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 الباب الثانى

 لقراءةاستراتيجية كل متعلم يلعب دور المعلم فى ترقية مهارة ا

  

 الدراسةالسابقة .1

مبوضوع "استعمال  3105262حبث علمى الذى كتبته "واحدة العريفة" رقم الطلبة   .أ 
طريقة القراءة اجلهرية ىف تعليم مهارة القراءة لدى التالميذ ىف الفصل الثامن من املدرسة 

ءة الصامتة). أن " مسارانج (دراسة مقارنة بني القراءة اجلهرية والقرا٢الثانوية احلكومية "
اجياد فرق هام ىف اجناز تعلم املهارة القراءة بني التالميذ استعمال طريقة اجلهرية 

 "منtt"وتقارن الباحثة ٨،٣٩" هي toوللتالميذباستعمال طريقة القراءة الصامتة أن قيمة "
 %.5% و 1احملاسبة بالقيمة من اجلدول على مستوى داللة 

مبوضوع "فعالية 063211065رية اهلنئ" رقم الطلبة علمى الذى كتبته "عم حبث  .ب 
استخدام طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ ىف الصف 
الثامن مبدرسة مفاتح الطالب النواوى املتوسطة اإلسالمية جفارا" أن استخدام مالئمة 

ىف قيمة التالميذ ىف الصف بطاقات مفهرسة فعالة لرتقية مهارة القراءة ألن يوجد فرق 
الثامن "أ" الذين يستخدمون بطاقات مفهرسة لرتقية مهارة القراءة والتالميذ ىف الصف 
الثامن "ب" الذين ال يستخدمون بطاقات مفهرسة لرتقية مهارة القراءة، لذى ىف مدرسة 

 %5" مستوى الداللة ttوالقيمة " 6،292"هي toمفتاح الطالب النواوى ألن القيمة "
=1،99. 

بناء على الدراسة السابقة تعرف الباحثة بأن طريقة القراءة اجلهرية فعالة ىف ترقية 
ىف ترقية مهارة القراءة. إجناز تعليم مهارة القراءة و طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة فعالة 

البحث ستجرب الباحثة من إحدى اسرتاتيجية فعالة ىف ترقية مهارة القراءة،  وأما هذا
فعالية اسرتاتيجية "كل متعلم يلعب دور  عن ،تأخذ الباحثة على هذا البحثفلذالك
ىف ترقية مهارة القراءة يف الصف السابع مبدرسة  (Everyone is a Teacher Here)معلم" 

  اإلسالمية غاجى جونتور دماك. الثانوية"سلطان فتاح" 
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 مهارة ترقية فى(Everyone is a Teacher Here)" المعلم دور يلعب متعلم كل" استراتيجية .2

 القراءة

 (Everyone is a Teacher Here) استراتيجية "كل متعلم يلعب دور المعلم"  .أ 

 Everyone is a Teacher) تعريف استراتيجية "كل متعلم يلعب دور المعلم" )1

Here) 
يف تعليم اللغة العربية كثري من املعلم الذى يستخدم الطريقة واسرتاتيجية 

اللغة العربية حىت ال يشعر التالميذ بامللل. وينبغى ملعلم اللغة  سهيل إلقاء املوادلت

 ،باستخدام الطريقة واسرتاتيجية التعليمية سواء كانت قدميا أو حديثا العربية أن يبدع
  ومن اسرتاتيجية التعليمية احلديثة هي اللعب بوسائل البطاقات.

لغة وهي يف مهارة يف تعليم الخدمة املستتعترب البطاقات من أكثر الوسائل 
من قطع الورق يكتب على  البطاقات العربية ومايتعلق ا. وتصنع  لاالقراءة واجلم

بطاقات أن يكون صغرية ، و مجلة حسب ما يقتضى اليه كل منها مفردة أو عبارة أو
  1).رتمنتس10 - 5حواىل(

". وقال أزهار أرشاد" الوسائل  Media "اإلجنليزية هي  اللغة الوسائل ىف
  2التعليمية هي الوسائل واالالت الىت تقصد استخدامها املعلم.

