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 ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُمْوَن َوالَِّذيَن الَ يـَْعَلُمْونَ 

 { 28}الزمر: 
 وُقل رَّبِّ ِزْدِن ِعْلًما 

 { 114}طه : 
 م صدق هللا العظي

 
 قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه :

َا ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكْم"  "ِاْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإَّنَّ
 تـََعلَّْم، فـََلْيَس اْلَمْرُء يـُْوَلُد َعاِلًما 



 و 

 إهداء:
املكرم   -١ أيب  هوتهمس   املكرمة  وأمي  بنورينصيب  إل  أن  ،  ڠول۬كارين  هللا  لعل 

 حيفظهما وأبقهما يف سالمة الدينا واآلخرة. 

أنواع  -٢ علمون  قد  الذين  احلكومية،  اإلسالمية  الرانريي  جامعة  يف  أساتذيت  وإل 

 العلوم املفيدة وأرشدون إرشادا صحيحا، هلم ابلكثري تقديرا وإجالال. 

شكر  -3 أقول  احلكومية.  اإلسالمية  الرانريي  جامعة  يف  زمالئي  مجيع  جزيال  وإل  ا 

خري   هللا  جزاكم  العلمي،  البحث  هذا  لكتابة  تشجيعي  يف  مساعدتكم  على 

 اجلزاء.   



 ز 

 ر شكر وتقدي

 
جعل اإلنسان يف أحسن تقومي والذي قال يف كتابه   الذياحلمد هلل رب العاملي  

تعقلون". لعلكم  عربيا  قرآان  أنزلناه  إان  األانم حممد   الكرمي"  والسالم على سيد  والصالة 
 الكرم.  ذوي  عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلى هللا

" املوضوع  الرسالة حتت  من كتابة  وعونه  الباحثة إبذن هللا  انتهت  استخدام  فقد 
بـــــ Balai Al-  كتاب القراءة امليسرة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة )دراسة جتريبية 

Aceh Besar Quran Darul Hasanah)ال لكلية  قدمتها  اليت  على  "  للحصول  إمتاما  رتبية 
 احلكومية اإلسالمية بندا أتشيه.   يف علم الرتبية جبامعة الرانريي  (S.Pd)شهادة 

الدكتوراندا   الباحثة لفضيليت املشرفي احملرتمي مها  شكرويف هذه الفرصة اجليدة ت
املاجستري املاجستريو   محدية،  أوقاهتما  ي اللذ  سبحان،  أنفقا  قد  الرسال  لإلشراف ن  ة  هذه 

 من بدايتها إل هنايتها، عسى هللا أن جيزيهما أحسن اجلزاء. 
وعميد كلية  تشكر  مث   العربية  اللغة  التعليم  قسم  لرئيس  الشكر  خبالص  الباحثة 

املكرمي الذين قد علموها    األساتذةالرتبية وأتهيل املعلمي ومدير جامعة الرانريي ومجيع  
صحيح إرشادا  وأرشدوها  املفيدة  العلوم  ملديرأنواع  وكذلك  الكلية  هذه  يف   وأساتذة  ا 

Aceh Besar Quran Darul Hasanah-Balai Al  .الذين قد ساعدوها يف البحث 
احملبوبي   أصدقائها  جلميع  للمرحلة  وكذلك  العربية  اللغة  تعليم  قسم    ٧٢0١يف 

 جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية الذين قد ساعدوها بتقدمي بعض أفكارهم النافعة إل 
 إمتام كتابة هذه الرسالة، جزاكم هللا خري اجلزاء.

العميق والدعاء والرمحة للوالدين اللذين قد   رابلشك تشكر  وال تفوت الباحثة أن  
 ربياها ودعواها كل ليل وهنار، لعل هللا يباركهما وجيزيهما خري اجلزاء، آمي. 



 ح 

إلكمال هذه الرسالة من القارئي نقدا بنائيا واصالحا انفعا  الباحثة  وأخريا، ترجو  
للباحثة وللقارئي   اانفعالبحث  كون  يألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والنسيان وعسى أن  

 مجيعا.
حول وال قوة إال ابهلل العلي   حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املول ونعم النصري وال

 العظيم، واحلمد هلل رّب العاملي.
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Quran Darul Hasanah Aceh Besar-Balai Al    اإلسالمية الرتبية  هيئات  إحدى 

قراءة    .للمبتدئي تعليم  العربيةجيري  األطفال على    احلروف  املنهج  هذا  يعلم  الصويت.  املنهج 
الكتاب من ستة أجزاء.    ربط احلروف ابألصوات. اقرء. أتلف هذا  املدرس كتاب  ويستخدم 

القراءة. وترى  الطلبة احلروف يف وقت طويل ويتأخر فهم احلروف ومتييزها وتغريها يف  ويتعلم 
كتب الدرس    ه منإنّ تاج إل كتاب مقّرر آخر، منه كتاب القراءة امليسرة.  الباحثة أن املدرس حي

على فهمهم    الطلبةشرح املواد وتساعد    درسسّهل املوي  ل غرض وحتصيل التعليمإ  يؤثر   ةاجلّيد
التعلم. ابلبحث عن   عند  الباحثة  تقوم  الظواهر  هلذه  امليسرة    أتسيسا  القراءة  استخدام كتاب 

Quran Darul Hasanah Aceh -Balai Al  على مهارة القراءة )دراسة جتريبية بـــــ   لرتقية قدرة الطلبة

Besar.)    فهي الرسالة  هذه  أتليف  أغراض  على  وأما  القراءة فعال  لتعرف  استخدام كتاب 
الطلبة   القراءةمهارة    على  الطلبة  قدرة   لرتقية  امليسرة استجابة  على    .هاستخدام  على  والتعرف 

وجمتمع  . فهي دراسة جتريبية ابلتصميمات التمهيدية  ةها الباحثتليت استخدموأما دراسة البحث ا 
  طالبا. ٧5عددهم ، وكان  Quran Darul Hasanah Aceh Besar-Balai Alبـ البحث مجيع الطلبة 

استخدم   .طالبا  ١٢عددهم    األول  لصفال  طلبة  ةالباحث  توأخذ البياانت    ة الباحث  توجلمع 
القبلي والب النتائج فهيوورقة االستبانة  عديأسئلة االختبار  استخدام كتاب القراءة    أن  . وأما 

ت اجلدول أصغر  نتيجة    اعتمادا على  .القراءة  مهارة  على   الطلبة  قدرة   لرتقية   يكون فعاال  امليسرة
مردودا  (Ho)  الفرض الصفري  ويكون  ١١،3<9٢،4<٢0،٢  أو  احلسابالنتيجة ت  من  

مقبوال   البديل  الطلبةاستجا  أما .  (Ha)والفرض  امليسرة  اب  بة  القراءة  إجيابية، ستخدام كتاب 
   ٪.5،8٧املئوية حيث أن النتيجة 

رقم القيد : ١٧۰٢۰٢١٢٧ 
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Abstract 

 

The Title                 : The Use of the Al-Qiraah Al-Muyassarah Book for Reading 

Ability Development (Experimental Research at the Darul 

Hasanah Al-Quran Center Aceh Besar) 

 

 

Darul Hasanah Aceh Besar Al-Quran Center is one of the Islamic educational 

institutions for beginners. Learning to read Arabic letters at this Balai with a 

phonetic curriculum. This curriculum teaches students to associate letters with 

sounds. The teacher uses the iqra book which consists of six volumes. Students 

learn and understand the letters, distinguish them and understand the changes in 

their pronunciation. The researcher argues that teachers need other textbooks, 

including the Al-Qiraah Al-Muyassarah book. It is a good textbook that influences 

educational goals and helps facilitate teachers to explain the material and students 

understand it while learning. Departing from this problem, the researcher took the 

initiative to research "The Use of the Al-Qiraah Al-Muyassarah Book for Reading 

Ability Development (Experimental Research at the Darul Hasanah Al-Quran 

Center Aceh Besar)". The purpose of this study was to determine the effectiveness 

of the use of al-qiraah al-muyassarah book in developing students' reading skills 

and students' responses to this use. The method used by the researcher in this 

study is the Pre-Experimental Design Experiment method. The population in this 

study were all students of the Baitul Azhar TPA which opened 75 students, while 

the research sample was class I students who found 12 students. The instruments 

that researchers used in this study were tests and questionnaires. The result of the 

research is that the use of the al-qiraah al-muyassarah book in developing 

students' reading skills has proven to be effective. This is evidenced by the results 

that the T-test is greater than the T-table (2.20 < 4.96> 3.11) and The null 

hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis is accepted (Ha).. While 

the response of students to this learning is positive with an average value of 

87.5%. 

NIM            : 170202127 

Student Name         : Nurmajidah Rizky Banurea 
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Abstrak 

 

Pengembangan Kemampuan Membaca (Penelitian 

Eksperimen di Balai Al-Quran Darul Hasanah Aceh Besar) 

Peneliti   : Nurmajidah Rizky Banurea 

NIM    : 170202127 

 

Balai Al-Quran Darul Hasanah Aceh Besar merupakan salah satu lembaga 

pendidikan Islam untuk pemula. Pembelajaran membaca huruf Arab di Lembaga 

ini dengan kurikulum fonetik. Kurikulum ini mengajarkan santri untuk 

mengasosiasikan huruf dengan suara. Guru menggunakan buku iqra’ yang terdiri 

dari enam jilid. Siswa belajar dan memahami huruf, membedakannya dan 

memahami perubahan harakahnya dalam. Peneliti berpendapat bahwa guru 

membutuhkan buku teks lain, di antaranya buku Al-Qiraah Al-Muyassarah. Ini 

adalah buku pelajaran yang baik yang mempengaruhi tujuan dan pencapaian 

pendidikan dan memfasilitasi guru untuk menjelaskan materi dan membantu 

siswa memahaminya ketika belajar. Berangkat dari masalah tersebut, peneliti 

bernisiatif untuk meneliti tentang “Penggunaan Buku Al-Qiraah Al-Muyassarah 

untuk Pengembangan Kemampuan Membaca (Penelitian Eksperimen di Balai Al-

Quran Darul Hasanah Aceh Besar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektifitas penggunaan buku al-qiraah al-muyassarah dalam 

pengembangan kemampuan membaca santri dan respon santri terhadap 

penggunaan ini. Metode yang digunakan Peniliti pada penelitian ini adalah 

metode Eksperimen pre-Experimental Design. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua santri Balai Al-Quran Darul Hasanah yang berjumlah 75 Santri, 

sedangkan sampel penelitian adalah santri kelas I yang berjumlah 12 santri. 

Intsrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah tes dan angket. Hasil 

penelitian adalah penggunaan buku al-qiraah al-muyassarah dalam 

pengembangan kemampuan membaca santri  terbukti efektif. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil bahwa T-test lebih besar dari pada T-tabel (2,20<4,96>3,11) sehingga 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif diterima (Ha).. Sedangkan 

respon santri terhadap pembelajaran ini adalah positif dengan nilai rata-rata 

87,5%. 

Judul Penelitian : Penggunaan Buku Al-Qiraah Al-Muyassarah untuk 
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 الفصل األول 
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث -أ

القراءة إحدى املهارة املهمة يف اللغة العربية. التزال القراءة أهم الوسائل اليت 
إلينا مثرات العقل البشري وأنقى املشاعر اإلنسانية اليت عرفها عامل الصفحة  تنقل 

أي الربط    ،بيةتقوم على أساس تفسري الرموز الكتا  ،وهي غاية يف التعقيد  ،املطلوبة
اللغة واحلقائق ويربطها ابملعان  ، بي  الرموز  يتأمل  املعان   ،فالقارئ  تلك  يفسر  مث 
خرباته وفق  هذه    ،على  وراء  تكمن  اليت  احلقائق  القارئ  فيها  بي  عملية  وهي 

ومن اخلطأ أن    ،والبد هلذا البناء من أن يتصل ابخلربات لتفسري تلك الرموز ،الرموز
احلروف   متيز  قراءةنعد  ابلكلمات  النطق  تتضمن   ،وجمرد  ال  آلية  عملية  فتلك 

واملوازنة واالدراك  العقلية كالربط  العمليات  من  على كثري  تنطوي  اليت    ،صفاهتا 
ومهارات   ،واالبتكار  ،واالستنباط  ،والتنظيم  ،والتذكر  ،والتقومي  ،واالختيار  ،والفهم

الكلمة تعرف  منها:  الرئيسة كثرية  وا  ،القراءة  وتتفرع عن   ،والسرعة  ،لنطقوالفهم 
عملية   على  تساعد  اليت  املتضمنة  اللغوية  املهارات  من  جمموعة  املهارات  هذه 

 ١.التواصل اللغوي
تساعد   لغوية  الطلبةفالقراءة  ثروة  اكتساب  يف    ،على  وأداته  وسيلته  وهي 

يتمكن من    مكان يف هذا العامل ملن ال نه الوميكن القول: أب  ،الدرس والتعلم الذايت
على كل   االطالع  انفذة  فهي  القراءة  مقدمتها  ويف  األساسية  االتصال  مهارات 

النطق  ،جديد إتقان  أغالط    ،ووسيلة  عن  التنافس    الطلبة،والكشف  روح  وبث 
بينهم اآلخرين  ، فيما  عقول  إنتاج  مع  الكربى    ،والتفاعل  الصيحة  أن  نرى  لذلك 

