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 ملخص
لدي  (READING GUIDE) الموجهة قراءةمفردات اللغة العربية من خالل إستراتيجية ترقية إستيعاب 

 بندار المبونج اإلسالميةطلبة الصف السابع بمدرسة الحكمة المتوسطة 
 نيكن أديال

  لددلا  إسددعلي ب ااددديدات. كلبدديف ت ليكلددلل ابكللدديف ابيييلدديف ىدد  كلهردد  اب مددا ااردد رات ابددأ  يدد  أ  ظم أحدد 
اللجليف ينددد ار  مبدد تخ لةددع    اسددد   اإلسدديمليف رسدديف ابكللدديف ابيييلدديف ت ابادددمب ابةدد يم دب رسدديف ا هنددديف ااع سدد يف م

think pair share  اللجليف اا عكلديف, ولةدبا اإلسدعلي ب ااددديدات بكل كلبديف من دذديف. وىد ا ا دد   , ومل لةدع    اسدد
(, و غددا ابندد ون  ٪41,61اب كلبدديف   6ابندد ون   مددنرل اب كلبدديف  14اإلسددعلي ب ااددديدات مددا  مددا تظيىدد  ظمهددا
اايئندددديف ت ليكلددددلل ااددددديدات ابكللدددديف ابيييلدددديف, وىدددد   اسدددد اللجليف. بدددد ابد  يدددد  منردددد  ٪(73,18اب كلبدددديف   13مددددنرل 

 اا ورديف قدياةةامد  مكدهكليف اببنارد  ل ىدب ل بلدا إسد اللجليف . (READING GUIDE) اا ورديف قدياةةي سد اللجليف 
(READING GUIDE)  مدددديدات ابكللددديف ابيييلددديف بددد ي سكلبددديف ابادددمب ابةددد يم دب رسددديف ظمهدددا أ  ييقددد  إسدددعلي ب

 ؟9142/9191ين ار  مب تخ ابةنيف اب راسليف  اإلسيمليفا هنيف ااع اس يف 
م رسددديف ابكللددديف ابيييلددديف. ليددد و  يددد  ابب حاددديف و و فلدددو  (PTK)ىددد ا اببندددل ىددد  اببندددل اإلوددديائ بكلادددمب 

 14يندد ار  مبدد تخ وادد دى   اإلسدديمليفوم ضدد ه ىدد ا اببنددل ىدد  سكلبدديف اباددمب ابةدد يم دب رسدديف ا هندديف ااع سدد يف 
مياحب ت كب اب ورة ى  ابع  دل,, ابعندلد , اايحظديف,  1اب كلبيف. أويي ى ا اببنل دورل , يكلق ئ , لعه   ما 

 اا ورددديف قدددياةةابكللددديف ابيييلددديف يع بلدددا إسددد اللجليف  مدددديداتسدددعلي ب ابعدهدددا. وىددد ا ىددد ا اببندددل ل اييفددديف ليقلددديف ا
(READING GUIDE)  يندد ار  مبدد تخ ابةددنيف  اإلسدديمليفبدد ي سكلبدديف اباددمب ابةدد يم دب رسدديف ا هندديف ااع اسدد يف

 ل9142/9191اب راسليف 
م رسديف ابكللديف ابيييلديف ت ابادمب   لدلا   (READING GUIDE)قبدب ل بلدا إسد اللجليف إر د د ابقدياةة 

 14ولةدبا مدا  think pair share اسد اللجليفين ار  مب تخ لةدع     اإلسيمليفابة يم دب رسيف ا هنيف ااع س يف 
اإلسدعلي ب . دبيد  ٪(73,18اب كلبديف   13(, و غا ابند ون  مدنرل ٪41,61اب كلبيف   6ابن ون   منرل اب كلبيف 
ت ابد ورة اوو  ىند   (READING GUIDE) اا ورديف قدياةةبكل كلبديف من دذديف. ييد  ل بلدا إسد اللجليف  مدديدات

اب كلبددديف  91(, و غدددا ابنددد ون  مدددنرل ٪11,21اب كلبددديف   47ابنددد ون   مدددنرل اب كلبددديف  14ليقلددديف ىددد  مدددا اددد د 
غدا ابند ون  مدنرل  و(, ٪73,18اب كلبديف   13ابند ون   مدنرل اب كلبيف  14ت اب ورة ابا تليف ما . مث ٪(36,41 
 READING) اا وردديف قددياةةإسدد اللجليف بدد ابد تدرددل أ  ىندد   أكاددي اب قلدديف ييدد  ل بلددا . ٪(41,61اب كلبدديف   6

GUIDE)    92/14ىدددددددد x 411  =81,81٪ اا وردددددددديف قددددددددياةةإسدددددددد اللجليف (, دبيدددددددد  مددددددددا  ددددددددي  ل بلددددددددا 
(READING GUIDE)  .ل ق  ي سعلي ب ااديدات ابكلليف ابيييليف 

ل ق   (READING GUIDE) اا وريف قياةةاس اللجليف وتأ   اإلسعنب ط أ  ما  ي  ل بلا 
ب ي سكلبيف ابامب ابة يم دب رسيف ا هنيف ااع س يف اإلسيمليف ي ت ار  مب تخ سنيف اب راسليف  مديداتاسعلي ب 
9142/9191. 

 ااديدات، (READING GUIDE) اا وريف قياةةإس اللجليف  :الكلمات المفاتيح
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Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!".
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1 QS: Al-Baqarah Ayat 31. 



 

 إهداء

 أى يت ى ه ابيس بيف ابيكلنليف إىل:هلل ا ن  و ابكهي يكللا اكلى مجلم تينو ف

أحبرن  حب  مج  اب ا  ي ا ا  و  جي ين  تنجةلوو أم   ماس واب ي احملب ي   أيب  .4

بنج ح  حىت أمتنت اكلى كع ييف ى ه ابيس بيف ابيكلنليف. و بيب أ  ييض  خب  ايت اكلى 

 ى ا ابنج ح.

،  هيا اكلى أ لد  أزكل  يتو أ ت صلا  حمن  س تد ابالاكب أ  اين, أ      .9

 دوافم ا ن سيف و اب ا ة وك   دمع زة.

زميئ  ا الاة ايكللس  أتل , دي  , تلها, أكع رت , ي  , أرين, ودي  (، أ هيىل   .1

 مكل  بن  ته   ما ابن ون .اكلى ابةيور و ابديح و ا ل  قنن  مج ايف أ

 تب تخ م رس  ي ا رسيف اب  بب  ابان ييف اإلسيمليف أ هي  هيا وليي إ  كب   .1

 ابكن بليف. 

 و ميأ احملب ييف راديا إينع    مب تخ اإلسيمليف ا ه مليف.  .3

 
 

  



 

 ترجمة الباحثة

، اإليندديف   4228مددا يندد يا  19ابعدد ري   ابنرددي سددل تخ ت  توبدد ، تددلها أديددي

 .تنجةلوو أم   ماس إ  ة و اسل أيب  ثيثيفما  اوو 

 9119سدنيف  تلديف ك تنخ 4ي أت اب راسيف ابب حايف ت اا رسيف ا يع ائليف ا ه مليف 

سدنيف  سميوح و ي  ملة و مث اسعنيت ابب حايف اىل اب راسيف ااع س يف ا ه مليف 9117حأ 

  ميرددددد  9141اىل  9144اسدددددعنيت ابب حاددددديف   ابةدددددنيف  مث 9144إىل ابةدددددنيف 9117

  اجل ميددديف   ردراسدددع يفابب حاددد تو ييددد  ذبدددد اسدددعني  اجلنددد يب.   مبددد تخسددديم  اجملعندددم اإل

 يلديفككللديف اب     اىل تد كلد . و  9141 ي ايديًف سدنيف  بد ج م  اإلسديمليف ا ه ملديف راديا إتعد  

 . ابكلليف ابيييليف ليكللل   قةل وابعيكللل

 
 

  



 

 تقديركلمة الشكر و ال

مح ا هلل ال و وب اكلى مجلم ابنيل ابهااة ابأ أا  ى  بكلب حل حىت لق ر اكلى كع ييف ى ه 
ابيسدد بيف ابيكلنلدديف، و اسددع  ات اكلددى اإلمتدد   كندد  يدديا . و اباددية و ابةددي  اكلددى ابندد  ابكددييمب حمندد  

 اب يا.صكلى اهلل اكللو و سكلل، و أصن يو و آبو و ما لبيو يإحة   إىل ي   

ى ه ابيس بيف ابيكلنليف إلمت   ابكيوط بكلناد   اكلدى اب روديف اجل ميلديف اووىل و ىد  اببه ب ريديف مدا ككللديف 
 اب يليف و ابعيكللل و مييف راديا إينع    مب تخ اإلسيمليف ا ه مليف.

 فبر ه اان سبيف ل د  أ  لق    ابب حل وليب ابكهي وابعق مي إىل س دات اوف ضب: 

ككللدديف اب يلدديف و ابعيكلددلل   ميدديف ةكينلدد    ة، اا وةددعا تافدد  دي تدد  يفا  ودد ةع ر ابدد ك ةاوسدع ذ. 4
 راديا إينع   اإلسيمليف ا ه مليف  مب تخ.

قةددل ليكلددلل ابكللدديف ابيييلدديف   ميدديف راديددا إينعدد    يف، كيئلةددةاا وةددعا  ة أمدد  ىجييدديفابدد كع ر . 9
 اإلسيمليف ا ه مليف  مب تخ.

أمددد   ك اكدديا اوو  و ابددد كع رة  و ى يدد  كلةددد م ، اا وةدددعااوسددع ذ ابددد كع ر و تعددد ر . 1
بهع يديف  ابع ولرد ت هيا وليي اكلى مجلم اإلر د دات و ك اكيفيف ابا تليف   ىجيييف، اا وةعاة
 .ى ه ابيس بيف ابيكلنليف

وأي ئ  ا  ج حمن  ل حل  اب  ابان  اا وةعا واب كع ر خب ري اب  ابان  أحبرن  . 1

ا  و  جي ين بنج ح  حىت أمتنت اكلى كع ييف ى ه ابيس بيف ابيكلنليف. و حب  مج  اب ا  ي ا  

 بيب أ  ييض  خب  ايت اكلى ى ا ابنج ح.

زميئ  ا الاة ف مب ق ري زاتلكل , أمح  تظرا, م تلد بةن تا, أكأ رين , يل  دوي . 3

ما أملكلل , بلدلكلن  أ هيىل اكلى ابةيور و ابديح و ا ل  قنن  مج ايف أمكل  بن  ته   

 ابن ون .



 

وأ أ كييةعل ين  هيا اكلى دوافم ا ن سيف و اب ا ة وك   دمع زة. وحبل  ابيليل ريلا . 6

 حمن  أكرب اكلى دوافم ا ن سيف و اب ا ة وك   دمع زة.

 ىلئيف احمل ضييا و اوس ل ة   مييف راديا إينع   اإلسيمليف ا ه مليف  مب تخ.. 8
 ابيف .٨
س ا واين إلمت   ى ه ابيس بيف ابيكلنليف أودىل  بعيكللل ابكلليف ابيييليفاوص ق ئ  يقةل امجلم . 2

  هيا وليي.

