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ABSTRACT
Arabic Language learning is now highly improved by Islamic and
general schools. Certainly, the way of improvement needs a
special method in its teaching to be gained well by the beginner
of this study. From the interview done by the researcher,
students of the first grade of Junior High School had very low
Arabic reading ability so that they need certain teaching
methods to equip them with good ability in Arabic reading
skills. To overcome this problem, the researcher applied a
teaching method by using vocabulary adapted from the “Look
and Say” method by considering that this card is one of the
media to improve the reading ability of students in the teaching
process. This research focused on the effectiveness of
vocabulary cards in improving reading ability in makhraj huruf
pronunciation, vocabulary meaning mastery, type of sentence
understanding, and word context understanding. This research
used classroom action research which consists of two cycles in
which every cycle has four steps: planning, action, observation,
and reflection. The population of this research is the first grade
of Junior High School students. The results of this research
showed that vocabulary card application can increase their
reading ability from their makhraj huruf pronunciation of
vocabulary, vocabulary meaning mastery through its picture,
sentence type understanding in jumlah ismiyah with ism
isyarah, vocabulary context understanding which consists of
shifah maushufah.
Keywords; Vocabulary Card, Reading Skills

املقدمة
 وه وس يةل التبادل التفكريي.ان اللغة وس يةل من أعظم الوسائل للوصول لن حيقق االتصال البرشي
 ويف نفس الوقت ه حافظة للفكر االنساين وطريقا اىل الرتاث.والتعبري عن الفاكر واملشاعر واملشالك
 اللغة ه اللغة احملتاجة لن هبا يتصل الناس، يف رأي أخر. وكذكل وس يةل التعلمي والتعمل،الثقاىف واحلضاري
( أما اللغة العربية ه وس يةلLutfiati & Wahyuni, 2021) arbitraris بعضهم بعضا شفهيا وتتصف بصفة
 وبنس بة اىل تعلمي اللغة.تعلمي وتعمل الثقافة العربية واالسالمية وما فهيا اللغة العربية اىل الناطقني هبا وغريها
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العربية للناطقني بغريها حيتاج املدرس اىل الطريقة اخلاصة لتعلمي اللغة العربية وال س امي تعلميها يف اندونيس يا
(.)Masqon, 2014
سواء اكن ابملدارس االسالمية أو املدارس العامة ،من املس توى االبتدايئ حىت الثانوي .فصارت اللغة
العربية لغة عاملية ولغة دينية حىت تعترب من احلاجات املاسة لتعلميها يف مجيع املراحل ادلراس ية ( Versteegh,
 .)Kees. 2015ومعوما تعرف أن اللغة العربية ه لغة ادلين ولغة الثقافة ،فذلكل تعمل اللغة العرية ه هممة
جدا الس امي لفهم القرأن الكرمي واحلديث ) .(Aisa et al., 2020ابحلقيقة اللغة العربية قد اكن درسا يف املدارس
اما املدرسة الاسالمية أواملدرسة العمومية أواملعهد منذ زمن طويل وقد نظم ورتب الشؤون ادلينية عهنا
).(Salma, 2020
ولكن بعض التالميذ يفكر أن اللغة العربية ه اللغة الصعبة لتعلمها لهنا متفرقة ابللغة الاندونيس ية.
اللغة العربية لها القواعد الكثرية والصعبة عندمه حنو املؤنث – املذكر ،الفعل (فعل املايض – فعل املضارع –
فعل المر) وغريها .يف الناحية الخرى كثري من التالميذ الجيهتد يف تعمل اللغة العربية ،مع أن تعمل اللغة
الجنبية ه حيتاج اىل وقت طويل فاالجهتاد سوف يكون ش ئي همم فيه ).(Susanti & Asyrofi, 2020
وبناءا عىل همارات اللغة العربية هناك أربعة املهارات ،مهنا همارة القراءة .ولكن اذا ستبحث عن
املهارات اللغوية ،أن يعرف أوال ماه املهارة مث ينتقل اىل اللغة .مفعىن املهارة ه السلوك بصفته التكرار
وحيتوي عىل قطعة العامل املس مترة ) .(Mukminin, 2021ان القراءة من همارات اللغة العربية اليت ينبغي أن
جييدها لك من يتعمل اللغة العربية .حيث أهنا من همارات التقبيل الس تقبال املعلومات املقروءة من كتب أو
مقاالت أو جمالت وغريها .ولتدريس هذه املهارة حتتاج اىل أن يتعرف املدرس عىل املس توى اللغوي دلى
املتعلمني الناطقني بغريها .مث أن تمكل اس تعداداته قبل التعلمي بطرق تدريس القراءة تسهيال يف العملية
التعلميي.)Saepudin, 2019( .
