارة القػػػراءةا ساسػػػية ، يشػػػرح املعلػػػم علػػػى الفػػػور مػػػادة 

ناقشػات ذهنية   املتعلمُت مناقشة كلصػ  نتػائب املالالط.ب مناقشة املواد املوهحة يف شك   رائذ 
يف شػػك  رسػػم  ػػرائذ العقػػ ، كعنػػدما يػػتم االنتهػػاء مػػن املتعلمػػُت العمػػ ، كجهػػ  كػػ   موعػػة ممثلػػة 
لعػرض نتػػائب مناقشػػات  مػوعتهم  أعطيػػ   موعػػات أ ػرل الفرصػػة للػػرد كاقلػ  مػػن اجملموعػػة الػػيت  

ائب كان  لقدـ  يف هذا االجتماع قد بػدأ الطػ.ب كأعضػاء فػاعلُت كالشػةاع أعلػي أك رأم حػوؿ نتػ
عملػػه، كاملتعلمػػُت هػػم بالفعػػ  قػػادرة علػػى لػػوفَت االسػػتنتاج يف كقػػ  كاحػػد بقػػوة عنػػد املطالبػػة مػػن قبػػ  

 املعلم ال تتاـ املواد اليت قدم   
واد  عنػػػدما ثػػػدث الػػػتعلم يف لػػػاف الًتكيػػػد لػػػدريس املعلمػػػُت كاالسػػػتنتاجات املػػػ ا نشػػػطة ا ساسػػػية

 يف املرحلة النهائية ، ينق  املعلموف الرسالة إىل ق.هبم على النحو التا   الص 
تػػذكرها ن نػػا يػػ  ميكن هم، كحػػد أدى لسػػةيل عػػن املفػػرداتنتػػذكر دائمػػا هػػ  لسػػتطي  أف أ ػػيت 

 اللغػػة العربيػػةفهػػم بالعربيػػة، لفهػػم املرحلػػة ا كىل لكػػم   ف املفػػرداتبسػػهولة كالبحػػ  عنػػه إذا نسػػ   
فهم العربية سوؼ يكوف من ا سه  للػتعلم ك بالقراءة، أك يتكلموف العربية، ك  كم يفهلسأف لسوؼ 
 106 دلي  حيالنا  كول القرآف  فهم حمت
 تدلم من الط.ب، "ه  أن  استعدمواد التقييم اليت مت لعلمه، بعد أف قل  املع املعلميكرر مث 

ال تبار ، يقـو املعلم بتوزي  ا سئلة ؟" بعد أف يكوف مجي  الط.ب مستعدين للمشاركة يف اإلمتحاف
، كثفػػد الطػػ.ب علػػى قػػراءة ا سػػئلة بشػػك  جيػػد كدقيػػي ، كمػػا رػػا املعلػػم مجيػػ  الطػػ.ب أف كقػػ  

دقيقػة ، كمػػن املتوقػػ  باسػػتمداـ أفضػ  كقػػ  للقيػػاـ هبػذ  املشػػكلة ، يبػػدك امػػو  ٖٓالقيػاـ بػػذل  هػػو 
  سئلة  أ الط.ب يف العم  على االطبق  هادئنا عندما يبد

رف امػرس للراحػػة ككػػاف ذلػ  أيضػػا ع.مػػة علػى أف سػػاعات الػػدركس العربيػة قػػد انتهػػ  ، كقلػػ  
 " مث التحية محدهلل املعلم من الط.ب مج  نتائب أعمالم  يغلي املعلم كينته  بالتعليم بقوله: "
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يف الػػدكرة الثانيػػة ، يتبػػُت أف املناقشػػة كعمػػ  نتػػائب املناقشػػة مػػ  شػػك  رسػػم ااػػرائذ للعقػػ  يعمػػ  
 بس.سة مقارنة بالدكرة ا كىل  

  مالحظة   ت
دكرة الثانيػػة ، لكػػوف نتػػائب لعل ػػم الػػتعلم: املعلػػم يفػػتح الػػدرس بقػػوؿ التحيػػة ، كعقػػد الغيػػاب الػػيف 

 لنفيذ اإلجراءات يف الدكرة الثانية اليت لوحظ : كبعض التقدير كالتحفيد للط.ب  فيما يل  
 نتائب املراقبة لألنشطة الط.بية   ٔ

 يف اجتماع الدكرة الثانية كاف أداء الط.ب أكثر نشاقنا من الدكرة ا كىل     أ
لقػػػد جتػػػرأ العديػػػد مػػػن الطػػػ.ب علػػػى سػػػؤاؿ املعلػػػم أك التعبػػػَت عػػػن آرائهػػػم كالتعليػػػي علػػػى آراء    ب

 الط.ب اآل رين  
 ىل لقدـ الط.ب من  .ؿ الفهم املتدايد حملتويات القراءة العربية للط.ب  يشار إ   ت

 نتائب املراقبة أنشطة املعلم   ٕ
ككما هو معتاد ، يقـو املعلموف اراقبة أنشطة الط.ب ، كالتحقي من الط.ب كاالهتماـ هبػم   أ 

 ، كلشةي  الط.ب على أف يكونوا دائمنا أفض  من ذم قب   
، يػػوفر املعلػػم ملهػػاـ الفرديػػة كامماعيػػة أمػػر جيػػدلوجيػػه الطػػ.ب يف القيػػاـ باقػػدرة املعلػػم علػػى   ب 

 التوجيه للمةموعات النشطة كالسلبية  
ا ، كميكػػن م.حظػػة  ةإف قػػدرة املعلمػػ  ج  علػػى لوجيػػه الطػػ.ب يف حػػ  املشػػك.ت أمػػر جيػػد جػػدن

