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مستخلص البحث
إن املدرس يلعب دورا مهما يف حتديد وتعيني الكمية وكيفية التعليم .ومن الالزم عليه أن يغري
احوال الدراسية يف فصوله ،ويستخدم املدخل األنسب يف عملية التعليم ،وطريقة التعليم
وميتلكوا املواففا

املميزة حىت ميكنهم من إدارة عملية التعليم والتعلم .ومدخل التعلم

الكامل هو املدخل يتطلب من التالميذ استيعاب معيار األهلية يف ذا

الوقت .ويهدف

هذا املدخل إىل ترقية مهارة القراءة لدي طالب املدرسة الاانوية اكحكومية نندووسو نشكل
كامل .ويهدف هذا البحث إىل قياس ترقية مهارة القراءة ابستخدام مدخل التعلم الكامل
لدي طالب املدرسة الاانوية اكحكومية نندووسو.
ويستخدم هذا البحث املنهج الكيفي والكمي ومجع البياان

ابستخدام املالحظة واملقانلة

والواثئق واالستبيان واالختبار .أما اخلالفة يف هذا البحث فهي أن مدخل التعلم الكامل
مؤثر على ترقية مهارة القراءة جهرية كانت أو فامتة ابملدرسة الاانوية اإلسالمية اكحكومية
نوندووسو.
الكلمة املتفتايية :مدخل التعلم الكامل ،مهارة القراءة
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املقدمة
الرتنية هي الناحية املهمة يف حياة اإلنسان .فرتجتى الرتنية استطاع تشكيل اإلنسان
األديب واملتدين واملاقف كاملخلوق الفردي واإلجتماعي الذي يستطيع أن يلعب الدور
ابلعملية الرتنية الطويلة 1.ويف قانون اجملتمعية اإلندونيسية كما ذكر يف قانون اجملتمعية
اإلندونيسية رقم  22لعام  2222الباب األول الفصل  1عن النظام الرتنية الوطنية.
"إن الرتنية هي حماولة االعرتاف والتخطيط إلجياد حالة التعلم والعملية التعليمية لكي
تكون الطالب تطور كفاءة نفسها لتملك القوة الروحية الدينية ،ضبط النفس ،والشخصية،
2
والذكاء ،واألخالق الكرمية ،واملهارة احملتجة نفسها ،واجملتع ،والشعب ،والدولة".
الرتنية هي عملية إنضاج اإلنسان اليت تكون فيها املكونة املرانطة .تلك املكونة منها
املعلم ،والتالميذ ,واملنهج الدراسي ،والطريقة ,وطقم العاضدة االخرى 2.من احملاولة لرتقية
جودة الرتنية ابملدرسة هي متر ابلعملية التعليمية .املعلم هو مهم يف ترقية اجلودة ،يرجى ،أن
يستطيع تطوير اإلسرتاتيجية السديدة واختيارها للحصول إىل الغرض.
اكحديث عن التعليم والتعلم هو شأن مل يقع منذ كون اإلنسان ومنوه يف سطح األرض
إىل آ خر الزمان 4.التعلم هو النشاط أو العملية لنيل العلم ،وترقية املهارة ،وإفالح
األخالق ،واملوقف ،وأتكيد الشخصية 5.أما مصطلح "التعليم هي العملية التعليمية اليت
تعلمها الفرد لنيل تغري السلوك اجلديد مجيعه كحصيل تلك اخلربة من الفرد يف التفاعل
6
نبئته.
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Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 10.
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ومدخل التعلم الكامل ( )Mastery Learningيف عملية التعليم يف املؤسسة األهلية املقصودة
هو املدخل يف التعليم الذي يشرط التالميذ تويل مجيع قدر األهلية االساسية نشكل كامل يف
نفس الوقت 7.إن الغرض األساسي لتعليم اللغة العرنية هو اكتساب املتعلم مهارة االتصال
اللغوي الواضح السليم ،سواء كان هذا االتصال شفواي أو حتريراي .وحماولة تدريس اللغة
العرنية كلها جيب أن هتدف إىل حتقيق اهلدف املقرر .واالتصال اللغوي اليتعدى أن يكون
ننب املتكلم واملستمع ،أو نني الكاتب والقارئ .وعلى هذا األساس فإن للغة أرنع مهارا
8
هي االستماع ،الكالم ،القراءة والكتانة.
ومن إحدى املهارا اللغوية العرنية األرنع الواجب إتقاهنا هي مهارة القراءة .ومهارة
القراءة هي مهارة لغوية أساسية جيب أن يستوليها الطلبة إىل جانب مهارة االستماع ومهارة
الكالم ومهارة الكتانة .واداد أمهية القراءة عند الطالب يف هذا العصر نسبب تطور العلوم
يف جمال الرتنية والعلوم والتكنولوجيا والعلوم اإلسالمية حىت ال ميكن رفضها وتفجر املعرفو يف
9
مجيع نواحي اكحياة.
وقد انل تعليم اللغة العرنية يف املدرسة الاانوية اكحكومية نندووسو عناية كبرية من
طالهبا خافة يف مهارة القراءة لكن لآلسف الشديد يواجه الطالب فعونة ومشكلة يف
قراءة النصوص العرنية حبيث ال يستيطع لتالميذ قراءهتا وفهمها.
نظرا للمشكلة املذكورة فاحتاج املعلم إىل املدخل املناسب يف تطبيق عملية التعليم
كي يقدر التالميذ على قراءة النصوص العرنية.