  3اتيجية بوسائل البطاقات كثريا، فهي مما تلي:أما اسرت 
  النص ةباكت  .ب   كل متعلم يلعب دور املعلم  .أ 
  وزةابطاقة   .د   صورامل ريتعب  .ج 
  مشكلة الطالب  .و   يب النصترت  .ه 
  بطاقة مالئمة املفهرسة  .ح   بطاقة الومضية  .ز 
  ج الكلمةا إخر   .ي   بطاقة اجلمال  .ط 

                                                             
1Abdul WahabRosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Malang Pres, 2009) 

Hlm. 69 
2Azhararsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 4 
3Sumanta Dkk, Metodologi dan Strategi Alternative Pembelajaran Bahasa Arab, (Cirebon: 

Pustaka Rihlah Group, 2005), Hlm. 65 
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وإحدى اسرتاتيجية بوسائل البطاقات هي اسرتاتيجية "كل متعلم يلعب 
وهي تستخدم البطاقات ملعرفة فهم  (Everyone is a Teacher Here)دور املعلم"

  4لىت تطلبهم املعلم لكتابة أسئلة وأجوبتها.التالميذ النصوص ا
 Everyone is a Teacher)أهداف استراتيجية كل متعلم يلعب دور المعلم. )2

Here) 
 Everyone is a)دف من اسرتاتيجية "كل متعلم يلعب دور املعلم" هلا

Teacher Here) شجاعتهم األسئلة  اإلنفرادى وتثقيف الفعال هي تعويد التالميذ
  5بدون اخلوف عن اخلطاء.

 Everyone is a Teacher)ر المعلم.الخطوات استراتيجية كل متعلم يلعب دو  )3

Here) 
 . املوضوعات الىت يشاورهانيتعي  )أ 

 إعطاء الورقة لكل التالميذ وأمرهم لكتابة األسئلة.  )ب 

مث توزيعها مرة ثانية للتالميذ مث للقراءة يف الذهن واستعداد  بطاقةمجع الإ  )ج 
 اإلجابة.

 .ابةجاإلسئلة و ميذ أو فصاعد لقراءة األمن التال احدإختار وا  )د 

لزيادة على ما األخر بعد أن جييب التالميذ األسئلة من الورقة، يأمر املعلم   )ه 
 6إلقاء التالميذ.

 (Everyone is a Teacher Here)كل متعلم يلعب دور المعلم.منافع استراتيجية   )4

 .تعلم املادة الدراسية إستيعابا جيدايستوعب امل  )أ 

 .جية أحسن شكل لتدريب الطالب مستقيلنيهذه االسرتاتي  )ب 
  
 
 

                                                             
4Umi Mahmudah, Active Learning Dalam Pembelajaran, (Malang: Malang Pres, 2008), Hlm. 

146 
5Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail 

Media Group, 2011), Hlm.74 
6Melvin L.Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa, (Bandung: Nusamedia, 

2004), Hlm.196  
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 (Everyone is a Teacher Here)كل متعلم يلعب دور المعلم.مبادئ استراتيجية )5

 معرفة التشجيع، واختياج، ورغبة التالميذ.  )أ 

 معرفة أهداف اسرتاتيجية املستخدمة قبل تنفيذ.  )ب 

 7معرفة فرق الفردية .  )ج 
 

 Everyone is a)كل متعلم يلعب دور المعلم.استراتيجية مزايا و عيوب من )6

Teacher Here) 
  ها:مزايا

 األسئلة لرتكيز اهتمام التالميذ. يستطيع  )أ 

 .يف االجابةتطوير التشجيع ومهارة التالميذ   )ب 

  .يدفع التالميذ لكى يدرب قوة فكرهم  )ج 
  وعيوبها:

 .إىل الوقت الطويلة خيتج  )أ 

 .الفعالة اإلنفرادى يشعر التالميذ اخلوف إذا  كان املعلم لتعويدهم  )ب 

 8التالميذ. ااألسئلة يفهمهيسهل أن جتعل ال   )ج 
 مهارة القراءة  .ب 

بل مرحلة املبتدئة ، ليس لكوا مصدرا للمعرفة فحسب ، أمهية لل مهارة القراءة
  غة اجلديدة.لطالب بالمهارة تؤدي إىل تثبيت املعلومات وتوسيع معرفة ال

لقد كان اهلدف من القراءة قدميا هو إكساب الطالب مهارة فك الرموز الكتابية 
  أي إجادة عملية القراءة ىف حد ذاا.

