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صمستخل  
تعليم القراءة يف واقع األمر له  كان. مهارة القراءة إحدى من مهارات اللغوية األربعتعترب 

هذه  إن. اليت متعلقة هبا قاتات والجمتات والرااتاتاملمشاكل كثرية كما وصفت ىف 
منهج من هذه الدرااة هو  أما. وحلها تعليم القراءة مشاكل حتليل د  إىهتالدرااة 
. ت والجمتات وغريها من الدرااةاتعراض األدبيات اليت جتمع عدة من املقاتاامنهج 
 نتائج هذه الدرااة تدل على مشاكل كثرية يف تعليم القراة مثل إدارة الفصل غري تتحقق
املختلفة يف  القراءة كفاءة, الدوافع التعليمية الضعيفة, ةخلفية الطلبة املختلف, التام

طريقة حتسني  والطريقة احملتاجة مثاتا وايلةالتخدام بااا منهوحل , الفصل وغريها
جريدة وايلة  ,make a match طريقة ,learning togetherطريقة  ,PQ4Rطريقة  ,القرآن

 .bigg bookوايلة و اإللكرتونية 
 .حل, تعليم مهارة القراءة, مشكتات: الكلمات األساسية 

 

ABSTRACT 

Reading skill is one of the four language skills. In fact, learning of reading skill 

have many problems as described in the articles, magazines and letters related to 

it. The purpose of this studies is to analyze the problems learning of reading skill. 

As for the method of this study is the method Literature review the literature that 

combines several articles, magazines and other studies. The results of this study 
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are realized indicating many problems in teaching the readers example as 

managing incomplete class, different students background, less motivates, 

different reading competence in the class and others, and  solving them using the 

means and method needed for example an the method of improving the Qur’an, a 

method PQ4R and learning together method, make a match method, electronic 

newspaper media and a bigg book media. 

Keywords : Problems, Learning of reading skill, Solution. 

 

ABSTRAK 

Keterampilan membaca adalah Salah satu dari empat keterampilan bahasa. 

Pembelajaran keterampilan membaca memiliki banyak masalah seperti yang 

dijelaskan dalam beberapa artikel, majalah dan kajian-kajian yang berkaitan 

dengannya. Kajian  ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah pada 

pembelajaran qira’ah dan solusinya, Adapun metode kajian ini adalah sebuah 

kajian literatur review yaitu sebuah kajian yang menggabungkan beberapa artikel, 

majalah, dan studi lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan banyaknya 

permasalahan dalam keterampilan membaca seperti sebuah kelas belajar yang 

tidak kondusif, latar belakang siswa yang berbeda, motif pendidikan yang lemah, 

kompetensi membaca yang berbeda di kelas dan lain-lain.dan solusi dari 

permasalahan tersebut dengan menggunakan metode dan media yang diperlukan 

misalnya metode tahsin Alqur’an, metode PQ4R, metode learning together, 

metode make a match media koran elektronik dan media bigg book.  

Kata Kunci : Permasalahan, Pembelajaran maharah qira’ah, Solusi.  

 

 المقدمة  - أ
 جانب إى الطلبة يستوليها أن جيب أاااية لغوية مهارة هي القراءة مهارة

 عند ااتيعاهبا بالطالب جدير هذه .الكتابة ومهارة الكتام ومهارة اتااتماع مهارة
 هبذه يقدر الذي الطالب ألن مهمة مهارة القراءة مهارة وكانت األجنبية، اللغة تعلم
 النصوص يف املكتوبة الثقافية الورثة ويكشف الوااعة العلوم آفاق يفتح او  املهارة
 العلوم تطور بسبب العصر هذا يف الطالب عند القراءة مهارة أمهية وازدادت. القدمية
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 لنا تاميكن حىت العوملة هذه يف اإلاتام وعلوم والتكنولوجي العلوم و الرتبية جمال يف
 . اإلنسانية احلياة نواحي مجيع يف املعرفة وتفجر ردها

 على حتتوي اليت اللغة رموز على الوقو  األول باألمرين القراءة مهارة متهتو 
 انتخاب على يقدر حىت اللغة اياق وااتخدام املكتوب، بالرمز املتائم املعىن عتاقة
 اليت الفهم قدرة والثاين. ذلك وغري احلرو  أصوات التفريق واملهارة الدقيق املفهوم
 والقدرة اجلزئية األفكار ااتنباط وهي النص يف األاااية الفكرة ااتنباط على حتتوي
   ..ذلك وغري القراءة أثناء يف التحليل والنقد على

 التعليم يتعلق. املقرر اهلد  على للحصول املعلم به قام عملية والتعليم
. له الدافعة والواائل واملعلم التدريس وطرق املدرواة واملواد کاهلد  بالعوامل
 أذهان إى واملهارات املعلومات إليصال املعلم هبا قام عملية كذلك والتعليم
  .التتاميذ

 عرض على معتمدة واملعاهد املدارس بعض يف القائمة القراءة مهارة فأصبحت
 عملية عند الفهم قدرة على احلصول وإن. جديدة كلمة الطلبة يعتربها اليت الكلمات
 .نائية نقطة الفهم وقدرة القراءة مهارة بني أن على يدل هذا. اهولة ليست القراءة