 
إبراهيم يعقوب حممد منري حجاب،  ١ التميمي، بالل  التواصل  رافــــد صباح  اللغوية ودورها يف  املهارات 
 ١٧  ص. م(،  ٢0١5)بغداد: جامعة بغداد،  اللغوي، 
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مدارسنا يف  تدوي  أن  جيب  تنا  ،اليت  اليت  الصيحة  تلك  القسط هي  بتوجيه  دي 
حصص   خالل  من  التعليم كافة  مراحل  يف  القراءة  تعليم  إل  عنايتنا  من  األكرب 

للمطالعة املهارة.   ،خمصصة  هلذه  داعمة  إثرائية  برامج  تعليم   وإجراء  أهداف  فأما 
القراء حبيثتعليم    للمبتدئي   ةمهارة  أمسائها  من  بدالا  احلروف  ينطق    أصوات 

ينط مثّ  أّوال  الكلمة  واحدةحبروف  دفعة  احلروف  موصولة  ابلكلمة   فهذا   ،ق 
 ٢.مرحلة تعّلم احلروف نفسها الطلبةاألسلوب خيتصر على 

إحدى هيئات الرتبية  Quran Darul Hasanah Aceh Besar-Balai Al  كانت
  للصغار  الكرمي  القرآن  حتفيظ  هي  املؤسسةوكانت أغراض هذه    .اإلسالمية للمبتدئي

  الشرعية  العلوم  يف  الدروس   إعطاءو   وأصوله  اإلسالم  مبادئ  الراغبي  تعليمو  والكبار
لتحسياملختلفة العربية  احلروف  قراءة  تعليم  منها  قراءة .  القرآنقراءة    ،  تعليم  جيري 

العربية احلروف على    احلروف  ربط  األطفال  املنهج  هذا  يعلم  الصويت.  املنهج 
عرف على الكلمات ال ابألصوات. واملنهج الصويت يف الواقع أسلوب من أساليب الت 

ويستخدم    3يصبح منهجاا تعليمياا إال من خالل التأكيد الشديد على نطق احلروف.
املدرس كتاب اقرء. أتلف هذا الكتاب من ستة أجزاء. ويتعلم الطلبة احلروف يف وقت  

 طويل ويتأخر فهم احلروف ومتييزها وتغريها يف القراءة.  
إل كت حيتاج  املدرس  أن  الباحثة  القراءة  وترى  منه كتاب  آخر،  مقّرر  اب 
ال الكبسي هذا  إبراهيم  الفتاح  ألفه عبد  اجلّيد  ه منإنّ   . كتاب امليسرة.  الدرس    ةكتب 

على فهمهم   الطلبةشرح املواد وتساعد  درس سّهل املوي ل غرض وحتصيل التعليمإ ؤثري
التعلم. املبتكرة.    عند  النموذجية  التدرجيية  الطريقة  على  الكتاب  هذه    فإنيعتمد 

الطريقة يف تعلم قراءة القرآن الكرمي خاصة والقراءة عامة أثبتت جدواها وسرعة نفعها  
معرفة    يف املستوى األول  الطلبةمن خالل دفعات   ورمسها مث  بيان أمساء احلروف  يف 

الثالث   والضمةأي  أصواهتا ابحلركات  والكسرة  احلروف   ،الفتحة  أمساء  بي  وللتفريق 
 

 ٧0م(، ص.  ٢0٢0، الدار الثقافية للنشر: مصر) املهارات اللغوية، ، طلعت حسن زينب٢
اللغ ،  رافعي3 العربمهارات  تدريسها  يةة  الوصطى)  ، وطرق  اإلسالمية :  جاوى  سالتغا  ، للنشر  جامعة 

 55م(، ص.   ٢0١0
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، مث بيان كيفية القراءة املقطعة من خالل التدريب على احلركات  وأصواهتا أمهية كربى
وبعد ذلك بينت احلروف اهلجائية    التدريبالثالث مث بيان القراءة املوصولة يف نفس  

قبله   ما  مع  املد  ليقرأ كل حرف من حروف  املد  منفردا  مقطعامع حروف   4. واحدا 
ام كتاب القراءة امليسرة لرتقية استخد  أتسيسا هلذه الظواهر تقوم الباحثة ابلبحث عن
القراءة )دراسة جتريبية Quran Darul Hasanah -Balai Al  بـــــ  قدرة الطلبة على مهارة 

Aceh Besar.)   
 

  البحثأسئلة  -ب
 مسائل البحث كما يلي: ةالباحث ت فحدد ،اعتمادا على خلفية البحث

مهارة    على  لطلبةا  قدرة  فعاال لرتقية   يكون  استخدام كتاب القراءة امليسرة  هل -١
   ؟القراءة

امليسرة  على  الطلبةاستجابة    ما -٢ القراءة   على  قدرهتم  لرتقية  استخدام كتاب 
 ؟ القراءة مهارة

 
  البحثأهداف  -ج

 من هذا البحث هي:  ان ف هد تمادا على املشكالت السابقة فكااناع
  على  الطلبة  قدرة  لرتقية  استخدام كتاب القراءة امليسرة  فعال  التعرف على -١

   .القراءة مهارة
امليسرة  على  الطلبةاستجابة    التعرف على -٢ القراءة    لرتقية  استخدام كتاب 

 .القراءة مهارة على قدرهتم
 
 

 
إبراهيم الكبسي4 الفتاح  الثقافية :  عمان )  ، القراءة امليسرة،  عبد  السنة،  مؤسسة اإلمام زيد علي  (،  دون 

 ١ص. 
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 االفرتاضات والفروض  -د
استخدام كتاب القراءة  هذه الرسالة هي    يفعتمد عليها الباحث  ي  اليتاالفرتاضات  

 . القراءة مهارة على قدرة الطلبة يرقي امليسرة
 هذا البحث فهي:  يفوأما الفروض 

 مل يكن فعاال  استخدام كتاب القراءة امليسرةإن    (Ho) :الفرض الصفري -١
 .القراءة مهارة على الطلبة قدرة لرتقية

 لرتقية يكون فعاال استخدام كتاب القراءة امليسرةإن  (Ha)  :الفرض البديل -٢
 . القراءة مهارة على الطلبة قدرة

 
 أمهية البحث -ه

 :التايل الوجه على بياهنا فيأيت البحث هذا أمهية وأما
.  حل املشكالت املتنوعة اليت حدثت يف تعليم اللغة العربية  :املدرس  -

 . القراءة مهارة على الطلبة قدرةخاصة لرتقية 
الكتب    اللغوية  املهارات   يف  عجوزهم  الطلبة  يعلم:  الطلبة    - وقراءة 

 .العربية
ترق  الباحثة - الدراسة  هذه  إبجراء  الباحث  استفادة  معلومات  :  ية 

وتزويدها    يف سيطرة اللغة العربية  الباحثة على حبث املشكالت ومعرفة أنواعها 
وأسباهبا  النظريت  ختالف  قد  اليت  التطبيقات  وحوادث  املعامالت  بكيفية 

 وغريها. 
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 معاِن املصطلحات -و
 استخدام -١

استخداما. على وزن    -يستخدم  -استخدم "كلمة استخدام لغة مصدر من  
ال  من  خادمااستفعل  اختذه  معناه:  أحرف،  بثالثة  املزيد  الثالثي   5."فعل 
ما    استعملواصطالحا:   لغرض  النووية    انتفع شيأ  الطاقة  يستخدمون  به 

استعمال  هو  الرسالة  هذه  يف  ابالستخدام  املقصود  أما  سلمية.  ألغراض 
 كتاب القراءة امليسرة يف تعليم القراءة.   الباحثة

 
 كتاب القراءة امليسرة   -٢

و   يف  كتب  أحد  هو الكبسي.    القراءة،  تعليمتعلم  إبراهيم  الفتاح  عبد  ألفه 
املبتكرة.   النموذجية  التدرجيية  الطريقة  على  الكتاب  الطريقة يعتمد  فإن هذه 

يف تعلم قراءة القرآن الكرمي خاصة والقراءة عامة أثبتت جدواها وسرعة نفعها 
 6 .يف املستوى األول الطلبةمن خالل دفعات 

 
 ترقية  -3

ترقية معناها: رفعه وصعَّده.    –يرقي    –رقى  "مة ترقية لغة هي مصدر من  كل
واصطالحا أن ترقية هي ما زال يتنقل به   وأن يرفع حصول الدرس للتالميذ.

واملراد ابلرتقية   ٧. "من حال إل حال واليت مبعىن القوة على شيء والتمكن منه
لرفع كفاءة   املدرس  يقدمها  ال   الطلبةهنا حماوالت  للحصول  على  العربية  لغة 

 على األغراض املرجوة.
 

  ١990،  دار النهضة العربية للنشر والتوزيعمصر،  )أساس تعليم اللغة العربية وتعليمها،  دوالس مروان،  5
   ٢5م(، ص. 
 ١، ص. ... القراءة ، عبد الفتاح إبراهيم الكبسي6
معلوف٧ املعاصرة،  امل،  لويس  العربية  اللغة  الوسيط يف  املشروق،  )بنجد  دار  .  م(، ص  ٢003ريوت: 

٢٧6 
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 مهارة القراءة  -4

من   لغة هي مصدر    واصطالحا   8."مهارة مبعىن حذق  -ميهر  -مهر "مهارة 
يتم  "   ة ابلدق أن املهارة عبارة عن القدرة على القيام عمل من أعمال بشكل 

والسيطرة   جهد  واالقتصادوالسهولة  من  الفرد  يبذله  لغة "  9. "فيه  القراءة 
قرأمصدر   فعل  القى    -يقرأ  -من  او  فيه  ابملكتوب  نطق  مبعىن  وقرأان  قراءة 

ملية  عالقراءة هي  "وقال دكتور انيف حممود معروف،    ١0."النظر عليه وطالعه
يتم فيها ترمجة الرموز املكتوبة )احلروف واحلركات والضوابط(   عضوية نفسية 

هارة القراءة هنا  واملراد ابمل  ١١."إل معاىن مقروءة )مصوتة أو صامتة( مفهومة
أي  أمساء احلروف مث معرفة أصواهتا ابحلركات الثالث  قدرة الطلبة على  هي  

 . وللتفريق بي أمساء احلروف وأصواهتا ،الفتحة والكسرة والضمة
 

 حدود البحث  -ز
املوضوعي:   -١ الباحثةاحلد  القراءة   عن الرسالة  ذههب  حتدد  استخدام كتاب 

 . هارة القراءةامليسرة لرتقية قدرة الطلبة على م

Quran Darul Hasanah Aceh -Balai Al    بـــــ  الرسالة هذه حتدداحلد املكان:   -٢

Besar. 

فهو:  -3 البحث  هذا  يف  الزمان  السنة    البحث  هذا  الباحثة  ريجت  احلد  يف 
 م.   ٢0٢٢-٢0٢١الدراسة 

 
 

 ٧٧٧ص. .....، املنجد ، لويس معلوف8
   ٢١ص.   م(، ١9٧٧، )بريوت: دار العلم للماليي، ، مباحث علوم القرآنالصاحل صبحي9

   6١6ص. .....، ، املنجدلويس معلوف١0
العربية والطرائق تدريسه، انيف حممود معروف،  ١١ النفائس،    خصائص  ص.  م(،    ١998)بريوت: دار 

85   
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 السابقة  الدراسات -ح
رفقيرسالة   -١ ري  أ:  0١٧٢  ،روان  ابستخدام  القراءة  مهارة     سلوب تعليم 

CORE  دراسة)  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية حبر اهلدى كايل ابري ماالنق  
 (.ملدرسة املتوسطة اإلسالمية حبر اهلدى كايل ابري ماالنقاب ةجتريبي

 جلمع  املستخدمة  البحث  أدوات   أما  .اجتريبي  منهجا  ةالباحث  استخدمت
فاعتمد  النتيجة  أما.  باراالختو املقابلة  و املالحظة    على  ةالباحث  ت البياانت 

أسلوب  أن    هي الباحثة  تطبيق  نظرت    COREبعد  القراءة  مهارة  تعليم  يف 
الغالب   يف  هم  زائدون،  التعليم  عملية  حينا  التالميذ  محاسة  الباحثة 
النصوص   من  املقروء  فهم  يوجد  و  الدراسية  املادة  يفهموا  أن  يستطيعون 

  = اإلحصائي  نتيجة  التقدير  3القراءة.  نتيجة  من  =    ٪١املعنوي    أكرب 
مبعىن أن   0١3،٢=    ٪5وكذلك أكرب من نتيجة تقدير املعنوي    ٢،6٧8

1-H   استخدام أن  دليل  و هذا  مقبول.  البحث  فروض هذا  أن  أو  مقبول 
ابملدرسة    COREأسلوب   "ب"  الثامن  فصل  يف  القراءة  مهارة  التعليم  يف 

 املتوسطة حبر اهلدى كالباري ماالنق فعال.
 أن التشابه وجوه من احلالية والدراسات  السابقة تالدراسا بي العالقة
علىتمعا  ةالباحث   أن االختالف   وجوه من وأما.  اجتريبي  منهجا  دت 

السابقة تعليم   COREأسلوب  م  ستخدت  الدراسات  القراءة  يف   وأما.  مهارة 
 . مهارة القراءة يف تعليمكتاب القراءة امليسرة  مستخدت احلالية الدراسات 

تعليم مهارة القراءة   يفتطبيق طريقة القراءة السريعة  :  8٢0١  ،مرديان مجال -٢
 (. مبعهد دار األبرار بوىن ةجتريبي دراسة) للبنات مبعهد دار األبرار بوىن

 جلمع  املستخدمة  البحث  أدوات   أما  .اجتريبي  منهجا  ةالباحث  استخدمت
فاعتمد  النتيجة  أما.  االختبارو املقابلة  و املالحظة    على  ةالباحث  ت البياانت 

السريعة    هي القراءة  تطبيق  ألن    يفأن  جدا  جيد  القراءة  مهارة  تعليم 
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القراءة،   ويزداد حبهن يف  القراءة بسرعة  يستطعن على فهم نص  الطالبات 
 ابتباع الشروط املذكورة يف خطوات  تطبيق القراءة السريعة. 