أماهلدف منها عند املدرسة احلديثة، فهو تقدمي إرشادات تساعد الطالب على 
استعابا جيدا و مباشرا. ومن  تطوير مهارة القراءة تطويرا ميكنه من استعاب املادة املقروءة

                                                             
7http:// misritayuliarni. Blog spot. Com/2011/06/ model- pembelajaran-everyone is a 

teacher here 
8http:// akmal- mr. Blogspot.com /2011/03/ model- pembelajaran- strategi- every- one- 

html  
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أجل ذالك فإن املدرسة احلديثة مازالت ختطط إلجراء جتارب تعليمية تنفيد من نتائجها 
  ىف متكني الطالب من تنمية العادات القرائية ىف طالقة.

إن اهلدف من القراءة هو تنمية فهم املقروء و الطالقة فيه فقد أصبح من واجب 
 الوصول إىل هذا اهلدف. ألن الطالقة ىف القراءة تكتسب املعلم أال يستعجل طالبة ىف

  ىف متهل، ومن خالل التدريب املستمر عليها
والوصول بالطلبة إىل الطالقة ىف استعاب املكتوب من اللغة األجنبية استيعابا 
مباشرا. الميكن أن يتم دفعة واحدة ولكنه يتحقق إذامادرب الطالب على القراءة ىف 

و إذا ما قدمت القراءة ىف املرحلة األوىل من خالل مواد دراسية خمتارة مراحل متدرجة أ
اع. أما اإلسراع م ىف قراءة مواد تيتمكن الطالب من قراءا ىف سهولة ويسر وعن استم

على طاقام، فأمر يؤدي إىل فقد الثقة بالنفس من ناحية وجيعل الطالب يعتمدون 
لى القواميس أو على قوائم املفردات املصاحبة بشكل دائم ىف فهم املادة املقروءة ع

  للكتاب من ناحية أخرى.
إن القراءة املعتمدة على القواميس أو على قوائم املفردات وإن كانت تؤدي إىل 
فهم الكلمات إال أنه فهم مبتور،ألنه يتم يف شكل منعزل عن السياق، واليؤدي إىل فهم 

ات اخلفية فيه، وفوق ذلك فإنه ال يؤدي إىل املعىن اإلمجايل وإدراك روح النص واإلشار 
إكساب الطالب أهم غرض من أغراض القراءة إن مل يكن هو الغرض النهائي وهو 

  إمكانية التخمني اليت كثرياما يتطلبها السياق.
 أن املادة اليت ختتار يف املرحلة األوىل من برنامج تعليم اللغة األجنبية القد ذكرن

عة، ونشري هنا إىل أن املادة القرائية يف املراحل املتقدمة جيب أن جيب أن تكون سهلة وممت
  9يتم اختيارها على أساس ما تتضمنه من حمتوى مفيد.

  والقراءة مهمة للفرد واتمع.
  قراءة للفرد فهي مما تلى:أمهية ال أما

أا وسيلة تربط فكر اإلنسان باإلنسان، فيمكن أن يطلع على أفكار األخرين  )1
 القدمية واحلديثة. ويتعرف على الثقافات

                                                             
 31-30)،ص.1990كمال بن إبراهيم بدري، املوجة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، ( جاكرتا:مهادك، 9
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أا أساس لبناء شخصية اإلنسان، فاإلنسان إبن بيئتة، ونتاج ثقافته، فالقراءة تكون  )2
 تفكرية.

فرد، فال جناح ملعلم أو متعلم إال بالقراءة، وكيف يتعلم القراءة أدة رئيسة لتعليم ال )3
 املعلم بال قراءة؟، فالقراءة مهمة لكل فرد للتعليم والتعلم.

 القراءة تشعر اإلنسان بالثقة. )4
  أمهية القراءة للمجتمع فهي مما تلى: أما
 واصالت بني اتمع.وسائل امل  .1

 القراءة تربط اتمع برتاث أمته. .2

 مبا أن اتمع يتكون من أفراد، وال يتقدم اتمع إال بأفراده.و  .3

إن النهوض بالصناعة والزراعة والتعليم وشىت نواحي احلياة اليكون إال عن طريق  .4

 10قراءة اخرتاعات العلماء.