  .يسلكها أن للطلبة ميكن ابل النائية النقطة تلك إى وللحصول
 العربية اللغة تعليم يف رئيسية وغاية الطلبة لدي مهمة القراءة مهارة إذا
 العربية اللغة بتعليم املرتبطة النواحي من ناح كل اللغة مدراو فيحتاج.باملدراة

                                                             
 
دار املسلم للشر : الرياض) ، ، المهارات العربية ماهينها وطرالف تدريسهأمحد فوأد حممود عليان 
 1  ، ص (م   99 والتوويع، 

, النهضة املصريةمكتبة : القاهرة ) , طبيعة األولى, طرق التعليم اللغة العربية, حممد عبد القدير  2
 09 ص , (999 

3
جامعة : بدون املكان ) , الطبعة الثانية, فى طرائق التدريس اللغة العربيحممود أمحد السيد   
 9  ص , (ه 1 1 -1 1 , دمشق
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 الطلبة تساعد القراءة مهارة فإن هذا وعلى 1.التعلم يف القراءة بطريقة خاصة
  .اجلمل ملعاين وتذوقهم اللغوي إحسااهم
 بسبب جاد هبذا فاتاهتمام والكلية الثانوية على مار العربية اللغة تعليم وعند

 جتر ومل الصحيح، احلل إى تصل مل حىت السابق، املستوى على املهملة القضايا
 هلذه احللول التماس ميكن هذا على إعتمادا. هلا الرئيسي السبب على للعثور

 .قاتات اليت تتعلق همهارة القراءةامل من اإلحاتات ختال من املشكتات
 حتليل شكل يف األولية املراحل ختال من املشاكل على اتاطتاع وميكن

 املشكلة هذه تتحقق وإذا احلقيقية، املشكلة هلا تقال وتا بالقضايا تتعلق اليت الظرو 
 للعثور املراحل هذه وجرت. العربية اللغة لتعليم أاااية عقبة أصبحت اليت املشكلة
 النظرية وجود عن النظر بغض 1.هلا العتاج يكتسب حىت احلقيقية املشكلة على

 ابب وهذا. الدرااة يف عديدة مشکتات له الواقع العربية اللغة تعليم املختلفة،
 واإلارتاتيجية الدرااية، الطريقة على يتضمن الذي التعليم إجناز يف العقبات وجود

 .التعليمية والواائل واملواد والتقنيات
 والعقلية، املادي، جانب من واألخر الواحد بني الفرق هلم الطلبة كل الواقع يف
 هلم بةالطل كل التعليم، اياق ويف. اجلديدة األشياء تعليمهم أو اتااتجابة وابل
 درااتهم، يف املشاكل يواجههم فالطلبة 1.الدرس ااتيعاب يف وعيوكم مزاياهم

 اءنأث العريب النص يقرأ أن طالبا املدرس أمر حينما والصر  النحو تركييب تطبيق يف
 إى العريب النص الطالب يرتجم عندما أخر فمثل املعىن، أداء عن والعجز الدرااة،

 بتعليم يتوافق أيضا هو وهذا. الناص يف يرجي هما منااب غري اإلندونيسية اللغة
 للبطئ أااس البداية يف املهملة والقضايا التعليم، مشاكل لديها اليت القراءة مهارة

                                                             
 1  . ص, (م 99 , دار الشواق: النسر )تدريس لفنون اللغة العربية , على أمحد موكور  1

5 Fiddaroini saidun, Strategi Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab, (Surabaya: 

Jauhar, 2006), hal 96 
6
 Muhammad Asrori, Psikologi Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2008), 

hal.220 
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 وجود وينبغي. العايل والتعليم الثانوي التعليم من العليا املستوى يف جتري عندما اجلاد
 .عنها الصحيح العتاج القراءة مهارة على فيحصل املشكتات، هلذه العتاج
مشكتات   عن عليها والعثور املبادرة متخذ الدرااة هذه جتعل الظواهر فهذه 

نتائج هذه الدرااة تدل على مشاكل كثرية يف تعليم  إن. تعليم مهارة القراءة وحلها
  ".مشكتات تعليم مهارة القراءة وحلها" املوضوع أخذت هذه الدرااة ولذلك. القراة

  
 طريقة - ب

املقاتات عن  مجع طريق عن األدبيات يتم هي درااة ااتعراض هذه الدرااة  
مشكتات تعليم " األاااية الكلمات ااتخدم مهارة القراءة ىف تعليم اللغة العربية

 املوضوع ناقشت اليتاملقاتات  البحث وجدت مثانيةمن نتائج " مهارة القراءة وحلها
على  تقليل وحتليل إجراءمث  Google Schoolar ختال من تاملقاتا وجدت. املذكور

 .احملتوى من املقاتات
 

 نتائج ونقاش -ج
فوجد املقاتات اليت تتعلق عن  مهارة القراءة  بعد أن ختلص من فعالية مجع

 .موضوح يف اجلدول املذكور مثانية املقاتات كما هو

/التصميم مستجب نتائج
 الطريقة

 رقم الكاتب الموضوع

وجدت ىف هذه  اليت كلةاملش
 تالدرااة هي مشكتا

ملدرس تا اهمعىن  اللغويات
يهتم بطريقة التدريس 

 problematika حبث مكتبة -

pembelajaran 

alqiraah dan 

solusi 

pemecahanya  

(Thoriqotuna,V

olume 1, No1, 

2018) 

