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 الرابع الباب

 تقدمي نتائج البحث

حيتوي ىذا الباب الرابع  على قسمني ىو تقدمي نتائج البحث و حتليل نتائج  

 البياانت.

  تقدمي نتائج البياانت .أ 

 تعليم مهارة القراءة من خالل زلو األمية يف و بناء علي نتائج البياانت عن 

. تصنيف البياانت ادلالحظة األوىل تريصلاليك االسالمية احلكومية عاليةادلدرسة ال

 ادلتشاركة ,ادلقابلة ادلتعمقة و الوثيقة . نتائج مجع البياانت عل وصفيها التالية:

سًتاجية ادلناسبة ىو واحدة من االمهارة القراءة من خالل زلو األمية تعليم  

مزاي زلو األمية  مهارة القراءة من خاللاليت خيتار معلم اللغة العربية. ألن تعليم 

مهارة القراءة من خالل خاصة ذلا اليت ديكن استخدام ادلعلم و الطالب. لذلك 

ىي مقبولة جبميع الطالب الذين ليست مجيع الطالب من ادلدرسة زلو األمية 

ادلتواسطة اإلسالمية و ىناك ايضا من ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية  أو ادلعهد 

طالب من ادلدرسة ادلتواسطة  اإلسالمية يعلم أو ىناك فرق بينهما ىو فيها ال

يفهم ادلادة  أسرع من الطالب ادلدرسة ادلتواسطة. ألهنا ديكن يف ادلدرسة 

 ادلتواسطة اإلسالمية قد عرف قليال عن تعليم اللغة العربية. 
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و ىذه الطريقة سوف تساعد ىن عملية تعليم الطالب على اخلرجيني من  

سالمية و ادلدرسة ادلتواسطة العامة. من بيان عملية تعليم ادلدرسة ادلتواسطة  اإل

 مهارة القراءة من خالل زلو األمية.

االسالمية  عاليةاملدرسة ال تعليم مهارة القراءة من خالل حمو األمية يف .1

 .األوىل تريجناليك احلكومية

لعملية التعليم عناصر و ىي ادلدرس و الطالب و ادلادة الدراسية و   

اذلدف و طرائق التدريس و وساءل التعليم و التقومي. و من العناصر اليت 

تلعب دورا مهما ىو ادلعلم. يتطلب من ادلعلم القدرة على تقرير اذلدف من 

ر ادلواد الدراسية التعليم و التصميم و اإلرشاد يف تفاعل عملية التعليم، و اختيا

ادلناسبة و الطريقة التعليمية و التقومي للوصول إىل ىدف التعليم. و ادلشكالت 

اليت يوجو ادلعلم و ادلتعلم يف عملية التعليم خاصة لتعليم مهارة القراءة من 

خالل زلو األمية و أسباب ظهورىا و ما ىي احملاوالت اليت قام هبا ادلعلم 

 ها تفصيليا من انحيتني، من ادلعلم و الطالب.        حللها، فنتاءج البحث في

 من انحية املعلم .أ 

ادلتشاركة و ادلقابلة ادلتعمقة مع مدرس اللغة بعد أن دتت ادلالحظة  

العربية خاصة يف مهارة القراءة ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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يف  تريصلاليك، قد بنين للباحث أن مدرس مدرس اللغة العربية خاصة

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تريصلاليك ىناك  مهارة القراءة

ثالثة أشخاص حيث إن لكل مستوى مدرس مهارة القراءة. و تظهر 

 للباحث النتاءج شلا يتعلق بتعليم مهارة القراءة من خالل زلو األمية:

 ادلادة الدراسية (1

الثانوية اإلسالمية  إن ادلادة الدراسية دلهارة القراءة يف ادلدرسة  

احلكومية تريصلاليك ىي مواصلة للمرحلة السابقة مع زايدة ثروة لغوية، 

و ىي مادة مستقلة عن اللغة العربية تدرس يف حصة مستقلة مع 

مدرس مستقل، فادلدرس يستحق لو أن ينظم ادلواد الدراسية و يطبقها 

 تطبيقا عمليا جيدا.

