
  الباب الثاين 
  اهليكل النظري

  لترقية قدرة مهارة القراءة يالعشوائ استراتيجية النص
  

  مفهوم استراتيجية النص العشوائي .١
  

  تعريف استراتيجية النص العشوائي  .أ 
، و نذكر التربويةاليت ذكرت يف األدبيات  تعددت التعريفات االستراتيجية

 : منها

 يرى إمام معروف )١

ملدخل النشاط اخلاص املطبق يف الفصل املناسب بالطريقة و ا هيأن استراتيجية 
   ١٨.املختر

 Gerlach dan Ely قال )٢

  . االستراتيجية بأا كيفية املختر إللقاء الطريقة التعليمية على البيئة التربوية املعينة
 Gropper قال )٣

  ١٩.االستراتيجية هي انتخاب التدريبات املعينة موافقة بالغاية املنشودة
يف  االستراتيجيةود ببأن املقص الباحث، لخصيستطيع أن ي ةالسابق اتومن التعريف

اخلطوات األساسية اليت تؤثر عليه عملية تعليمية لوصول إىل الغاية املنشودة، هي التربوية 
  .و هي مناسب بالطريقة و املدخل املختر

إلجعال عملية التعليم  استراتيجية التعليم الفعال هو حماولة املعلم اللغة العربية
و وجب على املعلّم أن جيعل البيئة السعيدة أساس التعليم ه. يناسب ملعىن احلقيقي

دور املعلّم يف التعليم الفعال ليس كمتكلّم اوكمستخدم الوقت . لتالميذ يف التعلم
دور املعلّم كمسهل الذي يرشد التالميذ يف تعليمهم لوصول . األكثر يف الفصل فقط
  ٢٠.إىل األهداف التعليمية
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. ال يف تعليم اللغة العربيةتعليم الفعال إستراتيجياتالنص العشوائي من إحدى 
ستراتيجية تستخدم املعلم أو األستاذ االهي فأما تعريف استراتيجية النص العشوائي 

فيها يطلب التالميذ بفكرة  ٢١.املقطعةدعى إىل التالميذ لترتيب القصة أو القراءة 
و هي مل  ٢٢.، بل يطلب املفردات املقفود املقطعةمنطقية لترتيب القصة و القراءة 

يخصص لتالميذ املبتدئني يف تعليم اللغة العربية، ولكن خيصص لتالميذ الثانوية الذين 
  ٢٣.يعرفون تركيب اجلملة العربية

فالغرض باستخدام استراتيجية النص العشوائي هي ليخترب فهم التالميذ على 
.  Sentence Pattern Practice القراءة العربية و ليدرب التالميذ على منط اجلملة العربية

 اجلملألن فيها مل يدرب التالميذ لفهم القراءة جممال، لكن يدرب التالميذ إىل أجزاء 
عادة تستخدم هذه االستراتيجية لترتيب . مرتبا النص وايرتب أن نويستطيع حىت الصغرية

 ٢٤.اجلملة إىل فقرة واحدة ، أو لترتيب الفقرات إىل القراءة كامال

  استراتيجية النص العشوائياستخدام خطوات   .ب 
 حىت القرطاس تقطّع مث املستخدمة العربية اللغة كتاب يف القراءة درسامل اختذ  .١

 .املقطعةالقراءة  يكون

 .فرقة صغرية إىل التالميذ درسامل قسم  .٢

 .الفرقة مجيع املقطعة إىلالقراءة  املدرس قسم  .٣

 .هميف فرقت املقطعةالتالميذ لفهم القراءة  املدرس أمر  .٤

 .كامالقراءة  يكون املقطعة حىتالقراءة  قتهمفر يف التالميذ ترتب  .٥

 .كل الفرقة إللقاء البحث أمام الفصل املدرس أمربعد انتهاء واجب الفرقة،   .٦
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 .الفرصة على الفرقة األخرى ليعطى التعليق أو األسئلة املدرس أعطى  .٧

  ٢٥.ملساوي الفهم على املادة املدروسة معا التصويب  .٨

 
 أمهية استخدام استراتيجية النص العشوائي      .ج 

 .أن استراتيجية النص العشوائي تنقص ملل التالميذ يف حالة تعليم اللغة .١

 حركة ارتفاع، أو مسرورة عمليةب العربية اللغة التعليم عملية أا إختراع .٢
 .فرقة أو كانت فردية وظيفته، يف التالميذ

