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 الباب األول 
 المقدمة 

 خلفية البحث -أ 
جاء يف لساف العرب أف اللغة هػ  أوػتات ّبعػهّب كػا وػ  نػـت اػه أ را ػ     

كيف أورّبكػػػػا اػػػػّرؼ تلللػػػػر  اللغػػػػة    ػػػػا  ٔكهػػػػ  الػػػػل كزف اعلػػػػة تػػػػه ال عػػػػ  لغػػػػتت 
اسػععااؿ كتػتز وػت لة تيةعلػة ّبعػهّب هيععػاها اػه ال كػر  كالػل هػرا ال  ػت اّرا ػػا 

إ ػػػػا ذلػػػػ  ال كػػػػاـ اظتعتػػػػك  تػػػػه ايوػػػػتات الل كلػػػػة ا   انلػػػػة  جػػػػتف وػػػػاركؿ نػػػػا ا
ك عا عػػات هػػرص ايوػػتات الػػ   سػػع أـ أك نتكػػه أف  سػػع أـ يف ا   ػػاؿ اظتع ػػادؿ 

 ٕ ني رتااة ته ال اس 
يف ّبػػػػـت تػػػػا  يف تكػػػػاف تػػػػا  يف ااػػػػر العػػػػارّبي  أ ػػػػل اللػػػػـت الػػػػرم  ػػػػأأت الػػػػ  

ؼتعل ػة  كت ػر ذلػ  التنػ    الكا  ات ال ترّبة  ع أث إذل  عع ا ال عض يف أشلاء
ك س ب ظ تر اللغة اظت ةتنة  أأ العارّبي اإلنساين ك أأت الثيااة اإلنسانلة  كلتػأث 
شػػ ء ؽتا ػػ  عتػػرا ا ػػأتا ّب ػػأأ التاللػػأ اإلنسػػاين ا ػػ  أوػػتات وػػاـ ال ػػاس تػػه  ػػتؿ 
كػتاكلة  يللأها  ك أف الة    أأ يف   الة ذا ة  ين  ته خػاؿ اللغػة  ّبسػعةلن أف 

  عاللػػة يف امعاػػن اإلنسػػاين  كعتػػرا اػػلف   الػػة اللغػػة  ال سػػ ة لل  ػػتّبه الػػرّبه ّبسػػ   
ّبتػػػػراتف الػػػػل  علػػػػل  اي  ػػػػاؿ يف سػػػػ تات اظتأرسػػػػة ايكذل  ععػػػػهب اظت اػػػػة ايساسػػػػلة 

اي  ػػاؿ داخػػ   –أك ّب تػػ  يف االػػ   – االلغػػة أسػػاس يف وثػػع ؽتػػا ّبعلاػػ  ايكذل 
 ٖاظتأرسة كخارج ا 

                                                             
 ٔٔص:(  ٜٛٛٔعة ايكذل  )الرّباض: دار ال ل   الثياالة     الةتسابًاكًسا وا ياللغة.. تدر ػتاتد أزتأ السّلأ  ٔ
 ٕٔص:  رجن  اظت ن س ٕ
  ٕٔص: (  ٕٕٓٓ  )الياهرة: دار ال كر العرىب  تدريس فنون اللغة العربية  الل أزتأ تأوترٖ
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ساف يف الع كػع  ااإلسػاف ّبسػع أـ اللغػة واػ  ج كنكػاـ إف اللغة ه  ت  ج اإلن
للع كػػع كالعع ػػع يف واتػػ  كوعا عػػ   كّبسػػعان إلل ػػا تػػه ا خػػرّبه  كّبيرؤهػػا يف وعا ػػا    
ا اللغػػة ّبػػععل  اإلنسػػاف تػػه ا خػػرّبه كّبكعسػػب تعاراػػ  كجػػيءا و ػػعا تػػه  ياالػػة كخهب ػػ  

