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 الباب الرابيع

 نتائج البحث

 ػلتوي ىذا الباب الرابع على قسمٌن، علا تقدمي نتائج البياانت وحتليل نتائج البياانت.

 تقدمي نتائج البياانت . أ

القراءة مبدخل تصنيف و بناء على على نتائج البياانت عن تطبيق تعليم مهارة 

أندرسون لدى طالب الصف التاسيع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح 

م. نتائج مجع البياانت على 9191-9109سومربكمفول تولونج أجونج للعام الدراسي 

 وصفيها التالية:

تطبيق تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون لدى طالب الصف  ( أ

ة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج ادلدرسيف التاسع 

 م.9191-9109للعام الدراسي 

تصنيف أندرسون ىو واحدة من اسرتاتيجيات تعليم مهارة القراءة مبدخل 

اللغة العربية ليعلم مهارة القراءة. فقال أستاذ سلتار لطفي  الذي ختتار ادلدّرس 

كنائب رئيس ادلدرسة للمنهج يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح 

 سومربكمفول تولونج أجونج:
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"تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة بستخدام تصنيف أندرسون، وخاصة 

عليم، بل ىذا مدخل دتلك مزااي  يف تعليم مهارة القراءة. ىذا مدخل جديد يف الت
 0كثًنة عند تطبيقها يف تعليم."

 

 ادلدّرس لقياس نتائج التعليم ةساعددلتطبيق مدخل تصنيف أندرسون  ( أ)

كانت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالخ سومربكمفول 

تولونج أجونج تستخدم مدخل تصنيف أندرسون لرتقية الكفاءة الطالب 

 قالت أستاذة ىارتيك نور األكمال:كما  9القراءة.يف تعليم مهارة 

"عملية التعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون تطبق فئتٌن 
علا رلالة ادلعرفية و رلالة العملية ادلعرفية. ولذلك ىذا التصنيف تساعد 

اللغة العربية  و ترقية الكفاءة الطالب يف تعليم جدا لقياس نتائج التعليم
 3يم مهارة القراءة."خاصة يف تعل

 
 طريقة التعليم مهارة القراءة بتصنيف أندرسون ( ب)

بناء على النظرية، أن التعليم غلب بستخدام طريقة مثًنة دلساعد 

و  (Jigsaw)الطالب يف فهم ادلواد. كان الطريقة ادلثًنة ىي طريقة البانوراما 

                                                           
لطفي كنائب رئيس ادلدرسة للمنهج يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم اجلمعة مقابلة مع أستاذ سلتار 0

 م.9109نوفمبًن  99اتريخ 
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 9
سة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدرّ 3
 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
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و طريقة القراءة و طريقة التساقط  (Broken Square)طريقة تكسًن ادلربع 

و طريقة التدريب وغًن ذلك. بل يف ىذه ادلدرسة  (Snow Bolling)الثلوج 

 4فقد. (Broken Square)تستخدم طريقة تكسًن ادلربع 

قالت أستاذة أكمال كما يلى: "يف تعليم اللغة العربية تستخدم 
إفتتاح. اثنيا، حفظ  ، وخطواهتا أّوال،(Broken Square)طريقة تكسًن ادلربع 

و يقوم  ادلفردات حالل عشرون. اثلثا، تقسيم الطالب إىل أربعة فرقة
يفهم الطالب أجزاء النص  ادلدّرس بتوزيع قطع من النص للطالب. رابعا،

يف رلموعة واحدة و يقوم الطالب بفرز أجزاء من النص ولصقها على 
سادسا، عرض أمام ورقة مت توفًنىا. خامسا، حتليل ادلعىن و الرتكيب. 

تقومي لفهم ادلقروء. اثمن، جعل استنتاجات عن القراءة.  الفصل. سابع،
 5إختتام." اتسع،

 وسائل التعليم مهارة القراءة بتصنيف أندرسون ( ج)

قال أستاذ لطفي: "وسائل التعليم ىو مهم جدا، حىت يكون التعلم 
تعّد وسائل شلتعا غلب على ادلدرس حتمل الوسائل التعليم. وادلدرسة قد اس

التعليم ليس لتعليم اللغة العربية فقد بل لكل مادة الدراسة أيضا. منها 
 6معمل اللغة و معمل احلسوب ومسالط وغًن ذالك".

                                                           
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 4
ية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العرب5
 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 

اجلمعة مقابلة مع أستاذ سلتار لطفي كنائب رئيس ادلدرسة للمنهج يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم 6
 م.9109نوفمبًن  99اتريخ 
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من انحية ادلثالية يف تعليم مهارة القراءة تستخدم وسائل التعليم 

مثل معمل اللغة، و إنرتنيت، و أجهزة العرض، و الصوت و غًن ذلك. 

حظة الباحثة يف عملية التعليم مهارة القراءة يستخدم ادلدّرسة بل من مال

 7بوسيلة التعليمة خريطة الذىنية فقد.

كقالت أستاذة أكمال: "وسائل تعليم اللغة العربية حقيقة سهال 
جدا لعثوره. ليس يف مادة اللغة العربية فقد، بل يف كل مادة اللغة، مثال 

ية. ألّن مادهتا يف أربعة مهارات فقد، مادة اللغة اإلندونيسيس أو اإلصلليز 
يعين مهارة إستماع و كالم و قراءة و كتابة. بل أان بتاات تستخدم وسائل 

 8إليكرتونيك. وأان يف تعليم تستخدم وسائل خريطة الذىنية".
 التعليم مهارة القراءة بتصنيف أندرسون عمليات ( د)

أندرسون   عملية التعليم ىي خطوات التعليم مهارة القراءة بتصنيف

قال أستاذة ىارتيك نور األكمال عن خطوات  9كما يف حتطيط الدراسي.

 التعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون كما يلي:

 

 

                                                           
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 7
يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 8
 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 

 ابلوثيقة ختطيط الدراسي. مصدرىا9
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 )إلقاء السالم، و دعاء جامعا، و عالقة بني ادلادة قبله( إفتتاح .0

كما قالت زلفي و نور عيدا: "غالبا بداء التعليم اللغة العربية 
وقال أيضا  01دعائو غاير من مادة الدراسة األخرى".ابلدعاء، و 

ديكي و فارس: "بعد دعاء، غالبا األستاذة اكمال تقدمي األسئلة عن 
 00مادة يف أسبوع ادلاضي".

 

 ة  ادلفرد نحفظ عشري .9

قالت أستاذة أكمال: "العادة التعليمية كل الباب نشط 
ذكرى الطالب األقل حفظ عشرين ادلفردات. مثل ىذا الباب عن 

مولد النيب ص.م. حبفظ ادلفردات يستطيع الطالب أن ترجم النص 
 09القراءة".

و قاال فاريس و دكي كما يلي: "خطوة التعليم حفظ 
ادلفردات مساعدتنا جدا يف تعليم مهارة القراءة. ألّن حبفظ مفردات 

 03ضلفظ معنىها أيضا و ىذا تيسًن لفهم الناص القراءة".
 
 
 

                                                           
 31مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري 01

 م.9109نوفمبًن 
نوفمبًن  31ول تولونج أجونج يف التاري مقابلة مع فارس ودكي، طالبان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمف00

 م.9109
مقابلة مع أستاذ سلتار لطفي كنائب رئيس ادلدرسة للمنهج يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم 09

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
نوفمبًن  31توسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري مقابلة مع فارس ودكي، طالبان يف الفصل التاسع مبدرسة ادل03

 م.9109
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 قطع النص  عوزّ تو  عة فرقتقسيم الطالب إىل أرب .3

و قالتان نور عيدا و زلفي كما يلي: "أن يف عملية التعليم 
مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون ادلدّرسة ينقسم الطالب إىل 

 04أربعة فرقة بعشوائي. و يوزّع ادلدّرسة قطع النص".
 

 مث قالت أستاذة أكمال عن خطوات التعليم األخرى:

 قهلصت و ترتيبهفهم النص و  .4

"كل الطالب يف فرقة واحدة يقرأ قطع الناص ليفهم ادلعىن و 

الرتكيب. مث ترتيب قطع الناص إىل فقرة واحدة و يرصعو إىل 

 05القرطاش".

 حتليل ادلعىن و الرتكيب .5

وقاال فارس و دكي عن خطوات التعليم: "خطوة واحدة 
حتليل ادلعىن للتعليم مهارة القراءة ىي حتليل ادلعىن و الرتكيب. عالبا يف 

ضلن نرجم القراءة فقد مث نبحث عن الرتكيب الذي دتت دراستها من 
 06قبل، يعين عن فعل ادلضي و ادلضارع، ومجلة إمسية".

                                                           
 31مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري 04

 م.9109نوفمبًن 
كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم   مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال05

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
نوفمبًن  31مقابلة مع فارس ودكي، طالبان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري 06

 م.9109
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 مث قالت أستاذة أكمال:
 عرض أمام الفصلال .6

"بعد حتليل ادلعىن و الرتكيب، مث عرض عن حتصيل حتليل أمام 
يف التحدث أمام  الفصل. ىذا لتدريب عقلية الطالب وشجاعتهم

 07الفصل".
 

 ستنتاج عن القراءةالا .7

قالتان نور عيدا و زلفي: "بعد تقومي عن القراءة طلبت أستاذة 
 08أكمال لنجعل استنتاجات بشكل فردي عن القراءة".

وقالت أستاذة أكمال: "أطلب الطالب ليجعل استنتاجات 
الكتابة ابللغة لقياس كفاءة الطالب يف فهم ادلقروء. و لتدريبهم غلى 

 09العربية".
 

وقالت أستاذة أكمال اخلطوة األخًنة تطبيق تعليم مهارة 

 القراءة مبدخل تصنيف أندرسون كما يلي:

 

                                                           
يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 07

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
 31الح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الف08

 م.9109نوفمبًن 
يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 09

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
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)تلخيص ادلواد و تسأل الطالب عن فهم ادلادة و  ختتاماإل .8

 الدعاء(

"كانت خطوات التعيم األخًناة يعين إختتام منها، تلخيص 
 91فهم ادلادة. وآخرا إلقاء الدعاء إختتام".ادلواد و تسأل الطالب عن 

 
بناء ادلالحظة من الباحثة تسأل الطالب عن فهم ادلادة  

 90كتقومي لفهم ادلقروء إبعطاء أسئلة عن القراءة.

كما قالت أستاذة أكمال: "أقدم التقومي إبعطاء أسئلة عن 
 99القراءة. غالبا أخذ من الكتب التعليم اللغة العربية".

 
دلالحظة الباحثة عن اخلطوات التعليمية يف تعليم مهارة من نتائج ا

  القراءة مبدخل تصنيف أندرسون كما يلي:

كانت خطوات التعليمية يف تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف 

أندرسون ىي إفتتاح حول عشر الدقائق فيها إلقاء ادلدّرسة ابلسالم و يسأل 

ال ادلادة قبلة عن ذكرى مولد على الطالب عن احلال ويتعلق ادلادة قبلو مث

                                                           
كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم   مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال91

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 90
غة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة الل99

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
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الرسول ص.م. وبعد ذلك حفظ الطالب عشرين ادلفردات لكي السهولة 

 .لرتجم القراءة

و يقوم ادلدّرس بتوزيع قطع من  مث تقسيم الطالب إىل أربعة فرقة

النص للطالب. مث يفهم الطالب أجزاء النص يف رلموعة واحدة و يقوم 

على ورقة مت توفًنىا. يستمر خطوة  الطالب بفرز أجزاء من النص ولصقها

تقومي لفهم . مث و بعدىا عرض أمام الفصل. تطبقيو ىي حتليل ادلعىن و الرتكيب

. و األخًنة ىي تلخيص عن ادلادة مهارة و يستمر جبعل استنتاجات عن القراءة. ادلقروء

  93القراءة.

م ادلهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون لدى طالب الصف يكفاءة تعل ( ب

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاسع 

 م.9191-9109للعام الدراسي 

بناء على مالحظة الباحثة عن كفاءة الطالب يف تعليم مهارة القراءة أن  

 كفاءة الطالب كما يلي:

 

 
                                                           

 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 93
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 الطالب يف تعليم مهارة القراءةترقية محاسة  ( أ)

يف عملية التعليم، الطالب متحمس جدا يف الفصل. ىم غليبون  

كل األسئلة الذي يقّدمها من ادلدّرسة، من بٌن أسئلة الشفهية أو الكتابة. 

 94وىم يقومون دائما بعمل من ادلدّرسة.

فقالت أستاذة أكمال عن ترقية كفاءة الطالب يف تعليم مهارة 
دخل تصنيف أندرسون: "من كفاءة الطالب ال ي ػلصلون يف القراءة مب

تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون يعين ىم أكثار حرارة و 
محاسة يف التعليم. ألّن ىذا ادلدخل سرور و عملية التعليمو وضح 

 95جدا".
كما قالتان نور عيدا و زلفي أن تعليم مهارة القراءة مبدخل 

 محاسة الطالب ألّن: تصنيف أندرسون ترقية

 حفظ ادلفردات .0

"حفظ ادلفردات مساعد لرتجم الناص القراءة. عندان يستطيع 
ترجم قراءة و يفهم بٌن ادلعىن القراءة ولذلك زايدة محاسة يف تعليم 

 96مهارة القراءة".
 مث قالت أستاذة أكمال عن سبب ترقية محاسة األخرى:

                                                           
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 94
يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 95

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
 31دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 96

 م.9109نوفمبًن 
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 (Broken Square)تكسري ادلربع استخدام طريقة  .9

"لكي التعليم مثًن فوجب على ادلدّرس استخدام طريقة مثًنة. 
و يف تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون أستخدم طريقة 

لرتقية محاسة الطالب. ألّن ىذه  (Broken Square)تكسًن ادلربع 
 97الطريقة شلتعة و ليست شللة".

 
 بني اجملموعاتناقشة ادل .3

الطالب زايدة، ألّن الطالب ستعليم مبناقشة رلموعة محاسة 

مشرتك. و التوضيح مع بعض اإلخوان ابللغة العامية مساعدة 

 كما قال فارس و دكي:  98الطالب لفهم ادلواد.

"مبناقشة اجملموعة ترقية محاسة يف تعليم مهارة القراءة. ألّن ضلن 
 99ظلكن لنبّدل تفكًن. و لذلك مساعد لفهم ادلواد بسهلة".

 يندلدّرس و الوالدالدوافع من ا .4

الدوافع من ادلدّرس و الولد ىو أىم مهم لرتقية محاسة 

الطالب. ألّن ادلدّرس و الوالد كشريف لطالب. ادلدّرس كشريف يف 

                                                           
يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 97

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
 م.9109نوفمرب  98ة العربية يوم اخلامس يف التاريخ ادلالحظة يف عملية تعليم اللغ98
نوفمبًن  31مقابلة مع فارس ودكي، طالبان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري 99

 م.9109
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ادلدرسة و الوالد كشريف يف البيت. علا دتلك دورة مهمة جدا لبناء 

 31محاسة الطالب يف التعليم.

محاسة الطالب كما قالت أستاذة أكمال: "من عامل لرتقية 
ىو دوافع من حالل الوالد و من ادلدّرس. دوره ادلدّرس يف ادلدرسة و 

 30دوره الوالد يف البيت".
 

 ادلفرداتعند حفظ ترقية الذاّكرة  ( ب)

يف بناء ادلالحظة الباحثة أن الطالب تنظر دتلس جدا يف اإلجابة 

األسئلة عن ادلفردات و ىم تلميس أيضا يف تصريفها. و ىذا تدل أن 

مدخل تصنيف أندرسون يستطيع لرتقية كفاءة الطالب أى لرتقية الذاكرة 

 39الطالب عن ادلفردات.

كما قالت أستاذة أكمال: "أىداف من مدخل تصنيف أندرسون 
ىو لرتقية الفهم و الذكراة الطالب عن ادلادة هنارة القراءة. لذلك بتنفيذ 

طالب لفهم و التعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون غلعل ال
 33الذاكرة عن ادلادة".

                                                           
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 31
 31مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري 30

 م.9109نوفمبًن 
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 39
كمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األ33

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
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قالتان نور عيدا و زلفي عن كفاءة يف تعليم مهارة القراءة ىي ترقية 

 الذاكرة الطالب بوسيلة حفظ ادلفردات:

 حفظ ادلفردات .0
"حفظ ادلفردات كوسيلة لرتقية الكفاءة الطالب يف تعليم 

ن مهارة القراءة. ألّن بتدريب تكرار ادلفردات ضلن يستطيع فهم ع
 34ادلعىن. وىذا مساعدة جدا لفهم النصوص القراءة العربية".

 
 موعةبني اجملدراسة ال .9

كما قالت أستاذة أكمال عن تعليم مهارة القراءة يستطيع 
ترقية الكفاءة الطالب بوسيلة دراسة رلموعة: "بدراسة اجملموعة 
الطالب محاسة يف التعليم مهارة القراءة ألّن ىذا طريقة مشغول حدا. 

هبذه الوسلة الطالب تنظر أصدقاءىم يستطيع حفظ ادلفردات و و 
 35ىم سيجاىد حفظ ادلفردات الستدرك ختّلف".

 ادلادة فهم الطالب حنوترقية   ( ج)

من بناء الباحثة ادلالحظة عن عملية التعليم مهارة القراءة مبدخل 

تصنيف أندرسون يعين ىذا ادلدخل يستطيع أن يساعد الطالب لرتقية  

ترقية الفهم الطالب عن ادلادة. و ترقية الفهم ادلادة بوسيلة  كفاءهتم يف
                                                           

 31مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري 34
 م.9109نوفمبًن 

يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 35
 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
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حتليل اجلملة من انحية ادلعىن و الرتكيب. مث بيجعل استنتاج عن ادلادة. و 

  36عرض أمام الفصل.