Wildan 

Mahmudin 
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والطلبة يشعرون هملل واحلل 
من هذه مشكتات تازم 

على املدرس أن ميلك قدرة 
التعليم ويتعلم طريقة 

ولطلبة تابد عليهم , التدريس
طريقة ال, أن يركز على الدرس

 هي اليت ااتخدمه الباحث
ة مع أن احلاجة طريقة إنتقائي

الصحيحة ىف تعليم القراءة 
هي بيئة اللغة و املسكن 

  .العربية
 اتاارتاتيجيات نتائج أثبتت
 تا حبيث فعاليتها املنفذة
 يف بامللل الطلبة يشعر
مهارة القراءة  التعلم أنشطة

 الصحف بااتخدام
 على يسهل مث اإللكرتونية
 عندما املواد تسليم املعلمني
 .الدرس الطتاب يتلقى

واحد من 
 مدرس

 طالبانو 

 الطريقة النوعية
Pembelajaran 

keterampilan 

memmbaca 

(maharah 

qiraah) 

menggunakan 

Koran 

elektronik 

(Syaikhuna, Vol 

11, No 1, 2020) 

Mohammad 

zainal hamdi 
  

 أن الدرااة هذه نتائج من -
 حبفظ والبدء القراءة درااة
 قراءتهيف  ويكثر القرآن
 ألن ، للغاية فعال تكون

 ئيةاطريقة اإللق الطتاب
 منهج الوصفي

النظريات املهمة 
يف تدريس مهارة 

القراءة لغري 
الناطقني باللغة 

رهام مصطفى 
حممد على واتنا 

 حممد علي 
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 هو القرآن قراءة مستوى
 من القراءة من مستوى أعلى
 .وقراءته تتاوته حيث
 مثالية تعليمية بيئة خلق -
 القراءة تعلم يف
 بتعلم املعلم اهتمام زيادة -

 القراءة
 إى تفتقر كانت إذا -

 مناابة صور فرتافقها التلقني
 .للقراءة

  العربية
( Sudan Journal 

Of Science and 

Technology, 

Volume 17, No 

3, 2016)    

   Biggإن ااتخدام وايلة 

Book  يكون فعاتا لرتقية قدرة
. الطلبة على مهارة القراءة
بناء وتكون هذه النتيجة 

 على أن نتيجة ت احلساب 
(test) أكرب من النتيجة ت

 (table)اجلدول 

فصل  طلبة
اخلامس 
MIN 26 

Pidie  

 تخدام وايلة اا منهج جترييب
   Bigg   

Book لرتقية قدرة
الطلبة على مهارة 

  القراءة
(Skripsi, 

Universitas 

Maulana Malik 

Ibrahim 

Malang, 

Fak.Tarbiyah 

Prodi PBA, 

2017) 

Eva Mulia Fitri 1 

هذه الدرااة أظهرت نتائج 
أن حتسني القرآن يؤثر 

بشكل كبري على نتائج قراءة 
الطالب اليت شهدها وجود 
تعلم حتسني وقبل درااة 

طلبة 
صف 
الثاين 
مدراة 
العالية 

 طريقة خمتلطة
(Mixed 

Method) 

Korelasi 

pembelajaran 

tahsin Al qur’an 

terhadap 

kemampuan 

qira’ah siswa 

kelas XI IPA 2 

DI SMA islam 

Al falah kota 

jambi (Makalah, 

Martiya Rosita 1 
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حتسني ، يستطيع الطتاب 
فهم قوانني القراءة املوجودة 
يف علم التتاوة ومماراتها 

تؤثر على قراءات . باشرةم
ني سالطتاب، ألنه مع التح

يتم تدريب الطتاب على 
نفسه  قرآن واملعلمقراءة ال

بعد يقوم حبفظ القراءات 
 .تدريسال انتهاء من

الفتاح 
 جاميب

Program Studi 

Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu 

Budaya 

Universitas 

Jambi, 2018) 

  PQ4R النتائج من طريقة  
يف  بةالطل احلضور زيادة

برامج تعلم اللغة  مشاركة
. وخاصة ىف القراءة العربية

والدليل على ذلك أن 
أهدا  التعلم يف املدارس 

تكون اهولة و العليا فعالة 
 املستخدمة واخلطوات ,عليها
 من ودجه املعاينة هي

وتقومي ,  القراءة ,السؤال
 .الدرس

طلبة 
مدراة 
العالية 

 احلكومية

 : Strategi PQ4R طريقة 

Meningkatkan 

kemampuan 

siswa dalam 

pembelajaran 

bahasa arab 

pada materi 

qiraah (I’tibar, 

Volume 3, No 

6, 2016) 

Heri Gunawan 1 

 البحث عملية هذه من
 قدرة أن تاحظةهم يكون

 من أعلى التجريبية الجمموعة

طلبة 
مستوى 
اخلامس 

 Upaya منهج التجرييب

meningkatkan 

kemampuan 

qira’ah Bahasa 

Arab dengan 

teknik Make A 

Match di kelas 

Khoirotun 

Ni’mah 
9 
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همشكتات تعليم  تتعلق جوانب عدة األدبيات ضهذه الدرااة اإلاتعرا حللت