يلزم عىل اعدادات اللغة الوىل كام أظهر البحث ما ال يقل عن نتاجئ رئيس ية لتعلمي القراءة مهنا أمهية
تطوير املراسالت الصوتية بني احلروف لبدء القراءة ،والتعرف عىل اللكامت واملعاجلة الاكمةل نسب ًيا لللكامت
يف النص ،ورضورة التعرف عىل مفردات كبرية للقراءة بطالقة ( .)Vega, 2002والقراءة ه همارة اس تقبالية،
واليت تنطوي عىل القدرة عىل تفسري أو فك رموز اللغة املكتوبة أو الرسومية بشلك هادف .من خالل
القراءة ،يتكشف كزن املعرفة اخلفي؛ يمت اكتساب املعرفة وابلتايل متكني الفراد من املشاركة واملشاركة أيضً ا
يف الثقافة واحلضارة العاملية (.)Akuibuilo et al., 2015
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أن همارة القراءة ه همارة هممة لول البداية الستيعاهبا يف املراحل التعلميية عند أحد ،وعند أطفال
ومراهقني ابخلصوص .وأن الس نوات تكل املرحةل ،فاهنا فرتة اليت أعدت الكساب الطفل القدرة القرائية.
وكذكل متكينه من الس يطرة عىل هذه الداة ليتعمل ويثقف نفسه .وهذه املرحةل توجه اىل كثري من املربني يف
تعلمي القراءة عىل مرحةل ادلخول عىل القراءة والبدء فهيا .جبانب هذه احدى املشالك املوجودة اليت تقتيض اىل
عالهجا.
دورا هم ًما يف اتقان همارة القراءة اىل اللغة املس هتدفة .حيتاج املتعلمون اىل
وتلعب معرفة املفردات ً
اكتساب أالف اللكامت من أجل اتقان اللغة املس هتدفة .كام أظهرت العديد من ادلراسات أن اكتساب
املفردات العرضية ال يكفي يف حد ذاته ،مفن الواحض أنه جيب عىل املتعلمني تكريس وقت وهجد كبريين دلراسة
املفردات املتعمدة بطاقات املفردات ه تقنية شائعة الاس تخدام دلراسة املفردات املتعمدة ؛ ومع ذكل ،يوجد
حال ًيا نقص يف البحث النوعي حول تصورات املتعلمني لبطاقات اللكامت ،أو مدى تاثري تفضيالت املتعمل
الفردية أو عادات ادلراسة عىل فعالية بطاقات اللكامت (.)Wilkinson, 2017
فيعترب تعمل املفردات وتدريسها من أمه أليات أي برانمج تعلميي منذ وقت مبكر .ويس تخدم املعلمون
العديد من التقنيات ملساعدة املتعلمني عىل تطوير معرفهتم ابملفردات من حيث اجلودة والمك .هناك العديد من
الوسائل يف تعلمي املفردات ،أحدها ابس تخدام البطاقات التعلميية .البطاقات التعلميية ه احدى الوسائل اليت
ميكن أن تساعد املعمل يف تدريس اللغة بسهوةل .تعد البطاقات يف تعلمي املفردات وسائل مساعدة برصية
بس يطة للغاية وميكن للمعمل أن جيعل الطالب أكرث ً
نشاطا أثناء معلية التعمل التدريس ية ( & Supriatin
 .)Rizkilillah, 2018وعىل الرمغ من طبيعهتا الالصقة ،ينظر العديد من املعلمني اىل البطاقات التعلميية
كدوات فعاةل للغاية لبناء املفردات ،خاصة للتعمل املس تقل والاختبار اذلايت ( Al-Homoud & Osman,
.)2015
واستنادا اىل البحث اذلي أجراه  ،Akuibuiloخلص اىل أن أحد وسائل االعالم اليت ميكن
اس تخداهما هو وسائل االعالم اليت تس تخدم بطاقات اللكامت .هذا االعالم يؤثر عىل الاهامتم ويزيد من
اس تعداد الطفال للقراءة ،مع وسائل االعالم اليت تس تخدم بطاقات اللكامت ،الطفل هو أسهل لفهم مع رموز
احلروف وأرسع يف تاليف امجلةل وجيب أن تتوفر للمعلمني وأولياء المور وسائل االعالم املناس بة لتعمل الطفال
يف الصفوف الوىل( .)Akuibuilo et al., 2015كام درس  (Erbey et al., 2011) Erbeyأن هناك أاثر