 أن التشابه وجوه من احلالية والدراسات  السابقة الدراسات بي العالقة
علىتمعا  ةحثالبا   أن االختالف   وجوه من وأما.  اجتريبي  منهجا  دت 

السابقة السريعةم  ستخدت  الدراسات  القراءة  تعليم  طريقة  القراءة  يف  . مهارة 
امليسرة   مستخدت  احلالية الدراسات  وأما القراءة  تعليمكتاب  مهارة   يف 

 . القراءة
الرازي -3 القر :  ٢0٢0  ،فتح  مهارة  تعليم  التمييز يف  طريقة  مبدرسة تطبيق  اءة 

جاكرات األول  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية   ةجتريبي  دراسة)  الثانوية  مبدرسة 
 (.اإلسالمية احلكومية األول جاكرات

 جلمع   املستخدمة  البحث  أدوات   أما  .اجتريبي  منهجا  الباحث  استخدم
 هي   النتيجة  أما.  االختبارو املقابلة  و املالحظة    على  الباحث  البياانت فاعتمد

تعليم مهارة القراءة يعرف من   يجة علىنتأن   التمييز يف  تدل فعالية طريقة 
( معىن  ٢5639،٢أكرب من    44،4)  tabel-tأكرب من    t  –نتيجة اختبار  

مردود. وخالصته أن استخدم طريقة التمييز وفعال  H1مقبول و  H0هذا أن 
 .يف تعليم مهارة القراءة مبدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية جاكرت 

 أن التشابه وجوه من احلالية والدراسات  السابقة الدراسات بي العالقة
الدراسات    أناالختالف   وجوه من وأما .  اجتريبي  منهجا  د علىتمعا  الباحث
التمييزم  ستخدت  السابقة تعليم  طريقة  القراءة  يف   الدراسات  وأما.  مهارة 
 . ةمهارة القراء يف تعليمكتاب القراءة امليسرة  مستخدت احلالية

 طريقة كتابة الرسالة  -ط
فتطري وكتابتها  الرسالة  أتليف هذه  الباحثقة  الرتبية    ةعتمد  ماقررهتا كلية  على 

 هي: و وأتهيل املعلمي جامعة الرانريي، 
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.”  
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 لثاِن ا الفصل 
 اإلطار النظري 

 
 القراءة مهارة  -أ

 أمهيتهاو  القراءةمهارة مفهوم  -1
فيـه بـاملكتوب  النطق  أي  الكتاب  اقـرأ  يقال  وإن  قرأ،  مصدر  لغة   ، القراءة 

فالعي تكشفهنفالقراءة عملية بصرية أل البصر،  العي كآلة  تشرك  بي  ا  العالقات 
فقرة إل  فجملة  لتكون كلمة  برتكي  .احلروف  إلفالقراءة  والفكر  االهتمام  النص   ز 

مع إما دون صوت  والعي  البصر  وهذا جيري ابستعمال  لفهم مضمونه،   املكتوب 
 وإما بقول وذكر النص مع صوت دون أن يهتم بفهـم  . استفادة واستيعاب من النص

 ١٢. وذلك ما يسمى ابلقراءة اجلهرية املقروء
ا، وهذا هو املفهوم القراءة رموز املكتوبة من حروف وكلمات ومجل والنطق هب

للرموز املكتوبة، وتعرفها،  البصري    أو البسيط للقراءة، حيث يركز على اإلدراك  األل
فمن  بسيطة،  أو  سهلة  عملية  ليست  والقراءة  ابلفهم.  االهتمام  دون  هبا  والنطق 

ميكن تعريف   وابلتايل،  العقليخالهلا ميكن أن ميارس الفرد ألواان خمتلفة من النشاط  
أبهنا عملية عقلية عضلية انفعالية تشتمل على تعرف الرموز املكتوبة، والنطق    القراءة

خالهلا،   من  املشكالت  وحل  ونقدها،  وتذوقها،  وفهمها،  ابملادة    واالستماع هبا، 
إمساعيل  ١3املقروءة. القـراءة  وقال  تدل  أن  ما  إل  املكتوبة  الرموز  حتويل  عملية  هي 

النطق وأفكار عن طريق  القراءة عناصر  فمن.  عليه من معان  هنا نستخلص أن يف 
يف القراءة اجلهرية والوصول إل  أساسية وهي الرمز املكتوب واملعىن املكتوب واللفـظ

 ١4.املعىن مباشرة يف القراءة الصامتة

 
 ٢66ص.  ، ... جد املنلويس مألوف،  ١٢
 ١45ص.  م(،  ٢0١5، )القاهرة: عامل الكتب، تعليم اللغة العربية املعاصرة سعيد اليف،  ١3
 ١08ص.  (، ١995دار املعرفة اجلامعية، : اإلسكندرية ، )طرق تدريس اللغـة العربيةزكري إمساعيل،  ١4
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 كية بسيطة إل مفهوم معقد يقوم على أهنـايوالقراءة اصطالحا عملية ميكان
 ها:نسان بكّل جوانبتدخل شخصيته اإل أن نشاط عقلي يستلزم

 ـا، وهـذاهب كان تعليم القراءة يهدف إل التعرف على احلروف والكلمات والنطق -أ
اإلدراك   يف  يتمثل  ضيق  على    البصريالتعريف  والتعرف  املكتوبة،  للرموز 

والنطق  احلـروف يكن  هب والكلمات  فلم  املكتوبة  الرموز  ملعىن  الفهم  أما  ا، 
  .رأول األم يوجه له أي اهتمام يف

النفس حول   وغريه من املـربيي وعلمـاء   تورنديك   اهب قام  اليتونتيجة األحباث   -ب 
تعد ومل  وتطور،  القراءة  مفهوم  تغري  للفقرات  املتعلمي  قراءة  يف   األخطاء 

العملية   أصبحت    اليتالقراءة  بل  هلا،  فهم  دون  الرموز  بنطق  فيها  يكتفي 
هـي ا  القراءة  مفهوم  فأصبح  معقدة،  عقلية  هوعملية  على   "لقراءة  التعرف 

فان    ".هذه الرموز إل ما تدّل عليه من معان وأفكار  الرموز ونطقها، وترمجة
نتيجة .  يكون هناك معىن حافز للقراءة  التعلم إذا مل يفهم ما يقرأ فلن ومن 

القراءة  انلت  أن  للقراءة  اجليد  املفهوم  جمال   هذا  يف  عناية كبرية  الصامتة 
ابلقر  املتعّلقة  العقلية  البحوث  التفاعالت  ملعرفة  القارئ يف  هب يقوم  اليتاءة  ا 
 .أثناء القراءة الصامتة

السياسية  -ج للتغيريات  واخـتالف  واالقتصادية  االجتماعية ونتيجة   ءاآلرا، 
والسياسيي وغريهم، ظهر حتول جديد يف مفهوم القراءة يركز على  املفكـرين

 .القراءة النقدة
مثّ .  اهب وتعريف النطق  للرمـوز املكتوبـة،  البصريالقراءة اإلدراك   وحدد إبراهيم

الرتبوية، البحوث  بنتيجة  املفهوم  هذا  القـراءة  تغري  معىن  فكرية  هن أ  وصارت  عملية  ا 
ا  هت إل مدلوال  عقلية ترمى إل فهم، أي ترمجة الرموز املكتوبة والنصوص من الكلمات 
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الكاتب يريدها  اليت  األفكار  أساسـي.  من  مهارة  اللغـةفالقراءة  تعلـيم  يف  األجنبية   ة 
 ١5ها. وابلذات ملن أراد أن يطلع على تراث األمة اليت يتعلم لغت

أيـضا  القراءة  مفهوم  ويتضمن  وحركية،  ذهنية  عمليات  على  القراءة    تشتمل 
سلوك   ونقده وترمجتـه إل  للمقروء  القارئأربعة أشياء وهي األداء اللفظي السليم وفهم  

عمليات    اللفظـي هـو أول  األداء .عامل املعرفة عنصرا جيـداحيل مشكلة أو يضيف إل  
أو بـالنطق  أو سـرا  ويلفظه جهـرا  يقرأ نصا  القارئ، وهو أبن  يعمل  . ابلصمت  الذي 

ليكون علما   ، مث يستنبط مما فهم من الـنصاملقروءومع ذلك يستفيد القارئ من النص 
 . ومعرفة جديدة عنده

أ سبق  ما  على  بناء  املكتـوب،   اهنفالقراءة  الرمـوز  وهي  الثالثة  عن  ختلو  ال 
 نشاط حيتوي أيضا على عناصر آتية والقراءة عملية و  . واللفظوالفكرة يعربها الكاتب،  

 دمج لألفكار مـع أفكـار (  ٢)   استقبال بصري للرموز، وهذا يسمى ابلنقد  (١ (وهي
 أخرى أن القـراءة احلياة أي التفاعل وبعبارة    مستقبلا يف  هتتصور لتطبيقا(  3)  القارئ

  ١6. هي تعرف وفهم ونقد وتفاعل
القراءة هي  و  أّن  الناقة   املعىن مباشرة مـن  انتقالبعبارة أخرى كما رآه كامل 

 مباشـرة   املعانالصفحة املطبوعة إل عقل القارئ، أي أّن القراءة اليت تعّلمها هي فهم  
 القراءة هي وسـيلة مـن   عانمل والفهم العام   .وبطالقة من الصفحة املكتوبة أو املطبوعة

معلوماته تنمية  يف  اإلنسان  فكر  إثراء  على   .وسائل  تشتمل  حقيقة  فالقراءة  إذن، 
  :جانبي

على   (١ يشمل  ميكانيكيا  املكتوبة   االستجاابت جانبا  للرموز  الفيسيولوجية 
   .اهب الكلمات املنصوصة والنطق أي تعرف

 
 احلية األخرى لغري الناطقنياالجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات  إبراهيم محادة.    ١5

 5٧ص. م(،  ١98٧، )القاهرة: دار الفكر العريب، هبا
طعيمة،    ١6 أمحد  الناطقنيرشدي  لغري  العربية  وأساليبه تعليم  مناهجه  املنصورة، هبا  جامعة  )مصر:   ،  

 ١٧5ص.  (، م  ١989
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فهم   (٢ على  يشمل  عقليا  و   املعانجانبا  الكاتب  وتفسريها  فكر  حتصيل 
  .منه واالستفادةوربط كل ذلك ابخلربة السابقة للقارئ  عليه، وتقوميه واحلكم

  يبدا هكذا مفهوم القراءة أهنا أسلوب من أساليب النشاط الفكـري متكامـل  
هذه   حلّل  القراءة  يف  اإلنسان  أيخذ  مثّ  املشكالت  من  مبشكلة  اإلنسان  إبحساس 

ا هذه املشكالت من  يتطلبه  اليت  االستجاابت جبميع    ويقوم يف أثناء ذلك   املشكالت 
والقراءة هي مهارة استيعابية حيث تشتمل على عملية إجيابية   .وتفكري  وانفعالعمل  

فيهـا مطابقة    تـشرتك  مث  املكتوبة،  للكالم  البصري  اإلدراك  من  تبدأ  ذهنية  مراحل 
يف جمموعات مستقلـّة ذات   وتنظيم هذه الصوتيات  . ا الصوتيةهتملدلوال  الرمـوز الكتابيـة
صـريف إليه    ترابط  يهدف  الذي  املعىن  معرفة  من  القارئ  يتمكن  حىت  وحنوي، 

 ١٧. الكاتـب
القراءة مهارة  العقل   أمهية  إلينا مثرات  تنقل  اليت  الوسائل  أهم  القراءة  التزال 

واحلقائق،   اللغة  بي  الربط  أي  الكتابية،  الرموز  تفسري  أساس  على  تقوم  البشري، 
رئ يتأمل الرموز ويربطها ابملعان، مث يفسر تلك املعان على وفق خرباته، وهي فالقا

عملية بي فيها القارئ احلقائق اليت تكمن وراء هذه الرموز، والبد هلذا البناء من أن 
النطق   وجمرد  احلروف  متيز  نعد  أن  اخلطأ  ومن  الرموز،  تلك  لتفسري  ابخلربات  يتصل 

عملية   فتلك  قراءة،  من  ابلكلمات  على كثري  تنطوي  اليت  صفاهتا  تتضمن  ال  آلية 
والتذكر،   والتقومي،  واالختيار،  والفهم،  واملوازنة،  واالدراك  العقلية كالربط  العمليات 
والتنظيم، واالستنباط، واالبتكار، ومهارات القراءة الرئيسة كثرية منها: تعرف الكلمة، 

جم املهارات  هذه  عن  وتتفرع  والسرعة،  والنطق،  اللغوية والفهم  املهارات  من  موعة 
 ١8 .املتضمنة اليت تساعد على عملية التواصل اللغوي

 
 

  ١98١مكتبة لبنان،   لبنان:، )تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد،    ١٧
 99ص. (، م

املهارات اللغوية ودورها يف التواصل رافــــد صباح التميمي، بالل إبراهيم يعقوب حممد منري حجاب،  ١8
 ١٧ص.  م(،  ٢0١5)بغداد: جامعة بغداد،  اللغوي، 
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   القراءة أنواع -2
اجلهرية،  والقراءة  الصامتة،  القراءة  فهي:  أقسام  أربعة  إل  تنقسم  فالقراءة 

 والقراءة املكثفة، والقراءة املوسعة. 
 القراءة الصامتة   -أ

على عينيه وعقله فقط فينظر   القراءة الصامتة هي اليت يعتمد القارئ فيها
إل املقروء بعيني فاحصتي ويستوعب ما يقرؤه بعقله دون أن يتلفظ أو يهمس  

أبي كلمة بل حيرص على التأمل اجليد ببصره وحصر ذهنه    وشفته أو حيرك لسانه  
أبي مثري خارجي ميكن    لاالنشغايف املادة املقروءة واالنتباه لرتتيب أفكاره وعدم  

عم  يصرفه  االستسالم أن  عدم  القراءة  من  اللون  هذا  يتطلب  يديه كما  بي  ا 
  ١9للشرود الذهين أو التفكري يف شيء غري املادة املقروءة.