 : للتحليل فيما يلي التعرض .مهارة القراءة وحلها

 وهكذا. الضابطة الجمموعة
 بني أنه ااتنتاج ميكن

 تقنية تستخدم اليت الفصول
"Make a Match "تعلم يف 

 تا الذين وأولئك اءةالقر 
 Make a" تقنية يستخدمون

Match "اختتافات لديهم 
 تقنية تطبيق يكون لذا. كبرية

 Make a Match  لتحسني 
 تعلم يف الطلبة تعلم نتائج
 .القراءة

مدراة 
اإلبتدائية

Pucangro 

Lamonga

n   

V MI Pucangro 

Lamongan 

(Pendidikan 

Dasar Islam, 

Volume 1, No 

1, 2018) 

 هي الدرااة هذه نتائج -
 اعادة أكثر الطتاب جعل
 تعلم تطبيق يف التعلم حبماس
 من خميط وهذا مًعا التعلم

 واتاختبار املتاحظة
 أيًضا البحث هذا أدى - 
 يف الطتاب حتسني إى

 وهذه معلومة القراءة مهارات
 .البعدى اتاختبار نتائج من

طلبة 
مستوى 
الثاين 
مدراة 

الثنوية دار 
العلوم بندا 

 أتشية

ااتخدام طريقة  منهج التجرييب
learning 

Together  لرتقية
قدرة الطلبة على 

 مهارة القراءة
(Lisanuna, 

Volume 7, No 

1, 2017)  

Qusaiyen dan 

Tutia Rahmi 
8 
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  من المقاالت المشاكل وحلول - أ
 من متنوعة جمموعة تصف واليت اجلدول يف الواردة الثمانية املقاتات حتليل يف
 :يلي ما حللها وحلول ةالقراء مهارة تعليم مشكتات

 عتاقة وجود عدمهي  اليت وجدت يف هذه املقالةقالة األوى املمشكتات يف 
 فإن املادة، شرح أو بتدريس املعلم يقوم عندما أنه يعين والطتاب املعلم بني متبادلة
 اتاثنني، بني وعطاء أخذ يوجد تا أنه مهتمني يعين غري املدراة يف الطتاب بعض
 بشكل يهتمون تا الذين الطتاب حىت اليوم، طوال معرفته لنقل املعلم كافح فقد

 طرق/  التقنيات بعض تطوير على قدرة أقل املعلم يكون ،دراه املعلم هما تعسفي
 من دافع وجود املتاح و عدم الوقت حمدودية بسبب وفعالة لتاهتمام مثرية مواد تقدمي

 يف القراءة تعلم عملية تكون حبيث متاءمة أقل الدرااي الفصل إدارة فإن املعلمني،
 على قدرة أقل واملعلمني تفضيتًا، أقل ةاملقال هذه مؤلفي ملتاحظات وفًقا املدارس
 إيتاء وعدم إلقاء املواد الدرااى يف أكثر الرتكيز املعلم ألن وذلك الفصل، إتقان
 .همعىن تاينته كثريا للطتاب كبري اهتمام

 مهارة يف وخاصة الطتاب، لدى اللغوي التطور قلةقالة الثانية املمشكتات يف 
 حيتاج ذلك ومن الصعبة العربية النصوص قراءة الطتاب يستطيع تا لذلك ة،القراء

 يستخدمون املشكلة هذه ومن .واملعاصرة الكتاايكية العربية املعرفة إى الطتاب
 تنزيلها يتم اليت العربية التعلم واائل إحدى هي اإللكرتونية جريدة اإللكرتونية، جريدة
 بالسيااة تتعلق جيدة ومعلومات أخبار على حتتوي اإلنرتنت على معينة مواقع على

 مادة الوايلة هذه تصبح القراءة، مهارة تعلم يف. ذلك إى وما والتعليم واتاقتصاد
 مفردات إى تضيف أن ميكن معاصرة/  جديدة مفردات على حتتوي حيث تعليمية
 عملية تعلم كيفية وصف وكذلك. العربية القراءة مهارات وحتسني تطوير يف الطتاب
 .اإللكرتونية جريدة بااتخدام القراءة مهارات من مهارات تعلم
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 القراءة تعلم يف املشكلة الدرااة هذه مؤلف يرى قالة الثالثةاملمشكتات يف 
 أهدا  من والعديد النتائج مع يتوافق تا التعلم أن أي ،يةاألجانب للطلبة خاصة
 أعتاه، املذكورة املشكتات يف .مرئية غري التعلم من املتوقعة والرغبات تتحقق مل التعلم
 أماكن إنشاء طريق عن املشكتات هذه حل يف ااتخدامها يكون حلول هناك

 الطتاب ومطالبة النصية، القراءات وتكرار الصوتية، والصور النصوص وربط إبداعية،
 .امليكانيكية التقنيات وااتخدام والتعبري النص قراءات حمتوى همماراة

ينشطون تا MIN 26 Pidieفصل اخلامس  أن الطلبة قالة الرابعةاملمشكتات يف 
وكانت . مناابة أحيانا الطريقة والوايلة املدراة تا تستخدمألن  يف تعلم اللغة العربية

اللغة العربية خاصة  احلفظية والوايلة التقليدية يف تعليم أن املدراة تستخدم الطريقة
الطلبة اائمون،  القراءة حىت جيعل الطلبة تا يهتمون باملادة الدرااية ويكونيف تعليم 