جية النص العشوائي لتشجيع التالميذ استراتيالطبيعة التنافسية اليت توجد يف  .٣
 . تتنافس للحصول على املقبلة

 .ةالفرق ةوخصوصا يف مبارا الشعور بالتضامن  ارتفاع .٤

  ٢٦.فهم التالميذ على املادة املدروسة ارتفاع .٥

  مفهوم مهارة القراءة .٢
  تعريف مهارة القراءة  .أ 

ة يف و هي السرعة و الدقة و اإلجاد ٢٧مهارة هي مصدر من مهر مبعىن احلذق،
  .و املهارة استعداد الكتساب شيئ معني ٢٨.عمل من األعمال

و التلميذ . تعد القراءة أهم مادة من املواد الدراسة لصلتها بكل مادة أخرى
الذى يتفوق فيها يتفوق يف املواد األخرى يف مجيع مراحل التعليم و ال يستطيع التلميذ 

والقراءة  ٢٩.السيطرة على مهارات القراءةأن يتقدم يف أية مادة من املواد إال إذا استطاع 
ذا املعىن تشمل اإلستجابات الداخلية ملا هو مكتوب، كما تشمل العمليات العقلية 
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املختلفة اليت تستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها بغية تفسري املعاين، والربط 
  ٣٠.واإلستنجاح والنقد، واحلكم على ما يقرأ

يقوم على انتقال الذهن من احلروف و األشكال اليت  فكرىالنشاط الوالقراءة 
تقع حتت األنظار، إىل األصوات و األلفاظ اليت تدل عليها و ترمز إليها، و عند ما يتقدم 
التلميذ يف القراءة ميكنه أن يدرك مدلوالت األلفاظ ومعانيها يف ذهنه دون صوت أو 

اط التفكري و التقومي و احلكم و نشاط ينبغي أن حيتوي على كل أمنالإا  ٣١.حتريك شفة
: نشاط يتكون من أربعة عناصرالإن القراءة إذن، . التحليل و التعليل و حل املشكالت

و دمج هلذه األفكار مع أفكار . استقبال بصرى للرموز، و هذا ما نسميه بالنقد
القراءة تعلم  ٣٢.و تصور لتطبيقاا يف مستقبل حياته و هذا ما نسميه بالتفاعل. القارىء

يعين تطوير جمموعة من العادات اجلسدية و العقلية، و تلك العادات تتضمن تتبع اجتاه 
املادة املقروءة من اليمني إىل اليسار كما هو احلال يف اللغة العربية و متتتز احلروف و 

   ٣٣.املقاطع و الكلمات و التعبريات و اجلمل مع إدراك معانيها
 أفكارراد اتمع الواحد من خالل الوقوف على القراءة التواصل بني أف حتقق

مبا حيافظ  اآلخرين واجتاهاته ويتعرف األفراد من خالهلا على التراث الثقايف للمجتمع
بعضها مع بعض  وسيلة التصال اتمعاتالعلى وحدة اتمع وتقارب اتمع وهي 

رة التقدم العاملي باإلضافة ملساي وهي تعمل على تنمية االفراد وتزويدهم باملعارف البشرية
 أا تساعد القراءة على رفع مستوى املعيشة

الطالب يف مرحلة الثانوية من  أا متكن.٣٤
التحصيل العلمى الذى يساعده على السري بنجاح يف حياته املدرسية و عن طريقها ميكن 

  ٣٥.أن حيل الكثري من مشكالت العلمية اليت تواجهه، و كذا املشكالت اليومية
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  خصائص القارئ اجليد  .ب 
القراءة عامل أساسى يف بناء الشخصية، فهي تزود القارئ باملعارف و اخلربات 
اليت قد ال يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خالل القراءة، كما أا هي أداة الطالب 

لكى يكون القارئ جيدا . يف حتصيل علومه الدراسية، فمن ال يقرأ جيدا ال حيصل جيدا
  :ه توافر املهارات االتيةينبغى في

نطق األصوات من خمارجها الصحيحة و التمييز بني األصوات املتشاة يف  .١
 .النطق مثل الدال، و التاء، و السني، و الصاد، و الكاف، و القاف