وه ابب حل أ   ى ا اببنل   يلا  ييل  ما ابهن   و اباد اب. فاودى ابنقد  و هب ا 

 و ا ق اح ت بكلعكجلم و اإلمت   دبجيد ابيو ة أ  ينعدم ى ا اببنل بكلق رئ .

   9142 سبعنرب  ،ين ار  مب تخ 

 يفابب حا
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 4144191412  
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 باب األول

 مقدمة
 

 توضيح الموضوع .أ 

ل ضددلح  يفابب حادد تابيسدد بيف ابيكلنلدديف, فددأراد ىدد ه بعجنددا او  دد ة و ابلكلظدد ت مددا 

 ا ص يح ت   ذبد اا ض ه فلن يكل  : 

 قليفاب   .4

ادد د مددا ابينكللدد ت واب دديء واإلوددياةات ابددأ صمددا زي د دد   اواندد     ىدد قلدديفاب  

 (واوتكد يف وغاىدد 
ل ت ابيندب سددعه   ميلدد رًا بنجدد ح لانكللدديف ابعيكلدديددأ  ى  ظمهددا لدةدا  .2

 .يفبو دة ليكلل اب كل ليقليفت  اا رس أح  

 اإلسعلي ب .9

، أو ابقددد رة اكلدددى اسدددع  ا   ااييفددديف، ابددد ك ة ىددد  ابقددد رة اكلدددى ابدردددل اإلسدددعلي ب

 .(غاى و 
بكلدعيكلل يقد س  يفكلبداب  اإلسدعلي بى ا ابيأي ظمها أ  يي   فهية أ  اهلد ا مدا 3

 .للي بدرل أثن ة انكلليف ابعيكل

                                                             
2
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar bahasa Indonesia . (Jakarta: Balai 

pustaka, 2002), h. 12-14. 
3
Kemdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguasaan). 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguasaan


 

 ااديدات ابيييليف .1

يلنديف سدلعل اسددع  امر  ااكللديف اباادديدات ىد  ون اديف مددا ابهكلند ت ابدأ ودلة مددا 

، يد ب بم حد ة مدا ود ىي ليكلدل ابكللديف اوونبلديفااديدات ابيييليف ى  وا .مجب و ي ة للاب  

ل ابكلليف لعيكللنليف معيكلقيف يعيكلابى  م اد  يفابب حار  جييعاببنل ابأ س .ت ليكلل ابكلليف ابيييليف

 .ابيييليف

 قياةة اا وريف إس اللجليف  .1

 (READIG GUIDE قددياةة اا وردديف ، فددإ  اسدد اللجليف  abidinبي يدد يا  كندد  رأي

ل اخل صديف لابعيكلد يفاكلدى اسدع  ا  اسد اللجل يفبدلجليف ليكللنليف م وريف اةد ا ة اب كلى  اس ال

 READIG قددياةة اا وردديف وي بعدد   ظمهددا أ  لةدد ا  إسدد اللجليف  .هبددل يكددهب مةددعقب

GUIDE) وت اب قدت تدةدو، وفقد  وتكد يف  .اا ورديفانكللديف أتكد يف  اكلد  يفبدلدو اب كلت ل و

كنلةددي،   اادد رسيينددب . ومن قكدديف تدددس ابهعدد ب اب كلبدديفدبلددب قددياةة س تع سدد  قددياةة مجلددم 

ظمها أ  تةدعنعخ أ  . اإلو ييف يكهب تق  يفبمةؤو  اا إا  ة أسئكليف ابدرل، وظمها بكل كل

 اا ورديفت كدب تكد ط  يفبدل ودو اب كل اا وريف قياةة ى  اس اللجليف اا وريفاس اللجليف دبلب 

 .بعنقلا ابنج ح ت قياة  
4
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ابنقددد ش ت ىدددد ه  حبددددلأ   اسدددعن دا إ  اااددد كلن ت ابةدددد يقيف, اسدددعب ت ابب حاددديف

قدددياةة اا ورددديف ليقلددديف إسددعلي ب اادددديدات ابكللددديف ابيييلدديف مدددا  دددي  إسدد اللجليف   ابيسدد بيف ىددد

 READING GUIDE ) اإلسدديمليفبدد ي سكلبدديف اباددمب ابةدد يم دب رسدديف ا هندديف ااع اسدد يف 

 .ين ار  مب تخ

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

يلنددددديف سدددددلعل ااكللددددديف اباادددددديدات ىددددد  ون اددددديف مدددددا ابهكلنددددد ت ابدددددأ ودددددلة مدددددا  .4

ح ة ما و ىي ليكلدل ااديدات ابيييليف ى  وا .مجب و ي ة للااسع  امر  ب  

 يفر  ابب حاددجييعاببنددل ابدأ سدد .، يد ب بم ت ليكلددل ابكللديف ابيييلدديفابكللديف اوونبلدديف

وليكلدل   سدعييا ابب حاديف، بد بد .ل ابكلليف ابيييليفلعيكللنليف معيكلقيف يعيكلابى  م اد 

ةد يم دب رسديف ب ي سكلبديف ابادمب اب ابكلليف ابيييليف ليقليف اسعلي ب ااديداتكلدليف 

 .ين ار  مب تخ اإلسيمليفا هنيف ااع اس يف 

 (READI GUIDE قدياةة اا ورديف ، فدإ  اسد اللجليف abidinبي يد يا  كن  رأي .9

 يفاكلدددى اسدددع  ا  اسددد اللجل يفبدددلجليف ليكللنلددديف م ورددديف اةددد ا ة اب كلىددد  اسددد ال

 قياةةوي بع   ظمها أ  لة ا  إس اللجليف  .ل اخل صيف هبل يكهب مةعقبلابعيكل

 .اا ورديفانكللديف أتكد يف  اكلد  يفبدلدو اب كلت ل و (READIG GUIDE  اا ورديف

 اب كلبدددديفوت اب قددددت تدةددددو، وفقدددد  وتكدددد يف دبلددددب قددددياةة س تع سدددد  قددددياةة مجلددددم 



 

كنلةددي، مةددؤو  اددا إا دد ة أسددئكليف   اادد رسيينددب . ومن قكدديف تدددس ابهعدد ب

ظمهددا أ  تةددعنعخ أ  اسدد اللجليف . اإلو يدديف يكددهب تقدد  يفبددابدرددل، وظمهددا بكل كل

 اا ورديفت كب تك ط  يفبل وو اب كل اا وريف قياةة ى  اس اللجليف اا وريفدبلب 

أرادت ابب حادددديف مييفدددديف ابينكللدددديف ابعيكلددددلل  ،بدددد بد. بعنقلددددا ابنجدددد ح ت قياة دددد 

 ا صدددد  ت ليقلدددديف  (READI GUIDE  اا وردددديف قددددياةة اسدددد اللجليفيع بلددددا  

 اسعلي ب ااديدات ابيييليف.

 خلفية البحث . ج

ابكللديف ىد  أداة بكلع اصدب  ق   ابي ي  ما ابيكلن ة يعيييمب ابكلليف ، وى  مد  ي ضدح أ 

وفًقدد  بديأي حقددب  .، وحدىت ابكللدديف لةدع    ك سدلكليف بكلعيبددا ادا ااكد اي واوفهدد راإلتةد ين

، حلدل يددعل اسدع  ا  اوصدد ات ض اوصد ات ابعيةدددليف، ليعددرب ابكللديف تظ ًمدد  رمليًد  بددبييكلد  

، ابكللدديف ىدد  أيذدد  ي إلضدد فيف إىل ذبددد. ب أفددياد اجلنردد ر بكلعد اددب وابعددد هقبدد ابعيةدددليف مددا

 .ى ييف بك ص أو أميف

، ابيييلديف ىد  بلديف واحد ة صمدا ليكلنرد ، ابكللديف ي  ابي ي  ما ابكلل ت ت ابيد مل ما

ليكلددل ابكللدديف ابيييلدديف ىدد  ي ايدديف دراسدديف اإلسددي   .و  ابكللدديف ابيييلدديف ىدد  إحدد ى بلدد ت ابيدد مل

، وا  يل ابنب ي يةع    ابكلليف ابيييليف ، وابهاا مدا قيآ  ابكلليف ابيييليفيةع    اب .يينا

  يدلا  ل بلدا ليكلدل ابكللديف ابيييلديف حدىت ام  يكدعنب  .اودب ابد ي  يةدع    ابكللديف ابيييلديف



 

، ما يلنرد  ابكللديف ابيييلديف ابدأ ليعدرب بلديف أونبلديف صديبيف اكلى ابي ي  ما ابيقب ت وابعن ي ت

 .بليف او يىمق رتيًف ي بكلل ت اوون

، واددد   ابددعيكلل ابدد ي ييكدددل فقدد, اكلددى ابهعددا ،   يددلا  ىندد   ابهادددا مدداوي ااددب

بدعيكلل ابكللديف  يفبدي  ابأ ظمها أ  لةرب وو ب اب كلاسع  ا  ا س اللجل ت ووس ئب اإلا

 .، وبها كنر رةاكلى ابيكل  ، كن  ايفن ى  دائًن ليكلل ابكلليف ابيييليف   يقعاي فق,  .ابيييليف

 .، ما ابذيوري أيًذ  إلق   ااديدات أو ً إلق   ابكلليف ابيييليفما أوب 

:  Hornby   اإلذمكللليديف. قدد   ديح ىديت  vocabularyو اادديدات   ابكللديف ابيييلديف 

ددديدات ىدد  اا. 9 ؛ ت ت كعدد ب مددم ليييددد ت أو ليمجدد تق ئندديف ابهكلندد ىدد  ااددديدات. 4

اادديدات هلد   Kridalaksanaرأي كيي بهةدن   .كللديفاب، ابأ لكهب ابي د اإلمج   بكلهكلن ت

ااهدددددد   ابكللدددددد ي وفًقدددددد  جلنلددددددم اايكل مدددددد ت حدددددد   ميدددددد  ابهكلندددددد ت . 4اايدددددد را ىدددددد : 

ق ئنددديف . 1ا ابكللددديف و لددد هابهكلنددد ت ابدددأ ظمعكلهرددد  ااعنددد ث أو ثددديوة اب. 9واسدددع  امر ، 

 .ي بهكلن ت ميلبيف ماب ابق م س وبها مم  يح م ول وانكل 
5 

 ددلًئ  مرًنددد  وددً ا وظمهدددا حددىت أ  يقددد   إتددو أحددد  اوصدد   ابيئلةدددليف بدددعيكلل اعددرب اادددديدات 

، مددا ابادديا اكلددى ااددديدات سددعلي ب ليكلددل ابكللدديف ابيييلدديف، مددا دو  إ  صدديف ت. ابكللدد ت

   .مر رات ابكلليف يقليفل اب كلبيف
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 :9ي سمب امييف  ص رة كن  ق   اهلل  

                 6  

 : 14 ص رة اببقية امييفكن  ق   اهلل   

                                   

    
7

 

وي بعدد     ة او ددل ة ت ابةددن وات واورض اميدديف أ  اهلل قدد  اكلددل آد  أ دد ت دديح

، بد بد  ىد ا ابيد مل صمدا أ  يهد   بدو اسدلكدب مد  ت.فإ  كب   ة ت ابي مل يُي ى ا ً 