Ibid., 61.

 8علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العرنية (جكرات :مكتبة الفالح).12 ،
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) .مشكالت تعلم مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية بمهعد النور الجديد Firdaus, S & ,.Fatin, A. (2021
)IJ-ATL (International Journal of Arabic Teaching and Learning-88 ,)1(5 ,اإلسالمي بيطان بروبولنجو.
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اإلطار النظري
متفهوم مدخل التعلم الكامل
إذا ينظر مدخل التعلم الكامل من اترخيه فله افل من
يف عام  .1922طورا نظام التعليم ميكن أن يستطيع التالميذ نلوغ اهداف الرتنية .فطور B.
 Carol Johnهذا املدخل يف عام  1962نناء على إكتشافه عن الطرز التعليمي " Model
 ."Of Schooling Learningميل هذا الطرز عوامل رئيسية اليت تؤثر جناح تعلم التالميذ مال
امللكة والوقت احملتاج لبلوغ أهداف الرتنية .فطور  Benyamin S. Bloomهذا الطرز
( )1971-1968يف اجلامعة جيجاكو ( )Chicagoعملية ،وتلقب كزعيم فضيل .وطور
 Jamesهذا الطرز ايضا يف عام  1971نطرقة تقصري وقت التعلم .ولكن ترقية جودة
العملية التعليمية.
املدخل هو ( )approachيف التعليم تشبيه ابالسرتاتيجية .يف اكحقيقة ،خيتلف املدخل عن
االسرتاتيجية والطريقة .ويستطيع أن يفسر املدخل كنقطة اإلنقطاع أو نظرينا على العملية
التعليمية .أما التعلم الكامل فهو من حمولة التعلم نضغط التالميذ إلستعاب مجيج مادة
التعليم .يف الطرز البسيط ،يؤنر أن كل التالميذ يعطون الوقت املوافق ابلوقت احملتاج لبلوغ
درجة االستيعاب ،واذا يتمون الوقت احملتاج ،ميكنون نلوغ درجة استعاب األهلية وعلى
العكس .يظهر  Blackدرجة استعاب أهلية التالميذ كمايلى:
 Was BurnوH.C. Marison

