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الباب الثاين

طار النظرياإل

بية يف تطبيق إسرتاتيجية تعليم اللغة العر يهدف هذا البحث إىل دراسة عن 

وين دار السالميمعهد املهاجر قدرة قراءة الكتب لطالب  يف هذا الباب . بكو

إسرتاتيجية , تعليم مهارة القراءة , تعليم اللغة العربية : وهي أربعة فصولحيتوي على 

.السابقةالبحوثو تعليم اللغة العربية

تعليم اللغة الربية: الفصل األول 

العربيةتعريف تعليم اللغة .أ

.العربيةواللغةالتعليممها،قسمنيإىلالعربيةاللغةتعليمتفسريميكن

, Wekke(الرتبيةمبدأستخدامالطالبنضوجعمليةهوالتعليم

٣٣: ٢٠١٤() .Suardi ,معالطالبتفاعلعمليةهوميالتعل)٧: ٢٠١٨

املعلمونيقدمالذينمساعدةهوميالتعل. ميالتعلبيئةيفميالتعلوموارداملعلمني

،والشخصيةاملهاراتوإتقان،واملعرفةالعلماكتسابعمليةتكونحبيث

.الطالبلدىواملعتقداتاملواقفوتشكيل
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يوضح أن ) ٨. ص, ٢٠١٧, Mahmudو Idamيف( Sudjanaوفقا ل

التعليم هو يف األساس عملية لتنظيم البيئة املوجودة حول الطالب من خالل

.عملية التعليم

اجلزيرةشبهسكانقبلمناملستخدمةالرمسيةاللغةهيالعربيةاللغة

الكلماتهيالعربية) ٧: ٢٠٠٥, الغلياين (.املسلمنيثقافةوهي لغةالعربية

لناوحفظها. النقلطريقمنإليناوصلتوقد. أغراضهمعنالعربايعرباليت

.ومنظمهمالعربمنثورمنالثقاترواهوماالشريف،واألحاديثالكرميالقرآن

اللغاتعائلةيفاملتحدثنيعددحيثمنلغةأكربهيالعربيةاللغة

مقاصدهمعنالتعبرييفالعربيستخدمهمجلةهيالعربيةاللغة. السامية

والتفاعلالتواصليفالعربيستخدمهااليتجائيةاهلرسائلشكل. وأهدافهم

.)١٤-١٣: ٢٠١٨, Fatkuromah(وخطياً لفظياً اإلجتماعي

لتايل اعلىالعربيةاللغةميتعلتعريفميكن،و الطالبلتعليمجهدأ

لتحقيقختلفةاملعناصرالستخدامكوسيطنياملعلممعالعربيةاللغةمتعلّ يف 

.حتقيقهاليتممعينةأهداف

أهداف تعليم اللغة العربية.ب
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الكرميالقرآنيفاملستخدمةاللغةهيللمسلمنيدينيةكلغةالعربيةاللغة

تصنيفميكن،) ٢٩-٢٠١١:٢٨،Beti Mulu(لـوفًقا. دمحمالنيبوحديث

:وهي،ثالثةإىلالعربيةاللغةميتعلأهداف

،اإلسالميةالشريعةمصادرفهمعلىقادرونالطالبأنهوالدينهدف.١

اإلسالميةللشريعةأخرىمصادرعنفضال،دمحمالنيبوحديثالقرآنأي

.العربيةللغةمكتوبة

أو املتفتحةلغويةالمهاراتالطالبلدىيكونأنهوالتواصلهدف.٢

.التعبريية

.اخلربةأواالحرتافهدف.٣

تإتقانهيالعربيةاللغةميتعلمنفاهداأل ،العربيةمهاراتواللغو

إتقانعلىللحصولوذلك،رفوالصوالنحوواإلنشاءواحملادثةاملطالعة: مثل

:وهي،)٢٠١٢, Taufiq(املهاراتمنوجوهأربعةشملتاليتمهارات اللغوية

مهارة اإلستماع.١

أوالكلماتستماعإعلىالشخصقدرةهياالستماعمهارة

لسماعالتمارينخاللمناملهارةهذهحتقيقميكن. العربيةاأللفاظ
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ملخرجهاوفًقاأخرىكلمةعناصرمعالكلمةعناصرصوتيفاالختالفات

,Jabir(التسجيلخاللمنأواألصلياملتحدثمنمباشرةسواء،

١٥٨-١٥٧: ٢٠١٠(.