ألهنا حل  ومن هنا عرفنا أن القراءة عملية فكرية ال دخل للصوت فيها،
فيها ابلكلمات   الصوت  رفع  وليس  ودقة،  معانيها بسهولة  وفهم  املكتوبة  الرموز 

إضافيا، كما أن رؤية الكلب مثال كافية إلدراكه دون حاجة إل النطق  إال عمال  
 ابمسه، فكذلك رؤية الكلمة املكتوبة. 

هذه  ومن  هبا.  اخلاصة  املهارات  بعض  الصامتة  القراءة  تتطلب 
  ٢0املهارات: 

 الدقة والعمق يف الفهم.   -
 السرعة يف القراءة.   -
 تعرف الكلمات، وزيدة اللفظية.  -

راءة يف املرحلة املتوسطة، ويف هذا النوع كان الطالب ال  تستخدم هذه الق
حىت   ةابلسرعيبالون أسلوب القراءة وقواعدها ألن فيها يقرأ الطالب مواد القراءة  

 
احلالق  ١9 سامي  وعلومهاعلي  العربية  اللغة  مهارات  تدريس  يف  املرجع  احلديثة )،  ،  املؤسسة  لبنان: 

   ٢08ص.  ، (م  ٢0١0لكتاب طرابلس، ل
ص.  (  م  ١99٢، )ريض: دار املسلم،  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،    ٢0

١08   
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تفهم   القراءة عملية فكرية  القراءة. وهذه  ما تضمنته  القراءة بسهولة   معانيفهم 
 ودقة.  
 

 القراءة اجلهرية   -ب
لرموز املكتوبة إل رموز صوتية عن طريق النطق  القراءة اجلهرية هي حتويل ا

والشفتي  اللسان  الصوت وحتريك  تقوم على رفع  والفهم وهي  مع حسن األداء 
وتتطلب مهارات صوتية وإلقاء وإحساس )املهارات الصوتية واإللقاء واإلحساس(  

القراءة اجل لنا أن  يتبي  املفهوم  الكتاب، وهبذا  اليت قصدها  واملشاعر  هرية ابملزاج 
أصعب من القراءة الصامتة، ألهنا تستغرق وقتا أطول مما تستغرقه القراءة الصامتة 
النطق   جانب  إل  والعقل  العي  وهي:  نفسها،  املستخدمة  احلواس  وتستخدم 

  ٢١والصوت واإلدراك والفهم.
ومتثيل  األداء،  وإجادة  النطق  إلتقان  وسيلة  أحسن  اجلهرية  القراءة  وإن 

ن تنمي هذه املهارات بدون القراءة اجلهرية، ألن األداء الصويت املعىن، فال ميكن أ
يف القراءة يتحسن تدرجييا ابلتدريب، وال يتضح األداء إال بصوت مسموع، وال  

واحلركي.  الصويت  ابلتمثيل  بتوضيحها  إال  املعان  أكثر   ٢٢تعرف  اجلهرية  القراءة 
ه القراءة صوات مرتفعا عند  استعماال يف املرحلة االبتدائية أو املتوسطة، فتطلب هذ

عملية   اجراء  يف  القراءة  هذه  املعلم  استعمال  وكثر  الفصل.  يف  الدرس  قراءة 
 التدريس.  
 

 القراءة املكثفة   -ج
لبناء  للغاية  سهلة  ممتعة  قراءة كتب  الطالب  تطلب  املكثفة  القراءة 
  قدرهتم على القراءة بسرعة وطالقة. هتدف القراءة املكثفة إل مساعدة الطالب

 
   ٢١0ص. ....، املرجع. علي سامي احلالق،  ٢١
   ١١0ص.  .....، املهاراتأمحد فؤاد عليان،  ٢٢
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على رفع مستوى مهاراته يف القراءة أكثر من مساعدته على دراسة اللغة ذاهتا.  
والفهم   واملتعة،  سرعة،  بي  جتمع  قراءة  هي  للطالب  ابلنسبة  املكثفة  والقراءة 
ابسم  أحياان  املكثفة  القراءة  و"تعرف  القاموس.  إل  احلاجة  ودون  الصحيح، 

 لة.  القراءة املتدرجة أو القراءة الصامتة املتواص
 

 القراءة املوسعة  -د
قراءة نصوص طويلة   القراءة على   خارج الطالب    يطالعهاوتعتمد هذه 

الفهم.   لتعميق  الفصل  داخل  أفكارهم  أهم  وتناقش  املعلم،  من  بتوجيه  الفصل 
وفهم   حمتواه،  وقراءة  الكتب  من  يريد  ما  اختبار  على  الطالب  يتجرأ  وبذلك 

ا يف  ابملدرس  واالستعانة  الرئيسية  النقاش  قضايه  طريق  عن  تعذر  ما  ستيضاح 
 املوسع يف قاعة املدرس.  

 
 

 القـراءة مهارة  مـراحل  -3
القراءةهب يقصد يف  القدرة  ومستويت  طبقات  التمسك .  ا  ا  هب فيستحسن 

تبىن هذه املراحل علـى   .يف تعليم القراءة ملساعدة جناح أهداف تعليم القراءة  املدرس 
مسـتويت تعليم القراءة   طعيمـة،يف    قسـم جرتنـر .املستخدم عند تعليم القراءة  التـدرج

 23 :إل ثالث مراحل كاآليت
األول،   -أ للقراءة  ويهيئاملرحلة  التالميذ  املهارات  )استعداد (فيها  وتنمى   ،

لغوي  األساسية، التالميذ  رصيد  فيها  والنطق  .  ويتكون  التعرف  مرحلة  وهي 
بية وكثرة التكرار إل أن  تقدمي احلروف العر :  املدرس أبمور اتلية  حيث يسرتشد

متاما، مألوفة  احلروف    تصبح  جتريد  تدريبات  إل  بشكل كبري  وااللتفات 

 
أمحد    ٢3 الناطقني،  طعيمةرشدي  لغري  العربية  وأساليبههب تعليم  مناهجه  )مصر:ا  املنصورة،   ،    جامعة 

 ١٧٧ص.  (، م  ١989
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الكلمة ووسطها وآخرها، وعدم ترك أي لبس   والتدريب على أشكاهلا يف أول
اللغة   ام يف عقل الطالب هبأو غموض أو إ فيما يتصل ابلعالقة بي أصوات 

 .العربية والرموز املكتوبة يف النصوص
املرحلة املتوسطة، يتم فيها الرتكيز على اثراء مفردات التالميذ، وتنمية رصيده  -ب 

 وهي مرحلة.  ما  الرتاكيب اللغوية، وتتسـع أمامه موضوعات القـراءة إل حد  يف
القراءة من أجل الفهم حيث ينتقل الطالب إل قراءة أكثر عمقا حتت توجيه  

هذه املرحلة وهي أن يكون    فيستحسن املدرس أن يراعي أمور عند .املدرس 
املرحلة مثال،    البدء مبواد  الطالب  ثقافة  بسيطة من  بتقدمي حكاية  األول اي 

املفردات واملواد املعجمية اجلديدة تشد القارئ تدرجييا    وأن تتضمن املادة بعض
السياق، وأن تقدم املادة أكثر اتساعا وعمقا مع    حنو حماولة استنباط املعىن من 

ببس  وسهولتاالحتفاظ  واللغوي  هااطها  املعريف  الطالب  لنمو  وأن  .ومناسبتها 
مألوفة نصوص  من  املادة  ومعان    تكون  أفكار  مع حتمل  والرتاكيب  املفردات 

انحية اللغة والفكر، مث يعقبه تقدمي    غري مألوفة للتدرج يف تن مية القراءة من
   .هابقتوالفكرة عن سا قراءة إضافية أكثر اتساعا وعمقا من انحية اللغة

املرحلة املتقدمة، وهي االستقالل يف القراءة حيث يتدرب فيها التالميذ على  -ج
م ذاتيا، ويتعلم كيف يستخدمون القوامس ويبدؤون أول خطوات  هتمفردا تنمية

القـراءة  االستقالل الدرس   .يف  مرحلة  أو  املكثفة  القراءة  مرحلة  وهي 
دف القراءة  . هتوقراءة واسعةهذه املرحلة قراءة مكثفة    فتجري يف .والتحصيل

القراءة من أجل تعميق دراسة اللغة وزيدة الكفاءة   املكثفة إل تكشيف نشاط 
هذه ها.في يف  يتدربون  اللغوي،   فالطالب  الرتكيب  صعوبة  تفسري  القراءة 

والقدرة اللفظية،  الثروة  جماالت  املعلومات،    مهها  وتوسيع  عن  البحث  على 
وف الق  همهما.ودراستها  يف وأما  االنطالق  جتويد  إل  فتهدف  الواسعة  راءة 

يف والدقة  السرعة،  مع  التأملية    القراءة  من  القراءة  مهارات  ولتأكيد  الفهم، 
والفاحصة للطالب  .والتحليلية  ماهرين يف    فينبغي  املرحلة أن يكونوا  يف هذه 
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الكتب واملطبوعات األخرى، ويف    البحث عن احلقائق واملعلومات واألفكار يف
املعلومات   حتديد تيار من  بعينها وسط  الصحف   معلومة  واألفكار، ويف فهم 

ابلقراءة املشهور  أو  اخلاطفة  النظرة  طريق  عن  فاملهاراتن   .السريعة  املطبوعة 
تتحقق من خالل    األوالن تتحققان من خالل القراءة املكثفة، واملهارة الثالثة

  ٢4. القراءة الواسعة
ميلك اليت  واملادة  القدرة  حيث  ت ومن  فهناك  التالميذ  ويسمى  قها  آخر  سيم 

هذه املراحل تظهر لنا أنه ال بد من أن يسلكها التالميـذ  .  التدرج يف القراءة  مراحل
 :على أحسن القراءة، فهذه هي املراحل املقصودة للحـصول

وهي  -أ أنواع  على  التالميذ  يتدرب  املرجلة  هذه  ويف  للقراءة،  االستعداد    مرحلة 
األ إدراك  على  التالميذ  التدريب  تشجيع  على  والتدريب  بينها،  والتمييز  لوان 

حماكا  على أو  عنها  ابحلديث  واألشكال  الصور  وتدريب هتوصف  ابلرسم،  ا 
على أمهية   التالميذ  على  التالميذ  وتعويد  الشمال،  إل  اليمي  من  القراءة 

 . احلصول على الكتاب 
التعر  -ب  مهاريت  التالميذ  فيها  يتعلم  مبسطة،  مادة  قراءة  الكلمة  مرحلة  على  ف 

 . على اجلملة وفهمهما وكذلك التعرف على احلروف وجتريدها والعرف وفهمها
مرحلة التقدم السريع، يتدرب فيها التالميذ مهاريت التعرف والفهم يف القراءة  -ج

 . والنطق يف القراءة اجلهرية عموما
 وادمرحلة القراءة الواسعة، تتسع جماالت القراءة يف هذه القراءة لتشمل بعض امل -د

يدركها  اليت  االجتماعية  املشكالت  وكذلك  الكبار  بي  الشائعة  املبسطة 
 ٢5.هذه املرحلة التالميذ يف

 
)اململكة العربية السعودية: جامعة أم  ،  تعليم اللغة العربية للناطقني ابلغات أخرى  حممود كامل الناقة،  ٢4

 ٢١١  .ص ،(م  ١985القرى، 
العربيةعلي أمحد مدكور.    ٢5 اللغة  والتوز ،  تدريس فنون  للنشر    ، ( م  ١99١يع،  )الريض: دار الشواف 
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تعليم مهارة القراءة، فكل طبقة  تقسيم املراحل السابق يساعد املدرس يف 
مأهدافا    ميلك  الطريقـة  خاصة  وكذلك  أفكارهم،  وتنمية  التالميذ  لسن  ناسبة 

يف خمت  املـستخدمة  املراحلالتعليم  بي  بت .لفة  ملدرس  ا  يعتمد  أن  قسيم  فينبغي 
تعليم لنجاح  السابق  القراءة  املراحل  التعليم تدرجا  و  .مهارة  يدلنا على أن يف  هذا 

