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  الباب الرابع

 في تعليم قراءة اللغة العربية (Michael West Method)تنفيذ طريقة مايكل ويست

 

 

    عالية اإلسالمية الحكومية غمبونجلمحة عن مدرسة ال  .أ 

 الموقع التاريخي .1

 ةم بوزار امدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج هي إحدى املدارس الىت تق
 1997مارس  17بالتاريخ  1997سنة  107الشؤون الدينية اجلمهورية بتقريرها رقم 

باسم مدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج. يف البداية تقع يف أثناء مدينة غمبونج 
غمبونج منذ طول ثالث سنوات مث انتقل هذه املدرسة يف  1وهي يف الشارع كاويدانا رقم 

  2000.1مساندا غمبونج سنة  1كيلو مرت الشارع كارانج بلونج  
  أما أمساء رؤساء املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج فهي كما يلى:

 1985- 1984سوكندر سنة   )أ 

 2005- 1985احلاج دسوكى أنوار سنة   )ب 

 2009-2005احلاج سديوكو سنة   )ج 

  2حىت األن 2009ا سنة جإمام سيو   )د 

 أهداف تأسيسها .2

العامة, إن غرض التعليم من مدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج هي وضع 
خالق الكرمية, املهارات لتعيش اأساسية االستخبارات, املعرفة, الطابع, الشخصية, 

. إبتعاد عن الغرض العام من التعليم االعلى منه التعليم وميكن استمرّ مستقلة 
  احلكومية غمبونج أهداف التالية:األساسى,للمدرسة العالية اإلسالمية 

 6,0حىت  4,75من  1,25لكسب نقاط اإلجناز   )أ 

 خدمات التوجية واإلرشاد يفحتسني عملية التعلم   )ب 

 % من السجل25زيادة عدد الطالب الذين التحقوا يف الكلية اليقل عن   )ج 

                                                             
  2012أوكتوبر   20غمبونج يف تاريخ  احلكوميةمشاهدة التوثيق مبدرسة العالية اإلسالمية   1
 2012أوكتوبر   20مشاهدة التوثيق مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج يف تاريخ   2
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تطوير االنضباط من مجيع مكونات املدرسة (أصحاب املصلحة) لتشكيل شخصية    )د 
 متني يف مجيع األنشطة وكذلك أصول املدرسة. قوية وأساس

 زيادة النشاط واإلبداع من الطالب   )ه 

% من الطالب 65الثقافة احمللية من خالل حمتوى لغة احمللية مبؤشر  على ةفظااحمل  )و 
 يٌ ن على التحدث يف سياق جاو يقادر ال

 اإلنرتنتمن الطالب متكنوا وصول املعلومات اإلجيابية من خالل شبكة  %50توفري   )ز 

 على القراءة والكتابة من القران الكرمي وامن الطالب ليقدر  %95توفري   )ح 

 % من الطالب ألداء الصالة يف مجاعة65ميارس   )ط 

3على تنفيذ التخفيف من أثار الكوارت. ينقادر  يكونواتوفري الطالب ل  )ي 
    

  أحوال المعلمين والتالميذ .3

 أحوال املعلمني  )أ 
ن و هاما يف العملية التعليمية. واملعلمب دورا عليعرفت الباحثة أن املعلم 

 معلم اللغة العربية هى أستاذ حيا 1 ممعلما ومنه 26الذين خيدمون يف هذه املدرسة 
  4.الليسانس

 أحوال التالميذ   )ب 
. أما الا عشر فصنثاينقسم التالميذ يف املدرسة العالية احلكومية غمبونج إىل 

  5عددهم فهو كما يلي :

  ذعدد التالمي  الفصل  رقم

  30  1شر االع  1
  30  2شر االع  
  29  3شر االع  
  26  4شر االع  

                                                             
  2012أوكتوبر   20اإلسالمية احلكومية غمبونج يف تاريخ مشاهدة التوثيق مبدرسة العالية   3

  2012أوكتوبر   20مشاهدة التوثيق مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج يف تاريخ   4

  2012أوكتوبر   20مشاهدة التوثيق مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج يف تاريخ   5
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  27  1احلادى عشر  الطبيعية   2
  26  2احلادى عشر  الطبيعية   

  28  1احلادى عشر  االقتصادية   
  29  2احلادى عشر  االقتصادية   
  19  1الثاىن عشر الطبيعية   3