لعتاج املشكلة بااتعمل وايلة التعليمية اجلديدة  من هذه الدرااة فجربت الباحثة
 .لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة Big Book ااتخدام وايلة فهي

 تايقدرون الطتاب أن هي املقالة هذه يف املعروضة قالة اخلامسةاملمشكتات يف 
 واحلل .املعىن يف اتانقسام من بالقلق يشعرون حىت صحيح بشكل احلرو  نطق على
 القراءة على الطتاب قدرة لتحسني القرآن التعلم عقد إى احلاجة هو املشكلة هلذه

 .صحيح بشكل
 أن التعلم هو عملية يف املشاكل وجدت بني منمشكتات يف مقالة الساداة 

 التفكري على التطور القدرة على الطتاب على تشجيع قادرا كنت مل اتاارتاتيجية هذه
 احلفظ املعلومات، على القدرة فقط إى موجها ليس العملية التعلم ألن. الصحيح
 ختال عملية من لفهمها بدون مطلوبة املعلومات وختزين إى تذكر الطتاب يضطر
العميق  اتاكتشا  ختال ذمن للتطوير مستقلة فرصة للطتاب لتوفري وذلك, التفكري
 .التفكري عملية
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 يزال تا القراءة تعلم أن هي ةاملقال هذا يف املشكلة قالة السابعةاملمشكتات يف 
 أقل والطالب املعلم على تركز اليت التعلم عمليات همعىن التقليدية، التقنيات يستخدم
 من الرغم على فقط، واحد جانب من التعلم يكون حبيث التعلم عملية يف مشاركة
 يف الطتاب مشاركة األنشطة يطلبون الذين الطتاب تعليم عملية هو التعلم ذلك
 العربية اللغة قراءة على القدرة التحسن على قادرة لتكون. والتعلم التدريس عملية
 وهي التقنيات ااتخدام يعين املتغري. متنوع اياقي تعلم تقنية تتطلب بالطبع وفهمها
 جًدا مألوفة املستخدمة التقنية أن السياقية والواائل مملة، ليست فهي لذلك متنوعة

 الشروط هذه من بكل وتفي ااتخدامها ميكن اليت التقنية من واحد. الطتاب بيئة يف
 . Make A Matchتقنية  هي

 يف الطتاب ضعف أن الدرااة هذه يف املشكلة قالة الثامنةاملمشكتات يف 
 األااليب أن بسبب وذلك صحيح، بشكل النص قراءة من يتمكن مل القراءة مهارات

 عدم يف ذلك ويتجلى. القراءة مهارات حتسني يف فعالة ليست الفصل يف املستخدمة
 حيبون الذين الطتاب على التغلب من بقةااملط الطرق تتمكن ومل. الطتاب نشاط
 ومعرفة learning together طريقة مشكلة من التخلص الدرااة هذه حتاول لذلك. الثناء
 النتائج وتبني التجرييب، البحث طريقة يف الباحث يستخدمها اليت الطريقة فاعلية مدى
 .القراءة مهارات على الطتاب قدرة لتحسني فعال الطريقة ااتخدام أن
 في تعليم مهارة القراءة المحاوالت - ب

العديد من الطرق والواائل هناك , للتغلب على املشاكل املتعلقة همهارة القراءة
 .اليت قد حللت من املقاتات اليت ميكن القيام هبا يف تعليم مهارة القراءة

 الطرق يف تعليم مهارة القراءة - 
  حتليلية طريقة (أ

 احلياة على وتطبيقها الكلمات فهم للطتاب ميكن كيف هو التقنية هذه مبدأ
 .اليومية
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 "قل و انظر" طريقة (ب
 : نوعني أي وقول رؤية مبدأ على مبنية التقنية هذه
 الكلمة ( 
 ويتبعها املعلمون، يتحدثها اليت الكلمات إى اتانتباه إى ةبالطل يُدعى ,أوتا

 للكلمات شرح ذلك بعد
         اجلملة                                                                         ( 

 بعض. املعىن وحدة هي اجلملة أن كأااس اابًقا، نوقشت اليت الكلمة تقنية تطوير 
 أربع أو ثتاث يتجاوز تا املبلغ مث رقم كل بني عتاقة هناك التقنية هذه يف الشروط
 .خمتلفة بأشكال اجلمل وتكرار كلمات
 خمتارة طريقة (ج
 ميكن واليت معىن، ذات كلمات للقراءة، كاملة همواد األطفال تزود أهنا ( 

  .التقنية هذه من اتااتفادة للطتاب
 .عامة منافع لتوفري كلمات، بضع كرر اهلة، مجل تقدمي ( 
 .صوتية برموز وربطها احلرو  صوت لتمييز صوتًيا الكلمات حلل ( 
 وبالتايل واألشكال، واألمساء األجبدية معرفة هو واحد هد  الواقع، يف (1

  .األجبدية فوائد حتقيق
  الطريقة تشويه ويتم املسجل، الشيء جتاهل يتم األاااي العنصر هذا يف (1