تناسب لتنمية قدرة التالميذ إل أن يصل أهداف  يرشد املدرس ويسهله إلقـاء مـادة 
املقـصودة مثـل.  التعليم  م  فالتـدرج  القراءة  مادة  الصعوبة استخدام  إل  السهولة  ن 

 .يف كّل املرحلة من املراحل ابلقدر الذي يتناسب مع قدرات التالميذ
 

 القـراءة مهارة تعليم  طرق -4
التـدريس أساليب، وإجراء   علىضمن الطّريقة  تت   ات، وما يستخدمه من مادة 

امل الطريقة مزايها ونقصا .عينةوالوسائل  يوجد طريقة مثلى، إذ لكل    مناا، وإهنوإنه مل 
والظروف واألهداف  والبيئات  الطاّلب  أحوال  وتناسب  لكـل  .تالئم  بـد  ال    فلـذلك 

أ الطالب املدرس  التدريس وحباجة  أو األنسب ملوقف  املناسبة  الطريقة  قال  .  ن خيتار 
  :أّن الطرق لتدريس القراءة خمتلفة ومتنوعة، وهي: احلديدي

 ة الرتكيبيالطريقة اجلزئية  (أ
اذن فعلى املدرس    ٢6.اء قراءة احلرف إل قـراءة الكلمـةبدهذه الطريقة جتري إب

قراءة تدريب  إل  خيطو  مثّ  فحرف  حرف  تصويت  فكلمة تعليم  سيحصل  ف.  كلمة 
 .الطالب على استيعاب تصويت احلروف من خمارج كّل منها

 والطريقة الكلية التحليلية (ب
عددا مناسـبا م  ماملتعللة إل درجة يعرف معها  تبدأ بتعليم قراءة الكلمة أو اجلم

والنظر  مـن الرؤية  معرفة  أحرف  .  الكلمات  إل  واجلمل  الكلمات  حتليل  إل  مثّ 
 .وأصوات 

 

، هبا  الناطقنياالجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغة احلية األخرى لغري  إبراهيم محادة،      26
 ١5١  ، ص.(م  ١98٧)القاهرة: دار الفكر العريب، 
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 والطريقة اهلجائية التقليدية  (ج
منفردا وامسه  بصوته  احلرف  قراءة  املدرس  احلروف    ،يعّلم  من  تشكل    اليتمثّ 

   ٢٧ .كلمات ومجال  تعلمها
تنقسم بنظر    لتدريس القراءة  أن الطريقة:  تدريس فنون اللغةكور يف  د ويرى م

للمبتدئي،    طرائق تدريس القـراءة ،إل مرحلة تعليمها وهي تنقسم إل قسمي، األول
املبتدئيو  لغري  القراءة  تدريس  طرائق  الطرائـق  .الثان  مجيع  تصنيف  اليت   وميكن 

   :إل طريقتي أساسيتي للمبتدئي استخدمت يف تعليم القراءة 
   ةالرتكيبيالطّريقة  (أ

بتعليم احلروف اهلجائية أبمسائها أو أبصوا بتعليم اجلزئيات، كالبدء  ا مّث  هتتبدأ 
تتألف منها، أي أن هذه   تنتقـل تعليم املقاطع والكلمات واجلمل اليت  بعد ذلك إل 

الكربى  الطريقة الوحدات  إل  وتنتقل  ممكنة  وحدات  أصغر  من  وملا كانت  .تبدأ 
ال بذا  اجلزئيات  هلا  فإنهتمعىن  معىن  ا  على  البدء  يف  تركز  ال  الطريقة  وهذه   .هذه 

وطريقة اهلجائية  .  من الطريقتي ومها الطريقة اهلجائية والطريقة الصوتية  الطريقة تتكـون
علـى اهلجائية أبمسائها   تطلق  احلروف  الطفل  تعليم  على  تقوم  وهي  األجبدية  الطريقة 

بتعليم الطفل أصوات احلروف بدال من أمسائهـا   .ابلرتتيـب تبدأ  وأما الطريقة الصوتية 
مثل  حبيـث القراءة  أوال على  الكلمة  بكلمـة   "ع- ر- ز "ينطق حبروف  ينطق  ، مث 

واحدة  موصـولة دفعة  يتم .احلروف  الكلمة  القراءة  على  التدريب  علـى   وكان  عادة 
ذكر:  اأَليت  النحـو على  الّطالب  املدرس  بنفس    يدور  القان  األول  احلرف  صوت 

، مث بضم  )ن فتحة ن (، مث احلرف الثالث بنفس األسلوب  )ز فتحة ز (  األسلوب 
بعضها وتنتهي العملية بقراءة الكلمة من غري ذكر األمساء احلروف اليت   احلروف اليت

 (.وزن (هاتتألف منـ 
 الطّريقة التحليلية (ب 

 

احلديدي،     27 العرب، علي  لغري  العربية  اللغة  تعليم  للطباعة   مشكلة  العريب  الكتاب  دار  )القاهرة: 
 ١5١ .ص ،سنة( دوننشر، وال
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  زاء أو عناصر أصغر، فإذا بـدأتوهي تبدأ بتعليم وحدات ميكن جتزئها إل أج
وضـعها  ميكن  هذا  وعلى  واصوات  حروف  إل  ردها  ميكن  فانه  ابلكلمة   الطريقة 

حتللها    وملا كانت هذه الطريقة تبدأ ابلكلمات، مث بعد ذلـك .  موضعها موضع التحليل
هذه الطريقة   إل أجزائها مث تعيد تركيبها، وملا كانت هذه الكلمات ذات معىن، فـإن

 . ز على املعىن منذ البدايةترك
الطريقة   :ورأى طعيمة القراءة هـيأن  تعليم  تناسب يف  التوليفية   اليت  الطريقة 

الكلمات حتليال    حتلل هذه الطريقة.  اليت جتمع مزاي كل من الطريقة التحليلية والرتكيبية
تركيـب كلمـات  مث  برموزها،  وربطها  احلروف  أصوات  لتمييز  هذه    صوتيا  من  جديدة 

السهلة مث حتللـها .حلروفا بتأدية اجلمل البسيطة أي  الطريقة  ا  هتإل كلما  فتبدأ هذه 
 ٢8. اليت تتكرر كثريا فيها، مث حتلل الكلمات إل مقاطع وصوال إل احلروف

بي   الدرس  حيث  حسيومن  على  يف    طه  املدرس  أيخذها  اليت  اخلطوات 
والقراءة   رتيبا وهي التمهيد،تتكون هذه اخلطوات من مخسة أنواع ت  ٢9.القراءة  تدريس

. اجلهرية للطلبة، والدروس والعـرب  والقراءةللمعلم، والقراءة الصامتة للطلبة،    النموذجية
املدرس يف التمهيد حملة عن حياة كاتب النص خمتصرا، أو يقدم املدرس قصة أو    يقـدم 

بتقدمي أس.  عالقة ما ابلدرس   حادثة هلا ئلة تتطلب أو ميهد املدرس مبشاركة الطالب 
 .رسون فيهمبوضوع الدرس الذي سوف يد إجابة هلا عالقة

القراءة     قراءة    ةالنموذجيمث  املوضوع  املدرس  يقرأ  أبن  وهي  للمدرس، 
أل   .ةالنموذجي األخطاء  من  خال  صحيح  أبسلوب  املادة  املدرس  سوف هنفيقرأ  ا 

سـيئا انطباعـا  أبسلوب   .للطالب   يعطي  املدرس  يقرأ  أن  ينبغي  حيث وكذلك  مؤثر 
كيفية أداء القراءة بي املوضوع الذي يتحدث عن احلماسة   يستطيع الطالب أن يفرقوا

 
اللغة    طعيمة.  رشدي أمحد   28 ابلتعليم األساسيمناهج تدريس  دار الفكر العريب،   :القاهرة(  ،العربية 
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اإلنسانية مثال، وبي املوضوع يف املناجاة الروحية والتهذيب   العالقـات   يتنـاولوالذي  
النـرب.  الديين يف  القراءة  وكذلك  املعىن خالل  متثيل  ويف  الصوت،  متثيل  .ودرجة  فإن 

يـؤ  اسـتيعاب املعىن  إل  قراء  دي  الطالب حبيث أتيت  من  الالحقة صحيحة  هتاملقروء  م 
 .إل حد ما

   . مث القراءة الصامتة للطلبة، وهي أبن يقرأ الطالب املادة دون مهس أو صوت 
العمليات   حصول  إل  تؤدي  ألنه  التام  ابهلدوء  القراءة  العليا،   العقليةفتصف 

وقته  واالسرتسال يف  واجنازها  احملددابلقراءة،  عند   .ا  غريب  املادة  أن  يعرف  فمما 
حيـث املدرس هنيلتقو   الطـالب  من  مرة  ألول  من  .  ا  لفهمها  وقت  إل  حيتاجون  فهم 

من املدرس يفيد    ةالنموذجيفوقوع القراءة الصامتة بعد القراءة    .ا اجلهريةهتحيث قراء
 . دهمحيث صحة القراءة والفهم وعدم األخطاء عن كثريا ويؤثر أتثريا اتما من
 . للطلبة، وهي أبن يقرأ الطالب املادة أو النص قراءة جهريةة  مث القراءة اجلهري

يلتزم أن  جيب  شروط  حبجة  هب  وهناك  يقرأ  الذي  الطالب  يقاطع  أال  وهي  املدرس  ا 
إل   تصحيح يؤدي  فالتعيي  ابلتعيي،  وإمنا  ابلدور  القراءة  تكون  واال  األخطاء، 

لب قد يفاجأ ابلطلب للقراءة ألنه يف هذه احلالة فكل طا .للقراءة  استعداد كل طالب
ومن املستحسن أن يشارك الطالب مجيعهم يف عملية  .للقراءة  يكون متابعا ومتـهيئا

 . القراءة

 ويف القراءة اجلهرية يستحسن للمدرس أن خيللها بعمليات مثل إعطـاء بعـض

العبارات،   بعض  وشرح  الكلمات،  معان  بفهم  تتعلق  اليت  املعان  األسئلة  وتناول 
 وال  . وأهم األفكار، وإعطاء الفكرة الرئيسية اليت يدور حوهلا الـنص أو املـادة  الرئيسية
األخطاء  ينـسى تصحيح  وهو  اجلهرية  القراءة  يف  األهداف  أهم  أخطأ  .  املدرس  وإذا 

القراءة فيصحح املدرس إما من انحية القواعد، أو يف طريق األداء، أو يف    الطالـب يف
 . املعىن، أو يف عدم مراعاة عالمات الرتقيم متثيـلعـدم 

مقـررات  املدرس  ويوضح  يشرح  أبن  وهي  والعرب،  الدروس  األخرية  اخلطة   مث 

  وهذا جيري مثال إبعطـاء أسـئلة  .املوضوع وأهدافه أي مضمون النض يرميها الكاتب
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الطالب   يكتسب  حبيث  الطالب  حبياة  املوضوع  وتعليق  املقروء،  ابلنص  مما تتعلق 
سلوكهم   يقرؤون من  جزءا  ذلك  يصبح  أبن  عليهم  أتثريه  يف  أو  ثقافتهم،  زيدة  .  يف 

هي خالصة النص من حيث املضمون والعربة أو الفكرة اخللفية تستدعى   فهذه اخلطـة
الكاتب لنيل األهداف   .إليها  القراءة  تعليم  اليت جتري يف عمليات  فتكمل اخلطوات 

التمهيد  من  مث   لنموذجيةاوالقراءة    املقصودة  اجلهرية  مث  للطالب  الصامتة  والقراءة 
 . الدروس والعرب

التعليم يف القراءة    حيث قسم خطوات  حممد هاشم رين: وأكد ذلك ما ذكره  
وقراءة النموذجية،  املدرس  وقراءة  واملقدمة،  التمهيد  من  أمور  عدة  الطالب    إل 

املعىن، واخلامتة الطالب اجلهرية وشرح  تفصيليا 30. الصامتة، وقراءة  أنه ذكر  لكل   إال 
التنـشيط  ووسائل  والتحية،  ووقته  املدرس  دخول  التمهيد كيفية  يف  ذكره  مثل   منها 

 . والتشويق، وخالصة املقال، وأسئلة، ووسائل اإليضاح
تـصحيح  املقروء لكل طالب، وقواعد  الطالب اجلهرية مقدار  قراءة   وذكر يف 

وآدا وكيفية  هباألخطاء  االستجواب،  وكيفية  املعـان ا،  دفـاتر  مـن  واإلفادة    الشرح، 

العمليـة  .واملعاجم والفوائـد  واخلالصة،  واالختبارية،  التلخيصية  األسئلة  اخلامتة    ويف 

  ا تـساعدهن فهذه هي اخلطوات املطلوبة عند تدريس القراءة، إ .وحتديد الواجب البييت

 . القراءةاملدرس كيفية اإلجراءات والعمليات الصحيحة لتحقيق أهداف تدريس 
 

 القراءة امليسرة  كتاب  حملة -ب
 ابلكتاب تعريف  -1

كتب الدرس   ه منإنّ   كتاب القراءة امليسرة ألفه عبد الفتاح إبراهيم الكبسي.
املبتكرة،اجلّيد النموذجية  التدرجيية  الطريقة  على  الكتاب  ويعتمد  غرض إ  ؤثرت  ة  ل 

 فهمهم عند التعلم.على    الطلبةشرح املواد وتساعد    درس سّهل املوي  وحتصيل التعليم

 

وآخرون   30 رين  هاشم  اإلسالميةأ  ،حممد  الرتبية  تدريس  )القاهرةساليب  املفتوحة،   :،  القدس  جامعة 
 8١  .ص ،(م  ٢008
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وتندرج    3١  .تعلم قراءة القرآن الكرمي خاصة والقراءة عامةكتاب القراءة امليسرة لإن  
 خطواهتا كاآليت:

تدريب الطفل على قراءة األحرف العربّية كّلها، كّل حرٍف على حدة، مع   -
 مراعاة تسكينها. 