لقراءة من زلو األمية يف "كتاب التعليم ادلستخدم دلهارة ا  
الوحدة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تريصلاليك فهو كتاب 

النمطية من ادلستوى األوىل إىل ادلستوى الثالثة، و األبواب أو 
ادلوضوعات ادلقرنرة يف تلك ادلرحلة ىي: احلياة األسرية و األنشطة 

واحدة يف  اليومية، و ىذه ادلادة خاصة للمستوى الثانية حبصة
 1األسبوع."
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 الطريقة التدريسية (0

الطريقة ىي الوسيلة إىل اذلدف ادلنشود، فاختيار الطريقة   

اخلاطئة يؤدي إىل عدم الوصول إىل اذلدف ادلنشود و أيضا يؤدي إىل 

عدم ميول الطالب إىل ادلادة ادلدروسة و اىتمامهم هبا دلهارة القراءة 

 عبة للغاية.من خالل زلو األمية، ألن ادلادة ص

من زلو األمية أن مهارة القراءة ليست غاية مقصودة لذاهتا و   

لكنها وسيلة لضبط القراءة، و صحة الكتابة، فالنظرية ادلقًتحة يف 

تعليم اللغة العربية ىي النظرية الوحدة ادلتكاملة. و أما الطريقة ادلقًتحة 

لكامل مناسبا للقراءة فهي الطريقة ادلعدلة حيث يبدأ ادلعلم ابلنص ا

ابدلوضوع و ادلًتابط بني العبارات، و ادلدخل ادلقًتح ىو ادلدخل 

 الوظيفي.

"استخدم ادلدرس طريقة ادلناقشة، الطالب يناقشون ادلادة اليت   
أعطاىا ادلدرس يف الك احلصة، ادلدرس يعطي ادلادة ابللغة العربية، مث 

 0االلطالب يعملون ادلناقشة ابجلماعة حسب الفرق."
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 الوسائل التعليمية (3

يقصد ابلوسائل ىي الوسائل ادلعينة اليت تستعمل لتعليم مهارة    

القراءة من خالل زلو األمية. و بعد أن دتت ادلالحظة عن عملية 

التعليم اليت قام هبا ادلدرس هبذه ادلدرسة أوضحت النتائج أن ادلدرس مل 

لتوضيح البيان عن يستخدم الوسائل التعليمية احملسة غري السبورة، 

الدرس أو لبيان تعليم مهارة القراءة مع أن الوسائل ىي األشياء اليت 

 تساعد ادلدرس أكثر يف توضيح البيان و تدفع الطالب إىل التعلم

و فائدة الوسائل التعليمية ىو مساعدة الطالب و ادلدرس يف   

تسهيل إيصال ادلعلومات يف عملية التعليم، و جتعل الوسائل التعليمية 

األمور الصعبة سهلة و الغامضة واضحة. و من الوسائل التعليمية 

لتعليم مهارة القراءة ىي الوساءل اللغوية مثل األمثلة و البيان و 

 ادلوازنة. 

عند مالحظة الباحث أيضا أن ادلدرس مل يطلب من  و  

الطالب تقدمي الواجبة احملتاجة يف تعليم مهارة القراءة، و ىي داخلة 

يف الطريقة االستقرائية للتعليم و داخل يف ادلدخل الوظيفي. و كذلك 

 ادلدرس ال بد أن يستعمل وسائل اإلعالم.
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 التقومي (4

ليم و أنواعو و كيفية جيب على ادلدرس ألن يعرف حقيقة التع  

تطبيقو و استخدامو دلعرفة مدى عمليتو و مساعدة الطالب على 

حتقيق األىداف التعليمية يف التعليم، لذلك ينبغي على ادلدرس إجراء 

االختبار قبل بدأ الدراسة أو يسمى ابالختبار القبلي وىو االختبار 

ختبار ادلوقعي دلعرفة قدرة الطالب استيعاب ادلواد قبل تنفيذىا، و اال

ىو االختبار للمعرفة إىل احلد، و كان الطالب يقدر على استيعاب 

 ادلواد.

"و أما االختبار الذي يقام بو يف تعليم مهارة القراءة من زلو   
األمية ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تريصلاليك فهو االختبار 

طي الواجبة ادلنزلية القبلي و االختبار ادلوقعي، إال أن ادلدرس ال يع
 3للطالب إال اندرا."