مهارة الكالم.٢

الكلماتأوالنطقأصواتعنالتعبريعلىالقدرةهيالكالممهارة

للشخصمشاعرأورغباتأوآراءأوأفكارشكليفاألفكارعنللتعبري

مساعهاميكناليتالعالماتمننظامهوالكالمفإن،أوسعمبعىن. اآلخر

جسميفالعضليةواألنسجةالعضالتمنعدًداتستخدمواليتورؤيتها

متلبيةأجلمناألفكارلنقلاإلنسان : ٢٠١٦, Syamaun.(احتياجا

٣٤٩-٣٤٨(

مهارة القراءة.٣

املعىنوفهمرؤيةيفماشخصميتلكهالغويةقدرةهيالقراءةمهارة

أنالكاتبيريداليتالرسالةفإنلذا. وبطالقةودقةمبهارةالكتابةيفالوارد

Rahman(.صحيحبشكلالقارئيفهمهاأنميكنكتابتهخاللمنينقلها

 ,١٥٨: ٢٠١٧(
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هارة الكتابةم.٤

تعنتعبريأووصفعلىالقدرةهيالكتابةمهارة العقلحمتو

املعقدةاجلوانبإىلالكلماتكتابةمثلبسيطةجوانبمنترتاوحاليت

الثالثملهاراتمقارنةالصعوبةمنمستوىأعلىهياملهارةهذه. للكتابة

).٨٦-٨٥: ٢٠١٥, Kuraedah(األخرى

تعليم مهارة القراءة: الفصل الثاين 

مفهوم تعليم مهارة القراءة.أ

يف رؤية وفهم املعىن قدرة لغوية ميتلكها شخصيهالقراءة ةمهار تعليم 

حىت يفهم القارئ الرسالة اليت ينقلها . املتضمن يف الكتابة مبهارة ودقة وبطالقة

.)٢٠١٧:١٥٧, Rahman(الكاتب

املهاراتمنمتنوعةجمموعةوتنظيمحتليلعلى القراءةأنشطةتورط

مما،املشكالتوحلواالندماجوالنظروالتفكريالتعلمذلكيفمبا،املعقدة

)٢٠١١:٣٠،Beti Mulu(.للقارئملعلوماتاشرحتقدميعينت
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جمموعة اليت تشتمل علىمتعقدة،مركبةالقراءة هو مهارةةم مهار يتعل

والعناصر اللغوية واملعىنلصوتيةلعالمات اتعريفأصغر من املهارات يف شكل 

)Pandawa ,١٦: ٢٠٠٩( .

هو يف الواقع ،)غري الناطقني(م القراءة للطالب غري العربيجمال تعل

، أوال: اجلوانب املذكورة ما يلي. الذي يقرأ بفهم عدة جوانب للغة، "مطالعة"

،نيا. طويلة وقصريةواقف،و وصل،صفة وخمرج ، وهي روفقواعد احلتطبيق

النحو تطبيق قواعد ، لثاً . وزنو، ناء، بصغةوهي حول ،الصرفتطبيق قواعد 

خاصة فيما البالغة، قواعدتطبيق : رابعا. عرابإوكلمات ، أي عن أنواع  ، 

.)٦٨: ٢٠١٦, Munir(يف اللغة األمإستنباط، خامسا. وبيانمعينيتعلق 

أنواع مهارة القراءة.ب

: عدة أنواع ، على النحو التايلقسم علىتأن كن متالقراءة ةمهار 

فة املكثّ القراءة.١

تستخدم كوسيلة لتعليم الكلمات اجلديدة قراءةفة هي القراءة املكثّ 

القراءة املكثفة هي القراءة . )٨١: ٢٠١٦, Al-Khuly(واهلياكل اجلديدة

ا لفرتة طويلة من الزمن لوفقا. ملستوى أعلى من الفهم واالحتفاظ 
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Tarigan)القراءة املكثفة القراءة القصرية أيًضا فهًما حتتاج) ٣٥: ١٩٨٦