  20  2الثاىن عشر الطبيعية   
  25  1االقتصادية الثاىن عشر   
  25  2الثاىن عشر االقتصادية   

 

  وسائل التعليمية بالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومية غمبونج .4

 املكتبة  )أ 

كانت املكتبة تساعد األساتيذ والتالميذ على تعمق واستيعاب العلوم 
وفتح واملعارف واملعلومات واللغة وحنوها، وتوسيع معرفتهم، وترقية رغبتهم يف القراءة، 

الرغبة يف التعلم، وحث التالميذ على التعلم بأنفسهم. وتضم املكتبة عددا كبريا من 
  الكتب اإلسالمية والعلمية والتكنولوجية وغريها.

 املعمل اللغوي  )ب 

املعمل اللغوي هو أحد من الوسائل املوجودة يف هذه املدرسة، يستخدم 
العربية واللغة اإلجنليزية. تسهيال يف معلمو اللغة هذه الوسيلة التعليمية يف تعليم اللغة 

سرعة بتعليمهم ومساعدة التالميذ على ترقية مهارات االستماع والكالم باللغة اهلدف 
  وسهلة.

 املعمل   )ج 

من قسم ساعدة التالميذ مل هو أحد من الوسائل املوجودة يف هذه املدرسة
  .تعليم البيولوجيا والطبيعة الطبيعية يف
  
  

 املصلى  )د 
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يام بالعبادة، يقوم به األساتيذ والتالميذ ومن يسكن يف املدرسة هذا ألجل الق
للعبادة والقيام باألنشطة الدينية األخرى مثل احملاضرة واملشاورة الدينية وعملية الصالة 

  وغريها مما يتعلق بالرتبية والتعليم يف هذه املدرسة.
 احلاسوب  )ه 

الكتساب األشغال يقصد باحلاسوب هنا لتزويد التالميذ مبهارات معينة 
  املناسبة يف اتمع بعد أن خيرجوا من املدرسة.

   (Michael West Method)طريقة مايكل ويستبقراءة اللغة العربية  تعليمتنفيذ   .ب 
تعليم قراءة طريقة هي  (Michael West Method)طريقة مايكل ويستمعلم أن  قال

من هنا يرجو املعلم لتالميذه يذها. اللغة العربية الىت هي بسيطة وسهلة وغري معقدة يف تنف
مستعدا  جيب أن يكونفاصحة ويفهموها صحيحة. الكلمات أو اجلملة  ؤواأن يقر يستطيعون 

 (Michael West Method)طريقة مايكل ويستقراءة اللغة العربية باستخدم  يعلماملعلم  قبل

 الدرس حىت انتهى الدرس.لكي الطالب ال تزال تركز على  هي إعداد املواد واالسرتاتيجيات
 ها، مث يقلدملة من النصاملعلم اجل أيقر تبدأ بباستخدم هذه الطريقة  تعليم قراءة اللغة العربية

املعلم يفتح مث  هنا املعلم يعلم كيفية نطق وقراءة اجلملة من النص بشكل صحيحةالتالميذ. 
هذه اخلطوة  .عليها التالميذ رفاليت ال يع قواعداملفردات من ناحية املعىن والعن  فرصة ألسئلة

يقرأ النص فرصة ل يعطي التالميذمث  املعلم  مفيدة للتالميذ مثل الزاد األول يف فهم النص
يطلب مث  من هنا ميكن املعلم أن يعرف قدرة التالميذ يف القراءة اجلهرية متبادال. اجلهرية لقراءةبا

 مجاعيا مجون النصرت الطالب يمث  الطالب أن يقرؤوا النص بالقراءة الصامتة مرة أخرى
يعطى الطالب مث  قدم الطالب نتائج املناقشة من خالل ممثل للمجموعةي مث بتوجيهات املعلم

وبعد ذلك  حيكى معلومات من النص املكتوبة مرة أخرىو  اتستجابوا األخرين مالحظات
املنزلية وهي أسئلة  واجباتالإعطاء املعلم أخريا و  املعلم يعطى االستنتاجات عن تلك الدراسة

  6لفهم النص.
التالميذ  معلم اللغة العربية وبعض مع قابلةوامل توثيقبعد أن قامت الباحثة باملشاهدة وال

إن تعليم قراءة اللغة العربية  درسة العالية اإلسالمية احلكومية،يف الصف احلادي عشر مب