 ربط الرموز مبدلوله .٢

 فهم املقروء إمجاال و تفصيال .٣

 استخدام حركات العني استخداما سليما .٤

 صل و القطع نطقاالتفريق بني مهزتى الو .٥

 مراعاة احلركات الطوال و القصار يف النطق .٦

 عدم إبدال حرف حبرف مثل قلب الضاد ظاء .٧

 عدم إضافة حرف إىل حروف الكلمة األصلية .٨

 عدم حذف حرف من حروف الكلمة األصلية .٩

 مراعاة الوقفة املناسبة يف القراءة .١٠

 استخالص و استنباط الفكرة الرئيسية للموضوع .١١

 فكار الرئيسية واألفكار الفرعيةالتمييز بني األ .١٢

 تذوق املقروء  .١٣

 حتليل املقروء و نقده  .١٤

 استخدام الصوت املعرب وفقا لألساليب املختلفة ووفقا للمضمون .١٥

  ٣٦.عدم تكرار الكلمات و التردد فيها .١٦
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  :مهارات القراءة فيما يلى Smith و عند مسيت
 .القدرة على ربط املعىن باللفظ .١

 .ات من السياق، و اختيار املعىن املناسب لهالقدرة على فهم الكلم .٢

 .القدرة على وعى الوحدة الفكرية .٣

 .القدرة على فهم الزيادة يف العبارة، والنقص فيها .٤

  .القدرة على فهم اجلملة، و الفكرة، و االختيار الصحيح .٥
  .القدرة على اختيار و فهم االفكار الرئيسية .٦
  .القدرة على السيطرة على معاىن الكلمة .٧
  .و تصوير االستنتاج رة على اختيار و فهم االفكار الرئيسيةالقد .٨
  .القدرة على فهم تنظيم الكتابة .٩

  .القدرة على تقومي ما يقرأ لتمييز االستنتاجات املكتوبة .١٠
  .القدرة على استيفاء االفكار .١١
 ٣٧.القدرة على تطبيق االفكار .١٢

 

 أنواع القراءة  .ج 

 القراءة الصامتة و القراءة اجلهرية تتكون من نوعني، و مهائها إلقاالقراءة من ناحية 
  

  القراءة الصامتة .١
عملية فكرية ال دخل للصوت فيها ألا حل الرموز املكتبة و فهم  هي

، و كما معانيها بسهولة و دقة، و ليس رفع الصوت فيها بالكلمات إال عمال إضافيا
رئ ينظر فالقا ٣٨.إن رؤية الكلب مثال  كافية إلدراكه دون حاجة إىل النطق بامسه

إىل اجلمل كما ينظر إىل صور األشياء، و يدرك املعىن اجلمل املنظورة كما يدرك 
فاألساس يف القراءة الصامتة إذن، هو أن يستشف القارئ املعىن من . مدلول الصور
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و القارئ غري مقيد بنطق الكلمات، و إمنا يزحف بنظره زحفة بعد . اجلمل املكتوبة
  ٣٩.زحفة ليلتقط املعاىن

تطلب هذا النوع من القراءة بعض القدرات و الكفاية كالدقة و و ي
االستقالل يف تعرف الكلمات، و زيادة التروة اللفظية، و الدقة و العمق يف الفهم، 
و السرعة يف القراءة، و لوصول إىل هذه الغاية البد من تدريب منظم على تعرف 

ليل الكلمة إىل الكلمات عن طريق اشارات النص، و السياق، و عن طريق حت
و زيادة الثروة اللفظية ينبغى أن . اصواا، و عن طريق استخدام القاموس اللغوى

ينظر إليها على أا تتضمن معرفة كلمات جديدة، أو معرفة معان جديدة لكلمات 
  .قدمية

أما الدقة و العمق يف فهم املادة املقروءة فهي من املطالب امللقاة على 
الكبري من االنتاج الفكرى الذى خترجه املطابع كل يوم و يشمل القارئ نتيجة الكم 

هذا الفهم الربط بني الرمز و املعىن، و اختيار املعىن املناسب، و تنظيم األفكار 
و يعتمد النجاح يف الفهم على . املقروءة، و استخدام هذه األفكار بعد تذكرها

  ٤٠.دراك الكلماتدافعية القارئ ، و خلفيته من املفهومات، و مهارات ا
أما السرعة يف القراءة فهي تعترب ذات قيمة عندما حيقق القارئ ا نفس 