درجة التعليم = الوقت املستخدمة
الوقت احملتاج
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يصور هذا الطرز أن درجة استعاب األهلية ( )degree of learningيعني نقدر كاري
الوقت املستخدمة ( )time actually spentالاستعاب اهلليية املعينة .تبىن فكرة مدخل التعلم
الكامل على اساس املبادئ كما يلى:
أ) يستطيع نعض التالميذ استيعاب نعض املادة املتعلمة يف حالة التعلم العادي .واليتبع
نشر التالميذ توزيع عادي.
ب) يؤلف املعلم اسرتاتيجية التعلم الكامل نرمز أهداف التعلم.
ج) مبال أهداف التعلم ،يفصل املعلم مادة التعليم الصغري املساعد لبلوغ أهداف التعليم.
د) اليستخدم قيمة حافل التعلم املرجع املبدئي ،ولكن يستخدم املرجع املتدي.
ه) إهتمام الفرق الفردي ايضا.
تكون االسرتاتيجية املستخدمة يف مدخل التعلم الكامل .اسرتاتيجية مدخل التعلم
الكامل اليت طورها  )1968( Bloomحتيط ثالثة االقسام وهي تعيني األهلية قبل اكحالة،
وتطوير اإلجرائ ،وحافل التعلم .اعطاء املادة املوافقة ابلكفاءة الفردية يف تنفيذ التعليم
التقليدي ،منها :التقنية اإلفالحي و اعطاء زايدة الوقت على التالميذ اليستوفيون املادة
الكاملة .وتكون العوامل املؤثرة يف مدخل التعلم الكامل منها :الغرية للتعلم ،واملواظبة لقبول
12
املادة ،جودة التعليم ،والقدرة لقبول املادة والفرفة للتعلم.
مدخل التعلم الكامل
ويف كتاب إحياء العلوم الدين ،يقول الغزايل "أن ال خيوض يف فن حىت يستويف الفن
الذي قبله .فإن العلوم مرتبة ترتيبا دقيقا .و طريق نعضها إىل نعض .املوقف من راعي ذلك
11
التدريج و الرتتيب.
)Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar(Bandung: Bumi Aksara, 2005

11الغزايل ،إحياء علوم الدين جملد ( 1املكتبة الشاملة).52 ،
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والبيان "حىت يستويف الفن الذي قبله" هدف التعليم وهو حىت يستويف (االستيعاب)
على مادة تعليم قبله .والبيان عن عدم اجلواز و اخلوض للفن قبل إستيفاء الفن الذي قبله
ترتيبيا هو أن قبل أن يستويف مادة تعليم قبله جبيد ،ال جيوز التالميذ إتصال مادة تعليم نعده.
والبيان " حىت يستويف" هو البيان الااين لشرح فكرة التعلم الكامل الغزايل .والكلمة "يستوىف"
هو الفعل املضارع املبين املعلوم الاالثي املزيد ,والفعل املاضي من الكلمة "استوىف" معنه "
أخذ مجيع الشروط ،وتوفريها ،وتكميلها 12.والفعل الاالثي اجملرد هو وىف ،ومعنه مت
وكار 12.لذلك تفكري التعلم عند الغزايل هو ضغط اإلستفاء على املادة املتعلمة ،ويستطيع أن
يستخلص أن التعلم الكامل عند الغزايل هو العملية التعليمية على استفاء املادة نظواهر كامل
استفاء العلم 14.ويستطيع أن يستخلص أن التعلم الكامل الذي يفضل إستفاء املادة
املعلمة .يبىن التعلم الكامل على اكحالة املوضوعية أن كل التالميذ يستطيعون الوفول إىل
التعلم الكامل ،ولكن كما العادة حيتاج الوقت املختلفة .ويف تنفيذه ،يكون هذا التعلم
الكامل طرزين وهو التنفيذ الفردي ،والتنفيذ اجلماعي .والتعلم الكامل التنفيذي اجلماعي هو
العملية التعليمية اليت تنفذها التالميذ الكائنة يف درجة كفاءة التساوية مجاعيا ،وثبت متليك
الفرفة لتحوال اجلماعة الفعالية ،ونلوغ جمموع نقطة استفاء املادة االقلو املعينة 15.وتكو
الطريقة يف التنفيذ اجلماعي وهو:
أ) شرح املعلم
والنشاط الشرحي هو النشاط التعليمي الذي اليستطيع أن يتباعده املعلم .ويقتضى
16
الشرح ألن الشرح اليكون يف الكتاب ،حىت جيب أن يتكلم املعلم شفوفيا.
12

Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Ali),
117.

13مجال الدين دمحم نن حمزور األفرقي املصري  ،لسان العرب جملد ( 15نريو  :دارالفكر.298 ،)1995 ،

14

Mas’ud Zein, Mastery Learning: Faktor-faktor yang Mempengaruhinya ( Yogyakarta:Aswaja
Pressindo, 2013), 23
15
Ibid., 16.
16
Supriyadi, Strategi belajar & mengajar (Yogyakarta: Jaya Ilmu. 2013), 141
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والشرح هو التصوير الشفوي عن الشيء املوافق ابالوقت واألحكام واملبدأ والفكرة
والقائدة والنظام املستعمل ،وحالته ،وواقعه ،ونياانته .والشرح هو الناحية املهمة اليت
جيب أن يستويف املعلم ،ألن التعليم العملي املشرتك و التعاوين ،حيتاج شرح املعلم
على الدوام .ويستطيع املعلم كاملدافع ،واملتوسط ،أو السهل ،ولكن مل يقع من
وظيفته كاملبني (املعطى الشرح) .يوافق كفاءة املعلم يف شرح الشيء ،واالفل
البحاي ،أو الفكرة املعينة واضحا ،ونقيا ،وكامل الصراحة ،ومنظما ،وجذب
اإلهتمام ،ابلكفاءة األساسية الواجبة االستفائية التالميذ حىت يستطيع أن يقبل
التالميذ جبيد ،ويرقي احرتام التالميذ ومعتقده إىل املعلم 17.يف األساس ،الشرح هو
18
التعليم الشفوي عن املادة املوافلة تبعا وخمطا واسهل التالميذ لفهم مادة التعليم.
يكون املبادئ من استخدام شرح املعلم يف العملية التعلمية والتعليمية كمايلى:
 )1يف أول التعليم ،ووسطه ،أو هنايته
 )2جيب أن يتصل الشرح هبذا التعليم الذي يريد أن يتصل اليه.
 )3يستطيع أن يعطي الشرح إن يكون السؤل حيتاج شرح املعلم  ،ألن المجيع
املوضوع أو املادة يشرحها املعلم.
 )4الشرح موافق خبلفية كفاءة التالميذ ،السيما يف استخدام اللغة.
ب) شرح الصاحب
شرح الصاحب هو التالميذ املشار ملساعدة أفدقائه الذي يالقى فعونة التعلم .ألن
العالقة نني األفدقاء أقرب من العالقة نني املعلم والتالميذ عاما 19.جبانب ذلك
إما التالميذ اسهل قبول البلوغ من األفدقاء ألهنم ميلكون العمر القريب.
Suyono, dkk, Belajar dan Pembelajaran ( Bandubg:PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014), , 215-216.