. عميًقا ومفصالً ملواد القراءة

القراءة التكميلية.٢

ما عادة. كثّفةاملاءةالقر من كمتممشتغلمبةالنوع من املهار هذا 

الغرض . لقراءة القصص الطويلة والقصريةةيستخدم هذا النوع من املهار 

يف ماملتعلمني وإثبات ما تعلموهلفرحةالقراءة هو الرئيسي من هذا نوع 

.)٨١: ٢٠١٦, Al-Khuly(كثّفةاملاءةالقر يف وتركيباتشكل كلمات 

القراءة الصامتة.٣

هذا النوع من القراءة بدون حركات الصوت والضوضاء يعمل

حبال الصوتية يف حنجرة يوجد اهتزازحىت يف القراءة بصمت ال . واللسان

معىن الكلمات املكتوبة ينتقل مباشرة إىل ذاكرة القارئ هذا يعين أن . القارئ

عند النظر إليها . )٨٣: ٢٠١٦, Al-Khuly(دون املرور مبراحل الصوت

حاسة تستخدمفقط من حيث استخدام الصوت ، فإن القراءة الصامتة

يف (Radliyah Zوفقا ل. )٢٠: م٢٠١٧/ه ١٤١٧, حمفوظ(البصر

HaiوHarianto ،تقرأ من الصامتة هي القراءة،) ١٣١.ص, ٢٠١٧
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. التحدثأعضاءنشاط خالل النظر إىل احلروف وفهم معىن القراءة دون 

القراءة اجلهرية.٤

تستخدم اجلهريةم الصويت ، فإن القراءة ستخداإعند النظر من حيث 

وفقا ل.)٢٠: م٢٠١٧/ه ١٤١٧, حمفوظ(احلواس البصرية والسمعية

Radliyah Z) يفHaiوHarianto ،فإن ، ) ١٣٢-١٣١.ص, ٢٠١٧

:ثتحدّ الالتأكيد على أنشطة أعضاءتقرأ من خالل هي اجلهرية القراءة

.واحللق جلعل األصواتةوالشفلسانلا

, وهو النطق بال خفاء, أن أبرز ما مييز هذا النوع من القراءة اجلهرية

ملفردات واجلمل فالقارئ ينطق من . كما يعين اإلفصاح يف القول خالهلا 

لعني. صحيحة يف خمارجها,املكتوبة وترمجة , تعين التقاط الرموز املطبوعة 

ستخدام أعضاء النطق إستخداما صحيحا , املخ هلا  ا  مث اجلهر 

.)٥٧: م٢٠١١, البصيص(

القراءةةم مهار يمن تعلهدافاأل.ج

.فهم النص الذي يتم تدريسهيهاءةم القر يمن تعلألهدافا

.Abdوفقا ل Majid)يفMahmudin,الغرض ) ١٤٢.ص, ٢٠١٨
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على املعلومات واحلصول على حصول لل:ا ، ومهغردانة اءارة القر همن م

.فرحةال

تتنوع أهداف القراءة تبعا إلختالف , )٥.ص, عيمادمحم الس(وحبسب 

فمن الناس من يقرأ بغرض , ذلكمبا يف . املستوى الثقفي والوضع اإلجتماعي

ومنهم من يقرأ بقصد التحصيل من أجل احلصول على , التسلية وقطع الوقت

ومنهم من يقرأ بقصد التكوين , بقصد إكتساب اخلربات, الدرجات العلمية 

.الثقايف العام أو اخلاص

القراءةمهارةتنطوى. القراءةمهارةوتطويرتعزيزلهوالقراءةميتعلهدف

)٢٠٠٩:١٠٤،Beti Mulu: (ومها،شيئنيعلى 

سلسلةيفكلماتعلىترتيبهامتاليتالعربيةاألجبديةاحلروفعلىالتعرف.١

.صحيحوبشكلبسرعةونطقهااجلملمن

.مقروءهوماالفهم.٢

إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية: الفصل الثالث 

تعريف إسرتاتيجية التعليم.أ
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نية يعين  حماولةمبعين Stategos”"اإلسرتاتيجية مشتق من اللغة اليو