 بتوجيػػه هػػؤالء الطػػ.ب حػػىت يػػػتمكن ه الطػػ.ب صػػعوبات ، كيقػػػـو املعلػػمذلػػ  عنػػدما يواجػػ
 الط.ب من ح  املشك.ت كميكنهم لعليمهم للط.ب اآل رين  

 يشة  املعلم الط.ب دائمنا على أف يكوف نشيطنا كال رشوف التعبَت عن اآلراء    د 
مػ  املرافػي املعلمػُت علػى التعلػيم امديػد نفػذت مػ   الباحػ يتحػدث بعد انتهاء لنفيذ التعلم 

يف هذ  الدكرة الثانية يشػَت الػتعلم كيػتم كانػ  جيػدة، كعمليػة  ستنتاج مفاد  أف لنفيذ رسم  رائذا
التعلم هو كفقا للمحطة االذاعية، فض. عن قيمة لعيُت املعلمُت ، كاملتعلمػُت النشػذ رأينػا بالفعػ ، 
كالغػػ.ؼ امػػوم الفصػػوؿ الدراسػػية لتكػػوف ممتعػػة، املتعلمػػُت مل لعػػد صػػامتة كلكنهػػا لسػػعى معػػارؼ 

 موعة مشًتكة من أصدقائهم  كميكن م.حظة ذل  يف هػذا االجتمػاع جديدة من  .ؿ مناقشة 



 

الثػػػػػاين ، كيبػػػػػػدك أف الطػػػػػػ.ب قػػػػػػادركف علػػػػػػى فهػػػػػم نصػػػػػػوص القػػػػػػراءة املقدمػػػػػػة ، كيبػػػػػػدكف مػػػػػػألوفُت 
 كالتعلم   الذهنيةل.سًتاليةية رسم  رائذ 

الصػػ  نتػػائب التقيػػيم يف الػػدكرة الثانيػػة مػػن  ػػ.ؿ اسػػًتاليةية رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة لطػػ.ب 
 بنػدر المبػونب ٕلص  الثانية عشرة ادرسة اإلس.مية احلكومية لالعلـو اإلجتماعية  ٔالثاين عشر 

 يف امدكؿ التا : 
 01جدول 

 نتائج اختبار المفردات للدورة الثانية
  البيان  قيمة  KKM  االسم  رقم

 كام   20  ٓٛ  ادي. ركدنا  ٔ

 كام   20  ٓٛ  أجونب سكتياقرا  ٕ

 كام   21  ٓٛ  امس  حسٌت  ٖ

 كام   20  ٓٛ  بينتانب أيرالجن   ٗ

 كام   21  ٓٛ  .ديندا أككنوؿ أ  ٘

 كام   21  ٓٛ  .ذكرة كرة  ٙ

 كام   20  ٓٛ أيد سليماف  ٚ

 غَت كام   00  ٓٛ  .أريا فكرم  ٛ

 كام   20  ٓٛ  مجيلة البنةسيت  ٜ

 كام   21  ٓٛ  إقباؿ موالنا  ٓٔ

 غَت كام   00  ٓٛ  .إرساد ركما  ٔٔ

 كام   21  ٓٛ  جولياف آرم  ٕٔ



 

 كام   20  ٓٛ  . لدا سيفينا ر  ٖٔ

 غَت كام   0 0  ٓٛ  موالنا إبراهيم  ٗٔ

 كام   20  ٓٛ  حممد عديد حكيم  ٘ٔ

 كام   21  ٓٛ  ـ  فوزاف أكا  ٙٔ

 كام   21  ٓٛ  ـ  فااسياف  ٚٔ

 كام   غَت  00  ٓٛ  ـ إرفا قريي  ٛٔ

 كام   21  ٓٛ  ـ  سلماف  ٜٔ

 كام   20  ٓٛ  نادية زهر  ج  ٕٓ

 كام   21  ٓٛ  ناندا أيو نوفا  ٕٔ

 كام   21  ٓٛ  .نديياف فانيا ر  ٕٕ

 كام   21  ٓٛ  نيا اككتافياين  ٖٕ

 كام   21  ٓٛ  نوفيا كديانيت  ٕٗ

 كام   20  ٓٛ  بولرم جيتا  ٕ٘

 كام   21  ٓٛ  بولرم أكلام   ٕٙ

 غَت كام   00  ٓٛ  رمض  ٕٚ

 كام   21  ٓٛ  .ررواف فاليه  ٕٛ

 كام   21  ٓٛ  ريداؿ أمحد  ٜٕ

 كام   21  ٓٛ  سالسابليا سوفانييت  ٖٓ



 

 كام   20  ٓٛ  سارة سلسابيلية  ٖٔ

 كام   21  ٓٛ  سكار دكم سفطرم  ٕٖ

 كام   21  ٓٛ  س. أككتايف  ٖٖ

 كام   21  ٓٛ  مونيكاسينيا   ٖٗ

 كام   21  ٓٛ  .لرم كحيوين  ٖ٘

 كام   21  ٓٛ  كاهيو فيدك  ٖٙ

 كام   20  ٓٛ  كىل ربي  ساين  ٖٚ

 كام   20  ٓٛ  .كندا فطريياين  ٖٛ

 كام   21  ٓٛ كندم سفَتا  ٜٖ

 كام   21  ٓٛ  يوف يونَت  ٓٗ

 نتائج اختبار المفردات للدورة الثانية: املصدر
 00جدول 

 خالصة نتائج اختبار المفردات للدورة الثانية
 عدد الط.ب  معلومات   رقم
 ٝ(  ٘ ٚٛشمصا ) ٖ٘ كام    ٔ
 ٝ(  ٘،  ٕٔأشماص ) ٘  غَت كام   ٕ