و هذا يعىن ان القارئ اجليد هو القارئ . الدرجة من الفهم اليت حيققها لو قرأ ببطء
املرن الذى يسري بالسرعة اليت تتطلبها الظروف، فيزيد أو ينقص من سرعته طبقا 

ا، و طبقا حلاجاته و مستوى مهارته يف الفهم، و حىت حيقق لنوع املادة اليت يقروءه
  ٤١.اهدافه من القراءة
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٤١
  ١٢٨-١٢٧.  ص .املرجع نفس  



 القراءة اجلهرية .٢

  :كما تلى، وهي القراءة   للقراءة اجلهرية مفهوم كغريها من أنواع
عقلي الدراك كتابية مث االبصري للرموز الالتعرف طريق ال: املفهوم األول

شفوي عن هذه املدلوالت واملعاين بنطق الكلمات ال تعبريمث الملدلوالا ومعانيها 
  ٤٢.واجلهر ا

القراءة اجلهرية تعين اجلهر ا بواسطة اجلهاز الصويت عند : املفهوم الثاين
ويظهر ذلك , يقرأ فيها مضامني ما القارئويدرك , اإلنسان وإمساعها لآلخرين 
راته ومجله وتراكيبه النص القرائي بألفاظه وعبا استيعابعلى سلوكه وهي تقتضي 

  .وأفكاره ومعلنيه وحتليله ونقده وتقوميه
أن ينطق الطالب الكلمات واجلمل بصوت مسموع حبيث :املفهوم الثالث

كما يراعي صحة , يراعي سالمة النطق وعدم اإلبدال أو التكرار واحلذف واإلضافة
  ٤٣.الضبط النحوي والنطق اإلمالئي ومتثيل املعىن يف أثناء القراءة

ا الوسيلة الوحيدة لتجويد النطق و حسن االلقاء، وهي تقف املعلم على أ
أخطاء التالميذ و مواضع الضعف عندهم وعيوم الفردية يف النطق، فيعاجل كل 

والسامع بعد مرحلة اإلبتدائية على القارئ و هي تساعد كال  .حالة مبا يناسبها
تظهر برفع الصوت، و هي  تذوق األدب، و االستمتاع به، ملا فيه من موسيقى
ومن أهم مهارات القراءة  ٤٤.وسيلة لعالج االنطواء الذى يظهر لدى بعض األطفال

نطق األصوات نطقا صحيحا، و التمييز بني : اجلهرية اليت جيب تنميتها ما يلي
اخل، التمييز بني احلركات القصرية ...، ز، ظذ: األصوات املتشاة متييزا واضحا مثل

    ٤٥.اخل...ب، ت، ث: نطق األصوات احملاورة نطقا صحيحا، مثلو الطويلة، 
و تستمد . للقراءة اجلهرية موقع هام يف أي برنامج لتعليم مهارات اللغة

. القراءة اجلهرية هذه األمهية من أمهية موقعها يف حياة اإلنسان و نشاطاته يف اتمع

                                                           
٤٢

      ١٢٦. ، ص)١٩٨٣دار ملعارف، : القاهرة ( ، التوجيه يف تدريس اللغة العربية الدكتور حممود علي السمان،  
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٤٤

  ١٢٦. ص ،املرجع السابقي السمان، الدكتور حممود عل  
٤٥

  ١٨٤. ص ،املرجع السابقالدكتور رشدى أمحد طعيمة،   



 يواجهها الدارس يف تشخيص الصعوبات اليت: للقراءة اجلهرية و ظائف نذكر منها
تعرف الكلمات، إكتشاف مشكالته يف النطق، تعرف فهمه للقواعد النحوية، 
تثبيت اإلدراك البصرى للكلمات و تعرفها خاصة يف املراحل األوىل، تدريب 

  ٤٦.الدارس على متثيل املعىن، و قراءة النص قراءة معربة
 

  اءة املكثفة و القراءة املوسعةالقراءة من ناحية شكلها تتكون من نوعني، و هي القر
  

   القراءة املكثفة .٣

القدرة على  شحذو حماولة لزراعةو بدقة تنفذ أنشطة املكثفة هي القراءة
لتعليم الكلمات والتراكيب اجلديدة، ولذلك فإن املادة  وسيلةالهي و .خطرية قراءة