ابلّشك - ميّدها  حبيث  ي(،  و،  )أ،  وهي  املّد  أحرف  على  الطفل  ل  تدريب 
تعليمه   جيب  واملّد،  األحرف  قراءة  الّطفل  تعّلم  بعد  القراءة.  عند  املناسب 
كيفّية ربط حروف املّد مع بعضها البعض، مثل )اب، بو، يب( ألهنا تساعده 

 على الفهم بشكٍل أسرع وأفضل.  
منها،  - الّتمكن  وبعد  البعض،  بعضهما  مع  حرفي  ربط  الطفل كيفّية  تعليم 

 ات، مثل )خايل، ابيب، مسجد، كتاب(. مساعدته يف هتجئة الكلم
ترسيخ املعلومة بذهن الّطفل عن طريق إعداد أوراق عمٍل يومّيٍة تتعّدد فيها  -

 الكلمات، لتهجئتها كّل يوم.  
)الصاّلة،   - مثل  واحد،  التعريف كحرٍف  )ال(  قراءة  على  الطفل  تدريب 

 الكتاب(.  
 تعليم الّطفل على قراءة األحرف الّساكنة، وهتجئتها.  -
بعد املراحل التدرجيّية السابقة يف تعليم الطفل للقراءة، يبدء تعليمه على قراءة   -

 .كلمة كاملة وتقطيعها، )مثال: املعّلمة: ال م عّل مُة(
 

 الكتاب  حمتوايت -2
الثالث   مــــن  يتكـون ابحلركات  أصواهتا  معرفة  مث  ورمسها  احلروف  أمساء  بيان 

أمساء احلروف وأصواهتا أمهية كربى، مث بيان  وللتفريق بي    (الفتحة والكسرة والضمة)
القراءة   بيان  مث  الثالث  احلركات  على  التدريب  خالل  من  املقطعة  القراءة  كيفية 

وبعد ذلك بينت احلروف اهلجائية مع حروف املد ليقرأ    التدريباملوصولة يف نفس  
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قبله   ما  مع  املد  حروف  من  حرف  احلر   مقطعاكل  مث  منفردا  الساكنة   وفواحدا 
فاملنونة فاملشددة كذلك عقيب كل درس مترين على كيفية القراءة املقطعة واملوصولة  

قراءة مهزة الوصل ومهزة القطع    انيوحبسب املدروس فقط حىت وصلت إل ب  ابلتدرج
الشريف   املصحف  مصطلحات  بعض  وذكرت  الشمسية  الم  وال  القمرية  الم  فال 

بتدر  الطريقة  هذه  وختمت  القراء  يباهلامة  فاملوصولةعلى  املوصولة  املقطعة  3٢  . ة 

 
 ١، ص. ...القراءة ، عبد الفتاح إبراهيم الكبسي3٢
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 الفصل الثالث 
 إجراءات البحث احلقلي 

 منهج البحث -أ
وهو منهج البحثي   إن املنهج الذي تعتمده الباحثة عليه هو البحث التجرييب

)املتغري املستقل( على   العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن يعرف أثر السبب
األ له  الذي  التابع(  )املتغري  الطبيعية. النتيجة  العلوم  تقدم  يف  اجللي  وختصص  33ثر 

 (Pre Experimental Designs) الباحثة هلذا البحث التجرييب التصميمات التمهيدية

عتمد الباحثة على تصميم اجملموعة الواحدة مع  يو وهو قسمت من البحث التجرييب،  
يف   يقال  أوما  وبعدي  قبلي  Test -Test, Post-One Group Pre  اإلجنليزيةاختبار 

Design  أي يتم إجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى يف    من نوع حبث متهيدي.  وهي
مقرر القواعد قبل إجراء التجربة، مث يطبق طريقة التعليم، ويف هناية الفصل الدراسي 
جيرى هلم اختبار بعدي ليتبي مدى الفرق بي درجيت االختبارين القبلي والبعدي. 

 34تايل:وأتخذ الباحثة القانون ال
 

 
 : اجملموعة التجريبية  ت 
 : االختبار القبلي  ١خ
X التجربة : 
 : االختبار البعدي  ٢خ
 
 

 
 

كتبة  املالريض:  )   الطبعة الثانية،،  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية  د العساف،صاحل بن مح 33
 . 303( ص. ۲000 العبيكان،

 . 3١5  ص. املدخل...،  د العساف،صاحل بن مح  34

 ۲خ     x ١خ ت
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 جمتمع البحث وعينته  -ب

ميكن    واحدة  خصائص  هلم  الذين  األفراد  مجيع  هنا  ابجملتمع  يقصد 
الطلبة    35مالحظتها، البحث هو مجيع  Quran Darul -Balai Alبـ  واجملتمع هلذا 

Hasanah Aceh Besar  الباحثة منهم كالعينة    ت فأخذ  طالبا.  ٧5عددهم  ، وكان
ال  الطلبةوهي     ل ص فال  طلبة  واختار.  طالبا  ١٢عددهم  وكان    األول  لصفمن 
هي   .القراءةعلى    عاجزون  ألهنم  األول العينة  الختيار  هبا  قامت  اليت  الطريقة 

أو تلك الطريقة العمدية حيث أن االختيار خربة الباحثة ومعرفته أبن هذه املفردة  
 36متثل جمتمع البحث. 

 
 طريقة مجع البياانت وأدواهتا  -ج

 جلميع البياانت اليت يتعلق هبذا البحث تستخدم الباحثة األدوات التالية:
 االختبار   -١

  اليت  البياانت  جلمع  يستخدمها  أن  متكن  اليت   األدوات  من  أداة   االختبار  إن
إليها   تقدمي   الباحثة  وتقوم .  فروضه  حتقيق   أو   البحث  أسئلة  إلجابة   حيتاج 

ذلك   للطلبة  االختبار .  القراءةمهارة    يف  جناحهم  مدى  ملعرفة  الصف   يف 
االختبار   واالختبار  القبلي  االختبار  أي  مرتي،  االختبار  وهذا  البعدي 

امليسرة    قبل  أي  التجربة  إجراء  قبل  خيترب   القبلي القراءة  استخدام كتاب 
القراءة مهارة  على  الطلبة  قدرة    لتحديد   االختبار  اهذ  وغرض.  لرتقية 

الدراسي  مستوى   خيترب   البعدي  االختبار  وأّما قبله.  الطلبة  لدى  التحصيل 
استخدام كتاب القراءة امليسرة لرتقية قدرة   انتهاء بعد أي   التجربة إجراء بعد

 

)القاهرة: دار النشر للجامعات،  مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية، رجاء حممود أبوعالم،   35 
 ١60م( ص. ٢0١١

 99ص.  ، ...املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف،   36 
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  التحصيل   لتحديد مستوى  االختبار  هذا  وغرض.  الطلبة على مهارة القراءة
  .بعده الطلبة لدى الدراسي

 
 انة االستب -٢

وهي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة  
عليها   اجمليب  من  ويطلب  لإلجابة  بفراغ  أو  اآلراء  أو  إبجابتها  مزودة 
هو   أنه  يعتقد  ما  أو  منها  عليه  ينطق  ما  أو  مهما  يراه  ما  إل  اإلشارة 

 3٧اإلجابة.
االستبتف ورقة  بتقسيم  البحث  هذا  يف  الباحثة  على  قوم  ملعرفة   الطلبةانة 

امليسرةعلى    ماستجابته القراءة   مهارة   على  قدرهتم   لرتقية  استخدام كتاب 
بندا لالستبانة وإلجابة كل بنود االستبانة   ١0الباحثة    ت وقد جهز   .القراءة

استعمل أربع    تفقد  بشدة  اختيار الباحثة  موافق    وموافق   )إجيابية(   وهي 
 .)سلبية( موافق بشدة  وغري )سلبية( وغري موافق )إجيابية(

 
 طريقة حتليل البياانت -د

 حتليل بياانت أسئلة االختبار القبلي والبعدي  -١

 ( "ت"  ابختبار  والبعدي  القبلي  االختبار  نتيجة  عن  (  ”Test “tوحتليل 
 38فتستعمل الباحثة القانون كما يلي: 

 ت=

 ف        م

 ٢ج حم

 (١-ن)ن

 

 
 . 34٢...، ص.  املدخل اىل البحث حل بن أمحد العساف، صا 3٧

 38 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persanda, 

2009), hal. 305 
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     :البيان 

 : متوسط الفروق م ف
 الفروق احنرافات جمموع مرابع :  ٢مج ح

 : عدد أفراد العينة ن
 
 

 :إتباعه خطوات  وأما
 أعاله اجلدول يف موضح هو كما  حقول ستة من يتكون جدول إعداد -١
 األول االجابة  متوسط حساب  -٢
 الثانية االجابة  متوسط حساب  -3
 الفرق  متوسط حساب  -4
 احدو  انقصا العينة أفراد عدد أي (،١-)ن ن وهي احلرية درجة حتديد -5
 داللة إحصائية ذات القيمة هل ملعرفة ت  بقيم اخلاص اإلحصائي اجلدول مراجعة -6

 من أصغر  ت احملسوبة قيمة كانت  فإذا ال؟ أم الباحثة  حددته اليت  عند املستوى
جدول  ت   قيمة  درجة  وأمام  الباحثة  حددته  الذي  الداللة  مستوى  عند  يف 
 أن   على  يدل  وهذا  جابتيبي اإل  فرق  هناك  ليس  أنه  أي  الفرضية  تقبل  احلرية
 الذي درسوه. املقرر من كثريا  يستفيدوا مل الطلبة

احملسوبة   ت   قيمة  أن  فيتضح[١]بـ  الداللة   مستوى  حددت   الباحثة  أن  ولفرض -٧
  أن   أيضا  فيتضح [5]بـ  الداللة  مستوى  حددت   إذا  أما  .ت   قيمة   من  أصعر
 .ت  من قيمة أصعر احملسوبة ت  قيمة
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 حتليل البياانت للورقة االستبانة -٢

بياانت ورقة   امليسرة لتحليل  القراءة    القراءة   مهارة  على  قدرهتم  لرتقية  استخدام كتاب 
39:القانون على الباحثة فتعتمد

 

 
 البيان:

P النسبة املئوية : 
 : الرتددات 

N  الطلبة: جمموعة 
 ابملعيار التايل:  قانونالالباحثة صفة النتيجة من هذا  تمث عين

 ١-3: اجلدول
 معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى الطلبة

 التقديرات احتمال األجوبة 
 إجيابية موافق بشدة

 إجيابية موافق
 سلبية غري موافق 

 سلبية بشدة  غري موافق
 

 
 39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & 

D, (Bandung: Alfabeta, 2013). hal. 95-96 
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 الفصل الرابع 
 نتائج البحث ومناقشتها 

 عرض البياانت -أ
 حملة عن ميدان البحث -1

an Darul Hasanah Aceh BesarQur-Balai Al   الرتبية هيئات  إحدى 
قراءة  يف  الطلبة  قدرة  ترقية  هي  اهليئة  هذه  أغراض  وكانت  للمبتدئي.  اإلسالمية 

جيدة قراءة  الكرمي  يف    .وحفظه  القرآن   Tajung Deah, Darussalam, Acehوتقع 

Besar  اهليئة سنة الرتبويي٢0١9. أسست  الرجال  اتفاق  تمع.  ورؤساء اجمل  م حتت 
أربعة   من  اهليئة  هذه  تتكون  سافوترا.  إرانندا  رزقي  األستاذ  رعاية  حتت  اهليئة  هذه 

طالبا. وهم مقسمون إل عدة الفصول كما ظهر يف   ٧5فصول، يبلغ عدد الطلبة  
 اجلدول التايل: 

 4-١جدول 

 Quran Darul Hasanah Aceh Besar-Balai Al طلبةعدد 

 اجملموع
 الطلبة  عدد

 الرقم  الفصل 
 الطلبة  الطالبات 

  ١ ول الفصل األ ٧ 5 ١٢
  ٢ )أ( الفصل الثان ١0 ١١ ٢١
  3 )ب( الفصل الثان ١١ ١٢ ٢3
  4 الفصل الثالث ١0 9 ١9
75 37 38 

 اجملموع
75 

. 3٧، ويبلغ عدد الطالبات  38يتضح اجلدول على أن عدد الطلبة يبلغ عددهم  
والطالبات   الطلبة  بي  ا  ٧5وجمموع  إن  التعلم. الطلبة.  يف  املبتدئي  من  لطلبة 
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 وأما عدد املدرسي كما يف اجلدول: 

   4-٢اجلدول 
 Quran Darul Hasanah Aceh Besar-Balai Alعدد مدرسي 

 اجملموع الوظيفة   الرقم 
 5 املدّرس ١
 ٧ املدّرسة  ٢

 ١٢ اجملموع                                                   
أن  اجلدول  املدرسي    يتضح  من    ١٢عدد  يتكون  و   5شخصا    ٧مدرسي 

 مدّرسات. 
 