  ٪( 011شخصا ) ٓٗ  عدد
 
 



 

، يف حػُت أف مسػتول إلقػاف الذهنيػةاستنادا إىل جدكؿ التقييم من  .ؿ اسًتاليةية رسم  ػرائذ 
أمػػا الػػذين حصػػلوا علػػى النتػػائب الكامػػ  أك نتػػائب ٝ( ٘ ٚٛقالبػػا مت االنتهػػاء مػػن ) ٖ٘الػػتعلم هنػػاؾ 

يظهػػر أف هنػػاؾ زيػػادة يف فهػػم حمتػػول  ك ٝ( الػػذين مل يكملػػوا٘، ٕٔقػػ.ب ) ٘، كهنػػاؾ ٓٛاميػػدة
 القراءة الط.ب  

 التفكير . ت
بعػػد اسػػتمداـ اسػػًتاليةية رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة يف نتػػائب  مػػن التفكػػَت الػػيت لػػتم ةدكرة الثانيػػالػػيف 

، كالطػػػ.ب أسػػػرع يف فهػػػم املػػػواد اسػػػًتاليةيات رسػػػم ااػػػرائذ الذهنيػػػةاملراقبػػػة ، بػػػدأ الطػػػ.ب يف فهػػػم 
 التعليمية ، كالنتائب التالية ه : 

 على لقد  احلةب بلغتهم اااصة  كاف هناؾ حتسن  ف هناؾ الط.ب الذين جيرؤكف   ٔ
كػػاف هنػػاؾ العديػػد مػػن الطػػ.ب الػػذين جيػػرؤكف علػػى قلػػ  املعلػػم أك التعبػػَت عػػن آراء مػػن   ٕ

 نتائب فهم املواد كالتعليي على آراء الط.ب اآل رين  
 يشعر الط.ب عن هذا التعلم  هنم أكثر دراية بأصدقائهم يف اجملموعة    ٖ
 ة الط.ب ، أكهح أف هناؾ زيادة يف فهم حمتويات القراءمن نتائب اال تبارات  ٗ

كبناءن على نتائب امل.حظات يف الدكرة الثانية ، مت إجراء لفكَت بُت الباح  كاملعلم املرافي ملناقشػة 
مجيػػ  ا نشػػطة الػػيت مت لنفيػػذها  يف نشػػاط الػػدكرة الثانيػػة  يظهػػر أف املشػػكلة يف صػػياغة  طػػة العمػػ  

يػذ اإلجػراء ، كقػد دتكػن املعلػم مػن جيدة ، يتم لنفيذ  طة العم  كفقنا للمطة اليت مت كهعها قب  لنف
إلقػػاف الفصػػ  كالقيػػاـ بػػالتعليم بشػػك  جيػػد  يف شػػرح مػػادة جيػػدة ، قػػاـ املعلػػم بتنفيػػذ ااطػػوات الػػيت 

ااػرائذ  الػيت مت إجراؤهػا ، كلركيػد الطػ.ب أفضػ  مػ  اسػًتاليةية لعلػم رسػمحطػة التػدريس لتوافي م  
ػػػػا  ف الطػػػػ.ب أنفسػػػػهم بػػػػأف التعلػػػػيم يف ا الذهنيػػػػة   يشػػػػعر الباحػػػػ  لػػػػدكرة الثانيػػػػة هػػػػو ا كثػػػػر جناحن

ا كالطبقة موالية جدنا  يف حُت أشار لنفيذ العم  إىل أف ينظر إليه من نتائب ا صوات  متحمسوف جدن
متعلمػُت حيػ   ٓٗالفردية أثناء عملية الػتعلم كانػ  هنػاؾ زيػادة مػن الػدكرة ا كىل للػدكرة الثانيػة مػن 

 ٓٛا كمجيعهم ق.ب من الذكور كثصلوف على درجات أقػ  مػن الط.ب ا ق  محاسن  ٘هناؾ فقذ 
قالبػا  ٖ٘  بينما كاف الط.ب الذين كانوا متحمسُت جدا يف عمليػة الػتعلم يف هػذا االجتمػاع الثػاين 

ٝ، كهػو مػا ٘ ٚٛ  كالنسبة املئويػة للنتػائب الػتعلم لجلقػاف كاملؤسسػة العامػة املػتعلم بنسػبة  ٓٛبدرجة 



 

يف هػػذ  الػػدكرة البحػػ   ٝ  لػػذل  انتػػه٘ٛذم حتقػػي كهػػع  يف ت النةػػاح الػػيعػػٍت أف يكػػوف مؤشػػرا
 الثانية  

 تتحليل البيانا  ج 
لعػػػػد إسػػػػًتاليةية لعلػػػػم رسػػػػػم ااػػػػرائذ الذهنيػػػػة إحػػػػدل الطػػػػػرؽ اإلبداعيػػػػة الػػػػيت ميكػػػػن للمعلمػػػػػُت 
استمدامها عند إجراء التدريس كالتعلم  دراسة اليت سع  لتعليم املتعلمُت مع  ملحوظػة صػغَتة مػ  

كيػ    نظرة شاملة من املواد التعليمية اليت يتم إجراؤها يف شك  بسيذ، كلعليم الط.ب علػى التفاعػ 
 االجتماع  م  الط.ب من آ ر من أج  حتقيي التعلم اميد يف عملية التعلم  