املثرية يف لتمنية القراءة للمبتدئني من اس تخدام بطاقة املفردات وكذكل ما درسها Baleghizadeh
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طورت اكتساب املفردات و كذكل
) .(Baleghizadeh & Ashoori, 2011وأمت البحث بطاقة املفردات قد ّ
نطق املفردات يف املرحةل اجلامعية اليت قد ّمت وعي التعمل املنظم ذات ًيا (.)Komachali & Khodareza, 2012
أما طريقة "انظر وقل" ه طريقة تس تخدم لتعلمي املبتدئني القراءة عن كيفية هتجئة أو قراءة اللكامت
ابللغة العربية .ابس تخدام هذه الطريقة ،سينظر املتعلمون ويقولون ما يقرأه املعمل ومبارشة حيفظون اللكامت
لن لك لكمة س تقرأ عدة مرات .اضافة اىل ذكل ،هذه الطريقة تتيح املتعلمني القدرة عىل تصويت اللكامت
حىت لو مل يكونوا دامئا فامهي معىن لك اللكامت .ال يس تطيع املتعلمون القراءة حفسب ،بل ميكهنم القراءة أيضا.
وميكن أن يصدر صوت اللكمة بقدر ما تكون جيدة .ممكن عن طريقة "انظر وقل" ،وميكهنم قراءة أي لكمة،
حىت لكامت جديدة (.)Aisyah, 2019
وقد قامت الباحثة بتعلمي اللغة العربية يف احدى املدارس املتوسطة يف همارة القراءة .وجدت الباحثة
أن التالميذ اكنوا ضعفاء يف كفاءة اللغة العربية .واهجوا املشالك الكثرية عند تعلمي همارة القراءة من حيث نطقهم
احلروف من خمارهجا نطقا سلامي واخنفاض ذاكرهتم يف حفظ معاين اللكمة وفهمهم عن تركيب امجلةل البس يطة،
يف هذا الصدد ،امجلةل الامسية .اضافة اىل ذكل ،التالميذ جاءوا من خمتلف الكفاءات يف اللغة العرية
والكفاءات التقابلية عىل املواد املطروحة يف الفصل .هذا العوائق تصبح اهامتما رضوراي عند الباحثة من
حيث أن يلزهما اختيار الطرق املالمئة اليت تتسق هبذه املتطلبات .واختارت الباحثة احدى الوسائل لوس يةل
االيضاح ملتعلمي اللغة مهنا بطاقة املفردات .وتعد بطاقات املفردات وس يةل فعاةل من حيث الوقت وسهةل
الاس تخدام دلراسة املفردات املتعمدة )(Wilkinson, 2017
وقد س بقت البحوث عن اس تخدام بطاقة املفردات يف تعلمي القراءة بطريقة "انظر وقل" مهنا ما
جراه  R.Indrawanيعين عن حتسني همارات القراءة ابللغة العربية للصف الرابع من طلبة SDIT Segar
 Amanahمن خالل تقنية “انظر وقل” اذلي شارك فيه 32طالب وطالبة .اس تخدم هذا البحث أسلوب
البحث العميل يف الفصل ادلرايس مع منوذج من  Kemmisو  Mc Taggartواذلي يتكون من التخطيط
والمتثيل واملراقبة والانعاكس خالل دورين .مت مجع البياانت ابس تخدام ارشادات الاختبار واملالحظة لنشطة
التدريس والتعمل وارشادات املالحظة للمعمل والطالب .يوحض هذا البحث أن تقنية "انظر وقل" ميكهنا حتسني
همارات القراءة دلى الطالب ابللغة العربية مع الاختالف يف نتاجئ الاختبار المتهيدي يف دورين واكنت نتيجة
متوسط درجة الفصل يف الاختبار الالحق .)Indrawan, 2021( 78.3 2
وكذكل البحث اذلي جرته  Sitti Aisyahملعرفة اجنازات الطالب يف همارات القراءة للغة الالجنلزيية
بعد تعلميهم من خالل طريقة “انظر وقل” .اكنت الطريقة املطبقة يف هذه ادلراسة ه ما قبل التجريبية حيث
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مت تطبيق الاختبار القبيل والبعدي .اكن جممتع هذا البحث من طالب الس نة الوىل يف املدرسة الثانوية.