 سددددعلي بضدددديد ة ت إ ابدددد بد، إذا كدددد   اب كلبدددد. مددددا اارددددل أ  يددددعيكلل ااددددديدات ابكللدددد ت

ل صدددلب مجلدددم مكددد ايىل وأفهددد رىل ومدددا اباددديا  يفبددداادددديدات، فندددا اباددديا اكلدددى اب كل

 .ل  يي اار رات ابكلل ييف اوريم

بهددا ليكلددل ابكللدديف  .،   صدديف ابيييلدديفيفااددديدات مرددل ودد ا ت ليكلددل ابكللددبدد بد ليكلددل 

ىنددد    .  صدديف ت ليكلددل ااددديدات. مي ابةددرب واانددب ت ييددض اوحلدد  ابيييلدديف بددلس يدد و

ابب حادددديف مؤ دددديات حملندددد  اكلدددد  اخلددددب كدددد  , واسددددع  مت ااددددديداتمؤ دددديات إلسددددعلي ب 

 إسعلي ب اب كلبيف ااديدات ول , وااؤ يا   م يكل  :

 ابهكلنيف. اا وريفق رة اب كلبيف اكل  فرل ااي  ابهكلنيف ان  اإلسعن ه و  .4
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 ق رة اب كلبيف اكل  ت ا ابهكلنيف ابانلنيف ان  اسع  امر    احمل دثيف. .9

 ق رة اب كلبيف اكل  ابهع ييف ابهكلنيف ابانلنيف. .1
٨ 

مم اا اد ابدأ  اايئنيفل لابعيكليف عل ر اس اللجلق درًا اكلى ا  اا رسصما أ  يه   

وكند   .للل يدي بلديف وكدد ةة ت ربقلدا أىد اا ابعيكلدلظمهدا أ  يدعل ابعيكلد حدأ، يعل ل ريةر 

ابدد رة ادا ون ادديف لعهد   مددا ان صدي يكدديييف  ىد ل ل، ابعيكلدRika Sayairiرأي ريدد سدل ئيي

 ااد رسدور  .9للوم اد وميافا وإوياةات لدؤثي اكلدى ييذدر  ابدبيض بعنقلدا أىد اا ابعيكلد

 اادد رسمردل ود ا خلكلدا ودد  ب لدمب ت ابداد   اب راسدليف ، ت ليكلددل ىند   ح وديف إليد اه 

ىدد ه ا  بدديف ،  ت .ت ابددعيكلل اب كلبدديفحم وبدديف جلدد ب اتعبدد ه  اادد رست ابعدد ريس ، صمددا اكلددى 

 .ا عل ر اس اللجليف ليكللنليف لع افا مم اا دة اا رسصما اكلى 

. ي س اللجليف عي وتليفابمجيليف ىن   ييض اس اللجل ت ابعيكللل, ييذر  اس اللجليف 

، يدب ييندب  ر وحل  ت انكلليف ابعيكللل وابدعيكلليينب كنا   رسمل يي  اا, عي وتليفابمجيليف 

سمددد ذج ابدددعيكلل ابعيددد وين ىددد   ,Ibrahim أمددد  رأي إيدددياىلل .للومابدددت ومددد يي بكلعيكلددد  ئبك سددد

ظمهدا  .اكلدى ليكلدل احملعد ى اوكد دظم  وابييقد ت ا وعن الديف اب كلبديفسم ذج ليكللن  يةد ا  
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Publishing, 2010), Cet  II. h. 102. 
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Intan, Lampung, 2015),  h. 4. 

 



 

ا ل ددد يي ، وظمهددداب كلبددديفبكلدددعيكلل ابعيددد وين ل ددد يي ابةدددكل   ابعيددد وين وربةددد  ابييقددد ت يددد  

 10 يف.بابق رات اوك دظمليف بكل كل

عيكللندد  يقدد   فلددو تظدد   ابددعيكلل ت ابل ابعيدد وين ىدد  سمدد ذج لليكلدد Salviورأي سددكلد  

 عي وتلديفاباس اللجليف ت  .11اكلى ابعيكلل يفبلاة يكهب لي وين حبلل ضمدل اب كلاابون ا ت 

( أاعقددد  اسددد اللجليف 9اسددد اللجليف ي ت رامددد ، ( 4اسددد اللجليف ابعيكلدددلل, ىدددل : ىنددد   ييدددض 

( 3، ( اسددد اللجليف ابعنقلدددا ون اددديف1ميددد ، ( اسددد اللجليف رؤسددد ة ميقنددديف 1حاددديف ابدددلوج، 

( اسدددد اللجليف فييدددددا 8، اا وردددديف قدددددياةة( اسدددد اللجليف 6اثندددد  اببقدددد ة اسددددد اللجليف س ئكدددديف، 

 اا وردديف قددياةةاسدد اللجليف اإلسدد اللجليف ابةدد يقيف, ركددلت ابب حادديف إ  . مددا ييددض ا سددعن ه
(Guide Reading ) . 

 اب كلبديفابهكلليف ابأ ليكل اكلى أتك يف  ابينكلل تو  كب اب ييقيفإس اللجليف ابعيكللل ى   

رلبددددت  يكلدددللابع يفت سدددل ء اسدددد اللجل .ت انكللددديف ابعيكلدددلل وابددددعيكلل بعنقلدددا أىدددد اا ميلنددديف

ابددأ ل اوررددد ، واوىدد اا ااددياد ربقلقرددد ، واادد اد ابددأ يعيددد  دراسددعر ، و دددربات ابيقبدد ت 

 .ى  أكاي ما ويد االةي واب بلب  رسدور اا، وإوياةات ابعقللل. ابعيكلل
12 
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Muslimin Ibrahim. Pembelajaran kooperatif. (Surabaya: University Press Ibrahim, 

2000), h.2. 
11

Isjoni Cooperative Learning. Pekanbaru: Alfabeta, 2007, h. 15. 
12

Oemar Hamalik. Proses Belajar Mengajar.  (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 203. 



 

 يفبدددبكل كل ابةدددر بيفأ  لددد في ظمهدددا  ( Guide Reading) اا ورددديف قدددياةةاسددد اللجليف ت 

واإلو يددديف اكلدددى اوسدددئكليف ابدددأ    اا ورددديفبقدددياةة مددد اد  يفبدددل ودددو اب كلل لت ىددد ا ابعيكلددد  ونددد

. كندد  Guide  و Reading لعهدد   مددا ككلنعدد  ( Guide Reading) اا وردديف قددياةة .إادد ادى 

أمد   13أو تظدي ابهع يديف اا ورديفىد   Syadily   Reading و Echols رأي إيهد بس و  د يكل 

ابعيدديا اكلددى رمدد ز ابكللدديف ااهع يدديف ابددأ ليعددرب حمدددلات ىدد   اا وردديف Mulyonoرأي م بلندد  

 .م  يعل قياةلو ببن ة فرل ما  ي  ابعجيييف ابأ ب يرل االة ا  ت انكلليف ابع كي 
14 

 Guide Reading. إذا قدياةةىد  ااقدير أو اب guide إيه بس و  د يكل  كن  رأي و

 .اا وريف قياةةى  اب
 اا ورديف قدياةةاب مدا اببلد   ابةد يقيف ظمهدا و  تةدعنب, أ  إسد اللجليف15

(Guide Reading )    دول ابدأ للابعيكلد يفاس اللجلى إىل لقد مي ااد اد اكلدى ابنند  اومادب   و 

ما  دي   يفببكل كل اا وريفتك يف او يلي دةو  ىن   ابهاا ما اا اد ابأ صما أ  لهعنب 

 اا رسما قبب   ( Guide Reading) اا وريف قياةةاب إس اللجليفلند   . هب  ييييف ابع ولو

ييندب ق ئنديف لذدل أكدرب اد د  ااد رسمث يقد    .ا علد ر ااد اد اادياد دراسدعر  ت ذبدد ابلد  

 .دمها ما اوسئكليف ين ًة اكلى اا دة ابأ سلعل دراسعر 
16  
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 Echols M John dan Hasan Sadily. Kamus Inggris –Indonesia. (Jakarta: Gramedia, 

1992), h. 20. 
14

 Abdurrohman, Mulyono. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), h. 200-201. 
15

 Echols M John dan Hasan Sadily. Op.Cit., h. 20. 
16

 Ismail. Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM “Pembelajaran Aktive, 

Inovative Efektive, dan Menyenangkan”. (Semarang: Rasail Media Group, 2008), h. 82. 



 

  : ( Guide Reading) اا وريف قياةةاب س اللجليفاالاي  وابيل ب إل

 االاي   . أ

 .أكاي تك سً  ان  ابعيكلل اب كلبيفيه     .4
 .اكعن   اا اد ااق ميف يةيايف أكرب ت ابامب .9
اكلددددددى  اب كلبدددددديفظمهددددددا أ  ربدددددددل  اا وردددددديفت ليكلددددددل أ  اسدددددد اللجليف دبلددددددب   .1

 .أكاي  ا وريفا سعنع ه ي
، ابددد يا ااعددد دوا اكلدددى اددد   اا ورددديفلادددا اىعنددد   اوسدددد   ت  ظمهدددا أ   .1

 .اا وريفبله   سيل ا ت  اا وريف
 .بله ت ا أكاي حيًص  ت اإلو ييف اكلى اوسئكليف اب كلبيفيعل ل ولو  .3
 .اا وريفت  اب كلبيف بيف مييفيف ملاي  وال ب أكاي سر  رس  اا  .6
وابد يا  اا ورديفابد يا ضمبد    اب كلبديفأتو مدا اوسدرب ليكلدل   رس  صم  اا  .8

 .اا وريفىل كة ب   ت 
 ابيل ب  . ب

 .اب قت احمل د ا دة م  يه   قاا بكلل ييف  .4
 .يكييو  ي اكلب اب كلبيفت ييض اوحل   صميب  .9

17
      

 

ابكللديف ابيييلديف ا قلقلدديف  يفيف مدم اا رسدأوياىد  ابب حادداسدعن دا إ  تعد ئخ اايحظديف ابدأ 

 فنةا, think-pair-shareةع    اس اللجليف سيف ا هنيف ين ار  مب تخ, اكل  أن  لدب ر 

ننرل متدد، مث يفات ابددأ   ليكلنردد  مددا قبددب اب كلبددأسددئكليف لعيكلددا يدد اديد يفاا رسددةددأ  لحلددل 
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 Zaini, Hisyam, dkk. Strategi Pembelajaran Aktif. (Jakarta: CTSD IAIN Sunan 
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ان قكدددديف ت أزواج  يفبدددابديصددديف بكل كل يفاا رسدددد أا دددت يف.بكلعدهددددا ت اإلو يدددديصددديف اب يفاا رسددد

 .ابأ متت من قكعر  يفبعينا مي  اإلو ي
1٨

   

اسعن دا ا  اايحظيف ابة يقيف أد ت ابب حايف ااق يكليف مم أ  زينيف ابدلديف كن رسديف ابكللديف 

 ين ار  مب تخ, وق بعر  :   ابيييليف دب رسيف ا هنيف

، مث أا رل يفاوسئكليف ااعيكلقيف ي اديدات ابأ درسر  اب كلب ق متا دًة  ت ليكللل ااديدات,ل
ا ميدددد  بكلنن قكدددديف ت أزواج بعينلدددد يفب كلبددددا يفابديصدددد أا لددددت. و يففيصدددديف بكلعدهددددا ت اإلو يدددد