ل  كنػػأ ا عػػ  ل ػػا أف اللغػػة هػػ  كت ار ػػ  يف العاػػ  كيف العػػلم يف غتعاعػػ  االػػل كالعػػاظت
تػػ  ج اإلنسػػاف يف العع ػػع اػػه أاكػػارص كتتػػاارص كتتػػاول   واػػا أ ػػا نكػػاـ ّبسػػععني  ػػ  
اإلنسػػػػػاف يف  ػػػػػ  تتػػػػػاول  كا   ػػػػػاؿ  ػػػػػا خرّبه يف   ػػػػػ   ػػػػػراث أجػػػػػأادص ك ةػػػػػتّبرص 

 ٗكاإل ااة إلل  
سػػعارار اللغػة العر لػػة هػ  أداة اعالػػة ل يػػ   ػأا ن ال كػػر يف اظتلػأاف الػػأكذل  ك إف ا

أتػا  ةػّتر  ٘ لاة اللغة العر لة دكللا عتت الع  ر اصتتهرم للساـ  ني ايت  يف اظتسػعي   
اللغة ايج  لة يف العػادل الػرم تػن ّبةػّتر امعاػن كالعلػـت  اللغػة العر لػة إ ػأل اللغػة الػ  
لػػة  ةػتر يف هػػرا التنػػ   كيف  ر لػػة العػادل خ ػػتص الػػل الػػتزارة الّأّب لػة  وػػاف اللغػػة العر 
أك  اظتػػػتاد اظتيػػػررة يف الهبنػػػاتج الأراسػػػة  إ ػػػأل تػػػأارس ت  ػػػا يف اظتأرسػػػة الثانتّبػػػة العاتػػػة

 اظتأرسة الثانتّبة اإلساتلة 
رشػػػأم أزتػػػأ  علاػػػة ت ػػػةل  الععلػػػل  هػػػت أنػػػ  االلػػػة إاػػػادة   ػػػاء اطتػػػهبة ّبػػػرل 

restructuring   إنػ  ال  ّبكعسب اظتععل   تاسةع ا اظتعراة كاظت ارات كاإلجتاهات كاليػل  
 ع ػػارة أخػػرل غتاػػتع ايسػػاللب الػػ  ّبػػع   تاسػػة ا   كػػل  ا اوػػر ال ل ػػة االةػػة  ػػاظتععل  

كالععلػل  ٙنتث  تا  عسن ل  ولاة ال ل ة ته تعاف ته أج  اوعسا   خهبات  ر تّبة تعل ػة 

                                                             
 ٜٕص:  رجن اظت ن س ٗ
ـّ طرق تدريس –مداخله  –تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسه ػتاتد وات  ال انػة  ٘   )تكػة: جاتعػة أ

 ٘ٔص: (  ٜ٘ٛٔاليرل  
  )إّبسلسػػكت: ت تػػترات اظت كاػػة اإلسػػاتلة تعليييم العربييية لغييير النيياطقين بهييا منابهييه وأسيياليبهرشػأم أزتػػأ  علاػػة  ٙ

 ٘ٗص: (  ٜٜٛٔلل  لة كالعلـت كالثيااة  
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   علػػػل  اللغػػػة هػػػ  ػتتلػػػة لػػػ  سر ا لػػػة  ػتتلػػػة لع ػػػّأؿ السػػػلتؾ إرل  ةػػت هػػت نتػػػاط العال
أّبػػػأ يف التػػػ   لعكػػػتف اظتع ػػػادؿ كالعتاوػػػ  تػػػن وػػػا ب اللغػػػة  كهػػػ  صتعػػػ  اضتػػػاؿ اصت

 ٚػتتلة للس  الس لة كؽتلة أ لانا 
  الةل ػة  الأكر الك ػع ل نلػة نتػاط الػععل تلسر يف االلة الععلل   ّبعة  ساظتأر 

ؿ سػلتؾ  كهكػرا    ػػّتؽ الػل  ػػ    علػػل  ينػ   علػ  هػػ    عػ  لع ػػأال تػاط كاجػب يف
كاجب ّبسع أـ فتتذج  علػل   اظتأّرسظتل  يف االلة  علل  الةل ة  اظتس لة اه ال تاط كا