ور الذى ينبغي القرائية تكون أعلى قليال من مستوى املتعلم وتشكيل هذه املادة احملب
عليه برنامج تعليم اللغة فينال كتاب القراءة الرئيس جل اهتمام املعلم يف ساعات 

  ٤٧.التدريس بالفصل
و يقصد ا ذلك النوع من القراءة الذى جيرى داخل الفصل دف تنمية 

و ختتار هلذا مواد على . و زيادة رصيدهم اللغوي. مهارات القراءة عند الدارسني
صعوبة يدرب الدارس على اكتساب مهارات التعرف و الفهم و النقد مستوى من ال

و يدور النشاط يف هذا النوع من القراءة حتت إشراف املعلم و يف . و التفاعل
  ٤٨.الفصل الدراسي

  
  القراءة املوسعة .٤

 فهم وذلك دف لفترة وجيزة بسرعةقراءة ل وسيلةال يه القراءة املوسعة
مل هذا النمط من القراءة دور القراءة املكثفة و يك ٤٩.بصفة عامة الكتاب مضمون

لك و مفردات يف القراءة املكثفة و كذغايتها تعزيز ما تعلمه التلميذ من تراكيب 

                                                           
٤٦

 ١٨٣.  ص .نفس املرجع  
٤٧

  ٧٧. ص،  )ه١٤١٢اململكة العربية السعودية، (، كرة الدورات التربوية القصريةمذ الدكتور حممود فراج عمد احلافظ،  
٤٨

 ١٨١. ص ،املرجع السابقالدكتور رشدى أمحد طعيمة،   
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امتاع املتعلم لدا تكون على شكل قصص أو روايات وتتم خارج الفصل، لكن 
ب، و املعلم يقوم بالسيطرة عليها من خالل أسئلة بعدها تعين بالفهم و االستيعا

  ٥٠.تقومي ما أحرزه الطالب من تقدم
و . فتهدف إىل تدعيم املهارات القرائية اليت تعلمها الدارس يف الفصل

. و يدور النشاط يف هذا النوع خارج الفصل. تزويده بالقدرة على القراءة احلرة
و تدور . إال أنه قد يلجأ الستشارة املعلم يف بعض اجلوانب. معتمدا على الطالب

ا النوع من القراءة حول موضوعات مبسطة، و قصص قصرية ذات صلة مواد هذ
و قد اختري حمتواها اللغوي يف ضوء ما درسه الطالب يف . باهتمامات الطالب

  ٥١.و كما سبق القول لكل نوع هدفه و مهارته و مواده. القراءة املكثفة
  

 أغراض تعليم مهارة القراءة  .د 

قراءة العربية السابق، يريد الباحث مهارة ال التقسيمو بعد أن يشرح الباحث 
  ٥٢:أغراض تعليم القراءة للفرد و اجلماعةيقدم 

بعد أن كانت القراءة غاية من التعلم أصبحت وسيلة إليه، فبعد أن كان الطفل  .١
 .يتعلم ليقرأ   أصبح يقرأ يتعلم

أصبحت القراءة بالنسبة للطفل عملية مستمرة الميارسها داخل املدرسة فحسب،  .٢
و قد أصبح مفهوما أن شخصية الفرد تبىن . سها داخل املدرسة و خارجهابل ميار

 .على أساس القراءة، فاإلنسان صنيع بيئته وثقافتـه

الذاعة مسموعة و مرئية، و كالسينما، اأصبحت القراءة أهم وسيلة لالتصال، ك .٣
 .بل قد تغىن هي عنهما

إلنسان على الفكر االنساىن القراءة هي أهم نوافذ املعرفة النسانية اليت يطل منها ا .٤
 .يف طوله و عرضه وعمقه

القراءة هي مصدر أساسى للحصول على املعلومات، فاملعلومات اما أن تستقى  .٥
 .من التجارب الشخصية، أو من احلديث الباشر مع الناس أو من القراءة

                                                           
٥٠

  ٧٧. ص، ،املرجع السابق الدكتور حممود فراج عمد احلافظ،  
٥١

  ١٨١. ص،املرجع السابقمحد طعيمة، الدكتور رشدى أ  
٥٢

  ١٢٤-١٢٣  ص ،املرجع السابقالدكتور حممود علي السمان،   



صل احلاضر باملاضى و باملستقبل، و أن نقف على تراث وبالقراءة ميكننا أن ن .٦
 .البشرى كله يف خمتلف علومه و فنونه و ادابه، بيسر و سهولة و سرعةاجلنس 