اسػتنادا إىل البيانػات الػيت مت مجعهػا مػن املقػاب.ت كامل.حظػات  ػ.ؿ مرحلػة مػا قبػ  املسػح كجػػد 
، أف املعلم استمدـ يف عملية التعلم الطريقة املباشرة اليت جعل  الط.ب مرلبكُت مػ  مػا نقلػه املعلػم 

يف مهػػارة القػػراءة  كتسػػاب قػػيم اللغػػة العربيػػة  اصػػة يفالسػػؤاؿ كامػػواب كختصػػيى املهػػاـ ،  يػػ  ا 
               بندر المبونب ال لداؿ منمفضة  كما يف امدكؿ التا :  ٕ املدرسة العالية احلكومية

 02جدول 
 نسبة مئوية لبيان األول

  عدد الطالب  معلومات  رقم
 ٝ(  ٘ ٕٖشمصا ) ٖٔ كام    ٔ
 ٝ(  ٘ ٚٙشمصنا ) ٕٚ غَت كاملة   ٕ

  ٪( 011شخصا ) 41  عدد
  

كاسػػػتنادا إىل امػػػػدكؿ أعػػػ.  قيمػػػػة اكتسػػػاب املتعلمػػػػُت يف مرحلػػػة مػػػػا قبػػػ  الػػػػدكرة قبػػػ  اسػػػػتمداـ 
 ٖٔال يقػ  عػن  حصلوا على النتػائب الكاملػةقالبا الذين  ٓٗمتوسذ من  الذهنية رائذ اسًتاليةية 

ٝ(  يعػػػػٍت أف فهػػػػم نػػػػى ٘ ٚٙشمصػػػػا ) ٕٚٝ( كالػػػػذين مل يكملػػػػوا مػػػػا يصػػػػ  اىل ٘ ٕٖ)شحضػػػػا 
 الط.ب ال يداؿ منمفضنا  



 

كاسػػًتاليةيات رسػػم القػػراءة أسػػالي   ةاملػػذكورة أعػػ. ، كلطبيػي الباحثػػ كعػ.كة علػػى ذلػػ  املشػػاك 
لصػػػ  الثانيػػػة لالطػػػ.ب العلػػػـو اإلجتماعيػػػة حتسػػػُت حمتػػػول القػػػراءة كالفهػػػم العربيػػػة يف  الذهنيػػػة ػػرائذ 

، كأسػالي  لطبيػي االسػًتاليةيات كرسػم  ػػرائذ  بنػدر المبػػونب ٕعشػرة ادرسػة اإلسػ.مية احلكوميػة 
 تنفيذ كامل.حظة كمراح  التفكَتسيتم لنفيذها على عدة مراح  ، كه : التمطيذ كال  الذهنية

مػػن دراسػػة اللغػػة العربيػػة حػػوؿ لنفيػػذ املمطػػذ  مناقشػػات مػػ  املعلػػم مرحلززة التخطززيطلالبززاحثون 
اإلسػػػ.مية ، مث  طػػة للػػػتعلم  الػػتعلم كعلػػى املػػػواد نػػانوغراـ ذ سػػػيتم لػػدريس للػػػ  املػػواد علػػػى احلضػػارة

الػػػدكرة  عقزززدترسػػػم ااػػػرائذ   قريقػػػة لقيػػػيم الصػػػورة السػػػًتاليةيةككسػػائ  اإلعػػػ.ـ ككػػػذل  أداة هػػػ  
املسػػػتمدـ يف الػػػتعلم هػػػػو دليػػػ  ا رانػػػ  كفقػػػػان    مصػػػدر الػػػػتعلم ٕٛٔٓأغسػػػطس  ٛك  ٔا كىل يف 

  يف حػػُت أف ا دكات أك الثانيػة عشػر للصػػ اللغػة العربيػة ، كأعتقػد الكتػػاب  K13للمنػاهب الدراسػية 
املواد املطلوبة يف برنامب التعلم ه  قرقاسية أق.ـ ملونة / ع.مات ملونة ، أق.ـ رصاص ، حمايات ، 

ة   أمػا بالنسػبة إىل معرفػة نتػائب التحسػن يف مهػارات لعلػم الطػ.ب كرقة مع  اارائذ الذهنيػ A4ك 
 يف شك  ا تبارات مكتوبة كشفوية أثناء عملية التعلم ، فقد أجرم لقييم 

يقػػػراء املعلػػػم كشػػػ     السػػػ.ـ، يف بدايػػػة عمليػػػة الػػػتعلم ، يبػػػدأ املعلػػػم أكالن بقػػػوؿ  مرحلزززة التنفيزززذ
  مث يسأؿ املعلم عن املادة اليت مت لدريسها يف االجتماع السػابي ، كجييػ  الطػ.ب عػن املػادة احلضور

 اليت مت لدريسها يف كق  سابي  
أشػػماص لكػػ   موعػػة، لقسػػيم  ٙ-ٗ موعػػات صػػغَتة مػػن  اىللتقسػػيم املتعلمػػُت  لسػػتمر املعلػػم

، مث يقػػرأ املعلػػم املػػادة  القػػراءةريقػػة اإلسػػ.مية باسػػتمداـ الط الصػػورة املعلػػم يفسػػر املػػادة علػػى احلضػػارة
 علػػػػى اسػػػػتعداد لقػػػػراءة املػػػػواد احلضػػػػارة املتعلمػػػػُت، فػػػػإف  القػػػػراءةاحلضارةاإلسػػػػ.مية باسػػػػتمداـ قريقػػػػة 

لتعلػي اضػموف القػراءة  املفػرداتاإلس.مية ا فراد كامماعات، كيطلػ  املعلػم مػن الطػ.ب أف يكتبػوا 
  ، الحضارةاإلسالميةباللغة العربية على 