فاكن عدد العينة  30طال ًبا .أشار البحث اخلاص بتحليل البياانت اىل أن هناك زايدة كبرية يف حتصيل
الطالب يف همارة القراءة بعد تعلميهم من خالل طريقة انظروقل يف همارة القراءة خلص اىل أن همارة القراءة
لطالب الس نة الوىل من هذه املدرسة اليت تلقت العالج من خالل تعلميهم من خالل "انظر وقل" اكنت
خمتلفة بشلك كبري من قبل لقد حصلوا عىل العالج (.)Aisyah, 2019
اضافة اىل ذكل قد جري البحث أن اس تخدام طريقة  Look and Sayفعاةل يف همارة القراءة يف تعلمي
اللغة االجنلزيية لـ 25طالب يف الصف الثامن .مت اجراء هذا البحث يف املدرسة املتوسطة حبثا جتريبيا .و
اكن متوسط درجة الاختبار الالحق  .72.4حيث اجتاز  11طالب واكنت نتيجة املعايري "جيدة" .٪44
وأشارت اىل أن تنفيذ  Look and Sayميكن للطريقة حتسني همارات القراءة دلى الطالب .مت تقويته من
خالل نتيجة املالحظة اليت أظهرت أن معظم الطالب يقومون ابلتدريس يف معلية التعمل اكنوا نش يطني
ومتحمسني لالنضامم اىل ادلرس .اكنوا نشطني يف مناقشة وفهم النص(.)Nilam, 2021
وحبث هذه البحث الول يف اس تخدام بطاقة املفردات يف تعلمي اللغة العربية ملهارة القراءة بطريقة
"انظر وقل" الستيعاب اللكمة اجلديدة .أما البحثا الثاين والثالث يدوران عن اس تخدام البطاقة مع نفس
الطريقة" ،انظر وقل" يف النطاق املوسع .واجملاالت ه يف نطق احلروف واستيعاب املفردات وفهمها يف امجلةل.
وأما هذا البحث جيري عىل اس تخدام بطاقة املفردات بطريقة "انظر وقل" لرتقية همارة اللغة العربية
يف جمال القراءة عن نطق احلروف حسب خمارهجا ،استيعاب املفردات ،فهم موفق املفردات يف امجلةل الامسية
ابمس االشارة ،وفهم موفق املفردات يف الصفة واملوصوفة.
مهنج البحث
أ .تصممي البحث
ويس تخدم هذا البحث طريقة البحث العميل االجرايئ اذلي قابل للتكييف يف تطليقه .وأعطت
الباحثة جملموعة التالميذ ابالختبار القبيل مث أدت العالج الهيم وأخريا أعطت الاختبار البعدي .وجرت
طورها John Murphy
الباحثة البحث حتت النطرية الساس ية  Thomas Hopkins Gallaudetاليت ّ
طورها Stephen Kemmis (Kemmis et al.,
تعلمي همارة القراءة .واحتوى البحث عىل املراحل اليت ّ
) 2014و .(Kemmis and McTaggart,1988) Robbin Mc Taggartواملراحل عندهام فهيي :التامل
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الول والتخطيط والتنفيذ والتقومي  .أما عينة البحث ه  28تلميذا يف املدرسة املتوسطة ابلكفاءة اللغوية
املنخفضة يف العربية.