كما قالت أستاذة أكمال أن تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف 

 37:أندرسون لرتقية الفهم الطالب عن ادلادة بوسيلة كما يلي

 من انحية ادلعىن و الرتكيب. ادلفيدة حتليل اجلملة .0

"بتحليل اجلملة ستساعد لرتقية فهم ادلادة. ألّن بتحليل 
سأحبث عن ادلعىن و الرتكيب من اجلملة. و مشاىدة مجييعا يف فرقة مث 

 38عرضها أمام الفصل و تبحثها مجيعا".
 

 مث قال أستاذة أكمال عن ترقية فهم ادلادة:

 ادلادة مناالستنتاج  .9

"طريقة أخرى لرتقية كفاءة الطالب يف فهم ادلادة ىي بيجعل 
استنتاج من ادلادة. بعد عرض أطلب إىل الطالب ليجعل استنتاج من 

 39القراة ال ي قد حبثوا الطالب يف ىذا الدراسة".
 

                                                           
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 36
يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 37

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
 31سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح 38

 م.9109نوفمبًن 
يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 39

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
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 عرض أمام الفصلال .3

قالتان نور عيدا و زلفي: "عرض أمام الفصل ليس تدريب يف 
أمام الفصل فقد. بل بعرض سيزيد فهم ادلادة. ألّن شجاعة تكلم 

أمام الفصل سنناقش ادلواد مجيعا. و دور ادلدّرس يساعدان يف ادلناقشة 
 41إذا مل ضلصل على سلرج يف إكمال ادلناقشة".

تعليم مهارة القراءة بتصنيف أندرسون يستطيع زايدة الكفاءة 

 إمتحان عن الطالب. ثبت ىذا من خالل قيمة النتائج الطالب يف

 40ادلادة القراءة.

 49:الطالب يف تعليم مهارة القراءةالنتائج التعليم كفاءة 

 ادلهارات ادلعرفة اإلسم رقم
 89 85 أمحد فازا تقي الدين .0
 85 87 أمحد دىالن .9
 87 91 أمحد دكي أرداينشاح .3
 91 99 عٌن الرفقي .4
 91 95 أكمليا مرات كرنيا .5
 87 88 توكيديةألدي مهيا  .6
 87 85 علما رف بصبة .7
 87 89 أندكا وحي فرااتما .8

                                                           
 31لفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف ا41

 م.9109نوفمبًن 
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 40
 مصدرىا ابلوثيقة كفاءة نتائج الطالب يف تعليم مهارة القراءة بتصنيف أندرسون.49
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 ادلهارات ادلعرفة اإلسم رقم
 89 87 جيجي ووالنداري .9
 90 90 فطراي رمضاين .01
 88 86 حنيف زلموداة .00
 91 93 إسم زىرة اجلّنة .09
 89 88 جيين كارلينا .03
 91 94 لؤلؤ ادلدومة .04
 91 99 دمحم أنديك فرباينطا .05
 87 83 فارس حفظدمحم  .06
 90 90 ميال منهة ادلوىل ىشيم .07
 93 88 ميال ووالنداري .08
 89 93 دمحم أوانىا .09
 91 90 دمحم داين رضوان .91
 93 89 دمحم فردان فضلية .90
 91 89 نور فضال إيكا أزىاران .99
 85 94 نور عيدا .93
 87 95 أكتافيا ليلة السعدة .94
 84 87 راينتا وجهياين .95
 91 86 رمسا أنيسا .96
 85 94 سلسا صفيا قلوبنا .97
 88 89 س ي رمحة الصليحة .98
 99 91 شفأ نور األصلاين .99
 98 95 زلفي عرفٌن .31
 91 86 زدين علما نفيعا .30

 كفاءة الطالب يف تعليم مهارة القراءة  4.0جدول 
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مشكالت تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون لدى طالب الصف  ( ج

دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف االتاسع 

 م، وحّلها.9191-9109للعام الدراسي 

ادلشكالت يف تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون نوعان، علا 

 خلارجية.مشكالت الداخلية و مشكالت ا

 مشكالت الداخلية ( أ)

 أما مشكالت الداخلية كما يلي:

 احنفاض احلماسة .0

يف بناء ادلالحظة الباحثة، الطالب ال ي تنخفض محاستو 

بسبب ادلدّرسة تستخدم طريقة التعليم ادلمّلة، و وبستخدام وسائل 

التعليمية تقليدية. لذلك الطالب يشعرون بشم و اإلشباع و أخًنة 

 43محاستو اطلفضت.

قالت أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية عن 
اضلفاض احلماسة الطالب كما يلي: "اضلفاض محاسة الطالب غلعل 
ادلشكالت يف تعليم مهارة القراء. ألّن محاسة مفتاح لتحقيق النجاح، 
منها لتحقيق أىداف التعليم. اضلفاض احلماسة الطالب تستخضر 

                                                           
 م.9109نوفمرب  98دلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ ا43
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شكالت عن نتائج التعليم و ضعف احلفض ادلشكالت األخرى، كم
 44ادلفردات و ادلواد".

وحلها من ىذه ادلشكالت كما قالت أستاذة أكمال: "لرتقية 
محاسة الطالب، واجب على ادلدّرس أن يعمل لتقدمي حل من 
ادلشكالت. يف ىذه ادلشكال، حلت بطريقة إذا الطالب ليس 

حول ادلفردات، متحمسا يف تعليم كنت دائما أشًن وأطرح أسئلة 
لذلك أنو مبرور الوقت كان ػلفظ و يفهم الطالب عن ادلادة 

 45العليمية".
وقالتان نور عيدا و زلفي أيضا: "لرتقية محاسة، واجب على 
ادلدّرس حعل التعليم مثًنا لالىهتمام قدر اإلمكان، حبيث يشعر 

 46الطالب ابألسف عند مغادرة الدرس".
 حفظ ادلفرداتضعف  .9

ذ لطفي كنائب رئيس ادلدرسة للمنهج كما يلي: كما قال أستا
"ضعف احلفظ ادلفردات الطالب ىو مشالت كبًنة يف تعليم مهارة 
القراءة. ضعف حفظ ادلفردات أتثًن بتنخفض احلماسة  الطالب يف 
التعليم. تنحفض احلماسة و أخًنه الكسل خلفظ ادلفردات و ضعف 

 47يف حفظ ادلفردات".