، لناقش كػ   موعػة نصػوص القػراءة الػيت مت لقػدميها مث مت اإلبػ.غ عنهػا يف شػك   بعدهاأنشطة 
ذهنيػػة   أنشػػطة الطػػ.ب عنػػد إجػػراء مناقشػػات اجملموعػػة هػػم ممثلػػو اجملموعػػة الػػذين يقػػدموف ال ػػرائذ 

 نتائب املناقشة أماـ الفص  كاجملموعات ا  رل اليت لسأؿ كلستةي   



 

لطػ.ب نتػائب املناقشػػة  بعػد ذلػ  يعػدز املعلػم كيؤكػػد علػى ا شػياء املهمػة حػػوؿ مث رتػتم املعلػم كا
مػػادة املناقشػػة  النشػػاط ا  ػػَت هػػو أجػػرل املعلػػم جلسػػة أسػػئلة كأجوبػػة للطػػ.ب ملعرفػػة فهػػم الطػػ.ب 

لػػوفَت حمػػاذاة إذا كػػاف هنػػاؾ أقػػ  دقػػة، كذكػػر علػػى االسػػتمرار يف لػػدري  مث للمػػواد الػػيت دتػػ  دراسػػتها  
 مث حتيات   محدهلل   مث يغلي املعلم الدرس بقوله الذهنيةالستمداـ  رائذ أنفسنا 

علػػػى النتػػػائب علػػػى النحػػػو التػػػا : مل يػػػتم زيػػػادة كفػػػاءة املعلػػػم يف لنفيػػػذ  مرحلزززة المراقبزززةحصػػل  
اسػػًتاليةية رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة ، أم أف املعلػػم مل يكػػن ا مثػػ  يف لكييػػ  الصػػ  ، مل يكػػن املعلػػم 

يه الط.ب يف قسػم اجملموعػة ،  ف الطػ.ب مل يسػتمدموا بعػد السػتمداـ اإلسػًتاليةية أعلى يف لوج
  كيبدك أف الط.ب دتكنوا من اال ػت.ط االجتمػاع  يف  موعػات علػى الػرغم مػن أهنػم ينظػركف إىل 
ا جان  باستمداـ هذ  االسػًتاليةية  هنػاؾ أيضنػا قػ.ب يصػع  علػيهم عػدـ املشػاركة يف املسػامهة 

ماؿ املهاـ الدراسية ، كما يبدك العديد من الط.ب هادئُت   امدء الذم ثتاج إىل حتسػُت هػو يف إك
يف لقػػد  املػػواد الػػيت هػػ  أقػػ  مػػن ا مثػػ  ، شػػرح أكثػػر لفصػػي. السػػًتاليةيات الػػتعلم كرسػػم ااػػرائذ 

االسػًتاليةية  ، فقد رأينا أف هذ  ٔالذهنية ، كجي  على املعلم لعظيم حالة الطبقة  كلكن يف الدكرة 
 ميكن أف حتسن فهم حمتول القراءة اللغة العربية أفض  لبعض الط.ب من ذم قب   

لقييمػػػا لنتػػػائب اال تبػػػارات يف املرحلػػػة ا كىل مػػػن  ػػػ.ؿ اسػػػًتاليةيات الػػػتعلم رسػػػم  صػػػمم   ف
 ٕاحلكوميػة لص  الثانيػة عشػرة ادرسػة اإلسػ.مية لالط.ب العلـو اإلجتماعية ق  الذهنية  رائذ الع

 كما يف امدكؿ التا :  بندر المبونب
 02جدول 

 نسبة مئوية نتائج اختبار للدورة األولى
  عدد الطالب  معلومات  رقم
 ٝ(  ٘ ٚ٘شمصا ) ٖٕ كام    ٔ
 ٝ(  ٘ ٕٗشمصا ) ٚٔ غَت كاملة   ٕ

  ٪( 011شخصا ) 41  عدد
  



 

بعػػػد اسػػتمداـ اسػػػًتاليةية  ٔاسػػتنادنا إىل امػػػدكؿ أعػػ.  ، اكتسػػػاب درجػػات الطػػػ.ب يف الػػدكرة 
ٝ( كالػذين مل يكملػوا ٘ ٚ٘شمصػا ) ٖٕما ال يقػ  عػن  يكملوفقالبا الذين  ٓٗرسم اارائذ من 

 ٝ(  ٘ ٕٗشمصا ) ٚٔما يص  اىل 
ػػا لتحسػػُت أكجػػه القصػػور املوجػػودة يف الػػدكرة ا كىل   فززي مرحلززة التفكيززر ، عقػػد الباحػػ  انعكاسن

الطػػ.ب العػػرب   بالنسػػبة  كمتابعػػة مهػػود التحسػػُت يف الػػدكرة الثانيػػة يف حتسػػُت فهػػم حمتػػول القػػراءة
 اجػػػة إىل حتسػػػُت مػػػن حيػػػ  لقػػػد   طػػػوات لعلػػػم اسػػػًتاليةية رسػػػم ااػػػرائذ  للمػػػدرس الػػػذ ال يػػػداؿ

ى املعلػػم أف يكػػوف أكثػػر لوجػػه الطػػ.ب لديػػادة االهتمػػاـ عنػػد الػػتعلم ، جيػػ  علػػى الذهنيػػة ، جيػػ  علػػ
يػرل أف هنػػاؾ زيػادة،  ف بػػُت ا فػػراد يف احلػدي   موعػػة مػػ   كاملعلػم أف يػػتقن اللحػاـ ليظػػ  مفيػػدا  