                                                             
  2012أكتوبر  21العربية مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج تاريخ حاصل مقابلة مع معلم اللغة  6
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تستطيع على االستنباط واالستنتاج  (Michael West Method)طريقة مايكل ويستباستخدم 
 وهو كما يلي :

  الكتاب المستخدم في عملية تعليم قراءة اللغة العربية .1

تاب تعليم ك  املدرسة هوإن الكتاب املستخدم يف تعليم قراءة اللغة العربية ذه 
الىت الدكتور هداية. فيها مواد القراءة االستاذ  ومؤلفه 2008لعربية من طه برتا سنة اللغة ا

تبدأ باملفردات و الصورة مث نص القراءة مث األسئلة. تقدم املفردات والبياا بالصورة تساعد 
الطالب لفهم معىن اجلملة من القراءة. و تعطى األسئلة بعد القراءة ملساعدة الطالب على 

 فهم احملتوى من القراءة وملعرفة مدى فهمه عليها.

يم اللغة العربية ملدرسة العالية اإلسالمية يف إعداد هذا الكتاب يشري إىل منهج تعل
وهو استمرار درس اللغة العربية الواردة يف مدرسة  2008سنة  2تنظيم وزارة الدينية رقم 

  وبعض املبادئ يف إعداده هى: املتوسطة اإلسالمية.
 إستعمال نظرية الوحدة اليصال املادة  )أ 

 تطوير مهارة اللغة العربية حبصة  )ب 

 جبانب وظيفي تعليم تركيب لغوى  )ج 

يف  قيقة، ليس كل التالميذألن احل يهتم بفروق فردية يف إتقان األساسية للغة العربية  )د 
مدرسة العالية اإلسالمية متخرجني من مدرسة املتوسطة اإلسالمية بل بعضهم 

   7 تعلموا اللغة العربية.الذين مل متخرجني من مدرسة املتوسطة

 العربيةتعليم قراءة اللغة  زمان .2

 قدمةبعض األوقات مل دقيقة. يف تعليم قراءة اللغة العربية فهي تسعون زمانال وأما
  8وبعضها لعملية النواة وبعضها الختتام.

 

 مواد تعليم قراءة اللغة العربية   .3

                                                             
  )، ص. ج2008د. هداية، تعليم اللغة العربية  ملدرسة العالية صف احلادى عشر، (مسارنج: طه بوترا،  7

 خطة تعليم قراءة اللغة العربية مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج 8
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يؤلف مادة القراءة  هداية. االستاذ الدكتور فيليتأكتاب تعليم اللغة العربية يف   هو
مبحاورة عن القراءة بقراءة صامتة أو  الدراسةللتطوير املفردات واحلوار بشكل بسط. تبدأ 

. وأخريا التدريبات على عامة، مث يقرأها ويقلدها باملناوبة وفهم القراءة باحملاورة أو الرتمجة
  9القراءة الثبات أو لتثمني.

  فيها فهى: املوجودةوضوعات املوأما  

 لة املراهقةمرح  )أ 

 احلياة الصحية  )ب 

 عند الطبيب  )ج 

 صحة اجلسم يف اإلسالم  )د 

 , الكهرباءةاملرافق العامّ   )ه 

 دور املسجد, مسجد االستقالل  )و 

 جوكجاكرتا  )ز 

10كبون رايا بوجور.  )ح 
 

 

  11ادة القراءة وتدريباا وهي كما يلى:ملج النموذ 
  

  مرحلة املراهقة
 املفردات  )أ 

اْلَعْقل  -أََمل ج آَمال –اجلِْْسم  –َمْرَحَلُة اْلُطُفْوَلة  –َمْرَحَلُة اْلَمَراِهَقة  - َهامة 
ُمْسَتْشَفى  –َمَرض  –ُمْستَـْقَبُل احلََياِة  –ُطْوُل السَهر  –الراَحة  –َسرِْيع  –تَـْحِقْيق  –

 - َداِع ِلِإلْسالَم –َجاِمَعة ج َجاِمَعات  –ِعَمارَة ج ِعَمارَات  –ج ُمْسَتْشِفَيات 
َحاِمي

ُ
َالِعب َمْشُهْور  –ُجمَْتَمع ج ُجمَْتَمَعات  –ُمْشِكَلة ج ُمْشِكَالت  –اِخلَطابَة  – امل
  ُصُحف –

                                                             
  )، ص. د2008اللغة العربية  ملدرسة العالية صف احلادى عشر، (مسارنج: طه بوترا، د. هداية، تعليم   9