ب .أدوات البحث
أمجعت الباحثة أدوات حبهثا عىل شلك املالحظة املواهجة عىل معلية تنفيذ الفصل ،واملالحظة
املواهجة قامت هبا الباحثة لقياس جناح التعلمي اخملطوط وتطوير السلوك التالميذ يف أنشطة التعلمي،
واملقابةل املوهجة نظمهتا الباحثة عىل معمل اللغة العربية لهذا الفصل ،واالس تبيان للتالميذ اذلي يتكون من
الس ئةل اليت تتعلق مبعارف ومعلومات واختبار التعمل والتعلمي يف اس تخدام بطاقة املفردات ،والقيد امليداين
اذلي به الحظت الباحثة عن التنبؤ واملعوقات عند معلية التعلمي من هجة الباحثة والتالميذ.
ج .اجراء مجع البيااتت
أوال  :مرحةل ختطيط العمل
برجمت الباحثة العمل اذلي يعترب بعالج مشلكة هذا ادلرس يف همارة القراءة هجرية وصامتة .ويف
هذه املرحةل خططت الباحثة علمليات التعلمي.
مقياس اجلدول 1
درجة رمقية انحج أو غري انحج
اجيايب أو سلب
التقدير
مس توى النجاح
انحج
5
اجيايب
جيد جدا
٪100-٪85
انحج
4
اجيايب
جيد
٪84-٪70
انحج
3
اجيايب
متوسط
٪69-٪55
غري انحج
2
سلب
ضعيف
٪54-٪50
غري انحج
1
سلب
ضعيف جدا
٪49 -٪0
أما معيار النجاح اعمتد عىل وجود تمنية كفاءة يف  ٪85من التالمييذ يف القراءة الصامتة واحلهرية
يف اللكمة املركبة ابس تخدام البطاقة وهذا املعيار يكون يف رتبة متوسطة ( )٪69-٪55وه عىل حد
الدىن .وأن للك دور االختبار قامت هبا الباحثة مس تخدمة هبذا املعيار ملقارنة جناهحم بني الدوار.
اثنيا  :تنفيذ العمل
يتكون هذه املرحةل من دورين ،وقدمت الباحثة يف لك دور موضوعا واحدا من املواد ادلراس ية
وللك دور حيتوي عىل أربع لقاءات ،فامي ييل تصور النشطة اليت قامت هبا الباحثة لكيا.
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مراحل التعلمي
اللقاء
الول أ .تدريب النطق الحرف
الصعبة يف املفردات
حتتوي عىل  4أسامء
امجلاد  3صفات
ب .تدريب عىل نطق
الحرف املضمونة يف
املفردات عىل مجيع
التالميذ
ج .تدريب نطق مفردات
عىل شلك الفرقة/
التدريب النفس

جدول 1
معلية التعلمي

أنشطة التالميذ

 عرضت الباحثةبطاقة  -تكرر التالميذ احلروفواملفردات
املفردات
 وزعت الباحثةلوحات  -تكرار التالميذ احلروفواملفردات جامعة ابس تخدام
صغرية يف معلية النطق
لوحة صغرية
 نطقت الباحثة احلروف  -أداء معلية التعلمي يف الفرقةالصغرية
واملفردات
 وزعت الباحثة بطاقةصغرية اىل الفرق

الثاين أ -تدريب نطق اللكمة
املركبة عىل امس امجلاد و  -اس تخدمت الباحثةالبطاقة  -تكرار التالميذ نطق اللكمة
الكبرية امللصوقة عىل املركبة جامعة وفرقة
الصفة املوصوفة
الس بورة
ب -رشح اللكمة املركبة من  -نطقت الباحثةاللكمة املركبة  -اقامة التالميذ بعمية التخمني
مع زميهل يف الفرقة بوس يةل
حيث املعىن
البطاقة الصغرية
ج -تدريب تطبيق نطق
 وزعت الباحثةبطاقة  -تكرار التالميذ نطق الباحثةوترمجة اللكمة املركبة
من املفردات
صغرية عىل الفرق
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الثالث أ -التدريب عىل نطق امس
االشارة

 اس تخدمت الباحثةباكقة  -تكرير التالميذ يف نطقهتااملفردات حتتوي عىل امس املعلمة
االشارة ،امس امجلاد والصفة
 نطق الباحثةامجلةل الامسية  -بقدم الفرقة املستشارة أمامالفصل لنطق املفردات
املتقطعة يف امجلةل

ب -التدريب عىل نطق
امجلةل الامسية املركبة من
امس االشارة وامس امجلاد
والصفة
ج -تدريب عىل نطق اللكمة  -قدمت الباحثة الس ئةل
املتقطعة يف امجلةل املفيدة ابس تخدام بطاقة املفردات
املقطعة يف اللكمة مع اشارة
اىل الفرقة
د -التدريب عىل قراءة امجلةل  -اس تخدمت الباحثةبطاقة
املفردات اخلالية من الصور
وترمجهتا

 نطق التالميذ للجمةل مثترمجهتا
 اقامة الفرقة الصغرية بتدريباتقراءة امجلةل وترمجهتا.