17

18

Supriyadi, Strategi belajar & mengajar (Yogyakarta: Jaya Ilmu. 2013), , 141-142.
Muhammad, Pengertian Tutor Sebaya (online) (http://id.Shvoong.com/, diakses pada tanggal 24
)April 2021
19
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واخلطوا من شرح الصاحب كما أييت:
 )1اختار املادة اليت متكن أن تستطيع متعلم مستقل ننفسه.
 )2اختار التالميذ املؤهل لذلك الفن.
 )3قسم التالميذ إىل الفرقة الصغرية املتخالفة ،وينتشر التالميذ املاهرون يف كل فرقة
وخيطو كاملعلم اخلصوفي.
 )4ويعطى كل فرقة لوظيفة التعليم الواحد من املادة اجلزئية ويرشد التالميذ املاهرون
كل الفرقة.
22
 )5اعطى وقت مكفي إلهناء تلك املادة.
ج) املناقشة
املناقشة هي من الطريقة الستفاء املادة التعليمية نطريقة تبادل االراء واإلعالم نناء
على املعرفة واخلربة احملصولة كحل املشكلة وتبيني املادة التعليمية ونلوغ اإلتفاق .هبذه
الطريقة ،يستطيع أن يطور متنوع املهرا مال :التساؤل ،واإلتصال ،التشريح،
واخلالفة .ويف االساس ،املناقشة هي تبادل اإلعالم والرأي واخلربة إلجياد التعريف
االظهار والتدقيق عن الشيء معا .تكون اخلطوا اليت جيب أن تستعدها املعلم،
قبل أن يعمل نشط املناقشة ،منها كماأييت:
 )1يبلغ املعلم املوضوع أو املشكلة التبادلة ،ويعطي اجتاه طريقة حله.
 )2يوجه املعلم لكي يكون التالميذ يشكلون فرق املناقشة ويقودون تعيني رئيس
الفرقة أو سكرتريها.
 )2يالحظ املعلم تنفيذ املناقشة ويعطى الدافع أو املساعدة لكي تكون أعضاء
الفرقة إشرتاك عملي وحمافظة الرتتيب.

Syaiful Bahri Djaramah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 25
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 )4حياول املعلم لكي تكون املناقشة تسري ابكحر وكل أعضاء الفرقة ميلك اكحق
للتكلم وانالغ رأيه.
21
 )5خيرب كل الفرقة حافل مناقشته ،فيبحث الرأي من الفرقة اآلخرى.
د) األلعاب
ألعاب من كلمة " لعب" يعىن العمل لتفريح القلب (يعمل العاب نستخدام آال
الفرح أو نال وسيلة) .والتعريف املمكن االكمل يف التعليم اللغوي كما يعربه Gibbs
يف انسف مصطفى أن األلعاب اللغوية هي النشاط الواقع فيه التعاون أو التنافس
نني التالميذ يف سبيل الوفول إىل الغاية املعينة ننظم معني.
وانواع األلعاب اللغوية يعىن:
أ) األلعاب اللغوية ملهارة االستماع
ب) األلعاب اللغوية ملهارة الكالم
ج) األلعاب اللغوية ملهارة القراءة
د) األلعاب اللغوية ملهارة الكتانة
22
ه) التعليم على األساس التكنولوجي
متفهوم القراءة
القراءة إحدى مهارا اللغة اليت ال ميكن لإلنسان أن يقيم على التوافل مع غريه
إال هبا .القراءة هي عملية عقلية تشتمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القارئ عن طريق
املشاهدة .و هذه العملية تتطلب فهم املعاين ،كما أهنا تتطلب العالقة القوية نني اخلربة
22
الشخصية و املعاين.
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: CV PUSTAKA SETIA , 2011), 279
Ibid, 93
23
الدكتور علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العرنية (جكرات :مكتبة الفالح).62- 61 ،
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أهداف تدريس القراءة
من أهم األهداف املتوخاة من تدريس القراءة ما يلي:
أ) إكتساب التالميذ القدرة على نطق الكلما نطقا سليما.
ب) إقدار التالميذ على إخراج اكحروف من خمارجها ومتييز أفواهتا.
ج) إكتساب التالميذ فيد من املفردا والرتكيب.
د) تنمية ميول التالميذ حنو القراءة واالطالع.
ه) مساعدة التالميذ على تكوين عادا التعرف البصري على الكلما
معناها أول معىن اجلمل والرتكيب.