 
 من انحية الطالب .ب 

من ىذه الناحية يركز الباحث الدراسة يف كفاءة الطالب اللغوية و  

 ميوذلم للتعلنم يف مادة احلياة األسروية و األمشطة اليومية.
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 كفاءة الطالب اللغوية (1

كما ذكر يف السابق أن ادلدرس يعلم ادلواد الدراسية ادلكتوبة   

يف الكتاب التعليمي و ىو كتاب الوحدة النمطية. و بعد أن دتت 

ادلالحظة ادلتشاركة و ادلقابلة ادلتعمقة أوضحت النتيجة أن طالب 

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تريصلاليك خيتلف كفاءهتم اللغوية 

 خريج من ادلدرسة ادلتنوعة.  أبسباب أهنم

الطالب الذين ختزجوا من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية    

كفاءهتم اللغوية أعلى من الطالب الذين خترنجوا من ادلدرسة ادلتوسطة 

العامة، و استعدادىم لتعلنم ادلادة أكرب من غريىم نظرا ألن ادلادة 

لسابقة و ىي ادلدروسة ىي مواصلة للمواد ادلدروسة يف ادلرحلة ا

 ادلدرسة الثانوية.

و ىذا ينبغي أن ادلدرس مل يهتمن ابختالف كفاءة الطالب "  
اللغوية و الفروق الفردية، ألن من الطالب من مل يدرس القراءة العربية 

القراءة العربية إال أن ادلوضوعات أو  من قبل و منهم من مل يدرس
ة العربية، و قال األبواب البسيطة ألهنم ال يستخدمون كتاب اللغ

 4بعضهم أن مادة القراءة العربية صعبة جدا."
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 ميول الطالب (0

بعد أن دتت ادلالحظة أوضحت النتائج أن ميول الطالب إىل   

تعلم مهارة القراءة عالية، رغم أ، كفاءهتم اللغوية ختتلف، و ىذه 

 تستطيع أن تدفع الطالب و تشجعهم على اجلهد يف التعلنم.

مهارة القراءة يف احلصة السابعة و الثامنة، و  "إن تعليم حصة  
 5الطالب يشعرون النعاس و التعب يف ذلك الوقت."

و ابلرغم من ميول الطالب عالية إال أن فهمهم يف مهارة   

القراءة ضعيفة ال سيما من انحية تطبيقية، و لعل من األسباب اليت 

لكتاب تؤدي إىل ذلك ىي كفاءهتم اللغوية الضعيفة و اختيار ا

التعليمي خاطئ أو بتعبري آخر ليس ىناك الكتاب التعليمي إن 

صحت القراءة، ألن الطالب كلما يتعلمون و ىم يكتبون ما على 

السبورة من شرح ادلدرس، حىت يصعب عليهم فهم الدرس و تطبيقو 

يف اللغة العربية، و ىذه كلها قد تؤدي إىل ادلشكالت األخرى، و 

 ادة اللغة العربية لضعفهم يف القراءة.ىي عدم تشوق التعلنم مب

و يف حتليل الباحث بعد أن قام أبخذ النتائج شلا يتعلق بواقع   

تعليم مهارة القراءة من خالل زلو األمية ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية 
                                                 

 
9
 (.0202من يناير  02تراي ريسكا حسنة، طالبة ادلدرسة، )ادلقابلة الشخصية: اتريخ  



06 

 

احلكومية تريصلاليك يستطيع أن يستنتج أبن واقع تعليم مهارة القراءة 

ة الثانوية اإلسالمية احلكومية تريصلاليك من خالل زلو األمية ابدلدرس

دلا جير جيندا كما أتكده زلو األمية يف تعليم مهارة القراءة، و ىذا 

يؤدي إىل ضعف الطالب القراءة رغم أن ميوذلم إىل ىذه ادلادة عالية، 

و دليل ذلك قلة قدرهتم القراءة على مستوى التطبيق إضافة إىل 

 سبب ذلك كلو ما يلي:نتيجتهم يف االمتحان ضعيفة، و 

 كفاءة الطالب ضعيفة و اختالف أحوال الدخيل. .أ 

 ادلادة التعليمية مل تكن منايبة لكفاءة الطالب اللغوية. .ب 

الطريقة التعليمية، يعين أن ادلدرس مل يستخدم الطريقة التعليمية إال  .ج 

 الطريقة ادلناقشة.

 الوساءل ادلعينة، يعين مل يستخدم ادلدرس يف تعليمو الوساءل .د 

 التعليمية إال السبورة.

و أما اخلطوة يف تعليم مهارة القراءة من خالل زلو األمية يف ادلدرسة  

يهتم الطالب  الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تريصلاليك ىو االفتتاح، و

من الكلمات اليت  ةرلموع إىل شرح ادلدرس عن زلو األمية، و يقرأ الطالب

اجلديدة، و يقرأ الطالب النص الذي  مت اعدادىا للتعرف علي الكلمات



06 

 

قدمو ادلدرس لتدريب قدرة الطالب، و جييب األسئلة من ادلدرس عن ادلواد 

 ادلستفادة، و اخلالصة عن ادلواد ادلدروسة و االختتام.