 تعريف المهارة القراءة .1

ومهارة  –ومهارا  –مهرا ومهورا –ميهر  –فاملهارة مشتقة من كلمة مهر 
  11.الشئي وفيه وبه يقال مهر يف العلم

رة اإلستماع و وهي مهاهلا أربع مهارات،  العربيةومن املعروف أن اللغة 
مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. وأما مهارة القراءة فهي إحدى 
املهارات اللغوية األربعة وهي ليست بأمر سهل وال بنطق األحرف أو الكلمات 
فحسب، وإمنا هذه املهارة تتطلبنا أن نبذل أفكارنا جبهد لفهم املعلومات ىف نص 

  12القراءة

                                                             
 129-126)، ص.1992أمحد فواد عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، (رياض: دار املسليم، 10

 777)، ص. 2007لويس معلوف،  املنجد يف اللغة واالعالم، (بريوت: دار املشرق، 11

12 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.46 
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تفسري الرموز والرسوم الىت يتلقاها  تشتمل إنفعاليةالقراءة هي عملية عقلية 
القارئ عن طريق عينية، وفهم املعان، والربط بني اخلربة السابقة وهذه 

 13ت.املعان،واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكال
  أّما بعض املهارات املطلوبة من القراءة فيما يلي:

 االستماع  )أ 
رحلة اإلبتدائية على االستماع منذ امل ي أن يأخذ املعلم تالميذهينبغ

معني مثل االنتباه الواعي للمادة املقروءة العقلية املناسبة عند املست بتنمية
واالستجابة هلا، حىت إذا وصلوا إىل املرحلة اجلامعية يكونون قد أتقنوها اتقانا 

 14تاما.
 السرعة  )ب 

اإلنسان يف حياته العلمية والعملية فائدة  هذه املهارة مهمة ألا تفيد 
كبرية فيها خيتصر التلميذ الوقت الالزم للتعلم عن طريق القراءة وتعطية القدرة 

  15على اإلستفادة من الكتب والصحف و االت يف أقل وقت ممكن.
  

 الفهم  )ج 
ن أهم مهارات القراءة، بل ميكن القول أن الفهم تعد مهارة الفهم م

أساس عمليات القراءة مجيعها. فالتلميذ يسرع يف القراءة وينطلق فيها إذا كان 
يفهم معىن ما يقرأ، ويتوقف إذا كان جيهل معىن ما يقرأ. وشرح معاىن املفردات 

 16.الفهميعد من أول اخلطوات اهلامة يف طريق الوصول إىل 
 الطالقة  )د 

تعد الطالقة من املهارات ذات الصلة بالقراءة اجلهرية، فهي صفة 
 17.األخطاءيتصف ا القارئ الذي يقرأ قراءة سليمة صحيحة خالية من 

                                                             
 105)، ص.1993حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، ( املصر: املصية البنانية، 13

 145)، ص. 1979حممد عبد القادر أمحد،طرق تعليم اللغة االعربية، (القاهرة: مكتبة النهضة املصرة، 14

 147حممد عبد القادر أمحد،طرق تعليم اللغة االعربية، ص. 15

 151ادر أمحد،طرق تعليم اللغة االعربية، ص. حممد عبد الق16

 154حممد عبد القادر أمحد،طرق تعليم اللغة االعربية، ص. 17
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 أهداف تعليم القراءة .2

يستهدف تعليم القراءة ىف براميج العربية للناطقني بلغات أخرى عدة 
  أهداف من أمهها:

 ملهارات.أن القراءة هي األوىل ا  )أ 

 ملستمّرة، والتعّلم مدى احلياة.أن الرتبية ا  )ب 

ه أن اتمع اإلنساىن املعاصر جمتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري في  )ج 
 اليطلب القراءة.

 اسعة شرط للثقافة الواسعة.راءة الو أّن الق  )د 
رتك البلد العريب الذي إن القراءة هي املهارة الىت تبقى مع الدارس عندما ي  )ه 

كما أّا املهارة الىت يستطيع من خالهلا أن يتعرف على   - اللغة يتعلم فيه
 أمناط الثقافة العربية ومالحمها.

ملية من تعليم العربية. قد تكون بالقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضه الع  )و 
 أو غريها. أغراضا ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو تعليمية

والقراءة مهارة يستطيع الدارس ا حتقيق قدر من االستمتاع وقضاء وقت   )ز 
 الفراغ مبا هو أجدى.