 19ل.ابأ متت من قكعر . وبكل راسيف ابيييليف مية واح ة فق, ت اوسب ه يفاإلو ي
 

بددد ي اإل عبددد ر ت اببندددل اوو , ىنددد   تعلجددديف اإلسدددعي ب اادددديدات  اسدددعن دا ا 
 , ى  :ين ار  مب تخ اإلسيمليفسكلبيف ابامب ابة يم دب رسيف ا هنيف ااع اس يف 

 ١جدول 
لدي طلبة الصف السابع بمدرسة مفردات اللغة العربية بيانات األولية اإلستعاب 

 بندار المبونج اإلسالميةالحكمة المتواسطة 
 البيان النتيجة 3 ٠ ١ KKM اإلسم الرقم
١ Aditia Pratama 83 83 83 83 83 ابن وح 
٠ Ahmad F 83 31 31 31 31 غا ابن وح 
3 Aliya Andi K 83 17 17 31 17 غا ابن وح 
٠ Amelia Oliv S 83 71 71 89 88 ابن وح 
5 Anggun Safitri 83 69 69 12 57 غا ابن وح 
6 Apreiva Az Z 83 61 61 19 55 غا ابن وح 
7 Arman Restu A 83 11 11 61 61 غا ابن وح 
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Hasil Wawancaratentang Pembelajaran Mufradat Bahasa Arab oleh Peserta Didik 

kelas VII MTs  Al-Hikmah Bandar Lampung, Tanggal 5 November 2018. 



 

8 Astrid Nur H 83 19 19 61 61 11 

9 Bangkit Estu L 83 37 37 14 39 غا ابن وح 
١٤ Bunga Sabrina 83 11 11 61 61 11 

١١ Chintia Desta P 83 91 91 17 97 غا ابن وح 
١٠ Dirly Safo M 83 89 89 11 69 غا ابن وح 
١3 Etika Fitriawati 83 73 73 81 71 ابن وح 
١٠ Fajar Imam S 83 39 39 67 61 غا ابن وح 
١5 Hanifa Q. Ayuni  83 38 38 11 17 غا ابن وح 
١6 Idawi Syamsi 83 19 19 11 11 غا ابن وح 
١7 Istiqomah M 83 33 33 11 31 غا ابن وح 
١8 Jilana Zahra 83 19 19 96 97 غا ابن وح 
١9 M.Aditya  83 31 31 33 34 غا ابن وح 
٠٤ M.BriyanAldino 83 11 11 11 11 غا ابن وح 
٠١ M.Dzakyy  83 83 83 83 83 ابن وح 
٠٠ M.F. Rosyidin 83 96 96 13 19 غا ابن وح 
٠3 M.Latif A 83 11 11 11 16 غا ابن وح 
٠٠ M. Nuril Fajri 83 63 63 61 61 غا ابن وح 
٠5 Maharani P. 83 61 61 31 36 غا ابن وح 
٠6 Maysello A 83 33 33 11 31 غا ابن وح 
٠7 M. Fadilah 83 31 31 11 16 غا ابن وح 
٠8 Nadya Aprilia 83 17 13 18 11 غا ابن وح 
٠9 Nisaul Mufidah 83 13 13 31 16 غا ابن وح 
3٤ Nursela Oktavia 83 11 11 12 12 غا ابن وح 
3١ Rahma Anggi N 83 13 13 11 11 غا ابن وح 
3٠ Rian Agustino 83 93 93 11 11 غا ابن وح 
33 Riza Nurhana 83 31 31 91 14 غا ابن وح 
3٠ Ronaldo 83 19 19 31 11 غا ابن وح 
35 Shafira M 83 83 83 83 83 ابن وح 
36 Sonia N 83 79 79 81 87 ابن وح 
37 Syifa Aulia Z 83 63 63 33 64 غا ابن وح 
38 Tika Marini 83 69 69 12 38 غا ابن وح 
39 Trio Alfi Adi 83 19 19 11 11 غا ابن وح 
٠٤ Yolanda 83 13 11 13 11 غا ابن وح 
٠١ Zatmiyati 83 33 33 31 31 غا ابن وح 



 

 ٠جدول 
 مفردات لبحث اإلوليخالصة النتائج 

 ااؤوييف ا د اب كلبيف KKM تعلجيف ابيقل
٪41,61  كلبيفاب 6 83≤ ابن وح 4  
٪73,18   كلبيفاب 13 83≥ غا ابن وح 9  

 العدد
٪411   كلبيفاب 14  

ي ت ار  ت اببنل اوو  ب ي سكلبيف ابامب ابة يم دب رسيف ا هنيف ااع س يف اإلسيمليف تع ئخ اإل عب رما ر اببلن ت: 
 . مب تخ

 اببل   :
 ااي  ابهكلنيففرل  .4
 ابن ا ابهكلنيف ابانلنيف .9
 25كع ييف ابهكلنيف ابانلنيف .1

و   اسدعن دا إ  اببل تدد ت اووبلدديف ابةدد يقيف, أ  أكادديىل مددا اب كلبدديف غددا ابندد ون ,

 13, و غدددا ابنددد ون  مدددنرل (٪41,61اب كلبددديف   6اب كلبددديف ابنددد ون   مدددنرل  14مدددا 

 .٪(73,18اب كلبيف  

 قددياةةاب إسدد اللجليفييفدديف ابدد قلا اددا مكددهكليف ابةدد يقيف, أرادت اببنادديف م اسددعن دا إ 

حمبدددد ب  إسدددد اللجليفت ليقلدددديف اسددددعلي ب ااددددديدات و  ىدددد ه  (  Guide Reading) اا وردددديف

 تتدد وك .ي سددع  ا  اب سدد ئ, يفإيدد اه اب كلبدد  رسدديفوتددو بددلس دمدديً ويةددعدل اا يفكل كلبددببكلل يدديف 

ليقلددديف إسددعلي ب اادددديدات ل :ييندد ا  ابيسددد بيف ابيكلنلدديفىدد ه معننًةدد  باو يددديف اكلددى  ابب حادديف
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 Muhammad Ali Al-Khuli. Op.Cit., h.102. 



 

بددد ي سكلبددديف ( READING GUIDE  اا ورددديف قدددياةةابكللددديف ابيييلددديف مدددا  دددي  إسددد اللجليف 

 ل.ين ار  مب تخ اإلسيمليفابامب ابة يم دب رسيف ا هنيف ااع اس يف 

 د. تعيين المشكلة

دب رسددددديف ا هنددددديف  ابةددددد يمابادددددمب  اسدددددعن دا خبكلدلددددديف اببندددددل ابةددددد يقيف واايحظددددديف

 ابب حايف, ى  : ليللنر ىن   ييض ااكهكليف ابىت  ين ار  مب تخ اإلسيمليفااع اس يف 

 ابةدددد يماباددددمب  ابكللدددديف ابيييلدددديف اا رسدددديفل اا بقدددديف مددددا قبددددب لابعيكلدددد يفاسدددد اللجل .4

لةدددع    اسدددد اللجليف  ينددد ار  مبدددد تخ اإلسددديمليفدب رسددديف ا هنددديف ااع اسدددد يف 

think-pair-share     يف و ي ة.اس اللجلفنةا. ومل لةع 

دب رسددديف  ابةدد يماباددمب تقادد   اسددعلي ب ااددديدات ابكللدديف ابيييلدديف بدد ي سكلبدديف  .9

 .ين ار  مب تخ اإلسيمليفا هنيف ااع اس يف 

 ه. تحديد المشكلة

حد ود ااكدهكليف ابع بلدديف ت  يفابب حادد حد دت، بعجندا حد وث ارميافد ت وسدد ة فردل 

   :ى ه اب راسيف

قلدددديف   ب (READING GUIDE  اا وردددديف قددددياةةإسدددد اللجليف اا ضدددد ه ل بلددددا  .4

 .مديدات ابكلليف ابيييليفإسعلي ب 



 

ابهددد ئا ىدددد ا اببنددددل ىدددد  سكلبدددديف ابادددمب ابةدددد يم دب رسدددديف ا هندددديف ااع اسدددد يف  .9

 ين ار  مب تخ اإلسيمليف

 البحث مشكلةو. 

ظمهددددا أ  ييقدددد  ( READING GUIDE  اا وردددديف قددددياةةىددددب ل بلددددا إسدددد اللجليف 

مدددديدات ابكللددديف ابيييلددديف بددد ي سكلبددديف ابادددمب ابةددد يم دب رسددديف ا هنددديف ااع اسدددد يف إسدددعلي ب 

 ؟9142/9191ين ار  مب تخ ابةنيف اب راسليف  اإلسيمليف

 ز. هدف البحث

ميئنددديف دبكدددهكليف ابةددد يقيف, أ  ىددد ا ىددد ا اببندددل ىددد  : اييفددديف ليقلددديف اسدددعلي ب 

بد ي سكلبديف ( READING GUIDE  اا ورديف قدياةةااديدات ابكلليف ابيييلديف يع بلدا إسد اللجليف 

يندددد ار  مبدددد تخ ابةددددنيف اب راسددددليف  اإلسدددديمليفاباددددمب ابةدددد يم دب رسدددديف ا هندددديف ااع اسدددد يف 

9142/9191. 

 فائدة البحث . ط

 ابنظيييف -4

 جلنلم مرنيف ف ائ  اب راسيف ى ه تع ئخ لق   أ  ااع قم ما ،ابنظيييف ابن حليف ما

 إثياة وظمهنرل اا يوحيف ابقذ ي  مم ي بهد ةة يعنعي   اب يا أوبئد  سلن  اوسياا،



 

 READING  اا وريف قياةةإس اللجليف  في بليف دبن قكيف يعيكلا فلن  ابيكلنليف وابيؤى ابهن ز

GUIDE )ابيييليف ااديدات إسعلي ب ليقليف ت. 

 اان رسيف-9

 بكلن رس . أ

 اا وريف قياةةإس اللجليف  ل بلا  ي  ما للابعيكل انكلليف ت اا رسيف ق رة ليقليف

 READING GUIDE )معن ايف ليكللنليف اس اللجليف اا رسيف ب ى ه  ل حىت. 

 بكل كلبيف . ب

 اا اد اكلى يفببكل كل ابعيكلل وخميو ت وإي اار  وتك سر  ااديدات سعلل بإ ليقليف

 .ابيييليف

 ج. بكلن رسيف

 ( READING GUIDE  اا وريف قياةةإس اللجليف  ح   اا رسيف ح   ميكل م ت

 إىل ي إلض فيف. ابعيكلل انكلليف ت ابعيكلل ينع ئخ اايلب يف ابيييليف ااديدات اسعلي ب ليقليف ت

 وابعيكلل، ابعيكللل أتك يف ربة  ت ن رسبكل   ص يكهب مدلً ا يه   أ  ظمها ذبد،

 .ااةعقبب ت اوفذب ابعيكللل ربة  أوب ما ابيييليف ااديدات إلق   و   ت سلن   

 د. بكلب حايف



 

 READING  اا وريف قياةةإس اللجليف  ح   بكلب حايف واخلربات ااييفيف زي دة

GUIDE )ابيييليف اا اد ت ابعيكلل ما الي  ميلنيف أوق ت ت اسع  امر  ظمها ابأ. 