                                                           
يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 44

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم مقابلة مع 45

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
 31ونج أجونج يف التاري مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تول46

 م.9109نوفمبًن 
مقابلة مع أستاذ سلتار لطفي كنائب رئيس ادلدرسة للمنهج يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم 47

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
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لطالب الذي ضعف يف حفظ و قالت أستاذة أكمال: "ا
ادلفردات غالبا أتثر من صعوبة قراءة القرآن. رغم أنو عندحفظ 
ادلفردات دائما عن طريقة ادلباحث، إال أهنا ال تزال ضعيفة حفظها 

 48نظرا لعدم وجود محاس يف التعليم".
بسبس يعرف عن ادلفردات ىو شيء مهم يف تعليم مهارة 

ادلفردات غلب إعطاء احللوال.  القراءة، فمشكالت عن ضعف حفظ 

 كما قال أستاذة أكمال عن حل ادلشكالت:

"حلل ادلشكالت عن ضعف حفظ ادلفردات، عادة أستخدم 
طريقة التدريب دلمارس حتفيظهم. أي يف كل بدأ التعليم أدعو الطالب 
حلفظ ادلفردات و ترمجعو مجيعا. و تصّرف مجيعا لكي يتذكروا دائما 

 49أو عدد سلتلفة".عن ادلفردات يف شكل 
بناء عن ادلالحظة الباحثة أن محاسة الطالب ضعيف، عند ما 

تقّدم األسئلة و ىم ليس جتيب إليو. و تلك بسبب ليس حتفظوا عن 

 51ادلفردات و ىم ننسي عن القواعد النحوية.

 

 
                                                           

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية 48
 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 

يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 49
 م.9109بًن نوفم 99اجلمعة اتريخ 

 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 51
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 صعوبة الطالب يف قراءة النص العريب .3

نص بناء من ادلالحظة الباحثة عن صعوبة الطالب يف قراءة ال

العريب ألّن ال يزال بعض الطالب الذين ال يستطيعون قراءة القرآن. 

عند ما بدأ أن عملية التعليم كانت تستمع و ال تنام. لكن عند ما 

منهم شلارسة القراءة، مل يتمكنوا من القراءة بطالكة. على الرغم من أن 

 50ادلعلم حاول القراءة أّوال.

قال أستاذ لطفي: "يف تعليم مهارة القراء غلب علي الطالب 
يستطيع لقراءة العريب. بل ألن خلفية الطالب خرغلٌن من ادلدرسة 
اإلبتدائية عامة، ىناك بعض الطالب ال يستطيع قراءة اللغة العربية. 

 59ولذك غلعل مشكالت كبًنة".
ة. وقالت أستاذة أكمال: "ىناك حراكة ىم مل يستطيع يف قراء

 53خاصة إذا مل تكن ىناك عالمة احلركة".
حلل عن تلك ادلشكالت، قد مت القيام بطرق سلتلفة. كقال 

 أستاذ لطفي:

                                                           
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 50
الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم مقابلة مع أستاذ سلتار لطفي كنائب رئيس ادلدرسة للمنهج يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار 59

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج 53

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
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"يف أّول العام الدراسي، نقوم دائما إبجراء اختبار قراءة و  
كتابة القرآن. وسيتم تزويد الطالب كل صباح مبواد لقراءة و كتابة 

ا أيضا زلاولة للتغلب على مشاكل القرآن وفقا دلستوايت قدراهتم. إهن
 54تعلم مهارة القراءة.

وقالت أستاذة أكمال عن حل ىذه ادلشكالت: "للتغلب 
على الطالب الذين ال غليدون قراءة النص العريب، لذلك عادة ما أقراء 

 55الناص أوال ويقلدونو. وبعد ذلك نرجم مجيعا".
 

 شكالت اخلارجيةادل ( ب)
 ادلمليةوسائل و طريقة التعليمية  .0

بناء من ادلالحظة الباحثة أن الطريقة ال ي تستخدم مثًن، بل 

يف ارساذلا ليس تعادل مع استخدام الوسائل.لذلك التعليم منظور شلّل. 

تستخدم وسائل التقليدية يعين سّبورة و ورق و قلم. ىذا ميكن إذا 

 56تستخدم وسائل إليكرتونيك ستقضي الوقت لتستعد.

عيدا: "إذا تريد وسائل مثًن حتمل  كما قالتا زلفي و نور
أجهزة الكمبوتر احملمولة. بل ىنا طريقة و إسرتاتيجية أعلية إلرسال 

                                                           
لطفي كنائب رئيس ادلدرسة للمنهج يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف يوم مقابلة مع أستاذ سلتار 54

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
ونج يف يوم مقابلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أج55

 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 56
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"غليب أن قاال فارس ودكي:  57ادلادة، خاصة يف تعليم مهارة القراءة".
يكون الطريقة ال ي تستخدم يستطيع غلعل الطالب حزين عند 

 58الطالب ترك العملية التعليم".
قالت أستاذة اكمال: "حلل ادلشكالت كالت حلل ىذه ادلش

عن الطريقة و الوسائل التعليم، غالبا ستستخدم الطريقة سلتلفة إلرسال 
 59ادلادة".

من الباحثة حلل يف ىذه ادلشكالت سينبغي ادلدرسة حلقة 

عمل حول أساليب التعليم و وسائل التعليم. حىت ادلدّرسٌن ليسوا راتبة 

 61يف التعلم.