رتك وأخريا..فإن القراءة هي املهارة اليت ينميها الطالب وحده بعد أن ي  )ح 
  18.هداملع

  يف كتاب األخرى أهداف تعليم القراءة منها: أما
ه أا توسع دائرة معارف القارئ وتزوده بأنواع من احلربات الىت تتصل بنفس  )أ 

 وبالعلم الذى يعيش فيه.

 أا ختلق احلربات الشخصية معاىن جديدة.  )ب 
 أا وسيلة من وسائل التهذيب وتكوين احللق بطريقة غري مباشرة.  )ج 

 أا تعرف املرء حقيقة نفسه.  )د 

 أا وسيلة من وسائل التنفيس عن القارئ.  )ه 

                                                             
 .176-175)، ص.1989إينسكو،  - رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني ا، (مصر:منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة18
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  الشفهى أو التحريرى.أن القراءة الواسعة تساعد على رقى مستوى التعبري  )و 

 أن ىف القراءة الكثرية السليمة تساعد على السرعة ىف القراءة.  )ز 
 تعرف كلمات خمتلفة ملعىن واحد أو متقارب( املرتادفات)  )ح 

 تعرف معان خمتلفة لكلمة واحد.  )ط 

 19إستخدام السياق يف معرفة معاىن الكلمات والرتاكيب اجلديدة.  )ي 
 أنواع القراءة .3

  تتنوع القراءة نوعان: القراءة الصامتة، القراءة اجلهرية.

 القراءة الصامتة  )أ 
فالقراءة الصامتة تتمثل تفسري الرموز الكتابية وغريها وإدراك مدلوالا 

لقارئ دون صوت أو مههمة أو حتريك شفاه. وهي إذا تقوم ومعانيها يف ذهن ا
على عنصرين: األول جمرد النظر بالعني إىل رموز املقروء، والثاين هو النشاط 

  20الذهين الذي يستثريه املنظور إليه من تلك االرموز.
وأهم القراءة الصامتة هامة جدا يف حياة اإلنسان و حصوصا بعد 
هذا التطور اإلجتماعى الذى نراه وتقدم احلضارات الذى متيز العصر احلديث، 
وترجع أمهيتها إىل أا الوسيلة الطبيعة الىت جيدها اإلنسان سهلة االستخدام يف 

فهو يلجأ إليها دائما ىف مجيع األماكن واألحوال، ميارسها اكتساب املعارف، 
  21جالسا، ويف حجرات النوم، وغري ذلك.

 ومزاياها:
 من الناحية اإلجتماعية.  .أ 

عا، فهي تستخدم يف تعد القراءة الصامتة أكثر القراءت شيو 
قراءة الصحف، أو االت، والكتب اخلارجية، والكتب املنهجية الىت 

 تقتضي طبيعتها الصامتة.
 من ناحية الفهم واإلستعاب.  .ب 

                                                             
 134)، ص.1961د، اللغة العربية أصوهلا النفسية وطرق تدريسها،( مصر: دار املعارف،عبد العزيز عبد اي19

 127)، ص. 1969م،(مصر: دار املعارف، حسن سليمان قورة، دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسال20

 127حسن سليمان قورة، دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالم، ص.21
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أثبتت البحوث الرتبوية أن القراءة الصامتة هي أعون على الفهم 
،واالستعاب من القراءة اجلهرية ،ألن فيها تركيزا على املعىن دون 

 للفظ،بينما اجلهرية فيها تركيز على اللفظ واملعىن معا .ا
 من الناحية الرتبوية النفسية.  .ج 

القراءة الصامتة جمردة من النطق فهي ال حتتاج إىل تشكيل 
الكلمة أو إعراا ،أو إخراج احلروف إخراجا صحيحا ،وبالتايل فيها نوع 

غة ،وألا تسود ىف جو  من املتعة والسرور ،ألن فيها انطالقا من قواعد الل
 هادىء بعيد عن الفوضى،وتداخل األصوات .   

  وعيوا:
بالرغم من أا قراءة احلياة ،وأا شائعة بدرجة كبرية تفوق القراءة اجلهرية 

  إال أنه يؤخذ عليها :
 أا تساعد على شرود الذهن ،وقلة الرتكيز ،واالنتباه من املعلم . .1
 لسالمة النطق ،وحمارج احلروف .فيها إمهال ،وإغفال  .2
أا قراءة فردية ال تشجع القراءة على الوقوف أمام اجلماعات،أو  .3

 مواجهة مواقف اجتماعية .
ال تساعد املعلم على التعرف إىل ماعند الطفل من قوة ،وضعف يف  .4

 22صحة النطق أو العبارة .