اإلسػػ.مية لػػذا فهػػم ميسػػكوف بػػاملواد الػػيت  بعضػػها الػػبعض يف حػػ  مضػػموف نػػى املػػادة علػػى احلضػػارة
 عيػػدل ة  محاسػػة  كبالتػػا  ، فػػإف الباحثػػلػػم بسػػرعة ، علػػى الػػرغم مػػن أف الطػػ.ب مػػا زالػػوا أقػػقػػدمها املع

 لرلي   طة التعلم مع  التعلم أكثر لطورا ، كه  على النحو التا : 
اسػػًتاليةية  ػػرائذ بإلعػػادة لشػػكي   طػػة الػػدرس  ينػػاقش مػػ  املعلػػم مرحلززة التخطززيط والبززاحثين

 عن احلضارة االس.مية ،  القراءةها هو املادة موهوع لدراست حتطيذك  الذهنية
 ٘ٔدقػائي أم يف  ٘ xٗكسيتم ذل  يف الدكرة الثانيػة مػرلُت يف اجتمػاع أك الؿ  مرحلة التنفيذ،

  أنشػػطة الػػتعلم يف الػػدكرة ا كىل هػػ  قيػػاـ املعلػػم بفػػتح الػػدرس بقػػوؿ التحيػػة ٕٛٔٓأغسػػطس  ٜٕك
كقرح ا  بار عن الط.ب ، كشػرح املوهػوع ، كقلػ  املػواد الػيت دتػ  دراسػتها يف املسػة السػابقة ، 

اإلسػػػ.مية ديػػػاف  ارةاحلضػػػقػػػراء املعلػػػم كإعطػػػاء أسػػػئلة للطػػػ.ب يف شػػػك  أسػػػئلة   بعػػػد فػػػتح الػػػدرس 
يناسػبكم لليهػا الطػ.ب بعػػد املعلػم يشػرح املػػادة جيػدة كحقيقيػة، مػرة كاحػػدة كصػفها بأهنػا هػػركرية يف 

، بعػػد فهمهػػاكقػػ  الحػػي ف املعلػػم يعطػػ  الوقػػ  لػػى املشػػاركوف املتعلمػػُت علػػى املػػواد الػػيت مل لكػػن 
لػػدري  الطػػ.ب ليػػتم لنفيػػذها  املشػػاركوف الطػػ.ب علػػى فهػػم املػػواد املعلػػم لوزيػػ  كرقػػة عمػػ  علػػى يػػتم

بشػك  فػػردم  يػػتعلم كػػ  قالػػ  العمػػ  علػػى املهمػة كفقػػا للتعليمػػات الػػواردة يف الورقػػة املوزعػػة  يعطػػ  
دقيقػػػة للعمػػػ  علػػػى ا سػػػئلة   جيمػػػ  الطػػػ.ب نتػػػائب كتابػػػانم الػػػيت سػػػيتم  ٖٓاملعلػػػم الطػػػ.ب حػػػوا  

ة الكوريػػة ، قلػػ  املعلػػم مػػن أحػػد علمػػامللصػػحيحها علػػى الفػػور مػػن قبػػ  املعلػػم  أثنػػاء انتظػػار نتػػائب 
بتحليػػ  نتػػائب أنشػػطة  املعلػػمالطػػ.ب التقػػدـ لكتابػػة اإلجابػػات الػػيت كتبوهػػا علػػى لوحػػة الكتابػػة  يقػػـو 



 

الط.ب ، مث يقـو املعلم كالطػ.ب بتصػحيح نتػائب الػتعلم الػيت مت لنفيػذها  يعقػد املعلػم جلسػة أسػئلة 
 دت  دراستها  اليت كأجوبة للط.ب الكتشاؼ فهم الط.ب للمواد

يف هذ  الدكرة الثانية يشػَت حتسػنا أفضػ  مػن ذم قبػ   ف املعلػم كػاف قػادرا علػى  مرحلة المراقبة
،  ف معظػم املتعلمػُت ال  ػرد املػوس علػى مقاعػد ا لي جو الفصوؿ الدراسية لتكػوف لطيفػا كلفضػي

ئػه  هػذا يبػدك كع إسػر لػا البدالء  اصة هبم لكنهم يسعوف معرفة جديدة من  .ؿ مناقشة مػ  زم.
الطػػ.ب ينظػػر قػػادركف علػػى فهػػم حمتػػول القػػراءة العربيػػة بشػػك  جيػػد كيبػػدك أنػػه كػػاف علػػى درايػػة رسػػم 

 العربية رائذ العق  كالتعلم حىت يفهم الط.ب حمتويات القراءة 
 الط.ب كما يف امدكؿ التا :  لدلدكرة الثانية ال ا تبار لقييما لنتائب صمم 

 04جدول 
 لطالب المرحلة الثانية  النسبة المئوية

  عدد الطالب  معلومات رقم
 ٝ(  ٘ ٚٛشمصا ) ٖ٘ كام    ٔ
 ٝ(  ٘ ٕٔأشماص ) ٘ غَت كاملة   ٕ

  ٪( 011شخصا ) 41  عدد
  

الذين جيتازكف  قالبا ٓٗمن  الثانيةاستنادنا إىل امدكؿ أع.  ، اكتساب قيم الط.ب يف الدكرة 
 ٝ( ٘ ٕٔأشماص ) ٘ الذين مل يكملوفٝ( ٘ ٚٛشمصا ) ٖ٘ما يص  اىل 

عن أنشطة الدكرة الثانية، أف املشاك  يف صياغة  طة عم  كان  جيدة  يتم  ،مرحلة التفكي
ختطيذ العم  كفقنا للمطة املوهوعة قب  لنفيذ اإلجراء   يف حُت أف لنفيذ اإلجراء الذم ينظر إليه 