مصطلحولكن،العسكريةالبيئةيفتستخدمالبداية . لتحقيق النصر يف احلرب

االتخمتلفيفاآلنستخدمياالسرتاتيجية مبا،نسبًيااجلوهرنفسهلااليتا

ميالتعلاسرتاتيجيةحيثمنهاعروفنالذيميالتعلسياقيفاعتمادهاذلكيف

)Susanti ,هي خطط حتتوي على ميالتعلةفإن اسرتاتيجي).٤٠: ٢٠٢٠

.عينةامللتحقيق أهداف تعليمية سلسلة من األنشطة املصممة

إسرتاتيجية )٤.ص, ٢٠٢٠,Wuwungيف(Richeyو Seelsوفقا ل

التعلماسرتاتيجيةتشتمل. ختططها يف التعليمسلة األنشطة اليت التعليم هي سل

تقدميكيفيةحولقراراتواختاذوتنظيمهاملوضوعفرزيفجوانبعلىأيًضا

.ميالتعلوأنشطةاملوضوع

اعلىالتعليماسرتاتيجيةتفسريميكن واسعمعىنوهلاخمططخطواتأ

خاللمنيتمكنواحىتماشخصنقليفاملدىبعيدةثرياتوهلاوعميق

م مقدرا )٢٠٩: ٢٠٠٩, Nata(.ميلتعلاملتعلقةألنشطةالقياممنوإراد
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مجيع يف حتقيقطريقةهيميسرتاتيجية التعلإبناًء على الفهم أعاله ، 

لتحقيق ستخدمها املعلمتم وهي وسيلة يأهداف التعلمع إدراكاجلوانب املتعلقة 

.ميأهداف التعل

أهداف إسرتاتيجية التعليم.ب

:كما يليمن إسرتاتيجية التعليم هياألهداف 

.إلعطاء حمتوي التعليمي للطالب.١

.م إلظهار األداءيالتعليفحيتاجهم الذي عداد املعلومات أو املواد إل.٢

:)٢٠١٧: Dimyati(فإن أهداف اسرتاتيجية التعلم هي كما يلي

.فعاليةم ليكونيتحسني التعلل.١

. ميتنشيط الطالب يف عملية التعلل.٢

إسرتاتيجية التعليمأنواع.ج

, Asrori(،أنواعم إىل ثالثةيبشكل عام ، تنقسم اسرتاتيجيات التعل

:وهي)١٧٠: ٢٠١٣
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مث إىل خاصةمن أشياء م تبدأيتعلالاسرتاتيجية هي , إسرتاتيجية إستقرائية .١

.عامة

مث إىل عامةالتعليم تبدأ من أشياء هي إسرتاتيجية , ستنتاجية إسرتاتيجية إ.٢

.خاصة

.ستنتاجيةتلطة ، هي مزيج من االسرتاتيجية إستقرائية وإخمإسرتاتيجية .٣

أنواع إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية.د

تنوع إسرتاتيجية التعليم تستطيع أن تساعد الطالب إلستخدام دماغهم 

والعثور على األفكار الرئيسية من موضوعلفعال ملشاركة يف حال املشكالت 

لطبع  تعة ممحالةخلق , ذه الطريقة . ميبنشاط على أنشطة التعلستهيمن و

كما هي  العربيةاللغة م يالتعلةنواع اسرتاتيجيأ. األكملنتائج التعلم كنمتاأل

) :١٣٠-١٢٠: ٢٠١٢, Santoso(يلي

تعليم اإلستماع.١

للتكرار ، والثاين ، ع اإلستما , األول: تعليم اإلستماع نوعانو هي

اليت ميكن استخدامها هيةاإلسرتاتيجي. فهم النص جيًدااجةحلاالستماع 

:كما يلي
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تعليم متعاون.أ

إىل الطالب ملشاركة نتائج التعلم هذه اإلسرتاتيجية ميكن إعطاء الفرصة

خمتلفة من خالل مقارنة املالحظات حول نتائج ةقيبطر من مواد مبثله 

. التعلم

تلقيس املغزى.ب

ت ميكن هلذه الطريقة اختبار قدرة الطالب على االستماع إىل  حمتو

ت الطالب على األسئلة . القصة ) ماذا وكيف وملاذا ومىت وأين(إجا

. واليت يتم جتميعها بعد ذلك يف مجلة قصرية وموجزة وواضحة

اإلستماع املتبادل.ج

مواد ميكن هذه الطريقة تستطيع أن تشيع الطالب للرتكيز واملركز يف 

.الدرس الذي يبلغه

اإلستماع األغاين.د

تساعد هذه الطريقة الطالب على االستجابة دائًما بدقة ، 

.وعلى وجه التحديد يف فهم وتفسري الشعر والغناء
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اإلستماع املشكلة.ه