 

 عاليةاملدرسة ال تعليم مهارة القراءة من خالل حمو األمية يفاملشكالت يف  .2

 .األوىل تريجناليك االسالمية احلكومية

ابدلالحظة ادلتشاركة و ادلقابلة ادلتعمقة مع مدرس اللغة  قام الباحث  

يف تعليم العربية خاصة يف مهارة القراءة، و اذلدف منها تعرف ادلشكالت 

 يةاالسالمية احلكوم عاليةادلدرسة ال مهارة القراءة من خالل زلو األمية يف

من قبل القيام ابلعملية التعليمية وىو ادلدرس. و فيما يلي  األوىل تريصلاليك

النتائج اليت توصل إليها البحث هبذه ادلشكالت، و ادلشكالت تنقسم إىل 

 اثنتني يعين االدلشكالت الداخلية و ادلشكالت اخلارجية.

 ادلشكالت الداخلية .أ 

خرنجيون من ادلدرسة لقد أوضحت النتيجة أن كثري من الطالب  

ادلتوسطة العامة، و ىم ينخفضون عن معرقة اللغة العربية خاصة دلهارة 

القراءة. األسباب ادلتوسط من ادلشكالت الداخلية يعين اضلفاض الطالب 

 عن معرفة اللغة العربية ال سيما دلهارة القراءة.
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من يف تعليم مهارة القراءة كما وجد الباحث أن ادلشكالت الداخلية  

  األوىل تريصلاليك االسالمية احلكومية عاليةادلدرسة ال خالل زلو األمية يف

 كما يلي:

 ضعف الطالب يف القراءة العربية (1

 اطلفاض محاسة الطالب يف تعلم القراءة العربية (0

 صعوبة الطالب يف فهم زلو األمية  (3

 ادلشكالت اخلارجية .ب 

 عدم استخدام الوسائل التعليمية إال السبورة    (1

ذكر يف السابق أن ادلدرس مل يستخدم الوسائل التعليمية غري  كما 

السبورة، لتوضيح البيان عن الدرس. ىذه البياانت تعين أن ادلدرس مل 

يهتم ابلوسائل التعليمية مع أن الوسائل التعليمية تساعد كثريا يف فهم 

الطالب عن الدرس ألهنا تقرب الدرس إىل أذىان الطالب، كما أهنا 

 على تثبنت ادلعلومات و وضوحها.تساعدىم 

 عدم استخدام الطريقة التعليمية إال ادلناقشة (0

تشري النتيجة إىل أن الطريقة ادلناقشة، ىي الطريقة اليت يتبعها كثريا من  

مدرس مهارة القراءة. ىذه ادلؤشرات تركز على االىتمام بطريقة 
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قبل ادلسؤولني  ادلناقشة، و يرجع ىذا االىتمام إىل اذلدف ادلرسوم ذلا من

 و ىي االىتمام ابلقراءة.

ىذا يؤكد أيضا إمهال الطريقة االستقرائية اليت ىي شلا تؤكده زلو األمية  

يف تعليم مهارة القراءة. فهي تعترب من الطرائق ادلناسبة لتعليم مهارة 

القراءة ألهنا هتتم بتنمية ادلهارات األساسية األربعة للغة، و لقد أوضحنا 

 ىذه الطريقة ابلنسبة لتعليم مهارة القراءة. ادلميزات 

 اطلفاض إعداد الدروس للمدرس  (3

تشري النتيجة إىل إمهال معلمي اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة  

القراءة إلعداد الدروس اليت يقوم هبا ادلدرس بتدريسها، و من ادلعروف 

و ذكر أن عملية اإلعداد للدرس جزء أساسي يف العملية التعليمية، 

 بعض ادلدرس أبهنم اندرا ما يقومون بعملية اإلعداد للدروس. 

و قد رأي البعض أن عملية اإلعداد للدروس ال يكون لو قيمة مع  

بينما يؤكد زلو األمية على أمهية اإلعداد للدروس. فادلعلم  خربة ادلعانم.