وفهم

أنواع القراءة
تكون أقسام عديدة للقراءة اليت ختتلف نعدد االختالفا من عبارا و تلك على
النحو التايل:
أ) القراءة ابلنظر إىل األداء والشكل العام تنقسم إىل قراءة جهرية وقراءة فامتة.
ب) القراءة ابلنظر إىل الغرض من القراءة تنقسم إىل قراءة للدروس وقراءة لالستماع.
ج) القراءة ابلنظر إىل األداء و الشكل منها :
 )1القراءة اجلهرية
القراءة اجلهرية هي التقاء الرموز املطبوعة ،وتتليغها عرب العني إىل املخ ،و نني
الرمز كشكل اجملرد يفهم ابجلمع  ،واملعىن املختزن هلفي املخ مث التجهري هبا
إبضافة األفوا واستخدام أعضاء النطق استخداما سليما .كما أن للقراءة
اجلهرية مورودها من النوحي النفسية واالجتماعية والرتنوية .فمن النحية
النفسسية :يستطيع القارئ أتكيد ذاته ،ونناء ثقتةه ننفسه وجتاوز عتبة اخلوف
واخلجل .ومن الناحية االجتماعية :فإن القراءة اجلهرية تتيح للمتعلم الفرص
12
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ملواجهة اآلخرين ،والتوافل معهم ،وتعميق مشاعر االحرتام املتبادل فيما
نينهم 24.وأغراض تعليم القراءة اجلهرية هي :
 )1يسر املعلم يف كشف أخطاء التالميذ عند النطق.
 )2وسيلة املعلم يف إختبار قياس الطالقة والدقة يف النطق واإللقاء.
 )2تساعد التلميذ يف نناء العالقة نني الرموز املكتونة و األلفاظ املسموعة يف
اكحياة اليومية.
 )4يف القراءة اجلهرية استخدام كحاسيت السمع والبصر مما يزيد من إمتاع التالميذ
هبا وخافة إذا كانت املادة املقروءة شعرا أو نشرا أو قصة أو حوارا 25.وتكون
التقنية املستطعة يف تعليم القراءة اجلهرية نوعني مها التقنية الرتكيبية والتقنية
التحليلية ،هي التقنية الرتكيبية ،هذه الطريقة تبدأ ابألجزاء تكون الكلمة
(اكحروف -أو األفوا ) وتنتهي إىل الكل املكون هلا من خالل هذه األجزاء
(الكلما مث اجلمل مث الفقرا ) وتتطوي هذه الطريقة على طريقتني فرعيتني
ههما:
 )1طريقة اكحروف ،وهي اليت معظم األجيال السانقة تعلم هبا و أفداؤها
تردد يف كل نيت ،ومن مث أولياء األمور ينحاز إليها لطول الفهم .وميكن
تعلم القراءة يكون يف هذه الطريقة ابلبدء أبمساء اكحروف اهلجائية نرتتيبها
األلفبائي (أ-ب- -ث-ج-ح-خ-إخل) أو ترتيبيها األجبدي (أ-ب-ج-
د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن^-خل) مث تعليم هذه اكحروف مفتوحة،
مث مكسورة ،مث مضمومة ،مث الشد والسكون والتنوي ،مث تضم اكحروف
املنقصلة لتكون كلمة (من حرفني) ،مث (من ثالثة حروف) مع تفضيل البدء
24نفس املرجع.81-82 ،.
25الدكتور علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العرنية (مكتبة الفاح.119 ،)2212 ،
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نكلما مكونة من حروف التتصل مبا قبلها أو ما نعدها ،مث اكحروف اليت
توفل نغريها وهكذا.
 )2الطريقة الصوتية ،والبدء يكون ابكحرف يف هذه الطريقة مع فوته دون
االهتمام ابسم اكحروف ،الذي رمبا املتعلم يعوق عند تركيب الكلمة ونعد
معرفة فو اكحروف منفردا جيمع الصو إىل فو آخر يف مقطع واحد،
مث ثالثة أفوا  ،حىت نصل من جمموع هذه األفوا إىل الكلمة مث اجلملة
وهكذا.
 )2الطريقة التحليلية ،هذه الطريقة تيسر يف اجتاه معاكس للطريقة الرتكيبية وهي
منطلقة من مسلمة مفادها ومؤادها أن العقل البشري مييل إىل إدارك األشياء
يف وحدة وتكامل .وحتت هذه الطريقة الكلية تنطوي عدة الطرائق هي:
طريقة الكليمة ،وطريقة اجلملة
 )2القراءة الصامتة
يشري مفهوم القراءة الصامتة إىل العملية اليت يتم من خالهلا التعرف البصري للرموز
26
املكتونة ،وتفسريها ورنطها خبرية املتعلم دون النطق هبا.
( )1التقنية التعليمية من القراءة الصامتة
نني احملاولة املستخدمة املعلم يف ترقية استفاء حمتوى القراءة سارعا هو ابعطاء
التدريب الكاري إىل التالميذ نفرتة حمحدة يف انتهاء القراءة املعية.
جيب أن يعطي تدريب القراءة الكاري لرتقية مهارة القراءة الصامتة سارعا .وتكون
التقنية التدريب املمكن املستطيع املعلم لعمله منها :يقدم املعلم القراءة املكتونة يف
السبورة ،أو جهاز العرض ،ودل التالميذ و أمره لقراءته حبساب الوقت،
26