اظتتااػػمب هػػّأة  ك ػػتّرط الةل ػػة تتػػ ؾ تػػه هػػأؼ  علػػل  اللغػػة  يف  علػػل  اللغػػة ه ػػاؾ أر عػػة 
ت ػػػػارات اللغتّبػػػػػة  كهػػػػ  ت ػػػػػارة اإلسػػػػعااع  كت ػػػػػارة الكػػػػاـ  كت ػػػػػارة اليػػػػراءة  كت ػػػػػارة 

 للغتّبة اظت اة اكت ارة اليراءة إ أل ته ت ارات  ٛالكعا ة 
 :٘-ٔترة العلمب يف آّبة سؽتا شرح يف اليرآف الكرًن 

ْنْسػػاْف ِتػػْه ْالْػػمب   ٔاِنْػػػْرْأ ِ ْسػػِ  ْر اػػْ  الخػػِرْم ْخلْػػمْب   ﴾ اِنْػػػْرْأ ْك ْر َػػْ  ٕ﴾ ْخلْػػمْب اْ ِ
ْنْساْف ْتا دلْْ ّبْػْعْلْ   ٗ﴾ الخِرْم ْالخْ   ِاْلْيْلِ   ٖاْيْْوْرـُ      ٜ﴾٘﴾ ْالخْ  اإْلِ

ت ػػػارة اليػػػراءة هػػػ  ت ػػػارة اللغػػػة للسػػػ  سػػػ لة ك سػػػلةة   ػػػع ل ػػػ  اضتػػػركؼ أك 
الكلاػػات ايػػأ  لكػػه ال تػػاط الػػرم اشػػعا  الػػل شػػتاو  الع كػػع  كااةػػل العيػػأّبر  

ك ػػع اليػػراءة     عػػرؼ الةل ػػة وػػ   ٓٔكااةػػل اضتكػػ   كالع للػػ   كاػػئ  ػػ  اظتسػػ لة 
 إخ ار الرم حتعاج ا 
ال     عػ   ـٜٕٔٓاهباّبر  ٛيتت ا ال ا ثة يف العارّبي  لة ال   اته الأراسة اظت أ

تػر اثػاف الة لعلػة  كال ػ  ال كالعلػـت الّرّبا ػلاتنسػ  اتػر  ثػاينل ا ثة يف ال ػ  الا
                                                             

7Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Malang Press, 2009), 

hal.15. 
8Acep Hemawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

hal. 129. 

 ٘-ٔاليرآف الكرًن  )سترة العلمب(  ا ّبة  9
10 Bisri Mustofa & M. Abdul Hamidi, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-MALIKI 

Press : Malang, 2012), hal. 99 
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اظتأرسػػػة رك ػػػة التػػػ اف الثانتّبػػػة اإلسػػػاتلة  إف  علػػػل   ٕك ٔ نسػػػ  العلػػػـت ا جعااالػػػة
سػػع أـ  رّبيػػة الر ل ػػة تثػػ  ّب  ّبػػياؿ  اظتػػأّرس ت ػػارات اللغتّبػػة خ توػػة ت ػػارة اليػػراءة 

 رّبيػة ااا ػرة  هػرص الةرّبيػػة للسػ  عتػا دتػاـ اليػػأرة أف جتلػب الّر  ػة كا هعاػاـ الةل ػػة 
الػػػل الػػػّ ّ   ٍب  اظتػػػأّرسالةل ػػػة ت  راػػػة  عػػػرّور اظت ػػػردات  ّبػػػ ج   للػػػععّل     ػػػأأ الععلػػػل 

ليػراءة الةل ػػة  الةل ػة ّبكع ػتف  ررتعػ  دل حتّيػػمب نعػا ج الععلػل  تػه أهػػأاؼ الععلػل  ت ػارة ا
كات  إذف  لعغلػػػب الػػػل هػػػرص اظتتػػػال ػػػاتعة كاليػػػراءة اصت رّبػػػة  خ توػػػة يف اليػػػراءة 