 كتاب القراءة امليسرة تعليم القراءة ابستخدام إجراء -2
استخدام كتاب القراءة امليسرة لرتقية الباحثة ابلبحث التجرييب عن    وقامت

Quran Darul Hasanah -Balai Al)دراسة جتريبية بـ  قدرة الطلبة على مهارة القراءة  

sarAceh Be)االيت اجلدول يف كما  فهي البحث توقيت . وأما: 
 اجلدول 3-4
 االختبار توقيت إجراء التعليم و 

 ساعة  اتريخ يوم عملية اللقاء 

اللقاء  
 األول

االختبار  
 األربعاء القبلي

  ٢٢
سبتمرب  
٢0٢١ 

١٧،00-١6،30 

اللقاء  
 األربعاء التعليم األول  الثان 

  ٢٢
سبتمرب  
٢0٢١ 

١8،00-١٧،00 
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اللقاء  
 اخلميس  التعليم الثان الثالث 

  ٢3
سبتمرب  
٢0٢١ 

١8،00-١٧،00 

اللقاء  
 الرابع

التعليم الثالث 
االختبار  
 البعدي

 اجلمعة
  ٢4

سبتمرب  
٢0٢١ 

١8،00-١6،30 

استخدام كتاب القراءة امليسرة لرتقية قدرة وأما اخلطوات اليت قامت هبا الباحثة يف  
 هي كما تلي :   الطلبة على مهارة القراءة

 4-4دول : اجل
 اللقاء األول

 أنشطة الطلبة  أنشطة املدرسة 

تدخل املدرسة الفصل ابلقاء السالم  -
 وتعرف نفسها

 السالم الطلبة ردي -

فواحدة  - واحدة  الطلبة  تسجل 
 بكشف الغياب

 املسجلة  األمساء إل ستمعي -

والدعاء  - بسملة  لقراءة  الطلبة  تدعو 
 قبل الدرس 

 والدعاء  بسملة قرأي -

املدرسة - االختبار    تقدم  من  األسئلة 
 القبلي ويطلب منهم إلجابتها

جييب الطلبة األسئلة من االختبار   -
 القبلي

إبلقاء  - املدرسة  اختمت  أخريا، 
 السالم مث خترج من الفصل 

 يرد الطلبة السالم -
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 اجلدول :5-4

 اللقاء الثان 

 أنشطة الطلبة  أنشطة املدرسة 

 السالم طلبةال ردي - تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم   -

فواحدة  - واحدة  الطلبة  تسجل 
 بكشف الغياب

 املسجلة  األمساء إل ستمعي -

والدعاء  - بسملة  لقراءة  الطلبة  تدعو 
 قبل الدرس 

 والدعاء  بسملة الطلبة قرأي -

التدريس   - أهداف  املدرسة  تقدمت 
 اليوم

  أهداف عن شرح إل الطلبة ستمعي -
 تدريس ال

السابقة  - املادة  عن  قليال  تكرر 
اليوم،  ابألسئل املادة  عن  املناسبة  ة 

 وما تتعلق ابحلياة واخلربة الطلبة

  شرحيو  السابقة املادة عن الطلبة كرري -
 املناسبة اإلجابة يبجيو  املدرسة إل

ابستخدام   - املادة  املدرسة  تشرح 
 القراءة امليسرة  كتاب 

 املدرسة  شرح إل جيدا الطلبة ستمعي -

املدرسة   - املادة    ةبقراء  الطلبةأتمر 
 ي ومجاعة حتت إشراف املدرسة  فرد

املادة فردي ومجاعة   ةبقراء الطلبةيقوم  -
 حتت إشراف املدرسة 

يسألوا  - أن  الطلبة  إل  الفرصة  تعطى 
 عما مل يفهموا  

 يفهم  مل عما الطلبة سألي -

خترج  - مث  السالم  إبلقاء  املدرسة  ختتم 
 من الفصل 

 السالم الطلبة ردي -
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 6-4اجلدول : 
 اللقاء الثالث 

 أنشطة الطلبة  ة املدرسة أنشط

 السالم الطلبة ردي - تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم   -

فواحدة  - واحدة  الطلبة  تسجل 
 بكشف الغياب

 املسجلة  األمساء إل ستمعي -

والدعاء  - بسملة  لقراءة  الطلبة  تدعو 
 قبل الدرس 

 والدعاء  بسملة الطلبة قرأي -

التدريس   - أهداف  املدرسة  تقدمت 
 اليوم

  أهداف عن شرح إل بةالطل ستمعي -
 تدريس ال

السابقة  - املادة  عن  قليال  تكرر 
اليوم،   املادة  عن  املناسبة  ابألسئلة 

 وما تتعلق ابحلياة واخلربة الطلبة

  شرحيو  السابقة املادة عن الطلبة كرري -
 املناسبة اإلجابة يبجيو  املدرسة إل

ابستخدام   - املادة  املدرسة  تشرح 
 القراءة امليسرة  كتاب 

 املدرسة  شرح إل جيدا لطلبةا ستمعي -

املدرسة   - املادة    ةبقراء  الطلبةأتمر 
 فردي ومجاعة حتت إشراف املدرسة  

املادة فردي ومجاعة   ةبقراء الطلبةيقوم  -
 حتت إشراف املدرسة 

يسألوا  - أن  الطلبة  إل  الفرصة  تعطى 
 عما مل يفهموا  

 يفهم  مل عما الطلبة سألي -

خت - مث  السالم  إبلقاء  املدرسة  رج ختتم 
 من الفصل 

 السالم الطلبة ردي -

 
 ٧-4اجلدول : 
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 اللقاء الرابع

 أنشطة الطلبة  أنشطة املدرسة 

 السالم الطلبة ردي - تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم   -

فواحدة  - واحدة  الطلبة  تسجل 
 بكشف الغياب

 املسجلة  األمساء إل الطلبة ستمعي -

والدعاء  - بسملة  لقراءة  الطلبة  تدعو 
 قبل الدرس 

 والدعاء  بسملة الطلبة قرأي -

االختبار   - من  األسئلة  املدرسة  تقدم 
 البعدي ويطلب منهم إلجابتها

جييب الطلبة األسئلة من االختبار   -
 البعدي

إبلقاء  - املدرسة  اختمت  أخريا، 
 السالم مث خترج من الفصل 

 يرد الطلبة السالم -

 
  حتليل البياانت ومناقشاهتا  -ب

 استجابة الطلبة  ت ورقة استبانة حتليل بياان -1
لرتقية قدرة    ب   الطلبةاستجابة    حتليل  يف  النتائج امليسرة  القراءة  استخدام كتاب 

  :القانون على  الباحثة فتعتمدالطلبة على مهارة القراءة 

 
 البيان :

P  : املئويةالنسبة 
 : الرتددات 

N جمموعة الطلبة : 
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 اجلدول 4-8

 نتيجة استجابة الطلبة

 ات ـــــــــــــــــ التصري  الرقم

 )F(الرتددات 

موافق  
 موافق  بشدة 

غري  
 موافق 

غري  
موافق  
 بشدة 

١ 
تقدمي    أحب طريقة املعلم يف تعليم أو

القراءة   كتاب القراءة  ابستخدام  مادة 
 امليسرة 

5 5 ٢ - 

٢ 
محاس القراءة    تعليميف    اكنت 

 كتاب القراءة امليسرة ابستخدام  
3 8 ١ - 

3 
كتاب القراءة  اءة ابستخدام  القر   تعليم

 مملّ غري امليسرة 
9 3 - - 

ابستخدام  نشاطا  القراءة    تعليميكون   4
 كتاب القراءة امليسرة 

٢ ١ ٢ ٧ 

5 
كتاب القراءة  القراءة ابستخدام    تعليم

 القراءة فهم  علىامليسرة يساعدن  
6 5 - ١ 

6 
قادر    تعليم بعد  القراءة  على    ا كنت 

ابستخدام   القالقراءة  راءة  كتاب 
 امليسرة 

5 5 ١ ١ 

٧ 
قادر  حركات  على    اكنت  تغري 

القراءة ابستخدام    تعليمبعد  احلروف  
 كتاب القراءة امليسرة 

5 ٧ - - 

8 
كتاب القراءة  القراءة ابستخدام    تعليم

 أفضل من دينه امليسرة 
5 5 ٢ - 

 - ٢ 5 5كتاب القراءة  القراءة ابستخدام    تعليم 9
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احلروف    امليسرة  قراءة  يف  يسهلين 
 ة مناسبة خمارجهاالعربي

١0 
كتاب القراءة  القراءة ابستخدام    تعليم

مع  ن  ساعدي  امليسرة  تعامل  يف 
 املدرس وأصحايب 

5 5 ٢ - 

 4 11 50 55 جمموع تكرار األجوبة 
 0،4 1،1 5 5،5 املعدلة النتيجة 

 )٪( النسبة املئوية
٪45،83 ٪41،6 ٪9،16 3،3٪ 
5،87٪ 

 إجيابيا
5،12٪ 

 سلبيا
 

ستخدام كتاب القراءة امليسرة لرتقية  اب   اجلدول السابق يتضح استجابة الطلبة  من 
 كما يلي: قدرة الطلبة على مهارة القراءة  

   ٪83،45:           موافق بشدة )إجيابيا( -١
   ٪   6،4١:           موافق )إجيابيا(  -٢

             5،87   ٪ 
   ٪  ١6،9:          غري موافق )سلبيا(  -3
 ٪     3،3   بشدة )سلبيا(    :   غري موافق -4

             5،12   ٪   
السابقة    البياانت  على  أن  اعتمادا  إبجابة   ونبي جيالطلبة  من    ٪83،45يوجد 
جيب  الطلبة  من    ٪١6،9جيب إبجابة "موافق"، والطلبة  من    ٪6،4١"، وبشدة"موافق  

و موافق"،  "غري  بالطلبة  من    ٪3،3إبجابة  "موافق  غري  إبجابة  تدل شدة"جيب  هذه   .
الطلبة استجابة  أن  مهارة  اب   على  على  الطلبة  قدرة  لرتقية  امليسرة  القراءة  ستخدام كتاب 

 ٪.5،8٧املئوية إجيابية حيث أن النتيجة  القراءة
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 حتليل بياانت االختبار  -2
 ( ابختبارات  والبعدي  القبلي  االختبار  نتيجة  الباحثة ”Test “tحتليل  تستخدم   )
 : كما يلي  القانون

 
 
 
 

 ت=

 ف        م

 ٢ج حم

 (١-ن)ن

 أن : البيان 
 : متوسط الفروق م ف

 الفروق احنرافات : جمموع مرابع  ٢مج ح
 : عدد أفراد العينة  ن

 4-9اجلدول 
 النتائج بي الدرجة يف اإلجابة األول ودرجة يف اإلجابة الثانية

درجاهتم يف   لباالط
 االجابة األوىل 

درجاهتم يف  
بة االجا

 الثانية

الفرق بني  
 االجابتني

االحنراف عن  
 متوسط الفروق

مربع 
)االحنراف  
عن متوسط  

 الفروق(
١ 40 68 ٢8 ١٢١ ١١ 
٢ 60 63 3 -١4 ١96 
3 65 ٧3 8 -9 8١ 
4 40 ٧0 30 ١3 ١69 
5 35 65 30 ١3 ١69 
6 40 63 ٢3 6 36 
٧ ٧0 68 -١- ٢9 36١ 
8 60 ٧0 ١0 -٧ 49 
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9 65 ٧3 8 -9 8١ 
١0 40 65 ٢5 8 64 
١١ 65 ٧3 8 -9 8١ 
١٢ 40 ٧0 30 ١3 ١69 

 1577 3- 201 821 620 اجملموع
 
 5٢=   ١٢:   6٢0حساب متوسط االجابة األول وهو  -١
 68=   ١٢:   8٢١حساب متوسط االجابة الثانية وهو  -٢
 ١٧=   ١٢:  ٢0١حساب متوسط الفروق وهو  -3

 

 ت=

 ف م

 ٢ج حم

 (١-ن)ن

 ت=

١٧ 

١5٧٧ 

( ١-١٢)١٢ 

 ت=

١٧ 

١5٧٧ 

( ١١)١٢ 

 

 ت=

١٧ 

١5٧٧ 

١3٢ 
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 ت=
١٧ = ١٧ = 9٢،4 94،١١ 45،3 

احلرية   يعين حتديد درجة  األخرية  اخلطوات  ويكون   .(Derajat Kebebasan)ومن 
يف هذا    من درجة احلرية  ١٪و    ٪5  (signifikasi)الفرض الصفري على مستوى الداللة  

  البحث.
السابقة،   اخلطوات  )ومن  ت  النتيجة  أن  الباحثة  ليقارن     4،t  )9٢فتحسب 

 نتيجة اجلدول استخدمت الباحثة القانون:
 ١-= ن  جة احلريةالدر 

    =١-١٢ 
    =١١ 

النتيجة ت اجلدول على مستوي    ، فتوجددراجة احلريةوبعد أن حسبت الباحثة   
( )  ٢0،٢وهو    signifikansi  ) ٪5الداللة  الداللة  مستوي  وهو    ١٪(  isignifikansويف 

النتيجة.  3،١١ النتيجة    (testt)ت احلساب    إذا كانت  ت اجلدول  متساوية أو أكرب من 
(tablet)  الصفري الفرض  البديل    (0H)  فيكون  والفرض  وإذا كانت   (aH)مردودا  مقبوال. 