 ةدراسّية قليلالّصة احل .9

قالت أستاذة أكمال: "يف ىذه ادلدرسة حصة الدرايتها قليل 
جدا. ألّن يف الساعة الدراسية ثالثون دقائق. و لذلك حصة الدرسية 
غلعل ادلشكالت يف تعليم مهارة القراءة. وحلها أعطي اقرتاحات إىل 
الطالب لتعليم بنفسي يف البيت أو يف خارج خصة الدراسية مع بعض 

 60وان. و سأساعدىم إذا اكتشاف ادلشكالت".اإلخ

                                                           
 31مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري 57

 م.9109نوفمبًن 
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 م.9109نوفمبًن  99اجلمعة اتريخ 
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 بتدائية العامةاإلن من ادلدرسة بعض الطالب متخّرجو  .3

بناء من ادلالحظة الباحثة أن ليس الكثًن من الطالب 

متخرجٌن من ادلدرسة إبتدائية العامة. بل  متخّرجٌن من ادلدرسة 

مل يعرفوا إبتدائية العامة غلعل ادلشكالت يف تعليم مهارة القراءة. ىم 

 69أبدا موضوع اللغة العربية.

كما قالتا زلفي و نور عيدا: "بعض الطالب الذي متخرجٌن 
من ادلدرسة اإلبتدائية العمة ميكن أن تقراء ادلادة. بل ىم غلدون 

أستاذة أكمال: "حلل ىذه  وقالت 63صعوبة يف فهم اللغة العربية".
 64".ائيادلشكالت قرأت ادلادة أوال، مث قاموا مبحاكاة ور 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 م.9109نوفمرب  98ادلالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يوم اخلامس يف التاريخ 69
 31مقابلة مع نور عيدا و زلفي، طالبتان يف الفصل التاسع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاري 63

 م.9109نوفمبًن 
يوم بلة مع أستاذة ىارتيك نور األكمال كادلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف مقا64
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 تقدمي حتليل البياانت . ب

تطبيق تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون لدى طالب الصف  ( أ

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاسع 

 م.9191-9109للعام الدراسي 

مبدخل تصنيف أندرسون ىناك زلوالت تتعلق بتطبيق تعليم مهارة القراءة 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح يف لدى طالب الصف التاسع 

. و بعد الباحثة تعمل ادلالحظة و ادلقابلة و الوثيقة سومربكمفول تولونج أجونج

جيدا و موافق يف أندرسون مبدخل تصنفنعرف أن تطبيق تعليم مهارة القراءة 

 أىداف التعليم.

ءة مبدخل تصنيف أندرسون يف ىذه ادلدرسة تستخدم تعليم مهارة القرا

ال ي ىذه الطريقة مساعدة ادلدّرس إلرسال  (Broken Square)طريقة تكسًن ادلربع 

ادلادة التعليم مهارة القراءة. وىذه الطريقة تدريب حساسة الطالب على ادلفردات. 

دلدرسة دار ويف ىذه األّن واجب على الطالب دلراقبة ادلفردات و فهم معاهنا. 

الفالح تستخدم وسائل التعليم أيضا. يف ىذه الدراسة تستخدم وسائل خريطة 

 الذىنية لتدريب الطالب تفكًن التقدي.
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 أما يف عملية التعليم مهارة القراءة خطواهتا كما يلي:

 فتتاحاإل .0

كانت عملية التعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون 

مث أداء الدعا  ىناك ادلدّرس إلقاء السالمأوال إفتتاح حول عشر دقائق. 

 مجيعا و عالقة بٌن ادلادة يف أسبوع ادلاضي و ىذا اليوم.

 مفردةً  عشرين حفظ .9

أما خطوة التعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون ىي 

حفظ الطالب عشرين ادلفردات يف كل الباب مثال عن ذكرى مولد 

م القراءة. و ىذا خطوة الرسول ص.م. لكي السهولة ليفهم و ترج

و ادلعرفة  (Remembering)تنتمي إىل فئة العمليات ادلعرفية للتذكر 

 .(Factual Knowledge)الواقعية 

 توزّع قطع النصو  تقسيم الطالب إىل أربعة فرق .3

لرتقية محاسة الطالب يف تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف 

يناقشون مع زمالئهم أندرسون تقسم ادلدّرس إىل أربعة فقرة. وسوف 

 يف اجملموعة. 
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 يفهم النص و ترتيبو وتلصقو .4

قبل يرّتب النص إىل فقرة واحدة الطالب يفهم معىن اجلملة. 

مث يرتّبو و غلعل فقرة واحدة كاملة و بعد ذلك يلصق على ورقة. تنتمي 

و التطبيق  (Memahami)ىذه اخلطوة إىل فئة عملية ادلعرفية الفهم 

(Menerapkan) امل ادلعرفة النظرية و ع(Conceptual Knowledge)  و

 . (Procedural Knowledge)معرفة إجرائي 

 معىن بناء يستطيعون كانوا إذا ما يفهمون الطالب إن يقال

 مبعرفتهم اجلديدة ادلعرفة يربطون عندما الطالب يفهم. التعلم رسالة

 قدمو الذي النص لفهم ادلستخدمة ادلفردات حول ادلعرفة وىي. القدمية

 .النظرية ادلعرفة ىو الفهم وأساس. ادلعلم

 غلب. تطبيقو على قادرين يكونوا أن غلب الطالب فهم وبعد

 ادلعرفة تطبيق على قادرة لتكون ادلفاىيمية ادلعرفة إتقان الطالب على

 يرتب مث ، أوالً  اجلملة فهم الطالب على غلب لذلك،. اإلجرائية

 .صحيحة فقرة يف اجلملة الطالب

 حتليل ادلعىن و الرتكيب .5
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 أندرسون تصنيف مدخل ابستخدام التعلم يف التالية اخلطوة

 أجزاء حتديد إىل التحليل يهدفو الرتكيب.  ادلعىن حتليل ىي

 الغرض وحتديد ادلعلومات، تلك تنظيم كيفية وحتديد ادلهمة، ادلعلومات

 يف غاية اعتباره ميكن التحليل أن من الرغم على. ادلعلومات تلك من

 مبثابة أو للفهم، امتداًدا التحليل اعتبار أيًضا ميكن أنو إال ذاتو، حد

 .اإلبداع أو للتقييم فرصة

 عرض أمام الفصلال .6

 من ادلرحلة ىذه تنفيذ يتم. الفصل أمام ادلناقشة نتائج تقدمي

 ادلمثلٌن الطالب من طالب كل يتقدم. رلموعة كل شلثلي قبل

 يف اجلمل ترتيب أي مناقشاهتم، نتائج لتقدمي الفصل إىل للمجموعة

تركيبها أى فعل ادلاضى و  و الفقرة يف اجلملة معىن الصحيحة، الفقرة

 ادلضارع و مجلة إمسية.