 .السابقة
 PQ4R  طريقة (د

 لتحقيق املعلمني قبل من ااتخدامها ميكن واليت واحدة تعلم اارتاتيجية
 هي العربية اللغة تعلم عملية يف الطتاب مشاركة لزيادة األول املقام يف التعلم أهدا 
PQ4R، طرح أو األائلة لطرح يعين السؤال القشط، دعا أو القشط قراءة معاينة وهي 
 يف النظر إعادةالقراءة  تعين القراءة األوى، للوهلة القراءة نتائج حول اؤال األائلة
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 ومراجعة وجواب اؤال يفعل يقرأ التأمل، تفعل تعكس قراءته، مت الذي املوضوع
 .بدقة كرروي املعىن

 Make A Matchطريقة ( ه
 ااتخدامها ميكن اليت التعلم واائل إحدى Make A Match طريقة تعد

 األشياء. ونقًدا وإبداًعا نشاطًا أكثر الطتاب يصبح حىت املعلومات لنقل كأداة
 وتصفية حتديد الوك يف الطتاب يشارك أوتاً، .التعاون التعلم هذا يف األاااية
 اآلخرين معاملة ثانًيا،. اتاجتماعية للمشاركة والسلوكيات والقدرات املواقف وتعزيز
 مًعا يعملون عندما العقتاين الفكر ااتخدام وتشجيع للبشرية، الكاملة املراعاة مع

 والتعاون والتفاوض التسوية إجراءات يف شارك ثالثًا،. مشرتكة أهدا  لتحقيق
 ضمان يف واملساعدة مهامهم إلكمال مًعا العمل عند األغلبية لقواعد متثالواإل
 املتوقعة، والقدرات احملتويات معرفة حياولون عندما. الجمموعة يف عضو كل تعلم
 وخيتارون املختلفة املشكتات مع ويتعاملون النزاعات، وحيلون أيًضا جيدون فإهنم

 هذا تطور يف جيدوهنا قد اليت واتاجتماعية الشخصية املواقف تعكس اليت اخليارات
 .العامل

 يقومأوتا , Make A Match خطوات تدريس مهارة القراءة بااتخدام طريقة 
, املناقشة مواضيع من العديد على حتتوي اليت البطاقات من العديد بإعداد املدرس
 من ةبالطل انتهاء بعدوثالثا , املناقشة قيد املوضوع لقراءة الوقت الطتاب مينح وثانيا
 بطاقة الباحث يوزع مث الكتاب إغتاق الطتاب من الباحث يطلب املوضوع، قراءة
 ميكن وخامسا البطاقة يطابق تطابق عن طالب كل يبحث ورابعا, طالب كل على
, مطابقة بطاقات حيملون آخرين طلبة   أو طالبني إى اتانضمام أيًضا ةبللطل

 ملناقشة دقائق 0  إى 1 حوايل شركائهم وجدوا الذين الطتاب منح يتموااداا 
 املفهوم بطاقة شروط شرح الطتاب من طلبواابعا ي, املادة حول املفاهيم بطاقة

 صنع على القادرين للطتاب( جوائز) مكافآت املدرس مينحوثامنا , ألصدقائهم
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وتااعا , املنااب غري للزوج( العقاب) املعاقب أو الصحيحة باإلجابة األارع الزوج
  .مناقشتها تتم اليت التعلم مواضيع مًعا والطتاب املدرس مخيت

 Learning Togetherطريقة  (و 
هي طريقة اليت تلتزم الطلبة الطلبة على التعاون  Learning Togetherطريقة 
أشخاص بالتفاوت املختلفة الذي  1-1الجمموعة اليت تتكون من  يفأنشطتهم 

يوزع الجمموعة حاصل الوظيفة ويتناول نتيجة أو املدح واجلزاء . يتناول وظيفة معينة
بري التعاون الجمموعة قبل واملدخل تركز على األنشطة التد. حسب حاصل الوظيفة

 .وجمادلة يف الجمموعة حسب جناحهم يف التعاونأن يتعاون ومناقشة 
 ودعا املادة أهدا  تبليغأوتا , Learning Togetherخطوات تطبيق طريقة 

 الطلبة توزيع, الدرااة املادة عن الطلبة إى املادةتقدم , متحمسني يكون ألن الطلبة
 التعلم نتيجة أو حاصل تقومي, الوظيفة عملية عند الجمموعات تدبري, الجمموعات اى
 حاصل أو نتيجة يف اجلزاء إعطاءو  الوظيفة حاصل تقليم أو الدرااة املادة عند
 .جمموعة أو منفردا, التعلم

 Mixed Methodطريقة خمتلطة ( ز

 النوعية املناهج بني جتمع هي طريقة اليت Mixed Methodطريقة خمتلطة 
 مجيع يف نهجنيامل بني جتمع خمتلطة منوذج ودرااة. املنهجية حيث من والكمية
 . البحث وعمليات املراحل
 الواائل يف تعليم مهارة القراءة - 

لذلك حللت , كما عرفنا أن الواائل يف كل عملية التعليم هي شيء مهم
 . هذه الدرااة من بعض الواائل اليت وردت يف املقاتات

 اإللكرتونيةوايلة جريدة ( أ
 صحيفة شكل يف املواد تنزيل أو إعداد املعلم من ُيطلب التعلم، عملية قبل
 اإلعتام كوايلة تااتخدامها اجلزيرة مثل معينة ويب مواقع على حديثًا منشورة
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 يف اجلديدة العربية املفردات بتحديد املعلم يقوم ذلك بعد. التعلم هذا يف الرئيسية
 قاموس بإعداد ويقوم املعلم أوامر أو/  و الطتاب يفهمها وتا صعبة وهي القراءة
 املعاصرة واملفردات( وراملن قاموس: املثال ابيل على) الكتاايكية للمفردات خاص