الذي يعد للدروس يكون لديو رؤية واضحة ألىداف الدرس و ادلادة 

ية و الوسائل ادلناسبة و كل اجلوانب اليت حتقق العميلة التعليمية العمل

 على خري وجو.
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 اطلفاض حتقيق ادلنهج لألىداف (4

"أوضحت النتيجة أن ادلنهج احلايل ال حيقق األىداف كلها، بل حيقق  
جزءا منها. و ابلنظر إىل ىذه النتيجة يتضح الباحث أن أىداف تعليم 

انوية اإلسالمية احلكومية تريصلاليك مل تتحقق مهارة القراءة ابدلدرسة الث
جيدا، و أتكد على ذلك أن اذلدف ادلنشود من قبل ادلدرسة يدور 
حول تعليم مهارة القراءة من أجل قراءة الكتب العربية. و ىذا األمر 
يًتتب عليو ادلبالغة يف الًتكيز على مهارة القراءة دون ادلهارات األخرى، 

 6ىداف األخرى من تعليم مهرة القراءة."شلا يؤدي إىل فشل األ
 

 بعض الطالب متخزجني من ادلدرسة ادلتوسطة العامة        (5

و قد أووضحت النتيجة أن الطالب ادلدرسة بعضهم حرنجيون من  

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية و بعضهم أخر من ادلدرسة ادلتوسطة 

العامة ينخفضون  العامة. و الطالب الذين خترنجوا من ادلدرسة ادلتوسطة

 يف قراؤة العربية.

تعليم مهارة القراءة من خالل حمو األمية يف  احملاوالت يف حل املشكالت .3

 .األوىل تريجناليك االسالمية احلكومية عاليةاملدرسة ال يف

                                                 

 
0
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احملاوالت اليت قامت هبا ادلدرسة حلل ادلشكالت اليت تواجو تعليم   

ادلهارة القراءة، حيث مان األصل دلادة مهارة اللغة العربية زايدة الوقت دلادة 

القراءة حصة واحدة يف األسبوع، و أصبحت اآلن زايدة الوقت بناء على 

متطلبات مدرس ادلادة. إضافة إىل تلك احملاوالت رأى الباحث بعض األمور 

 ادلهمة اليت البد هبا و يعتربىا صاحلة أبن تكون عالجا للمشكالت السابقة.

حدة مًتابطة متشاركة، و ليست فروعا مفًتقة سلتلفة. و إن اللغة و   

ادلواد ادلتبعة يف تعليم اللغة هبذه الطريقة أن يتخذ ادلوضوع أو النص زلورا تدور 

 حولو مجيع الدراسات اللغوية، فيكون موضوع القراءة و التعبري.

و على ذلك ينبغي أن تدرس فروع اللغة منها القراءة على أهنا قاية يف   

اهتا و لكن على أهنا وسائل لفهم اللغة و مبراعاهتا تؤدي اللغة وظيفتها  ذ

كاملة. و من اخلطأ تعليم فروع اللغة على أهنا غاية يف ذاهتا و اإلسراف يف 

تعليم مهارة القراءة مثال، و قراءهتا دون مراعات دلدى أمهيتها ابلنسبة للمتعلم، 

قيقية حىت ال يشعر الطالب و دون استخدام الفعال يف مواقف اللغوية احل

بعدم جدول تدريس القراءة ألهنا دتثل يف نظرىم اجلفاف و اجلمود و البعد 

 عن الواقعية.
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و كذلك ينبغي أال تعترب أي فرع من الفروع اللغوية قسما بذاتو   

منفصال عن غريه بل نعترب الفروع مجيعها أجزاء شديدة االتصال لكل واحد 

من مجيع اجلوانب على حد سواء. نعم، جيوز أن ينظر  ىو اللغة تلزم معاجلتو

ادلدرس إىل التقسيم القائم على أنو تقسيم صناعي يراد بو تيسري العملية 

 التعليمية، و زايدة العناية بلون معني يف وقت معني.

و ينبغي للمدرس أن يغري من طريقتو فال يتبع طريقة واحدة و ىي   

الفرض األساسي من التغيري يف الطريقة ىو طريقة ادلناقشة طوال احلصة. و 

جتنب سآمة الطالب و مللهم و مراعاة ما بينهم من الفروق الفردية و 

 احتالف يف القدرة على الفهم.

و ينبغي للمدرس أيضا استخدام الطريقة ادلعدلة أو االستقرائية حيث   

ض ادلدرس يعد ادلدرس نفسو األمثلة ادلطلوبة و يعرضها على السبورة، أو يعر 

 فقرة من قصة قصرية أو نصا قصريا مناسبا.

و من الوسائل التعليمية ينبغي للمدرس أن يستحدم الوسائل ادلعينة   

يف التدريس، أن يستخدم ادلدرس وسائل أخرى غري السبورة كالوسيلة 

 التكنولوجية و الوسيلة اجمللة احلائطية و غريىا.
 