ويف اللقاء الرابع قامت الباحثة ابختبار شفوي بقراءة امجلل وفهم معناها .هذا لقياس كفاءة
التالميذ يف استيعاب يف القراءة الصامتة واجلهرية من اللقاء الول حىت اللقاء الثالث عبارة عن كفاءة
التالميذ.
اثلثا :التامل خالل التعلمي
رابعا  :حتليل البياانت
البياانت عن معلية التعلمي ابس تخدام بطاقة املفردات حيلل وصفيا ومكيا ابس تخدام معيار
 Tuckmanعىل تقديرات  :ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،مقبول ،انقص ،منخفض .وقمية من لك رتبات فهيي :
حتديد احلساب  :احلساب احملصول ٪100x
احلد الدىن
وحتليل البياانت من اعامتد عىل النفس من التالميذ بتطبيق اس تخدام بطاقة املفردات مبقدار عىل
تقديرات  :اجيايب جدا ،غي اجيايب ،غري اجيايب جدا .ملعرفة نتيجة متوسط ( )meanهذا املوقف حيلل
ابس تخدام صيغة :
33

APHORISME
Journal of Arabic Language, Literature, and Education
Vol. 2, No. 2 (2021) E-ISSN 2722-6794; P-ISSN 2722-6786
Aphorisme@insuriponorogo.ac.id
Homepage:https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/Aphorisme

∑x
x

=

N

مث ملعرفة مس توى هذا املوقف يف النس بة املائوية أهو يف دردة اجيابية أو متعادةل أو سلبية،
اس تخدمت الباحثة الصيغة كام تيل:
الس بة ملائوية ( ∑ = )%نتيجة لك مؤرشات ٪100x
النتيجة العىل
ولتحديد مس توى موقف كفاءة التالميذ يف تمنية القراءة بعد اس تخدام البطاقة :
 .1ان اكن متوسط النتيجة  : ٪33 -٪0سلب
 .2ان اكن متوسط النتيجة  : ٪66 -٪34متوسط
 .3ان اكن متوسط النتيدو  : ٪100 -٪67اجيايب
املباحث
ادلور الول
جرى التعلمي يف اللقاء الول بس تة الفرق ومثلت املعلمة نطق الحرف الصعبة حسب خمارهجا عن
املفردات اجلديدة ليقدلها الطالب وأن يقوم لك أحدمه بتقدمي السؤال عن املفردات اىل الخر .أصاب التالميذ
ابحلرية يف اشرتاك معلية هذا التعمل لعدم معرفهتم عن اس تخدام البطاقة وعدم ثقة النفس .وكثري من التالميذ
مااس تطاعوا يف التفريق بني الصفة وامس امجلاد ،وقد وضعوا موقف الصفة اسام وعكسه
وفصلهتا بني الامس والصفة.