 .(ريالعص قاموس: مثال)
 جهاز شاشة على التعلم قبل تنزيلها مت اليت اإللكرتونية الصحف عرض يتم
 على يصعب اليت املفردات وخيرب املعلم حيدد. للطتاب وشرحها لقراءهتا العرض
 توجيه يتم ذلك بعد .توفريه مت الذي القاموس يف البحث منهم يُطلب أو الطتاب
 يقوم مث. فقرة لكل أو مجلة لكل إما. املعلم حدده الذي النص جوهر لشرح الطتاب
 لتلخيص الطتاب املعلم يوجه مث. التفسري من األخطاء تصحيح أو بالتصحيح املعلم
 .احملادثة بطريقة أو فرديا. العربية اللغة بااتخدام نقاط إى النص فهم نتائج
 مت اليت بالصحيفة املتعلقة العربية األائلة بعض املعلم يقدم الفصل، هناية يف
. العربية اللغة بااتخدام مباشرة األائلة هذه على لإلجابة الطتاب دعوة. تعلمها

 كانت إذا ما الطتاب حيدد بينما بالنص متعلًقا بيانًا املعلم يعطي األحيان بعض يف
 مهمة أيًضا املعلم يعطي ذلك، إى باإلضافة. الدرااة قيد النص مع تتوافق العبارة
 .املناقشة نص يف إجاباهتا تكون اليت األائلة جلعل

 Bigg Bookوايلة ( ب

هو إحدى الوايلة من الواائل الذي ينتفع ىف الجمتات  Bigg Bookوايلة 
وفضيلتها مساعدة الطلبة املبتدئني الذي لديهم تأخريا يف القراءة , الواائل البصرية

 .ويثري الثقة والشجاعة على الطلبة أهنم كان قادرون على القراءة
يف هذه الراالة هو الكتاب الكبري الذي فيه  Bigg Bookوأن املراد بوايلة 

ملساعدة الطلبة علي قراءة املقروء الكبرية والكتابة الكبرية مع الصورة نص البسيط 
 .ويفهمون النص العريب
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 يلزم عل كل معلمني والواائل الطرق هذه ااتخدام يف اآلليات مجيعإلجراء 
 .لإلعجاب مثري وإغتاق امنااب وتنفيذ أن يستعد جيدا

 على النتائج الطرق والوسائل استخدام فعالية -ج
من بني املقاتات الثمانية اليت متت مراجعتها يف جانب فاعلية ااتخدام 

 .على نتائج التعليم القراءةوالوايلة الطريقة 
أن تعليم مهارة  Mohammad zainal hamdi اليت كتبه قالة الثانيةاملوجد يف  

 يف بامللل الطلبة يشعر تاالقراءة بااتخدام جريدة اإللكرونية فعالة والدليل عليها 
 يتلقى عندما املواد تسليم املعلمني على يسهل مث مهارة القراءة التعلم أنشطة
 .الدرس الطتاب

 التعلم وحدةقيل أن  دراااتفعالية هذه الوايلة مذكور أيضا يف إحدى ال
 يكون تطويرها مت اليت اإللكرتونية جريدة بااتخدام خرافة قصة نص األحر  كتابة

  9.التعلم كمصدر التعلم عملية يف ااتخدامها
أن تعليم مهارة القراءة  Eva Mulia Fitriقالة الرابعة اليت كتبها املوجد بعده يف 
وتكون . لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة ةفعال Big Book بااتخدام وايلة

أكرب من النتيجة ت اجلدول (test) هذه النتيجة بناء على أن نتيجة ت احلساب 
(table). 

 حتليل نتائج قيل أن دراااتهذه الوايلة مذكور أيضا يف إحدى الفعالية 
 التحكم فئة يف. الصفني بني العالية القراءة مهارات يف اختتافات وجود البيانات

 الفصل يف بينما كبرية، زيادة جتربة إى متيل تا التقليدية، األااليب تستخدم اليت
 نتائج إى ااتناًدا. الصاخبة القراءة مهارات يف زيادة هناك املعاجلة، بعد التجرييب
 عال   بصوت القراءة مهارات قيمة متواط فإن التجرييب، الفصل يف البيانات حتليل
 نتائج تشري(. ٪11, 1) 9  بزيادة ، 9 إى العتاج بعد 11 املعاجلة قبل ما عند

                                                             
7
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 بفعالية ُتستخدم Big Book وايلة مع Steinberg طريقة أن إى البيانات حتليل
 8.الصاخبة القراءة مهارات لتحسني

أن تعليم حتسني القرآن  Martiya Rositaاخلامسة اليت كتبها قالة املوبعده يف 
فهم قوانني القراءة  بةيستطيع الطليرقى  قدرة الطلبة على مهارة القراءة والدليل عليه 

ألنه مع ، بةتؤثر على قراءات الطل. ا مباشرةاملوجودة يف علم التتاوة ومماراته
ني يتم تدريب الطتاب على قراءة القرآن واملعلم نفسه يقوم حبفظ القراءات سالتح