ة من احلي أف التقييم الفردم أثناء عملية التعلم هناؾ زيادة كبَتة من دكرة إىل التعدين دكرة، كالثاني
شمصنا  ٖ٘ منٝ( الذم مل يكم  كشاملة ٘ ٕٔأشماص فقذ ) ٘املتعلمُت هناؾ  ٓٗحي  

ٝ  لذل  لنته  ٘ٛٝ ( مما يعٍت أنه كص  إىل مؤشر النةاح الذم مت حتديد  بنسبة ٘ ٚٛ)



 

البحوث يف هذ  الدكرة الثانية ، من بعض املراح  اليت لتكوف من دكرلُت ميكن رؤيتها يف ااريطة 
 التالية: 

 00لجدول ا
 نسبة مئوية نتائج اختبار للدورة األولى حتى الدورة الثانية

 معطيات   رقم
 معلومات 

 غَت كاملة  كام  
 ٝ ( ٘ ٚٙشمصنا ) ٕٚ ٝ(  ٘ ٕٖشمصا ) ٖٔ البداية   ٔ
 ٝ(  ٘ ٕٗشمصا ) ٚٔ ٝ(  ٘ ٚ٘شمصا ) ٖٕ الدكرة ا كىل   ٕ
 ٝ(  ٘ ٕٔأشماص ) ٘ ٝ(  ٘ ٚٛشمصا ) ٖ٘ الدكرة الثانية   ٖ

 ميكن أيضنا رؤية ذل  يف الصورة الرسومية التالية: 
 الرسم البياني

لصف لنسبة مئوية نتائج اختبار للدورة األولى حتى الدورة الثانية الطالب العلوم اإلجتماعية  
 نجبندر المبو  2إلسالمية الحكومية الثانية عشرة بمدرسة ا
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مػػػا قبػػػ  الػػػدكرة، الػػػدكرة ا كىل نتػػػائب كبنػػػاء علػػػى نتػػػائب اال تبػػػارات امػػػدكؿ أعػػػ.  ميكػػػن التعبػػػَت 
اسػتمداـ اسػًتاليةية رسػم ااػرائذ  مرحلة ما قب  الدكرة قب  املعلم كالدكرة الثانية على النحو التا : 

 ٘ ٚٙ) ٕٚأكملػوا مل ٝ( ك ٘ ٕٖشمصػا ) ٖٔال يق  عػن  ماأكملوا قالبا الذين  ٓٗمتوسذ من 
أكملوا الطال  الذم  ٓٗا تبار من نتائب اسًتاليةية رسم اارائذ  لنفيذٝ(  كيف الدكرة ا كىل بعد 

 حتسػػين ٝ(، يعػػٍت أف هنػػاؾ ٘ ٕٗشمصػػا ) ٚٔكهنػػاؾ أكملػػوا مل ٝ( ك ٘ ٚ٘شمصػػا ) ٖٕهنػػاؾ 
قالبػػػا الػػػذين  ٓٗٝ( ، بينمػػػا يف الػػػدكرة الثانيػػػة مػػػن  ٕ٘أشػػػماص ) ٓٔمػػػا يصػػػ  إىل  ٔعلػػػى دكرة 

أشػػماص  ٘ٝ( كأكلئػػ  الػػذين ال يكملػػوف مػػا يصػػ  إىل  ٘ ٚٛشمصػػا ) ٖ٘أكملػػوا مػػا يصػػ  إىل 
ٝ(  هػػذا  ٖٓشمصػػا ) ٕٔمػػا يصػػ  اىل ٝ( ، كهػػذا يعػػٍت أنػػه يف الػػدكرة الثانيػػة هنػػاؾ زيػػادة  ٘ ٕٔ)

 ٝ  ٘٘بديادة قدرها هناؾ التحسينات االسًتاليةية رسم  رائذ العق   يعٍت أنه بعد لنفيذ
رسػػم ااػػرائذ الذهنيػػة ميكػػن حتسػػُت فهػػم  ةكؼ أنػػه مػػن  ػػ.ؿ لطبيػػي اسػػًتاليةيكبالتػا  فمػػن املعػػر 

 ٕدرسػػة العاليػػة اإلسػػ.مية احلكوميػػة االثانيػػة عشػػر  الصػػ حمتػػول القػػراءة باللغػػة العربيػػة للطػػ.ب مػػن 
    ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓبندر المبونب السنة ا كادميية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

  



 

 الخامس الباب

 ختتاماال
 الخالصة  . أ

يف الذهنيػػػة رائذ ااػػػكاالسػػػًتاليةيات رسػػػم  القػػػراءةاسػػػتنادا إىل نتػػػائب البحػػػ  مػػػ  لطبيػػػي قريقػػػة 
الثانيػة عشػرة اللغػة العربيػة الصػ   بالتعاكف م  معلػم ةعربية اليت أجري  من قب  الباحثأنشطة التعلم ال

 على النحو التا : بندار المبونب  ٕادرسة العالية اإلس.مية 
يقػػدر علػػى زيػػادة رائذ الذهنيػة يف أنشػػطة الػػتعلم ااػػكاالسػػًتاليةيات رسػػم  القػػراءةقريقػػة يسػتمدـ 

كػػذل  احلصػوؿ علػػى اسػػتةابة جيػدة مػػن الطػػ.ب  القػػراءة  حمتػول القػػراءة كالفهػػم فهػم الطػػ.ب علػى 
قالبػا الػذين أكملػوا  ٓٗموعػه هذا ميكن م.حظته من الديادة يف القيمة يف البيانػات ا كليػة مػ  مػا  