ويف اللقاء الثاين قام الباحث مبراجعة املفردات اليت ألقيت يف اللقاء الول ّ
مث نطق الباحثة املفردات املركبة من الصفة واملوصوفة وترمجها .مث بدل الامس ابلصفة الثابتة اس تخداهما لتكون
املفردات املركبة اجلديدة .مث سالت الباحثة معىن اللكمة املركبة اجلديدة اىل لك فرقة .وقامت الباحثة ابعادة
حتقيق استيعاهبم عىل نطق اللكمة املركبة وفهم معهناها .تقدمت الباحثة التعلمي بعناية تفعيل الفرقة وأعضاءها
ل ّميروا مراحل هذا التعلمي ،أي يف معلية ختمني عن نطق الحرف من خمارهجا واعطاء املعىن للك لكمة عىل
البطاقة .وعندما جرت هذه العملية حفصت الباحثة لك أعضاء الفرقة عند معلية تصحيح الخطاء .اكن بعض
التالميذ يفضلون الصمت ومل تعرف الباحثة ما هو السبب .فاخذت الباحثة تقرتب اىل لك أحد من التالميذ
واهجوا هذه املشلكة خشصيا وسالت عام خيطر ابهلم .ويف أخر اللقاء وجدت الباحثة بان عددا من التالميذ
مازالوا غرب قادرين يف تفريق بني وظيفة الصفة والامس.
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ويف اللقاء الثالث قامت الباحثة بتشجيع التالميذ ابلانش يد منتهبة االدراك والوعي ومراجعة املفردات
يف اللقاء الثاين .عرضت الباحثة بطاقة امس االشارة "هذا"و "ذكل" ورشحت موقفها وظيفهتا يف امجلةل .قامت
الباحثة بتدريب نطق هايت امسي االشارة .مث طبقت الامس االشارة اىل اللكمة املركبة ابلصفة واملوصوفة ابس تخدام
املفردات س بق عرضها .فنطقت الباحثة امجلةل ليكررها التالميذ وبعده بدلت الباحثة الامس س بق عرضه ابالمس
الخر حىت تس تخدم مجيع السامء يف التطبيق.
مث يف هذا ادلور أن نتيجة اختبار كفاءة التالميذ يف نطق الحرف من خمارهجا ه  ٪6،63اليت تشري
بان اكفة التالميذ مل يكونوا مس توعبني يف هذه الكفاءة .ويف نتيجة س يطرة عىل معين اللكمة ه % 6،53
اليت تشري بان أكرث من نصف عدد التالميذ عرفوا معىن املفردات .ويف جمال فهم اللكمة من الس ياق ومعىن
تركيب امجلةل بان  ٪1،32من عدد التالميذ اس توعبوا هذا اجملال.
الحظت الباحثة من نتاجئ االختبار البعدي يف ادلور الول أن أكرث التالميذ اكنوا مل يس توعبوا عىل فهم
تركيب امجلةل وفهم اللكمة من س ياقها مثلام وقع يف االختبار القبيل .ان  ٪10,7من عدد تالميذ يف ادلرجة املمتازة
اليت يتوالها  3تالميذ ،أما أكرث ادلرجات يتوالها  10تالميذ ومه يف ادلرجة الناقصة ،و 3تالميذ يف ادلرجة
الضعيفة اليت اكن سابقا يتوالها  15تلميذا .هذا يعين وجود حتسن همارة التالميذ يف القراءة .ومن املالحظة ان
قليال من التالميذ اس تطاعوا ترمجة معىن امجلةل الاكمةل حصيحةز الحزت الباحثة أن تركزي تطبيق امجلةل فهيا
اللكمة املتقطعة حيتاج اىل الوقت الاكيف .ولتسهيل فهم وظيفة وموقف امس االشارة للمسافة البعيدة (ذكل) بعيدا
من بطاقيت امس وصفة وكذكل لـ (هذا) قريبا من البطاقتني .وأثرا من هذا التطبيق ،ظهر التحمس يف نفس
التالميذ يف معلية تكرار النطق لو بعدم ط ّالقهتم ترمجة ووقوع الخطاء عند ترمجة امجلةل.