 

 

 

  



 

 باب الثّانى
 اإلطار النظري

 مفردات اللغة العربية إستيعاب  . أ
ىد  قد رة ابكد ص اكلدى اسدع  ا  ابهكلند ت ابدأ مديدات ابكللديف ابيييلديف إسعلي ب 

ت بددد ابد  .متكلهرددد  ت ابع اصدددب وابعد ادددب مدددم ام دددييا ابددد يا يةدددع  م   ابكللددديف ابيييلددديف

، وبهددددنرل ابكللدددديف ابيييلدددديف ااددددديداتمجدددد ه إلدرددددل و ب اب كلبدددديفمددددا   ُي كلددددا مددددنرل  ,للعيكلدددداب

، حبلدل   ي ود  حد  ر  وفًقد  بكلننرد ج اب راسد  احملد ديقعايو  اكلى اا اد ابأ يعل ليد يكل

ل اكلدى ل، حبلل لينب أتك يف ابعيكلد اب كلبيف إسعلي بأقاى بي د ابهكلن ت ابأ صما اكلى 

اسدع  ا  اكلدى  يديفىد  قد رة ابديدإسعلي ب ااديدات ابكللديف ابيييلديف وااقا د يابنن  اوماب. 

أو ا سعد دة ما ابهكلن ت ابأ متكلهر  ت ابع اصب وابعد اب مم ام دييا ي سدع  ا  ابكللديف 

   .21ابيييليف

 مدر   ااديدات ابكلليف ابيييليف .4

مدا   اقلقدو ىد  اهلدمد  صمدا رب .ل ابكللديفلفلند  يعيكلدا يعيكلد دور مرل ى  ااديدات

 ةااعندد ث بكللدديف اجللدد  .ااددعيكلل، وىدد  زيدد دة كنلدديف ااددديدات ابددأ ظمعكلهردد  لدد ريس ااددديدات
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، حدىت يدعنها مدا ابع اصدب مدم ابند سق  ابأ ب ير  مد  يهدد  مدا اادديدات ااعن ث  ى

 هب  يعكلد ابكلليف يكهب ول .
22  

ون ادديف مددا دبيدد  vocabulary ذمكللليدديف ىدد ت ابكللدديف ابيييلدديف ىدد  ااددديدات و ت اإل

آ ددي يييفردد  اكلددى أندد  ون ادديف ابهكلندد ت أو ابهندد ز ابهكلندد ت ااييوفدديف بكدد ص أو كلدد   

أ  لةددددع    بعجنلددددم مجددددب  هددددامددددا مجلددددم ابهكلندددد ت ابددددأ يدرنردددد  ابكدددد ص ومددددا اا

 23.و ي ة

 ت ت كع ب مم ليييدد ت ق ئنيف ابهكلن ى  ااديدات. Hornby :4 ق   يح ىيت 

إذا ييعقدد   .24كللدديفاب، ابددأ لكددهب ددديدات ىدد  ابيدد د اإلمجدد   بكلهكلندد تاا. 9 ؛أو ليمجدد ت

 ون ايف ابهكلن ت ابأ لكهب ابكلليف. ى  ااديداتيأ   Hornby ىيت 
25

 

ون اددديف مدددا اادددديدات ابدددأ يةدددع  مر  ىددد   اادددديدات zulhananورأي ذوا نددد   

مدددم ككلنددد ت أ ددديى وليللبرددد    دددديددد  و ددديح بكلنيددد  دو  ااوكع يلًددد  هلددد  أ ددد ص بدظلًددد  

 .اةع ى ابديد ابدهيي أو ابعيكلدلل ااديدات ان ًم  ص رة سعلي بييعرب إ .26ي ييقيف أ  ييف
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، ويةددع    ااددديدات ت سددعلي هب ايثدديف بكللدديف اارندديف ودً ا إلييعدرب ااددديدات أحدد  ابين صدي اب

، كنددد  أتدددو أحددد  اودوات بعنةددد  ااب  دددي وكددد بد ت ابكللددديف ااهع يددديفابهدددي  اان ددد ء أو 

 .ابهد ةة ابكلل ييف بكلليف ابيييليف

ابكللدديف ابيييلدديف. إ  فرددل   صدديف ، ابكللدديف لي باإلسددعو اتددا   أحدد  شمدد ىدد  ددديداتاا

ت ابعن ث ي بكلليف ابيييلديف ييعند  إىل حد  كبدا اكلدى  كدر ابنص ااهع ب أو ابكد ي واب

إىل أ   اا وردديفل ، ظملددب فرددادد د ااددديدات ابددأ يعقنردد  ااددية ككلندد  زاد  .ااددديدات إسددعلي ب

، صمددا أ  يددعل ل دد يي بدد بد. ، حلددل يعندد ث اب يقدديف يكددهب أسدديهيهدد   أصددلي سددن ً 

ااددديدات يكددهب مةددعني مددا قبددب كددب  دد ص يييدد  أ  يهدد   ي رادد  ت ابكللدديف ،  إسددعلي ب

 (.و  صيف ابكلل ت اوونبليف  ابيييليف
ل ابدأ ظمهدا لابعيكلد يفب بد ىن   ابي ي  ما اس اللجل27

 .، و  صيف ااديدات ابيييليفاتااديد إسعلي ب قليفربع ج إىل ل بلقر  أو اسع  امر  ب  

ىددد  ون اددديف ابهكلنددد ت  اتاادددديداسدددعن دا إ  اوراة ابةددد يقيف تأ ددد  اإلسدددعنب ط أ  

 ابأ لكهب ابكلليف ويةع  مر    ص بكلعه مل. 
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  ي ت ااديداتمةع .9

 ى : ، يفب  ما  اب كلسعلي هبر  وإيكللنا د ااديدات ابأ صما ل

 .مديدات 4111حأ  831بكلنبع ئ   ااةع ى .4

 .مديدات 4311إىل  4111كلنع س, باةع ى ا .9

، يكدديط أ  يعيكلندد ا لهدد يا مددديدات 9311إىل  4311كلنعقدد   باةددع ى ا  .1

 .اجلنب واسع  ا  ابق املس دبر رة
2٨ 

 . أت اه ااديدات1

 أ  ااديدات لعه   ما أريييف ووب ت وظ ئد ت, ى  : Tha’imahرأي س ئنيف 

 ااديدات ت مر رة ابكلليف . أ

 .اا وريفإم  ما اهلن دثيف و  (understanding vocabulary)ااديدات بدرل  .4

اسددع  ا   يدد  ، ت احمل دثدديف. (speaking vocabulary)ااددديدات بكلنن دثدديف .9

 (.ابي ليف  م قدليفغا ، س اة ابي ليف  ابي دييف( أو ااديدات ابانلنيف

ابهع يدديف لع كلددا مددديدات ولدد ة  .(writing vocabulary)ااددديدات بكلهع يدديف .1

لعذدنا ىد ه ابهع يديف كع يديف غدا ر لديف  .ودقلقديف حدىت   يةد ة لدةدا ابقدياة
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، اكلددى  ذبددد وأيًذد  ر لدديفمادب ابل ملدد ت وود او  اواندد   ابل ملدديف ومد  إىل

اكلددى سددبلب . سددبلب ااادد   كع يدديف ابهعددا واجملدديت واباددنمب ومدد  إىل ذبددد

 .ااا   كع ييف ابهعا واجمليت وابانمب وم  إىل ذبد

 اادديدات مدا سدل ء اادديدات يعهد   ىد ا ابند ه مداإمهند ت اادديدات.  .1

 ، وىدد  ااددديدات وابدد ي ظمهددا لدةدداه وفًقدد  بةددل ء اان قكدديف ، وربكللددب

ابدد ي ظمهددا ربكللكلددو اسددعن ًدا إىل  ادد ئص ا ددعق ء ابهكلندديف بلددعل  ااددديدات

 .إا ادى  أو ل سلير  ت ااي 

 ااديدات حةا مين ى  . ب

 ااددديدات  ىد ااددديدات . ىد ه(content vocabulary)ابهكلند ت ىدد ه .4

سددليف ابددأ لكددهب كع يدديف بعهدد   صدد  يف، اكلددى سددبلب ااادد   او دد ة، اوس 

 .، اخلاوفي  

ىددددددد ه ابهكلندددددد ت ُمكللمدددددديف ول حددددددد  . (functionwords)ابهكلندددددد ت وظدلدددددديف  .9

اكلدددى سدددبلب اااددد   . اادددديدات واجلندددب بعكدددهب صددد رة ولددد ة ت ابهع يددديف

 .، وىكلل ويااجلي، ابي وة ا سعدر   حيا

ابدأ    اادديدات  ىد اادديدات . ىد ه(cluster words) ابهكلند ت اايكبلديف .1

، وبهددددا يددددعل دوردددد  دائندددد  مددددم ككلندددد ت أ دددديى ظمهددددا أ  لقددددمب وحدددد ى 



 

، ظمهدددا أ  ليددد  ككلنددديف رغدددا اكلدددى سدددبلب اااددد  . بعكدددهلب ميددد   خمعكلدددديف

يلنندددد  إذا ك تدددددت . اإلاجدددد ب إذا   دمددددخ ابهكلندددديف مددددم ت إىل رغددددا ت

يعلدددا إىل ابهياىلددديف أو معب اددديف ي بهكلنددديف لفإتدددو يادددبح رغدددال فدددإ  اايددد  

 .ابهياىليف

 ااديدات حةا  ا ئص ابهكلنيفج. 

ابهكلنددد ت ااةدددع  ميف با ددد رة إىل . (service word)ابهكلنددد ت اارنلددديف . 4

 .اارنيف ، س اة ت و   ا ل ة ت سبلييف غا ر ليف أو ر ليف أو ر ليف

ادا  ابد رة اادديدات هىد . (special content words)ابهكلند ت اجل ىييديف . 9

ون ادديف مدددا ابهكلندد ت ابدددأ ظمهددا أ  لنقدددب اايدد  إىل ابعد صدددلب وظمهدددا 

اسدع  امر  ت ود  ت ميلنديف مدا ااياويدديف ، وابدأ لةدنى اد دًة ككلندد ت 

 .حمكلليف أو ككلن ت ف ئ ة

 اسع  امر  ااديدات حةاد. 