 Auditory Intellectually) سػػع أـ ال ا ثػػة فتػػتذج  علػػل  العكػػرار الع كػػعل السػػاع 

Repetition)  الػػػػرم  عتنّػػػػن أف ّبيػػػػرأ الػػػػ     ػػػػ ل  كا ػػػػ  ػتعتّبػػػػات اليػػػػراءة يف ت ػػػػارة
 اليراءة 

فعالييية وػػة اظتسػػ لة  ال ا ثػػة  رّبػػأ أف  عاتػػ  ال  ػػئ  اظتت ػػتع  ك  ػػاء الػػل خا
 Auditory Intellectually) اسييتادان ومييوعل تعلييييم التتييرار التفتييييرى السييمع 

Repetition) ويية اواو  عشير بمدرسية رو ية الشيبان ال ف  تعليم القيراةة للفيا ال ي
 اإلسالمية منطقة بنهر".

 
 التحديد اإلجرائ  -ب 

ل اظتت تع كالع اب اه اطتةػل يف التػرح   اػ رادت ال ا ثػة أف لعلسر الع    ال
  يأـ اإلوةا ات اظتسععالة يف هرا ال  ئ  ّبعين:

  فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  -ٔ
عػػتم الػػل  ا ػػة جتانػػب هاتػػة  هػػ  فتػػتذج الػػرم حت(AIR) فتػػتذج  علػػل  

اإلسػػػػعااع  هػػػػت لتعػػػػتل الػػػػل اظتعػػػػن أف  علّػػػػ  نػػػػأ وػػػػاف تػػػػه  Auditory( : أّبعػػػػين
هػت لتعػتم الػل   Intellectually(بأًن  كاضتاػة  كا رآء  كاإلدراؾ ك كلّػ   ك يػ
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 كرار اظتاداة  ل نلػة ا ػ   هت Repetition( ج الرم اظتر  ةة  يأرة الع كع  اظتعن
 ٔٔتع اف ء السؤاؿ يف شك  العأرّب ات أك ا الةل ة  اياةا

  اظتػػػأّرسااع اليػػػراءة تػػػه أتػػػا فتػػػتذج  علػػػل  يف هػػػرا ال  ػػػئ ّبعػػػين يف إسػػػع
 ال     لاةاء العأرّب ات ته ال   ك  كع ػتعتّبات اليراءة  ك رنلة 

 ت ارة اليراءة -ٕ
نػراءة  نرآنػا   ع ػػن ولاا ػ  نكػػرا  –تعػن نػرأ يف اللغػػة:  يػتؿ )نػرأ( الكعػػاب 

أتػػا ت ػػارة اليػػراءة هػػ  نتػػا ة ت اػػة  ٕٔكنةػػمب كػػا  ك ع ػػن ولاا ػػ  كدل ّب ةػػمب كػػا 
للسػ  سػ لة  كللسػ   ل ػ  اضتػركؼ أك الكلاػات ايػ   كلكػه كت ارة اللغتّبة 

هػػػػت ال تػػػػػاط ّب  غػػػػ  أف لتعػػػػػتم الػػػػل وػػػػػ  أفتػػػػاط الع كػػػػػع  كالعيػػػػتًن  كاضتكػػػػػ   
كالع للػػػػ   كالععللػػػػ   ك ػػػػ  اظتتػػػػكات  إف اليػػػػراءة  نتػػػػاط ّبعكػػػػتف تػػػػه أر عػػػػة 
ا اور ّبعين اسعي اؿ   رم للرتتز كهرا تا نسػال   ال يػأ  كدتػج عتػرص اياكػار 

 ٖٔلء ك  تر لعة ليا ا يف تسعي     ا   كهرا تا نسال   الع اا  الير 
ّبعػػػػين اليػػػػراءة ال ػػػػاتعة كهكػػػػرا  اظتي ػػػػتد ه ػػػػارة اليػػػػراءة يف هػػػػرا ال  ػػػػئ 