دة تعاطف الطالب مع  ميكن . بعضهم البعضتستخدم هذه الطريقة لز

حلول تعليمية يف وتقدمي للطالب فهم شكاوى الطالب اآلخرين 

.إكماهلا

طريقة تعليم الكالم.٢

وقول املفردات االستماعةمهار بعدة الكالمميكن أن تتحقق مهار 

حمادثة أو مناقشة أو قصة أو يف شكل هذه املهارة ميكن أن تكون.العربية

: م الكالم هي كما يليياليت ميكن استخدامها يف تعلتاإلسرتاتيجيا. بةخط

مثريةاتخرب .أ

أن ونلكي يستطيعتستخدم هذه اإلسرتاتيجية حلفز الطالب ميكن أن 

ا اخلربات اليعربوا لنص الذي سيتم تدريسه ذين جيربو فيما يتعلق 

م من بداية .الدراسةوتشجيع مشاركة الطالب يف رؤية خربا

تعبري العرى الرائيسية.ب
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اللغة التعبري عن هذه االسرتاتيجية مهمة لصقل شجاعة الطالب يف 

ا حتتاج يف البداية إىل بداعيةاإللبديهةالعربية  ، على الرغم من أ

التأكيد على أن جيرؤ الطالب على الظهور ، ولكن إذا اعتادوا عليها 

ا التعبريمن الطالب على حريةونمرة أخرى متعة ، حيث حيصلفإ

.خالل لغتهم

متثلية.ج

الطالب على التعبري عن قدرة الذي حيتاجهذه االسرتاتيجية هي نشاط 

إلضافة إىل ارجحسب خملفصيحهلجة الفصحى العربية  ها ، 

م استكشاف  .لعب األدواريفقدر

رتعبري مصوّ .د

مواد عالم ، ميكن للطالب التعبري عن خالل مساعدة وسائل اإلمن 

فك املعلم من خالل دراك الذين يستطيعون أن يقبضواالتعليمية من اإل

.لغتهم

يعلب دور املدرس.ه
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العمل كمدرس ليتمكن من الطالبهذه اإلسرتاتيجية فرصة لكل تعطي

. مألصدقائه

طريقة تعليم القراءة.٣

, ٢٠١١, Beti Muluيف (SunendarوIskandarwassidوفقا ل 

معىنعلىللحصولنشاطالقراءةأنذكرتاللغةميتعلإسرتاتيجيةيف) ٣٠.ص

.النصيفمكتوبهوما

:هي كما يليقراءةم اليكن استخدامها يف تعلمتاليت تاإلسرتاتيجيا

قراءة موجحة.أ

نصوص اخلطاب لتعلمهي إحدى اسرتاتيجيات ةحة موجءقرا

.غريهمو خطةشكل أسئلة ، خمطط ، ستخدام األدلة يف 

التالميذمراجعة.ب

دة  نفسهم نشاط الطالب وشجاعتهمتستخدم هذه اإلسرتاتيجية لز

.خالل التشكيك يف أشياء مل يتم فهمها بعد من مواد القراءةمن 

قراءة جهرية.ج
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فهمهم وتركيزهم الطالب يف عرض واساعديهذه االسرتاتيجية ميكن أن