 فيكون الفرض الصفري   (tablet)"ت" اجلدول  أصغر من النتيجة (  testt)احلساب    ت   النتيجة
(0H)  الفرض البديل مقبوال و(aH) .مردودا 

مالحظة   ( testt)احلساب    ت   ولذلك   9٢،4يعين    (testt)احلساب    ت   أما حاصل 
 .  3،١١<4،9٢<٢،٢0  :(tablet)اجلدول  ت  أكرب من
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 حتقيق الفروض   -ج
حتليلها،   اليت سبق  للبياانت  افرتضها يف توفقا  اليت  الفروض  أن حيقق  الباحثة  ريد 

 الفصل األول: 
ال -١ امليسرةإن  صفري:  الفرض  القراءة  فعاال  استخدام كتاب  يكن    قدرة   لرتقية  مل 

( أكرب testtوهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلساب )  .القراءة  مهارة  على   الطلبة
 . ١١،3< 9٢،4<٢0،٢   ( أو tabletمن النتيجة ت اجلدول )

 الطلبة   قدرة  لرتقية  يكون فعاال  استخدام كتاب القراءة امليسرةإن  الفرض البديل:   -٢
نتيجة ت احلساب )  .القراءة  مهارة  على ( أكرب من  testtوهذا الفرض مقبول ألن 

 . ١١،3<9٢،4<٢0،٢  ( أو tabletالنتيجة ت اجلدول )
بـ  للطلبة    القراءة  مهارةتعليم    يف  استخدامه  كنمي  كتاب القراءة امليسرة   أن  واحلاصل

Quran Darul Hasanah Aceh Besar-Balai Al.  وسيلة تسهل وتشجع الطلبة  ألن هذه ال
 . القراءةاملبتدئي بتعلم 
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 اخلامس  فصلال
 اخلامتة 

 نتائج البحث  -أ
البياانت حتليال اتما تفصيليا من  قدمبعد ما   الباحثة مما سبق عن حتليل  ت 

 بدايته حىت هنايته، قدمت بعض نتائج البحث، وهي كما يلي:
الطلبةكانت   -١ امليساب  استجابة  القراءة  الطلبة ستخدام كتاب  لرتقية قدرة  رة 

النتيجة    على مهارة القراءة وهذا يتضح  .  ٪5،8٧املئوية  إجيابية حيث أن 
"، بشدةإبجابة "موافق  ونبيجيالطلبة من  ٪83،45 نورقة االستبانة أبمن 

والطلبة  من    ٪6،4١و "موافق"،  إبجابة  جيب الطلبة  من    ٪١6،9جيب 
 .ابة غري "موافق بشدة"جيب إبجالطلبة من   ٪3،3إبجابة "غري موافق"، و

امليسرةكان   -٢ القراءة  فعاال  استخدام كتاب    على  الطلبة  قدرة  لرتقية  يكون 
على  .القراءة  مهارة من  نتيجة    اعتمادا  أصغر  اجلدول  ت ت  النتيجة 

 . ١١،3< 9٢،4<٢0،٢احلساب أو 
 

  املقرتحات  -ب

  :اآلتية االقرتاحات  ةالباحث قدمت السابقة الظواهر على اعتمادا
العربية أن يستخدموا  ينبغي مل -١ اللغة  التعليمية اجلذابة وأسهل    الكتبعلمي 

 ابلطلبة لرتقية رغبتهم يف التعلم. 
 العربية اللغة تعلم يف ينشطوا أن لطالب ل ينبغي -٢
يقوموا  -3 أن  القادمي  الباحثي  على  وينبغي  التجرييب،  حبث  البحث  هذا 

  ابلبحث اآليت بطريقة متنوعة.
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 املراجع

 عربية املراجع ال -أ

االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغة احلية   ،م  ١98٧إبراهيم محادة،  
 .، القاهرة: دار الفكر العريبهبا الناطقنياألخرى لغري  

عليان،   فؤاد  تدريسها  م،  ١99٢أمحد  ماهيتها وطرائق  اللغوية  ، ريض:  املهارات 
 .دار املسلم

دار النهضة  مصر،  غة العربية وتعليمها،  أساس تعليم الل  م،  ١990دوالس مروان،  
 .العربية للنشر والتوزيع

املهارات    م،   ٢0١5رافــــد صباح التميمي، بالل إبراهيم يعقوب حممد منري حجاب،  
 . بغداد: جامعة بغداد  اللغوية ودورها يف التواصل اللغوي،

معة  جا:  جاوى الوصطى  ،وطرق تدريسها  يةة العربمهارات اللغ  م،   ٢0١0  ،رافعي
 .للنشر سالتغا اإلسالمية

أبوعالم،   حممود  والرتبوية،    م،  ٢0١١رجاء  النفسية  العلوم  يف  البحث  مناهج 
 . القاهرة: دار النشر للجامعات 

أمحد األساسي  م،  ١998طعيمة،    رشدي  ابلتعليم  العربية  اللغة  تدريس    ،مناهج 
 .القاهرة: دار الفكر العريب

، هبا مناهجه وأساليبه ربية لغري الناطقنيتعليم الع  م،  ١989  رشدي أمحد طعيمة،
 . مصر: جامعة املنصورة

إمساعيل العربية  م،  ١995،  زكري  اللغـة  تدريس  اإلسكندرية طرق  املعرفة  :  ،  دار 
 .اجلامعية

 .مصر: الدار الثقافية للنشر املهارات اللغوية، م، ٢0٢0زينب طلعت حسن، 
 . ، القاهرة: عامل الكتباصرةتعليم اللغة العربية املع م، ٢0١5 سعيد اليف،
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العساف،   محد  بن  السلوكية  م،  ۲000صاحل  العلوم  يف  البحث  إىل  ،  املدخل 
 .الريض: املكتبة العبيكانالطبعة الثانية، 

  .، بريوت: دار العلم للمالييمباحث علوم القرآن م، ١9٧٧الصاحل،  صبحي
،  النظرية والتطبيقتعلم اللغات احلية وتعليمها بني  م،  ١98١صالح عبد اجمليد،  

 . مكتبة لبنانلبنان: 
، عمان: اللغة العربية  تدريسالطرائق العملية يف    م،   ٢003حسي الدليمي،    عليطه   

 . دار الشروق
مؤسسة اإلمام زيد عمان:    ،القراءة امليسرة،  دون السنةعبد الفتاح إبراهيم الكبسي،  

 .علي الثقافية
مدكور أمحد  ا  م،  ١99١،  علي  فنون  العربيةتدريس  الشواف  ،  للغة  دار  الريض: 

 .للنشر والتوزيع
احلديدي سنة  ،علي  العرب،،  دون  لغري  العربية  اللغة  تعليم  دار   مشكلة  القاهرة: 

 . الكتاب العريب للطباعة والنشر
،  املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها  م،  ٢0١0  ،علي سامي احلالق

 .بلسلبنان: املؤسسة احلديثة للكتاب طرا
بريوت: دار  املنجد الوسيط يف اللغة العربية املعاصرة،    م،   ٢003،  لويس معلوف

 . املشروق
، القاهرة: أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية  ،م  ٢008  حممد هاشم رين وآخرون،

 . جامعة القدس املفتوحة
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP  

PENGGUNAAN KITAB AL-QIRAAH AL-MUYASSARAH UNTUK 

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMBACA 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk Pengisian : 

a. Berilah tanda silang (x) pada kertas jawaban yang sesuai dengan pendapatmu sendiri 

tanpa dipengaruhi siapapun. Adapun keterangan jawabannya adalah sebagai berikut: 
SS : Sangat Satuju; S : Setuju; TS : Tidak Setuju; STS : Sangat Tidak Setuju  

b. Jawaban tidak boleh lebih dari satu pilihan. 

c. Apapun jawaban anda tidak mempengaruhi nilai pelajaran, oleh karena itu hendaklah 

dijawab dengan sebenar-benarnya. 

 

NO PERTANYAAN 
RESPON SISWA 

SS S TS STS 

1. 
Saya menyukai cara guru mengajar/menyampaikan materi 

dengan menggunakan Kitab Al-Qiraah Al-Muyassarah  

    

2. 
Saya semakin semangat belajar maharah qiraah karena guru 

menggunakan Kitab Al-Qiraah Al-Muyassarah  

    

3. 
Belajar maharah qiraah dengan Kitab Al-Qiraah Al-

Muyassarah tidak membosankan. 

    

4. 
Belajar maharah qiraah dengan menggunakan Kitab Al-Qiraah 

Al-Muyassarah membuat suasana belajar menjadi aktif. 

    

5. 
Penerapan Kitab Al-Qiraah Al-Muyassarah membantu saya 

dalam memahami materi. 

    

6. 
Saya mampu menerapkan membaca dengan mudah setelah 

belajar dengan Kitab Al-Qiraah Al-Muyassarah  

    

7. 
Saya mampu memahami perubahaan harakah setelah belajar 

Kitab Al-Qiraah Al-Muyassarah  

    

8. 

Belajar maharah qiraah dengan penggunaan Kitab Al-Qiraah 

Al-Muyassarah lebih menarik daripada belajar dengan tidak 

menggunakannya. 

    

9. 
Penggunaan Kitab Al-Qiraah Al-Muyassarah memudahkan 

saya untuk membaca huruf sesuai dengan makharijul huruf 

    

10. 

Penggunaan Kitab Al-Qiraah Al-Muyassarah dapat membantu 

saya untuk lebih mudah berinteraksi dengan guru dan teman-

teman dalam belajar. 

    

 

  



 

 

FORMAT PENILAIAN KEMAMPUAN MEMBACA 

Nama : 

Kelas : 

 

Aspek Penilaian 

Aspek Penilaian Nilai 

Makharijul 

Huruf 
Lancar Total Rata-Rata 

Huruf Hijaiyah     

a.  Membaca Huruf Hijaiyah tanpa 

Syakal 
  

  

b.  Membaca Huruf Hijaiyah dengan 

Syakal (a-i-u) tanpa Mad 
  

  

c.  Membaca Huruf Hijaiyah dengan 

Syakal (a-i-u) dengan Mad 
  

  

Mambaca Kata     

a.  Membaca Kata Bersyakal (a-i-u) 

tanpa Mad 
  

  

b.  Membaca Kata Bersyakal (a-i-u) 

dengan Mad 
  

  

c.  Mambaca Gabungan 2/lebih Kata 

tanpa Mad 
  

  

d.  Mambaca Gabungan 2/lebih Kata 

dengan Mad 
  

  

Total Nilai   

 

 



 

 

PETUNJUK PENILAIAN KEMAMPUAN MEMBACA 

A. Makharijul Huruf 

No Makharijul Huruf 

 

Skor 

1 Anak dapat mengucapkan huruf hijaiyah yang dengan benar 80-100 

2 Anak dapat membedakan suara dengan jelas huruf yang mirip 80-100 

3 Anak belum dapat mengucapkan sifat huruf hijaiyah dengan benar 60-79 

4 Anak belum bisa membedakan suara huruf yang hampir sama 60-79 

5 Anak masih sulit mengucapkan sifat huruf dengan benar <59 

6 Anak masih sulit membedakan suara huruf yang hampir sama <59 

 

B. Kelancaran 

No Kelancaran Skor 

1 Anak dapat membaca dengan lancar 80-100 

2 Anak dapat merangkai huruf dengan benar 80-100 

3 Anak belum dapat membaca dengan benar dan lancar 60-79 

4 Anak belum dapat merangkai huruf dengan benar 60-79 

5 Anak masih sulit membaca dengan benar dan lancar <59 

6 Anak masih sulit merangkai huruf dengan benar <59 

 



 

 

FDAI GBARBE NTUKUL NILAI “t” ETAB 
 

 

 

 

df atau db 

 

Harga Kritik “t” Pada Taraf 

Signifikansi 
 

5% 

 

1% 

1 12,71 63,66 
2 4,30 9,92 
3 3,18 5,84 
4 2,78 4,60 
5 2,57 4,03 
6 2,45 3,71 
7 2,36 3,50 
8 2,31 3,36 
9 2,26 3,25 

10 2,23 3,17 
11 2,20 3,11 
12 2,18 3,06 
13 2,16 3,01 
14 2,14 2,98 
15 2,13 2,95 
16 2,12 2,92 
17 2,11 2,90 
18 2,10 2,88 
19 2,09 2,86 
20 2,09 2,84 
21 2,08 2,83 
22 2,07 2,82 
23 2,07 2,81 
24 2,06 2,80 
25 2,06 2,79 
26 2,06 2,78 
27 2,05 2,77 
28 2,05 2,76 
29 2,04 2,76 
30 2,04 2,75 
35 2,03 2,72 
40 2,02 2,71 
45 2,02 2,69 
50 2,01 2,68 
60 2,00 2,65 
70 2,00 2,65 
80 1,99 2,64 
90 1,99 2,63 

100 1,98 2,63 
125 1,98 2,62 
150 1,98 2,61 



 

 

 

 قراءة الطالب املّدرسة  سمعت

 قراءة الطالب املّدرسة  سمعت

 

 القراءة  تقوم املّدرسة بتعليم 