  أتػػا اليػػراءة ال ػػاتعة هػػ  نػػراءة العػػني كالعيػػ  كهػػ  اليػػراءة الػػ  كاليػػراءة اصت رّبػػة
ةػمب أك اعتاػس أك حترّبػػ  ّبػأرؾ كػا اليػارلء اظتعػن اظتي ػتد  ػػال كرة امػردة تػه ال 

اللسػػاف أك التػػ ة  كاليػػراءة اصت رّبػػة هػػ  اليػػراءة الػػ  ّب ةػػمب ال ػػا الكػػاـ   ػػتت 
تسػػػاتع تػػػن ترااػػػة نتااػػػأ اللغػػػة  كوػػػ ة ال ةػػػمب  كسػػػاتة الكلاػػػات  كإخػػػراج 
اضتػػػركؼ تػػػه ؼتارج ػػػا  كدتثػػػ  اظتعػػػن  كأتػػػا أهػػػأاؼ  عػػػلل  اليػػػراءة ا ػػػت أف ّبيػػػأر 

                                                             
11 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar Ruzz 

Media, 2017), hal. 29. 

ق(  ٖٔٗٔزّبػن    )الرّباض: دار اظتسػل  لل تػر كالعت المهارت اللغوية مابيتها وطرائق تدريسهأزتأ اؤاد ػتاتداللاف  12
 ٕٓٔص:

 ٛٔ٘ص:   سا مبترجن  رشأل أزتأ  علاة ٖٔ
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ال ةػػمب  كنتااػػأ اللغػػة  كوػػ ل ا تتانػػ  يف   ل ػػة الػػل ا ػػ  اظتعػػن كّبيػػرأ جلػػأا
 كؼتارج ا 
 

 أسئلة البحث -ل 
 Auditory) تػػا تػػأل اعاللػػة اسػػع أاـ فتػػتذج  علػػل  العكػػرار الع كػػعل السػػاع  -ٔ

Intellectually Repetition)   ل  تص العر لػة لةل ػة ال ػ  ايف  رنلة جتدة نراءة
 ة   ار؟الثاين اتر هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةي

 Auditory)تػػا تػػأل اعاللػػة اسػػع أاـ فتػػتذج  علػػل  العكػػرار الع كػػعل السػػاع   -ٕ

Intellectually Repetition)   ل  ػػتص العر لػػة لةل ػػة ال ػػ  الثػػاين ايف  رنلػػة ا ػػ
 اتر هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار؟

 
 أبداف البحث -د 

 Auditory)عكػرار الع كػعل السػاع  ظتعراة تأل اعاللة اسع أاـ فتتذج  علػل  ال -ٔ

Intellectually Repetition)  لةل ػة ال ػ  ل  ػتص العر لػة ايف  رنلػة جػتدة نػراءة
 الثاين اتر هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار 

 Auditory)اسع أاـ فتتذج  علػل  العكػرار الع كػعل السػاع   اعاللةظتعراة تأل  -ٕ

Intellectually Repetition)   لةل ػػة ال ػػ  الثػػاين ل  ػػتص العر لػػة ايف  رنلػػة ا ػػ
 اتر هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار 

 
 أبمية البحث -ه 

 : ّبرجل أف  كتف يف هرا ال  ئ رجت يف هرا ال  ئ إاةاء اظت اان ت  ا 



ٚ 
 

 

 

  كرّبةالقتلة اي -ٔ
 خرّبه      رجت هرا ال  ئ أف  كتف ترجعا ك عةل ال كرة لل ا ثني اي ( أ

 أقتلة العة ليلة -ٕ
 :  رنلة نعا ج  عّل  الةل ة يف  علل  ت ارة اليراءة كزّبادة تتاروة لةل ةا (أ 

 الةل ة يف الععلل    
 :  كتف أف  سععا  واظتعلتتات لعةتر فتتذج الععلل  نياظتأّرس (ب 
  ال  لة يف اظتأرسة رك ة الت اف : أف ّبكتف أخ ار كاكرة للع  لرظتأرسةا (ج 