 .بالقراءة نستنشق عبري الفن يف روائع األدب ونثره و شعره .٧

و القراءة هي أساس النجاح يف كل مادة من مواد الدراسة، بل هي أساس النجاح  .٨
بات و يف حياة الفرد العلمية كلها، فالفرد يستفيد كثريا مما يقرؤه من اخلطا

 .االعالنات واالرشادات والالفتات و قولئم األسعار وجدوال القطارات

 .و القراءة هي وسيلة التفاهم بني أفراد اتمع .٩

و للقراءة دور خطري يف تنظيم اتمع، و تنظيم احلياة االجتماعية داخل اجهزته،  .١٠
 .ات يوما بغري القراءةذو هل يتصور أن يدور دوالب العمل 

هي أهم وسيلة للتقارب بني فئات اتمع، و للربط العضوى و الروحى و القراءة  .١١
 .بني أفراده، مبا تشيعه الكتب قدمية و حديثة و الصحف و االت

و القراءة هي أكرب مهزة وصل بني اتمعات املختلفة املعاصرة و اتمعات القدمية  .١٢
    . او احلديثة، فهي وسيلة اللقاح الثقاىف بني اتمعات كله

  
 

 السابقة اتالدراس  .ه 

  :حتت املوضوع) ٣١٩٩٢٤٥(سيف الدين . ۱
مشكالت التالميذ يف قرأة كتاب اللّغة العربية املقرر باملدرسة منهج األعلى الثانوية (

  )اإلسالمية فوروادادى جروبوجان و حلها
و حتصل أن املشكالت هنا تتكون من املشكالت الداخلية منبعثها من نفس التالميذ 

حلها أن يكثروا قرأة نصوص اللّغة العربية يكررها و يعودها و أيضاهلم أن يسألوا و 
معلم اللّغة العربية ما يشعرون بالصعوبة، و املشكالت اخلارجية منبعثها من عناصر 

  .التعليم
 :حتت املوضوع) ٣١٠٢٠٨٠(نيج الفرحية . ۲

" إحياء العلوم"طريقة تدريس القراءة لدى التالميذ يف الصف الثاىن مبدرسة (
  )املتوسطة اإلسالمية بغوندوهاروم، جكوال، قدس



و النتيجة هي أن طريقة تدريس القراءة املستخدمة هي طريقة الكلمة و هي ينظر 
الطفل اليت ينطق ا املدرس بتؤدة ووضوح مع اإلشارة إليها مث حياكيها و يكرر 

هذه الطريقة تسمى ذلك عدة مرات، مث يشرح املدرس معانيها شرحا واضحا، و 
  .بطريقة الكلمة ألن يتعلم التلميذ اللفظ واملعىن معا

  :حتت املوضوع) ٣١٩٧١١٣(حممد حميىي الدين . ٣
اإلرتباط بني طريقة تعليم كتب التراث و ترقية مهارة القراءة للنصوص العربية يف (

  )م ٢٠٠١اإلسالمى جبكوال قدس سنة " دار الفالح"معهد 
هي أن طريقة تعليم كتب التراث ترتبط بترقية مهارة القراءة ونتيجة ذالك البحث 

  .للنصوص العربية بارتباط قوي
 مإجناز تعلّوأما البحث الذى حبثها الباحث فهو متعلق مبهارة القراءة بتركيز عملية ترقية 

مهارة القراءة باستخدام استراتيجية النص العشوائي لدى التالميذ للصف الثامن مبدرسة 
بربس، هل االستراتيجية املستخدمة  فعال أم ال؟ - الثانوية اإلسالمية بسيتانغال" ةالسلفي"

  .و هذا البحث خيتلف باملوضوع السابق
 

 فرضية البحث  .و 

قال سوماردى سريابراتا الفرضية هى اإلجابة املؤقتة ملسألة البحث الىت كان حتقيقها 
  ٥٣.حيتاج إىل التقييم أو التجربة املستمرة

استراتيجية النص العشوائي  ىت يقدمها الباحث ىف هذا البحث هي استخداموالفرضية ال
الثانوية " السلفية"ترقية مهارة القراءة لدى التالميذ للصف الثامن مبدرسة فعال يف 

  .بربس-اإلسالمية بسيتانغال
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