هذه اإلسرتاتيجية ليس فقط يف فهم نص تشديدإن . مباشرة للقراءة

.والصحيحةاجليدة القراءة ، ولكن أيًضا يف التعبري عن قراءة اللغة العربية

ت النص.د أخز

. هلا عدة أقسامتستخدم هذه االسرتاتيجية لدراسة نصوص اخلطاب اليت 

.ينقسم الطالب إىل جمموعات حسب عدد األجزاء يف نص اخلطاب 

ترتيب النص.ه

وفهم الطالب قراءةالالقدرة على عريفتستخدم هذه اإلسرتاتيجية لت

خمصصة للطالب املبتدئني ، هذه االسرتاتيجية ليست . عند قراءة النص

. العربيةاللغةمجلةهيكلعلى عرفواولكن للطالب املتقدمني الذين هم

نص إعتباطي.و

ةاالسرتاتيجيةهذه Hisyamلوفًقا.ترتيب النصسرتاتيجيةمشا

Zaini،dkk)يفBeti mulu ,هذهُتستخدم،) ٩٨. ص, ٢٠١١

أيًضااستخدامهاإمكانيةمنالرغمعلىاللغةمادةيفجيًدااإلسرتاتيجية
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الطالبمنيُطلب،اإلسرتاتيجيةهذهستخدام. أخرىمواديف

.قراءةأوقصةأخاديدبرّتبمنطقيلتفكري

طريقة تعليم الكتابة.٤

مث أوطأمرحلةمن، بدءاً درجالكتابة على مةم تدريس مهار جيب أن يت

م الكتابة هي كما ياستخدامها لتعلكنمتاالسرتاتيجيات اليت . إىل مرحلة أعلى

:يلي

مشركة الكتابة الفعلة.أ

مستعدوناليت ميكن أن جتعل الطالب من االسرتاتيجياتإحدى 

هذه االسرتاتيجية ميكن. الستكشاف أفكارهم من خالل الكتابة

إلضافة إىل ملعرفة مستوى قدرة الطالب على الكتابة ، استخدام

.تشكيل العمل اجلماعي

الصوارتعبري.ب

إجياد أفكار القصة املنظمة هذه اإلسرتاتيجية جيًدا إلشراك الطالب يف 

ا . واملطالبة 
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مفاهم رئيسية.ج

ت نص اخلطاب الذي  يصب هذه االسرتاتيجية مفيدة لتلخيص حمتو

امللخص يف شكل صور أو رسوم . بعد ذلك يف شكل كتابة أو حمادثة

.سهمللمفاهيم املرتابطة مع خطوط األعن صيغات

كتابة النشرات.د

االستجابة ستخدم هذه االسرتاتيجية إلشراك الطالب من البداية يف تُ 

إلضافة إىل قدرة املعلم يلعملية التعل على معرفة فاعلية م يف الفصل ، 

.ميالتعل

كتابة املعلومات.ه

دة وعي مه اإلسرتاتيجية مناسبة الستخدامههذ الطالب مبشكالت لز

من خالل هذه االسرتاتيجية ، يُتوقع . خارج الفصليف احلياة اإلنسانية 

ممن الطالب رؤية البيئة احمليطة واملشكالت احلالية .كجزء من حيا

مذاكرة مواجهة.و
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خططيف هذه االسرتاتيجية ، كان جيب على املعلم إعداد خمطط أو 

ميكن أن يساعد الطالب على تدوين املالحظات الصغرية من املواد 

رتاتيجية ، هلذه االسلتصميماتمن اكثريهناك  . املطلوب تسليمها

.نقطأحدها هو ملء ال

إسرتاتيجية تعليم املفردات.٥

)Syaiful :م مفردات إىل يتعلتقسم اسرتاتيجيا) ٧٦-٧٣: ٢٠١١

ت ، وهي :ثالثة مستو

املستوى املبتدئى.أ

يف هذا املستوى ميكن أن تستخدم عدة اسرتاتيجيات ة اسرتاتيجي

) ٣جلب الكائن األصلي ) ٢ستخدام الغناء ، ) ١: مبا يف ذلك، 

.القراءة والتقليد) ٤القراءة مرارا وتكرارا 

املستوى املتوسط.ب

م العديد من استخدميكن أنتيف هذا املستوى ة اسرتاتيجي

كتابة ) ٢استخدام عرض اجلسم ، ) ١: مبا يف ذلكاالسرتاتيجيات ، 
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، وإعطاء ) مرادف(إعطاء كلمة مكافئة ) ٤لعب دور ، ) ٣الكلمات ، 