ادلور الثاين
يف بداية اللقاء الول جشّعت الباحثة اهلمة دلى التالميذ .مث واس تخدمت الباحثة بطاقات املفردات
تتكون عىل الصفة و الامس .قامت الباحثة مبقارنة الحرف يف اللكامت اليت تتقرب يف نطق حرفها .يف هذا اللقاء
ركّزت الباحثة لرفع درجة كفاءة فهم معىن البطاقات املزدوجة بتقدم أعضاء الفرقة أمام الفصل لتكرار نطق اللكمة
من الباحثة نطقا حصيحا وسلامي .أصبحوا متعودين عىل معلية التعمل ببطاقات املفردات .اكنت تكرث الباحثة
املراجعة .ومازال التالميذ يرتكبون قليال من الخطاء يف نطق الحرف املتشاهبة يف النطق .ولكن قد اسوعب
أغلبيهتم ترمجة اللكمة بقياس طريقة الرتمجة عرب اللكمة املتبادةل يف امجلةل .أما قبل الاختبار لهذا ادلور ،قامت
الباحثة ابملراجعة عن املواد السابقة يف لهذا ادلور .وأعطت الباحثة التوجهيات الواحضة عن كيفية أداء الاختبار.
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وأن نتيجة اختبار اكفاءة التالميذ يف نطق احلروف من خمارهجا ه  ٪5،82يعين تساوي بـ  ٪80من
عدد التالميذ حصيحني يف نطق حروف املفردات من خمارهجا .أما نتيجة س يطرة عىل معىن اللكمة بعد الاختبار
البعدي ه  ٪9،67حيث تشري اىل النتيجة االجيابية .ويف فهم اللكمة من الس ياق ومعىن تركيب امجلةل ه
 ٪4،55حيث أن ادلرجة متعادةل .ان أكرث الرتاميذ قد اس توعبوا عىل جديع املؤارشات اس متهتا الباحثة يف
الاختبار .ارتفعت ادلراجة املائوية لثالث مؤرشات ،وارتقاء ادلرجة السلبية اىل ادلراجة املعتدةل ،وادلرجة
املعتدةل اىل ادلرجة الالجيابية.
اخلالصة
ان تعلمي القراءة للمبتدئني هبذه الطريقة حتتوي عىل املراحل املتتالية اليت تبدأ من تعرف احلروف الصعبة
وتصويهتا ،مت تطبيق احلرف يف املفردات ،مث تطبيق املفردات يف امجلةل حىت تكن معرفة التالميذ يف املفردات
وامجلةل اكفية .اهنا ختلق ادلافع لتعمل القراءة عن التالميذ أرسع من الطريقة الصوتية أو الجبدية أواملقطعية لن
اللكامت اليت يبدأ هيا املتعمل املبتدئني رسعان ما يشلك مهنا مجال وعبارات فيشعر بقدرته عىل القراءة وهبذه
تزداد دافعيته.
ان اس تخدام البطاقة املصورة س يحرك احساس التالميذ ويف ّعل االدراك لن اللكمة يف ذاهتا لكيا ،فهيي
تمتىش مع طبيعة االدراك عند الطفل .وان اس تخدام املفردات املتقطعة قد دفع التالميذ يف ذكر مفردات يف
ذههنم اليت قبلت ذاكرهتم عهنا سابقا .والتكرار املتتايل يف نطق املفردات مع اس تخدام صورها يساعد التالميذ
يف تصوير معىن املفردات .ويف هذا الطريقة وكذكل وجود ريط بني الصورة ولفظها ومعناها .وهذا مما يساعد
التالميذ أو املبتدئني عىل رسعة معلية تدريب القراءة .وأن الربط بني اللفظ ومعناه املصور يسهل يف تعليق معىن
املفردات يف ذهن التالميذ .هذه النظرية س متحوا املوقف أن تبدأ القراءة من التدريب الجبدية.
ان التكرار املتتايل يف نطق املفردات مع اس تخدام صورهتا يساعد التالميذ يف تصوير معىن املفردات.
ويف هذه الطريقة وكذكل وجود ربط بني الصورة ولفظها ومعناه ،وهذه مما يساعد التالميذ عىل رسعة القراءة.
أن الربط بني اللفظ ومعناه املصور يسهل يف تعليق معىن املفردات يف ذهن التالميذ .هذه النظرية س متحوا
املوقف أن تبدأ القراءة من التدريب الجبدية.
اس تخدام البطاقة فعايل يف تمنية نطق احلروف من خمارهجا نطقا سلامي من جانب الحرف املضمونة يف
املفردات املبنية عل امجلةل وتمنية فهم تركيب امجلةل الامسية ابمس االشارة.
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