ان مدد  لةددع    اكلددى ابددأ  اادديدات. (active words) ابد اكللدديف اادديدات. 4

، وابهع يددديف أو حددددىت خمعكلدددمب اخل  يدددد ت  وابهدددي  اجللدددد  تت ددد ء واسددددم 

 .ابهاا ما أ  يةنم ويييا ما  ي  ابقياةات اا عكلديف



 

أصددبح ودديد مددديدات  ابددأ ااددديدات. (passive words)ابةددكلبليف  ااددديدات. 9

ليدديا ىدد ه ااددديدات مددا  دددي   .ابكدد ص بهنددو تدد درا مدد  يةددع   

ميويد  ت كع يديف اووراء أو اووراء ابهعا اا ب ايف ابأ ظمها أ  له   

 .29ابيكلنليف

 . إسعلل ب ااديدات1

ل ل، حلدل ييعدرب ليكلدعيكلل ادا مد  يةدنى يعيكلدلل اادديداتكللد ت ابداب  ظمها فادب 

كادا مدا ا  عيفد ت   ب  ك   .ل ابكلليف تدةولااديدات أح  ابين صي اوكاي إ  ًح  ت ليكل

ل لعيكلدداب، ككلرددل   يلابدد   معدقد  اكلددى أ  اهلد فر حدد   ميدد  ابكللديف وابلدديض مددا ت ابديأي 

، ىنددد   ل اادددديداتلت ليكلددد .اادددديدات يكليدددا دورًا مرًنددد  ت دادددل ذمددد ح اارددد رات ابكلل يددديف

 Syaifulكن  رأي  لمب اااد د    .يفباب كل إسعلل بابي ي  ما ااؤ يات ابأ صما اكلى 

Mustofa   مث م  ببددددديف اب كلبددددديف  فنةدددددا ادددددديداتبدددددلس ابيندددددب اكلدددددى ا ل اادددددديداتلليكلدددددأ

ااددديدات إذا وصددكلت  إسددعلل بقدد دريا اكلددى  اب كلبدديف، وبهددا أكاددي مددا ذبددد ييعددرب حبدظردد 

 . إىل ابي ي  ما ااؤ يات ا  بليف

 اكل  ابنن  ابع   : ااديدات ااؤ يات و

 ق رة اب كلبيف اكل  ليمجيف ابكهب ااديدات ابانلنيف. .1
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 .وابهع ييف ابانلنيفن ا ابق رة اب كلبيف اكل    .3

 ابانلنيف. اسع  امر  ت مجكليف مدل ةق رة اب كلبيف اكل   ( ج
35 

اادددديدات ااةدددع  ميف باسدددعلي هب  اب كلبددديف  ااؤ دددياتأمددد  رأي اكلددد  اخلكلددد  اكلدددى أ  

 اكلى ابنن  ابع   : 

 ابهكلنيف. اا وريفق رة اب كلبيف اكل  فرل ااي  ابهكلنيف ان  اإلسعن ه و  ( أ

 ان  اسع  امر    احمل دثيف. صنلحق رة اب كلبيف اكل  ت ا ابهكلنيف يكهب   ( ب

 .صنلحج( ق رة اب كلبيف اكل  ابهع ييف ابهكلنيف يكهب 
31

 

 ااديدات ابكلليف ابيييليف.ى ا ابعيكللل 3

 ااديدات ابكلليف ابيييليف ى  :ى ا ابي   ما ابعيكللل 

 .موفرل اا س اا وريفما  ي  م اد ، يف ي ة بكل كلباجلديدات االق مي  . أ

بله ت ا ق دريا اكلدى ت دا اادديدات يكدهب صدنلح و  ابن دا  اب كلبيفل ريا  . ب

يكددددهب ولدددد   اا وردددديفاجللدددد  واباددددنلح يددددؤدي إىل ابقدددد رة اكلددددى ابعندددد ث و 

 .وصنلح أيًذ 

، سدد اة ك تددت د بدديف أو ميجنلدديف  ق ئندديف يدد ا  ( أو اندد  فرددل ميدد  ااددديدات . ج

 .اسع  امر  ت سل ء مجكليف ميلنيف
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ابعيبدا ابكدد ي وابهعد يب وفًقد  بكلةدل ء  ابق رة اكلى لق يي وظلديف اادديدات ت . د

 .ابانلح
32 

 .وظلديف ااديدات 6

 لنقةل ااديدات إىل وظلدع  :

 ااديدات اايجنليف ى  هل  ااي  ما اايجل كهكلنيف قكلل, كعا, مهعا. . أ

، اجلدد ر حددياقلدد   يددبيض ااردد  ، ماددب ااددديدات اب ظدلدديف ىدد  ااددديدات ابددأ  . ب

 .وض مي
33 

اادديدات ، ذبد ر اإل د رة إىل أ  ىند   ييدض او دل ة ابدأ ما ى يا ابند ا  مدا 

 :ربع ج إىل ان ييف ي  ااديدات اجملنييف ، اكلى ابنن  ابع  

كدد هبيف ، ماددب ابهكلندد ت  ددد ى ، ىندد   ابي يدد  مددا ااددديدات ابددأ هلدد  ميدد ين مع . أ

 (.، رأي  رؤييف ، تظية ، مك ى ة ومك ى ة حظ، تظي

تدددس اايدد  ابيمددلي وبهنردد  ربعدد ي اكلددى ىندد   ابي يدد  مددا ابهكلندد ت ابددأ هلدد   . ب

، لددد ت عكلددديف أو خمعكلددديف ت سدددل ء اسددع  امو، ماددب ككلندديف مدد تميدد ين ميدد  خم

 ."وابأ ظمها لدةاى  ي بكلليف اإلت وتلةليف اكلى أن  لملعيف أو ملعيف أو ملعيف
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، ماددب ككلندديف فاددب وابددأ ظمهددا أ  ليدد  بهكلندد ت ابددأ هلدد  ادد ة ميدد   خمعكلددديفا . ت

 ."أو لابدابل و لابداب لاب بقيفل ، لاا سلل

 كلل اادددديدات ابدددأ لةدددنىلت ليكلدددل ابكللددديف ابيييلددديف، ل وددد  ييدددض ااكدددهيت ت ليددد

ميق ة وى  ل ااديدات يكنب م ض ا ت ل. ضم ث ى ا وتو ت ليكل(مكهيت ، صيفليف 

ابعانلدددديف واجلنددددم  ت ا تيهدددد س، واوفيدددد  ، وااددددديدات ، وابعلددددااتابعللدددداات ت ا  ددددعق ء

 .وااي ين اايجنليف واب ظلدليف ابع كا
34

 

 . مب أ إ عل ر ااديدات8

كنددد  رأي  دددلمب اااددد د  ت كع يدددو لليكلدددلل اادددديدات اإلي االددديفل. ىنددد   ييدددض 

 ى  :ااب ديئ ت إ عل ر ااديدات ابأ  ي  ليكللنر  دبعيكلل اوون , 

 . ابع الي  ابع الي( يي  ا عل ر ااديدات  ااديدات( ابأ لةع    غ ببً  . أ
يي  ما كلح لاا ىل ا عل ر ااديدات ابأ لةع    غ ببًد  ت اببكلد ا  ابع ازه  . ب

 .ابيييليف أو اببكل ا  ابأ يةع  مر  ابن سق   هب 
يي  ا عل ر ييض ابهكلن ت ومي ين ميلنيف. أي ابهكلن ت ااةع  ميف ج. م  حليف 

 .ت و  ت ميلنيف
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ولددي  ابهكلندد ت ابددأ تدد دراً مدد  ا علدد ر ابهكلندد ت ابكدد ئييف وااأب فدديف اكلددد  دبيدد   . د
 .ااييوا أكاي ما ابذنىمشس  يةنير  ااةع   . كن  ق  

ا علد ر ابهكلند ت ابدأ ظمهدا اسدع  امر  ت خمعكلدمب اجملد  ت وبدلس  يي مش    . ه
اكلدى سدبلب ااادد     ا ادي ت ييددض اجملد  ت. ماددب اجلنكلديف ابليعدد   ىد  أكاددي 

 . ل ا  ما اانل 
ي  ً ما ابهكلند ت  اب كلبيفابهكلن ت ابأ غ بب ً م  ضمع ور  ، لي  ا عل ر ابي اليف . و

 .ابأ له   أحل تً  غا ضيورييف أو ت درًا م  له   ضيورييف
وى ا يي  ا عل ر ابهكلن ت ابيييليف ابأ ى    عل ر ابهكلنيف ابيييليف اكلدى ايوييف  . ز

ابيغل ما وو د مق رتديف ت بلد ت أ ديى. مادب ا علد ر اسدع  ا  ككلنديف ح لدمب 
 .اهل لمبي   ما 

35 
 (READIG GUIDE) الموجهة قراءةاستراتيجية  ب.

 

 (READIG GUIDE  اا وريف قياةةاس اللجليف مدر    .4

 strategosىد   اإلسدل .strategyما اسدل وفيدب, ت ابكللديف ابل تد ين ىد   اس اللجليف

وي بعد   . (to plain)ابع  ل,  stratego ى وابديب . ego و  stratosابأ ون ايف ما ككلنيف 

ل ك  يف ربع ي اكلى سكلةكليف ما اوتك يف ااادننيف بعنقلدا لظمها لدةا اس اللجليف ابعيكل

 .ابة ياىن    لئ   صما أ  تنظي إبلرن  ما ابدرل  .أى اا ليكللنليف ميلنيف
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ينددب  سكلةددكليف مدا اوتكدد يف( دبدد  ت ذبددد ابل ىدد    د, لابعيكلدد يفاسد اللجلاوو , 

وىددد ا ييددد  أ   .للاددد ارد أو تقدد ط ابقددد ة ت ابعيكلددداسددع  ا  اوسددد بلا واسدددع  ا  خمعكلدددمب ا

ابا ين,  .صل غيف اس اللجليف و ي ة حىت انكلليف إا اد   يف ابينب مل لاب يي  إىل ابينب

قديارات صدنم اب كدب ىد ا ييد  أ  اذبد ه. يعل ليللا ا س اللجل ت بعنقلدا أىد اا ميلنديف

مددا  ، وا سدعد دةلل  د ات ابعيكلدوي بعد   فددإ  إاد اد  .ربقلدا اوىد اا  اإلسد اللجليف ىد

 .، ككلر  م وريف ت اجلر د ااب وبيف بعنقلا اوى االلخمعكلمب اايافا وما در ابعيكل
36

 

اكلدددى أنددد    ددديف ربعددد ي اكلدددى سكلةدددكليف مدددا اوتكددد يف ااادددننيف ل لابعيكلددد يفاسددد اللجل

كدل يكلد  : رأي   للابعيكلد يفاسد اللجلىند   ييدض اإلراة مدا  .بعنقلا أى اا ليكللنلديف ميلنديف

هلدددد  مدردددد   اإلذبدددد ه اا  دددد,  للابعيكلدددد يفاسدددد اللجلأ   Riyantoت رينعدددد   Djamarahمجددددية 

 بكلينب ت ربقلا اايلنيف. 