 إلساتلة ت ةية   ار الثانتّبة ا
 

 فر ية البحث  -و 
:  تجػػػأ اػػػركؽ نعلاػػػة الععلػػػل  يف اخع ػػػار  ػػػني اماتاػػػة  (Ha)الفر يييية البدليييية  -ٔ

 Auditory)العار لػػػة الػػػ   سػػػع أـ فتػػػتذج  علػػػل  العكػػػرار الع كػػػعل السػػػاع  

Intellectually Repetition)  يف  علػػػػل  اليػػػػراءة كاماتاػػػػة العػػػػا ةة الػػػػ   ػػػػأكف
فتػػتذج  علػػل  لل ػػ  الثػػاين اتػػر هأرسػػة رك ػػة التػػ اف الثانتّبػػة اسػػع أاـ هػػرا 

 اإلساتلة ت ةية   ار 
نعلاػة الععلػل  يف اخع ػار  ػني اماتاػة  :    تجػأ اػركؽ (Ho) الفر ية الفرفية -ٕ

 Auditory)العار لػػػػػة  سػػػػػع أـ فتػػػػػتذج  علػػػػػػل  العكػػػػػرار الع كػػػػػعل السػػػػػػاع  

Intellectually Repetition) كاماتاػػػػة العػػػػا ةة الػػػػ   ػػػػأكف  يف  علػػػػل  اليػػػػراءة
اسػػع أاـ هػػرا فتػػتذج  علػػل  لل ػػ  الثػػاين اتػػر هأرسػػة رك ػػة التػػ اف الثانتّبػػة 

  اإلساتلة ت ةية   ار
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 أسباب اختيار المو وع -ز 
    ػػػػئ العاػػػػرّبيالتؤسسػػػػا الػػػل سػػػػ ب هػػػت  تعار ال ا ثػػػة هػػػػرا اظتت ػػػلػػػػأتػػػا ختع
لل  ػتص يف  نػراءةا ػ  اصت رّبػة ك  جػتدة نػراءة لل  ػتص يف  علػل  اليػراءة اااكلة ل نلة 

 علل  اليراءة ال اتعة  كختعلار ال ا ثة اظتأرسػة رك ػة التػ اف الثانتّبػة اإلسػاتلة ت ةيػة 
ل  ر ل ػػػا ة  علػػل  اللغػػػة العر لػػة ه ػػػاؾ    ّبػػياؿ  رّبيػػػة أك إسػػ اجتلة  علػػػاظتأّرسػػػ  اػػر يف 

كا ػػػػ   اءةنػػػػر جػػػػتدة خاوػػػػة يف  علػػػػل  اليػػػػراءة  ك تػػػػه  اوػػػػل  اظتا كػػػػة يف ال  ػػػػ  
ة يف  علػػل  اللغػػة العر لػػة  اظتأّرسػػكهػػرا فتػػتذج  علػػل  دل  ة ّػػمب  نان ػػا  الةل ػػة لل  ػػتص
   رّبأ ال ا ثة ل نلػة جػتدة نػراءة كا ػ  نػراءة لل  ػتص  اسػع أاـ فتػتذج  علػل  كلرال 

 ته ن    العكرار الع كعل الساع   ك رّبأ نعا ج  علل  اليراءة اي سه
    

 الدراسات السابقة -ح 
ت ال ا ثػػػة الأارسػػػات السػػػا يات اظتاا لػػػة   عاللػػػة اسػػػع أاـ فتػػػتذج  علػػػل  كجػػػأ

يف  علػػػل  اليػػػراءة  (Auditory Intellectually Repetition) العكػػرار الع كػػػعل السػػػاع 
كانع تػػ   لل ػػ  الثػػاين اتػػر هأرسػػة رك ػػة التػػ اف الث اكّبػػة اإلسػػاتلة ت ةيػػة   اػػر