نور هادي ،الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها (ملنج :الجامعة اإلسالمية الحكومية موالنا مالك إبراهيم،)1011 ،
.88
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واستخدام ااملسطرة أو القرطس الختتام الصف فالصف ،نذلك اكحال يستطيع
27
املعلم إغراض التالميذ التباع سرعة القراءة املعينة.
عرض البياانت وحتليلها
أثر مدخل التعلم الكامل يف مهارة القراءة ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
بوندووس.
النتائج من حتليل البياان
اجلداول التالية:

ابستخدام حزمة اإلحصاء االجتماعية ( )spssميكن عرضها يف

اجلدوال  :1النتائج حبزمة اإلحصاء االجتماعية
املؤشرا

()spss

مدخل التعلم الكامل

مهارة القراءة

1

2

2

مدخل التعلم الكامل
منتج اللحظة

1

25565

ذو معىن
مجلة

25222
26

26

 rاكحساب اكرب من  rاجلدول يعين  ،25229 >25565فتقبل الفرضية اخليارية .لذلك
يوجد أثر مدخل التعلم الكامل يف مهارة القراءة ابملدرسة الاانوية اإلسالمية اكحكومية
نوندووسو ،وأثره قوي كايف.

27

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,
2011), 149.
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ونتائج البحث من حتليل البياان حبزمة اإلحصاء االجتماعية ( )spssفهو كما يلي:
اجلدوال  :2النتائج حبزمة اإلحصاء االجتماعية ()spss
مدخل التعلم الكامل

مهارة القراءة اجلهرية

املؤشرا
1

2

2

مدخل التعلم الكامل

1

25476

منتج اللحظة
25222

ذو معىن
مجلة

26

26

 rاكحساب اكرب من  rاجلدول يعين  ،25229 >25476فتقبل الفرضية اخليارية.
لذلك يوجد أثر مدخل التعلم الكامل يف مهارة القراءة اجلهرية ابملدرسة الاانوية
اإلسالمية اكحكومية نوندووسو ،وأثر ه قوي كايف.
اجلدوال  :2النتائج حبزمة اإلحصاء االجتماعية ()spss
درجة االختبار املتساوي
F