  ، ص. ز)2008د. هداية، تعليم اللغة العربية  ملدرسة العالية صف احلادى عشر، (مسارنج: طه بوترا،   10
  8- 5د. هداية، تعليم اللغة العربية  ملدرسة العالية صف احلادى عشر، ص.   11
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 القراءة  )ب 

  مرحلة املراهقة

ألَقى الشيُخ عبُداهللا حماضرًة دينيًة أمام الطالِب والطالباِت حتت موضوِع: 
وهي مرحلُة بعد مرحلِة  (مرحلة املراهقة). ومن كالِم الّشيِخ: بلْغُتْم اآلن مرحلة املراهقة،

الطفولِة. وهي مرحلُة هاّمُة يف حيايِتكم ويف بناء جسِمكم وعقِلكم. ويف حتقيِق 
  آماِلكم يف احلياِة.

ْوا الطعاَم كليـَْنُمو جسُمكم يف هذه املرحلِة ُمنُوا سريًعا، فيِجُب عليكم أن تأْ 
رحلِة ُمنُوا سرِيـًْعا، جيب عليكم اجلّيَد ومتارسْوا الرياضَة ويْنُمو كذلك عقُلكم يف هذه امل

أن تـَُنِظُمْوا حياَتكم، وتـَُقسُمْوا أْوقاَتكم بْني الرّاحِة والعمِل، وبْني الِدراسِة والرياضِة وال 
  تْقُضْوا أْوقاَتكم ِبُطْوِل السَهِر وغْريِ ذِلك ِمن األْعماِل غْريِ الناِفَعِة ِلُمستْقَبِل حياِتكم!

  ْنيِ واملراهقاِت آماٌل رِفْيعٌة يف مستقبل احلياِة ولِْلُمراِهقِ 
  ي يف املستشفياتضَ املرْ  عاجلُ ا يبً يْ بِ طَ  نَ وْ أن يكُ  دُ يْ رِ هذا يُ 

  .والعماراتَ  البيوتَ  ِينَ بْ يَ  أن يكون مهندسا لِ وذلك يتمّىن 
  ةَ سَ ر دَ أن تكون مُ  ب وهذه حتُِ 

  .عِ تمَ يف مشكالت اْ  بَ تُ لتكْ  ةً  أن تكون صحفيّ وتلك تتمّىن 
 .ا لإلسالمِ يً داعِ  نَ وْ كُ يَ لِ  دينيةٍ  يف جامعةٍ  راستهُ دِ  ل أن يكملَ فض يُ  وآخرُ 

 ايً امِ ل أن يكون حمُ يفض   :   سُ وسادِ 

اس، وتكتب الن  هُ نْ عَ  ثُ يتحد  .القدمِ  ا يف كرةِ رً ا مشهوْ بً خيتار أن يكون العِ   :   وسابعا
 ف.حُ عنه الص 

 

 

 

 

 على القراءة تدريبات  )ج 

  )1تدريب (
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  وقفا لنص القراءة السابق وصحح اخلطأ خطأقل صحيح أو 
 حتدث الشيخ عبداهللا عن أمهية احملاضرة الدينية )1

 تأتى مرحلة املراهقة بعد مرحلة الطفولة )2

 ينمو جسم اإلنسان وعلقه منوا سريعا طول حياته )3

 جيب على املراهقني أن ينظموا حيام تنظيما حسنا )4

 ملراهقني أن يقضوا أوقام بطول السهرجيب على ا )5

 طول السهر يضر مستقبل حياة الطالب والطالبات )6

 يعمل الطبيب يف املستشفى )7

 يتحدث الالعب املشهور عن أحوال الناس )8

  
  )2تدريب (

  تية وقفا لنص القراءة !أجب عن األسئلة األ
 هل طالب املدرسة الثانوية من املراهقني؟ )1

 املراهقني مرحلة هامة يف حياة اإلنسان؟ملاذا تعترب مرحلة  )2

 هل ميارس كل مراهق الرياضة البدنية؟ )3

 من يستطيع أن يأكل طعاما جيدا؟ )4

 ماذا يعمل املهندس؟ )5

 ماذا يعمل الصحفي؟ )6

  
  
  
  
 

 

  اقرأ !
  