. كلمة اجلذر ، إخلاملعلم يذكر)٥، ) متضاد(الكلمة املقابلة 

املستوى املتقدم.ج

م العديد من استخدميكن أنتيف هذا املستوى ة اسرتاتيجي

هاشرح معناشرح معىن الكلمات مع) ١: ذلك، مبا يف االسرتاتيجيات 

عشوائي املفردات ) ٣البحث عن معىن الكلمات يف القاموس ، ) ٢، 

.إخلوضع الكلمة يف اجلملة ، ) ٤لتكون الصياغة الصحيحة ، 

تعليم الرتكيب.٦

تم ت، اليت املفردات إسرتاتيجية كمثل مع رتكيبم اليإسرتاتيجية تعل

)٥٨: ٢٠١٦,Khansa( .تعديلها حسب كل مستوى

استخدام كن استخدامها هي متواالسرتاتيجية اليت , املستوى املبتدئي.أ

. تعاوين بني شخصنيمدخل

نصنعكن استخدامها هي متاإلسرتاتيجية اليت , املستوى املتوسط.ب

. صغريةالتقدميجمموعة 



٣١

ستخدام كن استخدامها هيمتاإلسرتاتيجية اليت , املستوى املتقدم.ج

ستخدام وسيلة البطاقة. احلطوط الصغري .هذه اإلسرتاتيجية 

)Syaiful ,١١٠: ٢٠١١(

السابقةالبحوث: الفصل الرابع

ذا البحث : هي, فيما يلي بعض البحوث السابقة اليت تتعلق 

Model Pembelajaran“: بعنوان٢٠١٦يف عامEman Sulaemanنتائج حبث .١

Qiraah Al-Kutub untuk Peningkatan Keterampilan Membaca Kitab Tafsir”.

شري نتائج هذه وي. صفيتخدم يف هذا البحث هو التحليل الو نوع البحث املس

اإلحسانميلك معهد, أوال: هي املستخدمة طريقة التعليمالدراسة أن أشكال 

ت انفتاحاملعهدسيفيتاستفاعلتصميمإن،نياً . عامبشكلالتعليميةمكو

مكبريًاتقديرًااملعهدمينح،لثًا. وقرابة . املتفوقنيللطالبجوائزشكليفلطال

.يةافالبشرية الكاملواردمساعدة،رابعا

كان . يفرق هذا البحث من البحث القدمي هو من حيث اجلوانب البحث

قدمي يبحث عن منوذج تعليم قراءة الكتب لرتقية مهارة قراءة الكتاب البحث ال
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عن إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية الباحث يبحث, أما هذا البحث العلمي. التفسري

.يف تطبيق قدرة قراءة الكتب

Metode“: بعنوان٢٠١٨يف عامMokhamad Miptakhul Ulumنتائج حبث .٢

Membaca Kitab Kuning Antara Santri dan Mahasiswa”.

يشري. والطالبsantriبنياألصفرالكتابقراءةطريقةالبحث عنهذايبحث

طريقة: تشملsantriقبلمناملستخدمةقالطر أنإىلالدراسةهذهنتائج

wetonan, sorogan, mudzakarah, dan takhdim .قبلمناملستخدمةالطرقوأما

.والكتابةالتكلم،السماعه،ةالقراءطرق: تشملالطالب

كان . يفرق هذا البحث من البحث القدمي هو من حيث اجلوانب البحث

أما هذا . والطالبsantriالطريقة وموضوع البحث هو البحث القدمي يبحث عن 

.santriوموضوع البحث هو سرتاتيجيةاإلالباحث يبحث عن , البحث العلمي

Strategi“:بعنوان٢٠١٩يف عامRizqika Nur Chamdanaنتائج حبث .٣

Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh

Purwokerto” .
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ا مةيجيات املستخدمة هي االسرتاتيجيإىل أن االسرتاتشري نتائج هذه الدراسةوي

االجتماعية ، ةواالسرتاتيجيم النشط ، يالعاطفية ، والتعلةوراء املعرفية ، واالسرتاتيجي

.م التعريفيي، والتعلالبم املتمركز حول الطياملعرفية ، والتعلةواالسرتاتيجي

كان . يفرق هذا البحث من البحث القدمي هو من حيث اجلوانب البحث

, أما هذا البحث العلمي. البحث القدمي يبحث عن إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية

.اللغة العربية يف تطبيق قدرة قراءة الكتبالباحث يبحث عن إسرتاتيجية تعليم