ذو معىن

T

Df

ذو معىن  2قسم
الوراء

1

2

2

4

5

6

القيمة
افرتاض
التفاو سواء

25277

25782

25224

72

25247
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 tاكحساب اكرب من  tاجلدول يعين  ،25222 >25224فتقبل الفرضية اخليارية.
لذلك يوجد أثر مدخل التعلم الكامل يف مهارة القراءة اجلهرية ابملدرسة الاانوية
اإلسالمية اكحكومية نوندووسو.
ونتائج البحث من حتليل البياان حبزمة اإلحصاء االجتماعية ( )spssفهو كما يلي:
اجلدوال  :4النتائج حبزمة اإلحصاء االجتماعية ()spss
مدخل التعلم الكامل

مهارة القراءة اجلهرية

املؤشرا
1

2

2

مدخل التعلم الكامل
منتج اللحظة

1

25472

1

2

2
2524

ذو معىن
مجلة

26

26

اكحساب اكرب من  rاجلدول يعين  ،25229>25472فتقبل الفرضية اخليارية .لذلك
يوجد أثر مدخل التعلم الكامل يف مهارة القراءة الصامتة ابملدرسة الاانوية اإلسالمية
اكحكومية نوندووسو ،وأثر ه قوي كايف.
اجلدوال  :5اختبار " " حبزمة اإلحصاء االجتماعية ()spss
درجة االختبار املتساوي
F

ذو معىن

15

T

Df

ذو معىن 2
قسم الوراء
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1

2

2

4

5

6

القيمة
افرتاض
التفاو
سواء

25222

25964

25115

72

25228

من اجلدول السانق ميكن التحليل أن اكحساب اكرب من اجلدول يعين >25115
 ،25222فتقبل الفرضية اخليارية .وميكن نياهنا ابلتفصيل كاآليت:
إن النتائج من حتليل االستبيان  rاكحساب اكرب من  rاجلدول يعين > 26464
 ،25299فتقبل الفرضية اخليارية .لذلك يوجد مدخل التعلم الكامل يف مهارة القراءة ،وأثره
معتدل .وتصوير هذا العدد أن املتغري املستقل وهو مدخل التعلم الكامل يؤثر يف مهارة
القراءة .يوجد أثر مدخل التعلم الكامل يف مهارة القراءة اجلهرية ابملدرسة الاانوية اإلسالمية
اكحكومية نوندووسو .النتائج من حتليل االستبيان  rاكحساب اكرب من  rاجلدول يعين
 ،25299 > 25476فتقبل الفرضية اخليارية .لذلك يوجد مدخل التعلم الكامل يف مهارة
القراءة القراءة اجلهرية ،اما النتائج من حتليل االختبار اكحساب اكرب من اجلدول يعين
 ،25222 > 25224فتقبل الفرضية اخليارية .لذلك يوجد مدخل التعلم الكامل يف مهارة
القراءة القراءة اجلهرية ،يوجد أثر مدخل التعلم الكامل يف مهارة القراءة الصامتة ابملدرسة
الاانوية اإلسالمية اكحكومية نوندووسو .النتائج من حتليل االستبيان  rاكحساب اكرب من r
اجلدول يعين  ،25299 > 25472فتقبل الفرضية اخليارية .لذلك يوجد مدخل التعلم
الكامل يف مهارة القراءة القراءة اجلهرية ،اما النتائج من حتليل االختبار  tاكحساب اكرب من t
اجلدول يعين  ،25222 > 25224فتقبل الفرضية اخليارية .لذلك يوجد مدخل التعلم
الكامل يف مهارة القراءة القراءة الصامتة.
16

Vol. 06 No. 01 January - June 2022
ISSN:2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X

االختتام
اخلالصة
ونتيجة البحث هي أن مدخل التعلم الكامل مؤثر على ترقية مهارة القراءة جهرية
.كانت أو فامتة لدي طالب املدرسة الاانوية اإلسالمية اكحكومية نوندووسو
قائمة املصادر واملراجع
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