  مرحلة املراهقة



 

38 

ألقى الشيخ عبد اهللا حماضرة دينية أمام الطالب والطالبات حتت موضوع: 
كالم الشيخ: بلغتم اآلن مرحلة املراهقة، وهي مرحلة بعد مرحلة (مرحلة مراهقة). ومن  

الطفولة. وهي مرحلة هامة يف حيايتكم ويف بناء جسمكم وعقلكم. ويف حتقيق 
  آمالكم يف احلياة.

وا الطعام كلينمو جسمكم يف هذه املرحلة منوا سريعا، فيجب عليكم أن تأ
ه املرحلة منوا سريعا، جيب عليكم اجليد ومتارسوا الرياضة وينمو كذلك عقلكم يف هذ

أن تنظموا حياتكم، وتقسموا أوقاتكم بني الراحة والعمل، وبني الدراسة والرياضة وال 
  تقضوا أوقاتكم بطول السهر وغري ذلك من األعمال غري النافعة ملستقبل حياتكم!

  وللمراهقني واملراهقات آمال رفيعة يف مستقبل احلياة 

  طبيبا بعاجل املرضي يف املستشفياتهذا يريد أن يكون 
  وذلك يتمىن أن يكون مهندسا ليبين البيوت والعمارات

  .وهذه حتب أن تكون مدرسة
  وتلك تتمىن أن تكون صحفية لتكتب يف مشكالت اتمع

  .وآخر يفضل أن يكمل دراسته يف جامعة دينية ليكون داعيا لإلسالم
  : يفضل أن يكون حماميا    وسادس
يتحدث عنه الناس،  .تار أن يكون العبا مشهورا يف كرة القدم: خي    وسابعا

  وتكتب عنه الصحف.

  أهداف تعليم قراءة اللغة العربية .4

بتدائية يطلب التالميذ ختلفة. يف املرحلة االامللكل مراحل تعليمية أهداف القراءة 
لتوفري مهارة أساسية للقراءة وينمو تلك املهارة يف املرحلة اإلعدادية والثانوية. ذكرت 
الباحثة أهداف يف املرحلة الثانوية يف الباب الثاىن. املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

أما أهداف تعليم قراءة  ستوى قدرة القراءة للتالميذ.ملوافق تغمبونج هلا أهداف القراءة الىت 
  اللغة العربية ذه املدرسة عامة فهي كما يلي :

 يستطع الطالب أن ينطقوا الكلمة واجلملة صحيحة  )أ 

 صحيحةاليستطع الطالب أن يقرؤوا النص بالقراءة اجلهرية   )ب 
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 من النص  املفرداتالطالب جيدون معىن   )ج 

 النص وارتمجيميكن الطالب أن   )د 

 من النص سديدا اموضوع واميكن الطالب أن يقرر   )ه 

 جيد الطالب معلومات من القراءة املكتوبة  )و 

  12املعلومات من القراءة املكتوبة مرة أخرى باللغة البسيطة. ميكن الطالب أن حيكوا  )ز 
هي   وتستخلص الباحثة نمو القراءة اجلهرية والقراءة الصامتةت الشرح السابق أنهإذا نظر إىل 

  كما يلى:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تعليم قراءة اللغة العربية مايكل ويست في طريقة عملية .5

 مايكل ويست يف طريقةأما إجرءات عرفت الباحثة باملشاهدة وتأمل التوثقة هنا, 
  كما يلي:  فهي تعليم قراءة اللغة العربية

                                                             
  خطة تعليم قراءة اللغة العربية مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج  12

 القراءة

 القراءة اجلهرية القراءة الصامتة

 نطق تنغيم
 القراءة املكثفة

قراءة استعراض 
 احملتوى

القراءة  القراءة بدقةقراءة 
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هنا املعلم يعلم كيفية نطق وقراءة التالميذ.  ها، مث يقلدملة من النصاملعلم اجل أيقر   )أ 
  اجلملة من النص بشكل صحيحة.

 التالميذ اليت ال يعرف قواعدناحية املعىن وال مناملفردات عن  فرصة ألسئلةاملعلم يفتح   )ب 
  هذه اخلطوة مفيدة للتالميذ مثل الزاد األول يف فهم النص. .عليها

من هنا ميكن املعلم أن يعرف  متبادال. اجلهرية لقراءةيقرأ النص بافرصة ل يعطي التالميذ  )ج 
 قدرة التالميذ يف القراءة اجلهرية. 