 القراءة اجلهرية  )ب 
القراءة اجلهرية هي العملية اليت يتم فيها ترمجة الرموز الكتابية وغريها 
إىل ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة متباينة الداللة حسب ما حتمل من معىن. 

ثالثة عناصر: رؤية العني للرمز، نشاط الذهن يف إدراك معىن  وهي تعتمد على
23الرمز، التلفظ بالصوت املعرب عما يدل عليه ذلك الرمز.

 

  مزاياها:
 من الناحية النفسية. .1

                                                             
 313-312)، ص.2000واملمارسة،(عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدريس العربية بني النظرية22

 129حسن سليمان قورة، دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالم،ص.23
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يق لذات الطفل، وإشباع الكثري من أوجه يف القراءة اجلهرية حتق
النشاط عنده، كما أنه يسرتيح لسماع صوته، ويطرب له حني ميدحه 
املعلم على قراءته، ويشعر بالسعادة عندما حيس بنجاحه، ويسر عندما 

 يرى األخرين إليه.
 من الناحية اإلجتماعية. .2

ف فيها تدريب الطفل على مواجهة األخرين. ودفع اخلجل واخلو 
عنه، وهذا يؤدي بالتايل، إىل بناء الثقة بنفسه، كما أن فيها إعداد الفرد 

  للحياة.
 من الناحية الرتبوية. .3

القراءة اجلهرية يف أساسها عملية تشخيصية عالجية، إذ هي 
  وسيلة املعلم يف تشحيص جوانب الضعف يف النطق عند األطفال.

  عيوا:
اة ملخارج احلروف، والنطق الصحيح للكلمات، وسالمة تأخذ وقتا أطول ملا فيها من مراع )1

 النطق ألواخؤ الكلمات.
 يبذل القارئ يف هذه القراءة جهدا أكرب من مثيلتها الصامتة. )2
  24أا قراءة تؤدى يف داخل الصف، وال يستطيع أن ميارسها خارج الصف أو املدرسة. )3

 لقراءة لتعليما (Everyone is a Teacher Here) استراتيجية "كل متعلم يلعب دور المعلم" .3

 للغةالعربيةا في

. املناسب اسرتاتيجية إىل حيتاج القراءة تعليم أن عرف السابقة النظرية إىل بالنظر
 واملراد. الدراسة أهداف حصول يسبب املقصودة باملرحلة يناسب الذي الفعال اسرتاتيجية

 حتتوي القراءة يف احملصولة واملهارة العربية، اللغة يف التعليم هو البحث هذا يف القراءة بتعليم
 من الفهم والثانية نطقية، إشارة تكون أن إىل التحريرية اإلشارة تغيري األوىل: ناحيتني على

 املقروء النص يفهموا التالميذ يكون نأ هي القراءة تعليم يف الدراسة أهداف ومن.  املقروء
 يف يعين اإلعدادية املرحلة يف ألم به املناسب املعىن واختيار الكلمات من السياق ويعرفوا
 .الثانوية املدرسة

                                                             
 326-325ظرية واملمارس،ص.عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدريس العربية بني الن24
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  وحددت الباحثة مهارة القراءة يف هذه املقالة كما يلى:
 القدرة على ربط املعىن بالفظ.  )أ 

 لسياق، واختيار املعىن املناسب به.القدرة على فهم الكلمة من ا  )ب 

 القدرة على فهم الزياده يف العبارة والنقص فيها.  )ج 

 القدرة على فهم اجلملة والفقرة واالختيار الصحيح.  )د 
 القدرة على فهم تنظيم الكتابة.  )ه 

 فرضية البحث .3

 وقررت تَثِبت حىت البحث مشكلة على اللحظة بصفة األجوبة هي البحث فرضية
اسرتاتيجية "كل متعلم يلعب :البحث هلذا فرضية الباحثة وتقدم25.البيانات اموعات رورمب

ءة يف الصف السابع ىف ترقية مهارة القرا فعال(Everyone is a Teacher Here) دور املعلم" 
 اإلسالمية غاجى جونتور دماك. الثانويةمبدرسة "سلطان فتاح" 

                                                             
25Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 71. 