بعػػد البحػػوث الػػيت أجريػػػ   كٝ(   ٘ ٚٙشمصػػػا ) ٕٚٝ( الػػذين مل يكملػػوا  ٘ ٕٖشمصػػا ) ٖٔ
لتحسػُت حمتػول فهػم القػراءة باللغػة العربيػة يف الػػدكرة الذهنيػػة  رسػم  ػرائذ الباحثػة باسػتمداـمػن قبػ  

 ٚٔلػػػػذين مل يكملػػػػػوا ٝ( كأكلئػػػػ  ا ٘ ٚ٘شمصنػػػػا )  ٖٕقالبنػػػػا أكملػػػػوا ذلػػػػ  إىل  ٓٗا كىل مػػػػن 
ٝ ( كأكلئػػػ  الػػػذين مل  ٘ ٚٛشمصنػػػا )  ٖ٘الثانيػػػة مت إكمالػػػا إىل  الػػػدكرةٝ( كيف  ٘ ٕٗشمصنػػػا )

 ٝ(    ٘ ٕٔأشماص ) ٘يكملوا 
 قتراحاتاال . ب

رائذ الذهنيػػة يف ااػػكاالسػػًتاليةيات رسػػم  القػػراءةقريقػػة اسػػتنادا إىل البحػػوث الػػيت مت القيػػاـ هبػػا ، 
الثانيػة عشػرة اللغػة العربيػة الصػ   بالتعاكف م  معلػم ةاليت أجري  من قب  الباحثعربية أنشطة التعلم ال

، كذلػػ  يف حماكلػػة لتحسػػُت فهػػم حمتويػػات القػػراءة العربيػػة  بنػػدار المبػػونب ٕادرسػػة العاليػػة اإلسػػ.مية 
 ينصح الط.ب حوؿ االقًتاحات التالية: 

 اللغة العربية  ملعلم  ٔ
مػن قػرؽ الػتعلم مػن أجػ  لقليػ  لشػب  الطػ.ب  يػػ  يقػًتح لػوفَت جػو ك موعػة متنوعػة   أ 

 ميكن أف لديد االستةابة كنتائب التعلم يف ك  مادة فرعية من الط.ب  



 

من املستحسن دائمنا لوفَت لدري  مستمر م  اإلرشػادات الضػركرية لتحسػينه فهػم حمتػول   ب 
 القراءة باللغة العربية للط.ب   

يتطلػ  مهػارات  اصػة، املتوقعػة يف لنفيػذ ذهنيػة رائذ الاارسم استمداـ االسًتاليةيات   ج 
   الط.باملعلم ميكن استمداـ اسًتاليةيات التعلم كفقا للمادة كمستول قدرة  كبذال 

 للط.ب   ٕ
 جي  أف يكوف الط.ب أكثر شةاعة كثقة يف املشاركة يف أنشطة التعلم     أ 
جيػػػ  علػػػى الطػػػ.ب أف يػػػدركوا أف الػػػداف  الػػػذم يػػػأيت مػػػن الػػػدا   هػػػو دائػػػم كلػػػيس مػػػن   ب 

 السه  أف ند  التأثَتات البيئية  
، حػىت يتمكنػوا مػػن يكػوف الطػ.ب أكثػر نشػاقنا كلػيس كثػَت مػن املػداح مػن املستحسػن أف  ج 

 حتسُت فهم حمتول القراءة   
 بندار المبونب ٕادرسة العالية اإلس.مية   ٖ

، جيػػ  علػػى املػػدير يف املػػدارس لتػػوفَت أفضػػ  النتػػائب مليػػة الػػتعلم الػػيت يػػتم لنفيػػذهامػػن أجػػ  ع
، لػػذل  علػػم حريػػة حتديػػد الطريقػػة الصػػحيحة، أك اإلسػػًتاليةية، أك  ػػوذج الػػتعلمأيضنػػا أف ميػػنح امل

،  فػة لتكػوف قػادرة علػى لنفيػذ الػتعلمجي  أف لكوف املدرسة قادرة على لسهي  االحتياجات املمتل
 الوفاء هبا مرافي التعلم كالبنية التحتية   كما مت

 التا  للبحثُت   ٗ
ركػدت فقػذ علػى ا البح  حوث مث  لطوير هذا البح   يف هذهناؾ حاجة إىل مديد من الب

مػػن املتوقػػ  إجػػراء املديػػد مػػن ا  ػػاث حػػوؿ   ل القػػراءة باللغػػة العربيػػة للطػػ.بالتحسػػن فهػػم حمتػػو 
 كالتحفيد كغَتها   كنتائب التعلم، اإلستماع، الكتابة، القراءة ،كالك.ـ مهارة التحسينات 

 ج. اإلختتام
 للباحثػػةنعمتػه ميكػن ب،  نػه فقػذ كاالمتنػافشػكرت الباحثػة علػى اهلل لعػاىل ، احلمػدهلل رب العػاملُت

، كهػػذا ا البحػ ن املمالفػات كأكجػه القصػور يف هػذالعديػد مػ هنػاؾ الباحثػةدرؾ لػ  ا البحػ إهنػاء هػذ
االقًتاحػػات كالنقػػد البنػػاء  الباحثػػة لػػذل  يتوقعػػه  الباحثػػةرجػػ  إىل حمدكديػػة القػػدرة كاملعرفػػة الػػيت لػػدل ل



 

 أف  اهلل سػػػبحانه كلعػػػاىل دائمػػػا عشػػػى،   كلكػػػم محيعػػػامفيػػػدة ا البحػػػ  كػػػوف هػػػذيأف  نرجػػػو الباحثػػػة
  امُتيباركنا مجيعا 
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