ت  يفبدددمدددم اب كل  رسددد أنددد  أسمددد ط ا مددديف وتكددد يف ااا سددد اللجليف لعيكلدددا يددد بعيكللل, 

, Careyي و ودددي  Dickأمددد  رأي ديدددد  .ل بعنقلدددا اوىدد اا احملددد دةلربقلددا أتكددد يف ابعيكلددد
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ل، لد دبددد  ت ذبدددد اوتكددد يف قبدددب ابعيكلدددمه تددد ت ون اددديف مدددا اادد اىددد   للابعيكلددد اسدد اللجليف

 .ةع    اوتك يف ابع بليفمعيكللن  ابوى  إوياة  يفبومك ركيف اب كل
37

   

, Abdul Hamid وابدددد  ا نلدددد  Bisri Mustofa وكندددد  رأي يةدددديي مةدددد د 

اسدد اللجليف ابعيكلددلل ىدد  اخل دد, وابق اادد  واخل دد ات واايافددا ابددأ سددلعل لادد يي دم رسدد    

وسددلعل متيييىدد  مددا ا تدعدد ح إىل اإلغدديء ت انكللدديف ابددعيكلل ت ابداددب اب راسدد  مددا أوددب 

، فةدددد ا ربعدددد ي اكلددددى ىدددد  لكددددللب اب ييقدددديفيكلددددلل اللجليف ابعو  إسدددد   .ربقلددددا اوىدددد اا

ت انكللديف   رست ذبنلم اب رس، وابدا اب ي يييضو اا اا رسسلق   يو اوسكل ب اب ي 

 .ت انكلليف ابعيكلل  رس  أ ه   خمعكلديف يةع  مر  ااابعيكلل واإلاي  واايافا ت
3٨

    

، ظمها أ  تةعنعخ أ  اإلسد اللجليف ىد  أسدكل ب ابة يقيفاكلى ييض امراة  اسعن دا

أ  يه ت ا أكاي ميوتيف ت  يفظمها بكل كلب ، حبلليكلل ابكلليفت انكلليف ل اا رسأو سم, يق   يو 

ابعدهددا وظمهددا أ  ي دد روا قدد را ل ااييفلدديف يكددهب أانددا اددا سييددا اسددع  ا  بلدديف ولدد ة 

 .وصنلنيف
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أو تظددي  اا وردديفىدد   Syadily   Reading و Echols رأي إيهدد بس و  دد يكل و 

ابعيدديا اكلدددى رمددد ز ابكللددديف ااهع يددديف ابدددأ ىددد   اا ورددديف Mulyonoأمددد  رأي م بلنددد   39ابهع يدديف

م  يعل قياةلو ببن ة فرل ما  ي  ابعجييديف ابدأ  االيعرب حمدلات لة ا  ت انكلليف ابع كي 

 .بدددد يرل
 Guide. إذا قدددددياةةىددددد  ااقدددددير أو اب guide كنددددد  رأي إيهددددد بس و  دددد يكل  و 45

Reading اا وريف قياةةى  اب. 
41 

 

 Guide) اا ورددددديف قدددددياةةاب أ  إسددددد اللجليف اإلسدددددعنب طمدددددا اببلددددد   ابةددددد يقيف ظمهدددددا 

Reading )    دددول ابدددأ للابعيكلددد يفاسددد اللجلىددد إىل لقددد مي ااددد اد اكلدددى ابننددد  اومادددب و    و 

مددا  ددي   يفبددبكل كل اا وردديفتكدد يف او يليدد دةىندد   ابهاددا مددا اادد اد ابددأ صمددا أ  لهعنددب 

 اا رسما قبب   ( Guide Reading) اا وريف قياةةاب إس اللجليفلند  .  هب  ييييف ابع ولو

ييندب ق ئنديف لذدل أكدرب اد د  ااد رسمث يقد    .ا علد ر ااد اد اادياد دراسدعر  ت ذبدد ابلد  

 .دمها ما اوسئكليف ين ًة اكلى اا دة ابأ سلعل دراسعر 
42 

   ( Guide Reading) اا وريف قياةةاب إس اللجليفى ا  .9
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 Ismail SM. Op.Cit., h. 82. 



 

، أكادددي فرنددد ً وأقددد ى بدردددل اا ضددد ه اكلدددى أ  يه تدد ا يفبدددبعددد ريا اب كلىدد فر  ىددد  

إىل ا دددد   يفبددداب كلل بليددد دة تعدددد ئخ ليكلدددل لت انكللددديف ابعيكلددد يفبدددداب كلوابددد ي يةدددع    بعةدددرلب 

 .اوقاى

   ( Guide Reading) اا وريف قياةةاب إس اللجليف   ات  .1

  ى  :,  ( Guide Reading) اا وريف قياةةاب إس اللجليف   اتاخلىن   ييض 

 سعيكلنر . ابأ اا وريفح د  . أ
أو ابكدددبه ت أو اا   ددد ت أو  اب كلبددديفسدددئكليف سدددلعل اإلو يددديف اكللرددد  او إويدددب . ب

 .ابأ   ا عل رى  مةبًق  اا وريفدبكلئر  ما م اد  اب كلبيفابأ ظمها أ  يق   
 .اب كلبيفمم أسئكليف أو  به ت  اا وريفل زيم م اد ج. 
ي سدددددع  ا  أسدددددئكليف أو  ددددددبه ت  اا ورددددديفمدددددد دة ابدددددعيكلل ت  اب كلبددددديف مةدددددؤوبليف . د

 .حبلل   يذلم ابهاا ما اب قت اب كلبيفح د اب قت اانن ح  .م و دة
 .اب كلبيفابةؤا  ي يح اإلو ييف اكلى  حبل . ه
 .، ق   ميحظ ت ك فليفت ن ييف اب رس . و

43 
  ( : Guide Reading) اا وريف قياةةاب س اللجليفاالاي  وابيل ب إل .1

 االاي   . ت

 .أكاي تك سً  ان  ابعيكلل اب كلبيفيه     .7
 .اكعن   اا اد ااق ميف يةيايف أكرب ت ابامب .2
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اكلدى  اب كلبديفظمهدا أ  ربددل  اا ورديفت ليكلل أ  اس اللجليف دبلدب   .41
 .أكاي  ا وريفا سعنع ه ي

، ابدد يا ااعدد دوا اكلددى اا وردديفلاددا اىعندد   اوسددد   ت  ظمهددا أ   .44
 .اا وريفبله   سيل ا ت  اا وريفا   

 .بله ت ا أكاي حيًص  ت اإلو ييف اكلى اوسئكليف اب كلبيفيعل ل ولو  .49
 .اا وريفت  اب كلبيفأكاي سر بيف مييفيف ملاي  وال ب   رس  اا  .41
 اا ورديفابد يا ضمبد    اب كلبديفأتو ما اوسرب ليكلدل   رس  صم  اا  .41

 .اا وريفواب يا ىل كة ب   ت 
 ابيل ب  . ث

 .اب قت احمل د ا دة م  يه   قاا بكلل ييف  .1
 .ت ييض اوحل   صميب اب كلبيف يكييو  ي اكلب .1

44 
 

 الموجهةج.مفهوم 

، وابهع يددديف اا ورددديف ةىعن مددد  ارددد ر ااب  دددية ابدددأ   لددد   ا ب ييقددديفاددد   ابيضددد  ادددا ا

و  Colemanبد ابد و اد   . يد ةاجل ب ييقديف  وابكللد ي  اكلدى اببندل ادا ااا رسيكجم 

ييقدديف ذات غدديض ليكللنددد  اسددع  ا  سيقدد ح  4292ت لقييددي مهعدد ب ت ادد   ام دديو  

 .اا وريف ةيك ة، أي مر ر  يفي ضمع وو اب كلب، وى  اومي اب أكاي واقيليف

اكلى  دب رسيف ااع س, واجل مييف ت اوميق  و اببيد ام ي. لةع    اا وريفسييقيف  

ل ، إ  أتددو   ييدد  أ  أتكدد يف ابعيكلددلل وابددعيكلل اا وردديفابدديغل مددا أتددو ي كلددا اكللددو لسييقدديف 
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كن  يعل ل فا متد ريا ابهع يديف وابعند ث حدىت مدم وود د  .اا وريفلقعاي فق, اكلى مت ريا 

 .أولاة حم ودة
45

 

رات ابكلل يديف ابدأ ىد  مرنديف ىد  واحد ة مدا اارد  اا ورديفى  ابق رة اكلى  اا وريف

، ت ليكلدل ابكللديف ابي مديف .وبدا لع د ر ، دو  قياةة حل ة   ص م  سد ا لهد   ث يعديفبكلل ييف

، ب بد فدإ  لد ريس اا وريف ةإ  ح مر ر دب  ت ذبد ابكلليف ابيييليف ،   ظمها ابعكهلد ت 

ىندد   ابي يدد  مددا ابقدد رات ابددأ  .ىدد  أحدد  اوتكدد يف اا كلقدديف ابددأ صمددا مياا  دد  اا وردديف

 .صما امعيكر  بع  ييى 

 

 :ابيييليف م  يكل  اا وريف ةلكنب مر ر 

 .ابق رة اكلى متللل ا يوا وابق رة اكلى مييفيف ابييقيف ي  ابيم ز واوص ات . أ
 .ابق رة اكلى ابعييا اكلى ابهكلن ت ؛ س اة ت مجكليف أ    . ب
  .فرل مي  ابهكلن ت حةا ابةل ء . ت
 .بكلهكلنيف ضنا(فرل مي  . ث
 .مييفيف ابييق ت اان قليف واسع  ا  ا ق ا  ت اجلنكليف . ج
 .لكل لص حمع ي ت اخل  ب يةيايف . ح
 .قياةة ابنق  . خ
 .فرل سييقيف أسكل ب ااؤبمب . د
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 .ابيا ر اكلى ميكل م ت صيضميف أو ضننليف كن  ى  مع قم ما قبب ااؤبمب . ذ
 .اا وريفسيايف  . ر
 .اا وريفاب قيف واب يقيف ت  . ز
 .اا وريفرب ي  م ض ه أو ان ا   . س
 .ابيا ر اكلى اوفه ر ابيئلةليف واوفه ر اب اانيف . ش

46 
ىددد  واحددد ة مدددا أكادددي اجل اتدددا إ  ًحددد  ت اارددد رات  اا ورددديفيددديوا أ  و مدددا اا

وذبددد يةددبا ابع دد ر ابةددييم بكليكلدد   وابعهن ب ولدد  ابدد ي يع كلددا ت حدد   .ابكلل يدديف مددؤ يًا

ذالدو أ  يهدد   ابكد ص قدد درًا اكلدى م اةمدديف مييفعدو ابك اددليف مدم ىدد ه ابع د رات حددىت   

ادددديف أم مددددو وابددددأ ، ضمعدددد ج كددددب  دددد ص إىل مدددد اد قددددياةة مهع يدددديف أو م ب  بكلقددددياةة .يد لددددد

 Rading :م  يكل  Smith سعن ث لكلق ئًل  ي  ابق رئ وابنص اب ي يقيأه كن  يؤك   لل

always involvevs combination of visual and nonvisual information. It is an 

interaction berween a reader and a teks. 