 .اليت مت تدريسها
 الدورة يف أنه فعالية هذه الوايلة مذكور أيضا يف إحدى الدرااات قيل

 اكتمال مع 11 القيمة متواط القراءة على الطتاب قدرة اكتسبت األوى
 الثانية، الدورة يف القراءة مهارات يف. أقل معايري حتقيق مع٪  8,88  كتاايكي

 حتقيق مع٪  10 بنسبة كتاايكي اكتمال مع 19 قيمة متواط على احلصول مت
 مع درجة 98 همتواط القراءة على الطلبة قدرة زادت الثالثة، الدورة يف. أقل معايري
 أن على يدل وهذا. حتقيقها مت اليت املعايري مع٪    ,88 كتاايكي اكتمال
 وميكن الثالثة إى األوى الدورة من ازداد قد القراءة على الطتاب قدرة متواط

 9.القراءة على الطلبة قدرة لرتقية تكون فعالية حتسني طريقة تطبيق أن اتااتنتاج
أن تعليم مهارة القراءة  Heri Gunawanقالة الساداة اليت كتبه املويف 

زيادة مشاركة الطتاب يف حضور برامج  عينيومن نتائجها  PQ4Rبااتخدام طريقة 
والدليل على ذلك أن أهدا  التعلم يف املدارس . تعلم اللغة العربية يف مدراة عالية

 ,السؤال ,املعاينة هي املستخدمة واخلطوات ,تكون اهولة عليهاو العليا فعالة 
 .تعكس ومراجعة, القراءة
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9
 Agus dwi Prasojo, penggunaan metode tahsin terhadap kemampuan membaca alquran 
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 إجادة نسبةب  إحدى الدرااات قيلفعالية هذه الوايلة مذكور أيضا يف
 والدورة ،٪9  و  1 الدورة ،٪1 ,   كانت احلدث قبل املكثفة للقراءةالطلبة 

 اارتاتيجية تنفيذ عند ونشاطًا محاًاا أكثر أيًضا الطلبة يكون. ٪89, 8 بلغت  
PQ4R .،اارتاتيجية بااتخدام املكثف القراءة تعلم فإن وبالتايل PQ4R  يكون
 ماتانج   احملمدية MTs الثامنة الفئة لطلبة املكثفة القراءة مهارات نيحسلت  فعالية
 0 .009 /008  الدرااي العام يف

تعليم مهارة القراءة  أن Khoirotun Ni’mahاليت كتبه  قالة السابعةاملويف 
 التجريبية الجمموعة قدرة أنفعالة والدليل عليها  Make a matchبااتخدام تقنية 

 تستخدم اليت الفصول بني أنه ااتنتاج يكون وهكذا. الضابطة الجمموعة من أعلى
 Make a تقنية يستخدمون تا الذين وأولئك القراءة تعلم يف Make a match تقنية

match بديل كحل املطابقة تقنية تطبيق يكون لذا. كبرية اختتافات لديهم 
 .القراءة تعلم يف الطلبة تعلم نتائج لتحسني

 يعين هانتائج قيل أن دراااتالوايلة مذكور أيضا يف إحدى ال فعالية هذه
 إى التمهيدي اتاختبار من إليها ينظر الدرااية الفصول كتا يف التعلم نتائج زيادة

 اتاختبار متواط على احلصول مت البحث، إى ااتناًدا. اتاختبار بعد ما درجات
. 89 البعدي اتاختبار قيمة كانت بينما 90 البالغ التجرييب للفصل التجرييب
 من. 9 الضابطة للفئة بينما 9  التجريبية للفئة البعدي اتاختبار قبل ما اختبار
 حساب< t t ألن. t = 2.00 وجدول t = 6.25 قيمة على احلصول مت الفرضية حتليل

T> رفض مت H0 .فعالية أكثر" مباراة جعل" التعلم طريقة أن ااتنتاج ميكن وهكذا 
   .احملاضرة طريقة من

تعليم  أن Qusaiyen dan Tutia Rahmi ماقالة الثامنة اليت كتبهاملواآلخر يف 
قدرة الطلبة على مهارة  يرقي learning Togetherطريقة مهارة القراءة بااتخدام 
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 وهذا القراءة التعلم ومتحمسون يف اعادة أكثر والدليل عليها تكون الطلبة القراءة
 .يف هذه الدرااة واتاختبار املتاحظة من خميط

 ااتخدام مت أنهفعالية هذه الوايلة مذكور أيضا يف إحدى الدرااات قيل 
 قيم يف اتاختتا  من ذلك لوحظ وقد فعال، learning Together التعلم منوذج

     .التجرييب والفصل التحكم فئة بني والبعدي القبلي اتاختبار
 

 الخالصة  -د
، جيب أن يكون املعلم قادرًا على التعليم القراءةإلجراء أفضلية العملية 

، با لتحقيق عملية التعلم املطلوبةالتعليمية بشكل جيد وجمذ طرق والواائلإعداد ال
طريقة , Bigg Bookونية و وايلة رت جريدة اإللكطريقة جتربة بااتخدام وايلة منها و 

حيث ُيطلب من املعلمني  learning Togetherوطريقة , PQ4Rطريقة , حتسني القرآن
 .هااًعا يف ااتخدامإبد أن يكون
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