 .النص بالقراءة الصامتة مرة أخرى يطلب الطالب أن يقرؤوا  )د 

 .بتوجيهات املعلم مجاعيا مجون النصرت الطالب ي  )ه 

  .قدم الطالب نتائج املناقشة من خالل ممثل للمجموعةي   )و 

 .اتستجابوا يعطى الطالب األخرين مالحظات  )ز 

 معلومات من النص املكتوبة مرة أخرى.حيكى الطالب   )ح 

 املعلم يعطى االستنتاجات عن تلك الدراسة  )ط 

 13واجبات املنزلية وهي أسئلة لفهم النص.الوإعطاء املعلم   )ي 

ات كل ءأن االهتمام بإجرا تاإلجرائات السابقة عرف باحثةال تالحظأن  وبعد
أن يقوم ا، وذلك ألن الطريقة املستخدمة ال  قارئمن الطريقة هو أمر مهم يفرض ال

تم ومل تتوافر بل كانت فاشلة يقوم ا. والطريقة مل ت قارئتصل إىل اهلدف إال إذا كان ال
ية التطبيقية ات هي العملءجرايطبقها نصوص عربية. ألن اإل قارئوضعيفة إال إذا كان ال

     .مطلقا إىل حتقيق اهلدف املراد قارئالذي يسلكها ال

لطريقة املذكور تتعلق بالطريقة املستخدمة. عند الباحثة أن ا حتقق أهداف التعليم
وجد أهداف تعليم قراءة اللغة العربية يف املدرسة العالية اإلسالمية أعاله تستطيع أن ت

ز على مهارة القراءة يكتتر  3- 1. اخلطوة املركز املعنياحلكومية غمبونج ألن كل اخلطوة هلا 
  على مهارة القراءة الصامتة. كزتتر  10- 4اجلهرية واخلطوة 

يقة مايكل ويست. كتبت بطل وحدة من مزايا لطر ت ةالباحثة أن اخلطوة الرابع رأت
تدريب الطالب على فهم قراءات مع التحليل, وليس الباحثة يف الباب الثاىن هي الطريقة 

                                                             
  مشاهدة وخطة تعليم قراءة اللغة العربية مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج  13
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عن خالل الرتمجة. يقوم نشط بالرتمجة يف هذه الطريقة ألن بعض التالميذ هناك املدرسة 
العاشر حىت هم مل اليزال يف املرحلة املبتدئية. هم مل تعلموا اللغة العربية قبلها إال يف الفصل 

كثريا. فلذلك هم حيتاجون ترمجة اجلملة واجلملة ليكون فهم مادة القراءة   املفرداتتسلطوا 
  الىت تتعلمهم.

باملدرسة العالية  العربيةكان تطبيق طريقة مايكل ويست يف تعليم قراءة اللغة 
اإلسالمية احلكومية غمبونج موافقا إىل ما كان يف مفهومها نظريا, ولكن هناك نقائص يف 

  تطبيقها وهى كما يلى:

وجدت الباحثة بعض التالميذ الذين ال يفهمون اللغة العربية جيدة ألن بعض التالميذ   )أ 
!، ارفع مارسة لتحدث مثل كيف حلك؟، استمر!، اقراءال يفهم الكلمات امل

 صوتك!، تبدل جانبها!.
وجدت الباحثة بعض التالميذ الذين يشعرون بالصعبة يف فهم القراءة اللغة العربية   )ب 

كن أن أفهم ال مي قبلها، قالت توجى أستوتى،" أخىت,فهما عميقا بدون ترمجة النص 
   14"القراءة دون ترمجتها

اهتماما كامال ألم ال وجدت الباحثة بعض التالميذ الذين ال يهتمون بالدرس   )ج 
 15القراءة صحيحة. واأن يكرر  ونيستطيع

  تكون العوامل الدافعة يف تنفيذها وهى كما يلى:
 كتاب الدراسى  )أ 

16القاموس.  )ب 
 

  دافع بعض التالميذ لتعلم قراءة اللغة العربية  )ج 

  وتكون هناك العوامل العائقة هى كما يلى:
 عدد كتب الدراسية حمدودة  )أ 

  17. أوقات الدراسية حمدودة  )ب 
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 تحصيل تعليم قراءة اللغة العربية  .6

أما أعلى القيمة لدرجة تعليم قراءة اللغة العربية يف الصف احلادي عشر باملدرسة 
و . وأما املتوسط فه5,0 وأدناها 9,4العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج فهي 

77.92.18
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