 عن القراءةاالستنتاج  .7
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 استنتاجات تقدمي الطالب من يُطلب الطالب، فهم دلعرفة

 تقيس الطالب، فهم معرفة إىل ابإلضافة ، ادلرحلة ىذه. القراءة حول

 .بداعاإل فئة يف للطالب ادلعرفية العمليات أيًضا

 ختتام تتلخيص مادة و تسأل عن ادلادة و الدعاء اإل .8

اخلطوة التعليم مهارة القراءة األخًنة ىي إختتام. يف إختتام 

ىناك تلخيص مادة اللغة العربية من ادلدّرس لتأكيد درس الطالب عن 

 ادلادة.

مث تسأل عن ادلادة دلعرفة  كفاءة الطالب يف تعليم مهارة 

القراءة من انحية فهم ادلقروء أو فهم الرتكيب. وىذا كعملية التعليم يف 

و آخًنة أداء الدعاء. و ىذه الدعاء إختتام إلهناء معيار التقومي. 

 عملية التعليم.

ة و أما مؤثرات من إستخدام مدخل تصنيف أندرسون يف تعليم مهار 

القراءة ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج منها، 

يصبح الطالب أكثر محاسة يف متابعة الدرس، نظرا ألّن تطبيقو مقبول بسهولة من 

 قبل الطالب، ومسار التعليم وضح جدا، و أىدافو التعليم واضحة أيضا.
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ندرسون لدى طالب الصف كفاءة تعلم ادلهارة القراءة مبدخل تصنيف أ ( ب

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف التاسع 

 م.9191-9109للعام الدراسي 

كفاءة الطالب ىي قدرات الطالب الذي دتلك إليو إحتوى ادلعرفة و 

ادلهارات و ادلوقف الذي وجوده يف عادات التفكًن و العمل كنتائج التعليم. 

كفاءة الطالب الوفاء هبا، أى   يف أندرسونمبدخل تصنتعليم مهارة القراءة بتطبيق 

زايدة احلماسة يف التعليم. وقد ثبت ذلك حبماسة الطالب يف الفصل. يتبارون 

 لإلجابة على األسئلة الشفوية ال ي يقدمها ادلعلم.

الطالب يف تعلم اللغة العربية انجتة عن عدة أشياء، مبا يف  سةاحلمازايدة 

ذلك عملية تعلم حفظ ادلفردات يف كل بداية للتعلم. ىذا يساعد الطالب على 

 ةالطالب يف تعلم مهار  ةشيء آخر يؤثر على محاس .فهم نص القراءة قيد الدراسة

يتعلم الطالب يف  سوف تكسًن ادلربع. ألن الطريقة تكسًن ادلربعتطبيق يالقراءة ى

 .الطالب يف التعلم ةرلموعات وىذا سيزيد من محاس

ابإلضافة إىل العوامل ادلذكورة أعاله، تؤثر على زايدة محاسة الطالب يف 

. إذا كان احلماس لدى الطالب األوالد التعلم ىي التشجيع أو التوجيو ادلعلمٌن و
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ولياء األمور، فهو يشمل أيًضا يف ادلنزل متأثرًا ابلبيئة، مبا يف ذلك التشجيع من أ

إىل جانب زايدة  .الطالب يف تعلم اللغة العربية ةاألشياء ال ي تؤثر على محاس

ذكرايت الطالب حول ادلواد  ترقيةالطالب يف تعلم اللغة العربية، فإنو  ةمحاس

التعليمية. مبا أن محاس الطالب يف تعلم اللغة العربية، فإن حتسٌن الذاكرة حول 

 .يتأثر أيًضا بعملية حفظ ادلفردات ومعناىا. وكذلك نظام التعلم اجلماعيادلادة 

تصنيف أندرسون ميكن أن ػلسن فهم  مدخلتعلم اللغة العربية ابستخدام 

الطالب. ألنو يف تطبيقو يستخدم مفهوم تصنيف أندرسون معايًن خاصة لتحقيق 

ة. ادلعرفة ال ي غلب حتقيقها أىداف التعلم. وىي ادلعايًن يف ادلعرفة والعمليات ادلعرفي

يف ىذا التعلم ىي ادلعرفة الواقعية وادلعرفة النظرية وادلعرفة اإلجرائية وادلعرفة ما وراء 

 .ادلعرفية

يف حٌن أن ادلعايًن يف العملية ادلعرفية ىي التذكر والفهم والتطبيق والتحليل 

م ادلواد التعليمية والتقييم واإلبداع. تساعد ىذه ادلعايًن الستة الطالب على فه

بشكل أفضل ألن العملية منظمة وهتدف إىل إنتاج تعلُّم ذي معىن. الغرض من 

ادلعىن ىنا ىو أنو عندما ينتهي الطالب من التعلم، ال ػلفظون فقط، ولكن أيًضا 

 .يفهمون طبيعة التعلم الذي مت تنفيذه للتو
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ٌن  فيما يتعلق بتداعيات استخدام مدخل تصنيف أندرسون يف حتس

ات الطالب يف تعليم مهارة القراءة، فهي على ضلو التايل، مبا يف ذلك حتسٌن كفاء

فهم الطالب يف ادلوضوع، إضافة إىل ذكرايت الطالب من ادلفردات احملفوظة و 

ادلتعلقة، و كذلك زايدة معنوايت الطالب، حبيث تكون سلرجات التعليم ودرجات 

 القراءة و أكثر قابلية للقياس.الطالب يف الدروس يتم حتسٌن مهارة 

مشكالت تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أندرسون لدى طالب الصف  ( ج

دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سومربكمفول تولونج أجونج يف االتاسع 

 م، وحّلها.9191-9109للعام الدراسي 

العربية، سيكون . يف تعلم اللغة رنتصو األجنبية ليس سهاًل كما  ةاللغتعلم 

يف إندونيسيا،  .ىناك ابلتأكيد مشاكل غًن متوقعة، تنشأ من الداخل أو من اخلارج

تعلم اللغة الثانية. وبٌن العربية واإلندونيسية لديها الكثًن من  يىتعلم اللغة العربية 

االختالفات. مثل االختالفات يف احلروف، واالختالفات يف الكتابة، 

 .ت الرتقيم، وما إىل ذلكواالختالفات يف عالما

مشكلة التعلم من داخل نفسك تتناسب طرداي مع ادلشكالت من اخلارج. 