سدلعل تقدب  .اا ورديفند  وأكد  أيًذد  أ  ىند   ماد ريا بكلنيكل مد ت ااةدع  ميف ا

اايكل م ت ابأ يعل ا ا   اكللر  ما  ي  ابي   اايكل م ت اايئليف( إىل اا  واايكل م ت 

ىند   لد ادب  .(غا اايئليف بكلي  وبها يعل لدةاى  ي اس يف ابق رئ  اايكل مد ت غدا اايئلديف
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بكلليف ، ويق   ابقد رئ ، حلل يق   ااؤبمب ي ملل ابدهي ي اا وريفمرل ي  ابكلليف وابدهي ت 

 .ي ملل ابكلليف إىل فهي
47

  

ىدد  ابقدد رة اكلددى ابعيدديا  اا وردديف ، ظمهددا تةددعنعخ أ ابةدد يقيف امراةا   اسددعن دا

  .أو ىذنو ت ابقكلا اا وريفع ي ت   ة مهع ب  رم ز مهع ييف( وفرنو اا سييا احمل

 اا وريفى ا ابعيكللل  .4

ىن   ى ف  شم  ى ا ابيد   و اخلد ص. و ىد ا ابيد   مدا اارد رة  اا وريفار رة 

 ى :  اا وريف

 .ابعييا اكلى ابنص ااهع ب بكلليف (4
 .فرل واسع  ا  ااديدات اوونبليف  (9
 .فرل اايكل م ت اب اردة صياحيف وضنن  (1
 .فرل ااي  ااد ىلن   (1
 .فرل ابقلنيف ابع اصكلليف ما مجكليف واح ة  (3
 .، ي  ابدقياتاجلنبفرل ابييقيف ت اجلنب، ي   (6
 اا وريفلدةا  (8
 .رب ي  اايكل م ت اهل ميف ت اخل  ب  (7
 .ابعنللل ي  اوفه ر ابيئلةليف واوفه ر اب اانيف  (2

 .رب ي  او ل ة اارنيف ابأ صما لكل لار   (41
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لنقةدددل ا  ثيثدديف ااةدددع ي ت ابكللددد ت ىدددل  اا ورددديفأمدد  ىددد ا اخلددد ص مددا اارددد رة 

 بكلنبع ئ , اع س,, واعق  .

 بكلنبع ئ  .4

 (ابعييا اكلى ابيم ز  رم ز ابكلليف ( أ

 ابعييا اكلى ابهكلن ت واجلنب  ( ب

 ابيا ر اكلى اوفه ر ابيئلةليف وابهكلن ت ابيئلةليف  ( ج

 ابقااة اا وريفإا دة يلم حمع ي ت  ( د

 ااةع ى ااع س, .9

 ابيا ر اكلى اوفه ر ابيئلةليف واوفه ر اب اانيف ( أ

 ضمه  أت اه خمعكلديف ما قياةة احملع ى ( ب

 معق  ااةع ى  .1

 ابيا ر اكلى اوفه ر ابيئلةليف واوفه ر اب اانيف ( أ

 اا وريفلدةا حمع ى  ( ب

 اا وريفويب و ىي  ( ج

 4٨اا وريفإا دة يلم اوت اه اا عكلديف ما حمع ى  ( د
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 Syaiful Mustofa.Op.,Cit. h. 163-164. 



 

 اا وريف   ات ابعيكللل  .9

يبددد أ ابددد رس يإا ددد ة اادددديدات واااددد كلن ت ابدددأ ليعدددرب صددديبيف ولدةدددا   (4
 .مين ى  مم ابعيييد ت واوماكليف ت اجلنب

 .دقلقيف لقييًب  93قياةة ابنص يانت ا ة  اب كلبيفيقيأ  (9
ابددددأ ظمهددددا أ  لهدددد   ت  ددددهب أسددددئكليف  اا وردددديفمن قكدددديف حدددد   حمعدددد ى   (1

 .يفبوأو ييف ي سع  ا  ابكلليف او  بكل كل
 .من قكيف م ولة بكلق اا  إذا بل  اومي  (1
 .من قكيف ااديدات ابأ مل لن قش ما قبب  (3
، أي اإلو يدديف اكلددى اوسددئكليف حدد   حمعدد ى ابقلدد   ي اردد   ت كعدد ب ااكلنددا  (6

 .، إخل، ومت ريا ابهع ييف اا وريفاا وريف
ااهاددديف ت ااندددل  ويددعل اإليددديئ اددا ابنعددد ئخ ت  اا ورددديفلددعل دراسددديف مدد اد  (8

 .ا وعن ه ابع  

 ى :  Ali Al-Khuliما رأي اكل  اخلكل   اا وريف كا    ات ابعيكللل 

 .مديدات و ي  م و د ت درس و ي  اا رسينقب   (4

 .ابي ي  ما اهلل كب اجل ي ة اب اردة ت اب رس اجل ي  اا رسيق    (9

 اا وردديفييدد  ا تعردد ة مددا تقددب اهللهددب اجل يدد  ، فددإ  اخل دد ة ابع بلدديف ىدد   (1

 .يانت هب ا ابعد ىل



 

اددد ة أسدددئكليف بقلددد س  ااددد رسيادددنت ، يقددد    اا ورددديفييددد  ا تعرددد ة مدددا   (1

 بكلنص اب ي يقيؤوتو اب كلبيفمةع ى فرل 

بكلنص  اب كلبيفيي  ا تعر ة ما سيح ا د ما اوسئكليف بقل س مةع ى فرل   (3

أماكلددديف اكلدددى قدددياةات ولددد ة  ااددد رس، يقددد   ابددد ي يقيؤوتدددو  دددي  اان قكددديف

 .اب كلبيفوصنلنيف مث يعل لقكلل ى  ما قبب 
49 

 اا وريفاالاي  وابيل ب ابعيكللل  .1

 االاي 
، وبدددلس مدددا ادددا سييدددا ابعنكللدددب اا ورددديفاكلدددى فردددل  اب كلبددديفيدددعل لددد ريا   (4

 . ي  اب مجيف
 .ااديدات ولً ا اب كلبيفيعقا  (9
 .ابق اا  اب كلبيففرل  (1

  ابيل ب
 (، إخليا ت ا ٍ   ابن ا، ابعج ي  اا وريفمر رات ضيمب ابعيكلل ت  (4
، و  ابكدد غب ابيئلةدد  ىدد  لةدد ا مدد ىييا ت ا سددعن ه وابعندد ثب اب كلبدديف  (9

 .اا وريفمر رات 
 .أقب مر رة ت ابهع ييف ا ية اب كلبيف  (1
، فدددإ  اب  بدددا  ا ورددديفيدددعل لقددد ظمر  لعيكلدددا فقددد, ي ظددديًا و  اادددديدات ابدددأ (1

 .55ضيلمب ت فرل ابنا ص اا عكلديف
                                                             

49
 Muhammad Ali Al-Khuli. Op.Cit., h. 120. 



 

 نتائج البحوث ذات الصلةد, 
اكلدددى (Reading Guide  اا ورددديف قدددياةةي سدددع  ا  اسددد اللجليف  بندددل  إودددياة اب

 قدياةةييند ا  للندلد  اسد اللجليف  Annafsi Muslimah إاد ادى ، ي حا  آ ييا. أو ً ت  ء 

ااددديدات ابيييلدديف ت ابداددب ابادد ين ب.  إسددعلي بت ربةدد  ( Reading Guide  اا وردديف

ابدأ ل بدا  PTK ىد ه اوسيوحديف ىد  حبدل ملد اين ذو سييقديف ت الديف مدا  دي  دراسد ت

اادددديدات ابيييلددديف.  ت لددد ريس( Reading Guide  اا ورددديف قدددياةةاسددد اللجليف اسددد اللجليف 

 قدياةةو كلات ى ه اب راسيف إىل أ  ل ريس ااديدات ابيييليف ما  دي  ل بلدا اسد اللجليف 

٪ ،  11تع ئخ ا  عب ر قبب ا  عب ر ينةدبيف يلي  مم مع س, ( Reading Guide  اا وريف

ابا تلدديف إىل ٪ ، يلنندد  لددلداد ابدد ورة  83ابقلندديف إىل وابدد ورة اووىل ابددأ يليدد  فلردد  مع سدد, 

21 ٪. 

 اا وردديف قددياةةييندد ا  لف اكللدديف اسدد اللجليف  Fedina Fransiska إادد دى ، ابادد ين

 Reading Guide ) دب رسددديف  ابكللددديف ابيييلددديف ت سددديب ابادددمب ا ددد دي اكدددي إسدددعلي بت

في بلددديف   ىددد ابيسددد بيف ابيكلنلددديفحمددد ر اب راسددديف ت ىددد ه ابي بلددديف اباسددديمليف ا ه ملددديف دظمددددل 

، ظمهددا أ  زمكلددص إىل أ  اسدد اللجليف دبلددب ددديدات ابيييلدديف. مددا تعدد ئخ اب راسدديفاا إسددعلي ب

ابكللدديف ابيييلديف بكلنددديدات ت ابدادب ا دد دي اكدي مددا سديب ييتدد مخ  إسدعلي بت  اا ورديف
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في بدديف  دب رسدديف ابي بلدديف اباسدديمليف ا ه ملدديف دظمددد اباددمب ا دد دي اكددي ابكللدديف اإلذمكللليدديف

 .ت ابيييليفااديدا إسعلي ببكلل ييف ت زي دة 

ااددديدات مددا  إسددعلي ب، ابيسدد بيف ابددأ مجيعردد  يدد ين أتلددلار ييندد ا  لربةدد  ابا بددل

ابي  ددي دبدد رة  بدد ى سدديب اباددمب ( Reading Guide  اا وردديف قددياةةاسدد اللجليف  ددي  

، ظمهددددددددا ا سددددددددعنع ج أ  اسددددددددع  ا  ت ىدددددددد ه ابيسدددددددد بيفااع سدددددددد يف ا ه ملدددددددديف ف رورصمدددددددد .  

ًة اكلدى مد  قبدب اببندل بعنة  ااديدات ابيييلديف ت ازديد د. يند  اا وريفاس اللجل ت دبلب 

، يلنندددددد  ارلديددددددت ابدددددد ورة ابا تلدددددديف إىل ٪87.2٪، زادت ابدددددد ورة اووىل إىل 69.2يقلندددددديف 

72.7٪. 

ابدددأ  ابيسددد بيف ابيكلنلددديفعكددد يو مدددم اب، ل وددد  ابةددد يقيف ابيسددد بيف ابيكلنلددديف مدددا يددد  ثيثددديف

 قددددياةةاسددد اللجليف يدات ابيييلددديف مدددا  دددي  اادددد سدددعلي بإ يقلددديف، وىددد : للابب حاددديفأوياىددد  

طمعكلدددمب ادددا  ابيسددد بيف ابيكلنلددديفت ىددد ه  اببندددلكلدددل ر بهدددا . ل(Reading Guide  اا ورددديف

 سددددعلي بإ يقلدددديفليكددددهب أكددددرب اكلددددى  يفابب حادددد تهددددل ، يابيسدددد بيف ابيكلنلدددديفت ىدددد ه . ابايثدددديف

م رسددديف ااع سددد يف  ت مدددنرخ لاايافدددا واودوات اا رسدددلليفلاكلدددى ااددد دة اادددديدات ابيييلددديف 

 .9141بكلامب ابة يم بكلهعا اا رسليف بكلي   اإلسيمليف 

 ه. مادة التعليم

 ابداب اوو 



 

 اب رس اوو  : ابعيييمب ي بندس
 ح ار : ابعيييمب ي  بندس .1
 اب كلا : مبع أ +  رب .2

   اب رس ابك ين : اايافا واودوات اا رسليف
 اايافا واودوات اا رسليف : ح ار : .1
 اايافا واودوات اا رسليفقياةة :  .2

 ابا ينابداب 
 اب رس ابك  بل : ابيييمب ي  بي  مكل  ت اا رسيف

 ح ار : ابعيييمب ي بي مكل  ت اا رسيف .1
 قياةة : ابعيييمب ي  بي مكل  ت اا رسيف .2

 34 اب رس ابيايم : اوب ا .
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