 كرص الرسالة العاللة  كه :ال ا ثة اأة اظتراجن كاظت ادر ال   ععلمب 
التتيرار تنفيي  وميوعل تعلييم ومحمد اسيمائ  س. ، وسوكروو،أتيك زلفة ليلى -ٔ

 بوسيلة سمعية بفرية لترقية مهارة التتابة الوصا. التفتيرى السمع 
(  رنلػة ت ػارة الكعا ػة التوػ   اسػع أاـ ٔأهأاؼ ته هرا ال  ئ ه  )

  ة لػمب( ّب سػ  ٕللة شتعلػة   ػرّبة ) تسػالعكػرار الع كػعل السػاع  فتتذج  علػل  
را ػن ال   الشتعلة   رّبة الةل ة  تسللة العكرار الع كعل الساع  فتتذج  علل  

-ـٕ٘ٔٓلة اااػػػة اإلخػػػتاف سػػراور ا السػػػ ة الأراسػػػهأرسػػة اإل عأا لػػػة رتااػػة اصت
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ت ارة الكعا ة التو  ته خاؿ فتػتذج  ( زّبادةٔ)   نعا ج هرا ال  ئـٕٙٔٓ
فتػػػػتذج ( اسػػػع أاـ ٕ)  تسػػػػللة شتعلػػػة   ػػػرّبةلع كػػػعل السػػػاع  العكػػػرار ا  علػػػل 
ة ت ػػػارة  تسػػػللة شتعلػػػة   ػػػرّبة  كػػػتف أف  رنلػػػالعكػػػرار الع كػػػعل السػػػاع   علػػػل  

سػػػراور ا السػػػ ة ال ػػػ  الرا ػػػن هأرسػػػة رتااػػػة اإل ػػػتاف الكعا ػػػة التوػػػ  الةل ػػػة 
    ٗٔ ـٕٙٔٓ-ـٕ٘ٔٓالأراسلة 

 ار التفتييرى السيمع وموعل التتر  تطبيق .ن7107محمد وحيو مفطفى،  -ٕ
بمساعدة رسالة الهريدة لترقيية مهيارة القيراةة المت يا لطلبية الفيا الرابي  

  فات  10 ومدرسة اإلبتدائية العامة لنهنهرجب
العكػػرار الع كػػعل السػػػاع   فتػػتذج ة لػػػمب  هػػرا ال  ػػئ أف ّب ػػ هػػأؼ 

غػػػػة هسػػػػااأة رسػػػػالة اصترّبػػػػأة ل نلػػػػة ت ػػػػارة اليػػػػراءة اظتكثػػػػ  الةل ػػػػة يف  علػػػػل  الل
ال ػػػ  الرا ػػػن هأرسػػػة اإل عأا لػػػة لػػػأل لسػػػلة هػػػادة كجػػػأت اصتالػػػة ايكؿ اإلنأكن

العكػػػرار الع كػػػعل السػػػاع  ج فتػػػتذ  ـسػػػع أااأف متلػػػ    ٔٓ العاتػػػة ل ا  رجػػػا
الةل ػػػة يف  نتػػػا ةك   يف الػػػععّل  اتاظتأّرسػػػسػػػالة اصترّبػػػأة ل نلػػػة ت ػػػارة هسػػػااأة ر 

 ٘ٔ لةل ة ت ارة اليراءة اظتكث ك    علل 
فييي  تعلييييم التتيييرار التفتييييرى السيييمع  فعاليييية وميييوعل  ،و  أكتافيييياو كورويييا -ٖ

 0لفيييييا ال يييييامن بمدرسييييية المتوسيييييطة العامييييية اخبيييييار الطلبييييية اإلسيييييتماع األ
  نهيريم

                                                             
14Atiek Zulfah Laila, Sukarno, M. Ismail S., “Implementasi Model Pembelajaran Auditory, 

Intellectually, and Repetition dengan Media Audio Visual Guna Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Deskripsi”, PGSD FKIP Universitas Sebelas Maret. 
15Muhammad Wahyu: “Penerapan Model Auditory Intellectually Repetition Berbantuan Surat Kabar 

untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Intensif Siswa Kelas IV SDN Langenharjo 01 Pati”, 