 .أنو ليس فقط من نفسو ميكن أن يسبب مشاكل، ولكن البيئة اخلارجية تؤثر أيًضا
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، ال ميكن للطالب قراءة النص العريب. كيف ونفسمن بٌن ادلشاكل من داخل 

، بينما ال ميكنهم قراءة اللغة العربية؟ يف الواقع،  ميكن للطالب تعلم اللغة العربية

فإن مفتاح تعلم اللغة األجنبية ىو أنو ميكنك على األقل قراءة اللغة. مثل القدرة 

 .على قراءة اللغة العربية. ىذه مشكلة خطًنة للغاية حتتاج إىل حل

للتغلب على ذلك، غلب على مدرس اللغة العربية التنسيق مع ادلدرسة 

حىت يتسىن حلل مشكلة التشغيل بسالسة، مثل عقد فصول إضافية لتعلم القراءة 

،  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالحوالكتابة ابللغة العربية. كما ىو احلال يف 

لقرآن. ىذا الربانمج يساعد كل صباح ىناك فصل إضايف ىو فصل قراءة وكتابة ا

 .على تسهيل الطالب يف تعلم اللغة العربية

إذا كان الطالب يف البداية ال يستطيعون قراءة النص العريب، فإن التأثًن 

التايل ىو أن الطالب ليس لديهم محاس يف متابعة عملية التعلم يف الفصل. بسبب 

كيف سيفهمون؟ كيف يقرؤون ماذا؟ ألهنم مل يفهموا على اإلطالق ما مت تدريسو،  

الصوت الذي ال يفهمونو. إذا كان لديك ىذا، فمن ادلؤكد أن دور ادلعلمٌن 

 .وأولياء األمور ضروري
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دور ادلعلم ىو خلق جو تعليمي أكثر حيوية. القدرة على استخدام وسائل 

 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح أو وسائل تعليمية شلتعة وغًن رتيبة. كما يف

 ، يستخدم ادلعلم منهج التعلم اخلاص بتصنيفسومربكمفول تولونج أجونج

مع أنظمة التعلم التعاوين. واستخدام  تكسًن ادلربع، وتستخدم الطريقة أندرسون

 .وسائل التعليم خريطة الذىنية

، يستخدم نظام العملية العمل اجلماعي، لذلك تكسًن ادلربعيف الطريقة 

من محاسة األطفال يف تعلم اللغة العربية ، ألهنم  ميكن أن تزيد ىذه الطريقة

 .يستطيعون ادلناقشة مع أقراهنم

ادلشكلة من داخل الطالب األخًن ىي صعوبة فهم ادلواد التعليمية. ذلك 

ألن األطفال ال يستطيعون قراءة النص العريب وأن يكون ذلم أتثًن على محاس 

س يف التعلم، يواجو األطفال صعوبة األطفال للتعلم. أخًنًا، نظرًا لعدم وجود محا

يف فهم ادلوضوع. وللتغلب على ىذا عادًة ما يطبق ادلعلم وسائل االنتصاف، مع 

 .العالجات ال ي يدرسها الطفل جبد للحصول على أعلى درجات وإرضاء

الداخلية، ىناك العديد من ادلشكالت اخلارجية. من  ةكلادلشابإلضافة إىل 

جية استخدام الوسائط الرتيبة وطرق التعلم. احلل للتغلب بٌن ىذه ادلشكالت اخلار 
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على ىذا ىو كيفية إبداع ادلعلم يف استخدام وسائل اإلعالم وطرق التعلم حبيث 

جو التعلم ليست شللة. ولدعم ىذا، ىناك حاجة لعقد ورش عمل للمدرسٌن حول 

 .أساليب التعلم ادلمتع ووسائل اإلعالم

ت دراسة سلتلفة مع دروس أخرى. ىذا ىو أقل تعلم اللغة العربية لو ساعا

ساعات التعلم من الدروس األخرى. وىذه مشكلة، ألن ساعات التعلم القليلة 

تؤدي إىل قلة وقت تعلم الطفل ويف النهاية ال يكون تسليم ادلواد كاماًل وأقل من 

ادلستوى األمثل. احلل للتغلب على ىذه احلاجة ىو أن تضيف ادلدرسة ساعات 

ة خاصة خارج ساعات رمسية لتعلم اللغة العربية. حبيث ميكن للطالب تعظيم دراس

 .يف ادلواد التعليمية

وادلشكلة األخًنة ىي خلفية الطالب الذين خترجوا من ادلدارس االبتدائية 

العامة. ىذه مشكلة ألن األطفال الذين يتخرجون من ادلدارس االبتدائية العامة، 

العربية على اإلطالق. وللتغلب على ىذا عادًة، يطلب عادة ما ال يعرفون اللغة 

ادلعلم من الطالب مناقشة األمر مع األصدقاء، ويف وقت الحق عندما تكون 

 .ىناك مشاكل، يكون ادلعلم جاىزًا دلساعدهتم
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ابلنسبة إلستخدام مدخل تصنيف أندرسون، ميكنو التغلب على مشاكل 

لى مشكلة عدم وجود محاس لدى الطالب التعليم مبا يف ذلك القدرة على التغلب ع

للتعليم، من خالل تطبيق ىذا التصنيف، يصبح الطالب متحمسٌن للتعليم، ألن 

من السهل ىذا التصنيف لو أىداف واضحة وفئات واضحة من العمليات اإلدراكية 

 على الطالب قبوذلا.

 