(Muria Kudus: Universitas Muria Kudus, 2017). 
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يخ ػػػار ( ظتعراػػػة تػػػا اػػػرؽ ت ػػػارة اإلسػػػعااع أأهػػػأاؼ هػػػرا ال  ػػػئ هػػػ  
لسػػاع  العكػػرار الع كػػعل ا  علػػل  اإلسػػعااع ايخ ػػار   اػػتذجاظتع تّبػػة  ػػني الةل ػػة 

   الثػاته هأرسػة اظتعتسػةة لأل ال كالةل ة  علل  اإلسعااع   اتذج العيللأم 
ال   سع أـ  العكرار الع كعل الساع  اخع ار اعللة فتتذج( ٕت اع  ٔعاتة ال

ت  ع  أتا  ٔل   الثاته هأرسة اظتعتسةة ا علل  اإلسعااع ايخ ار الةل ة يف 
 علػػل   يف ّبسػػع أـتػػؤ ر  الع كػػعل السػػاع العكػػرار  نعػػا ج هػػرا ال  ػػئ  فتػػتذج
 ٙٔت اع  ٔل   الثاته هأرسة اظتعتسةة ااإلسعااع ا خ ار الةل ة 

وميييييوعل تعليييييم التتيييييرار تيييي  ر  موويييييو بييييودي  وتوميييييو،روك، سييييلفياو  فطييييري -ٗ
ف  القدرة الفهم الفترة بمدرسة متوسطة العامية فوسيتك  التفتيرى السمع 

 سيرفول.
اػػػػة  ػػػػ  ع فتػػػػتذج  علػػػػل  العكػػػػرار الع كػػػػعل أهػػػػأاؼ هػػػػرا ال  ػػػػئ هػػػػ  ظتعر 

ال ػ  الثػاته هأرسػة اظتعتسػةة اتسػع  ه اليأرة ال    ال كرة  ل ػة ا الساع 
 اتج  أتا نعا ج هرا ال  ئ هت تؤ ر فتتدج  علل  العكرار الع كعل السػاع ع س

 ٚٔيف اليأرة ال    ال كرة 
رينييييي   ل ، ن سووئسييييييه واييييييان وييييي .  ،ييييييوو  ويديئسيييييتوت  ووييييي أ. أ ف ت  -٘

بمسيييياعدة   تعليييييم التتييييرار التفتيييييرى السييييمع ومييييوعل  تيييي  ر كرسييييتينتاري،
 المسهلة الّشرطية ف  مهارة التالن.

                                                             
16Kurniani Oktaviani, “Keefektifan Model AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) dalam 

Pembelajaran Menyimak Berita Siswa Kelas VIII SMPN 1 Minggir”,  artikel- Journal Universitas 

Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun 2016. 
17

Selviani Fitri, Rukmono Utomo, “Pengaruh Model Pembelajaran Auditory Intellectually and 

Repetition Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep di SMP PUSTEK SERPONG”, Jurnal e-

Dumath. Volume 2 No.2, Agustus 2016. 
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  علػل  أهأاؼ هرا ال  ػئ هػ  ظتعراػة اإلخػعاؼ اظتغػيل ت ػارة الكػاـ يف
العكػػػػرار  الع كػػػػعل  علّػػػػ   ل ػػػػة  سػػػػع أـ فتػػػػتذج  علػػػػل  اللغػػػػة اإلنأكنلسػػػػلة  ػػػػني 

 علّػػ   ل ػػة  سػػع أـ  علػػل  العيللػػأم  أتػػا الة الّتػػر لة ك هسػػااأة اظتسػػ السػػاع 
هسػػااأة اظتسػػالة   العكػرار الع كػػعل السػاع نعػا ج هػػرا ال  ػئ  فتػػتذج  علػػل  

سػة ل   السػادس هأر الكاـ اللغة اإلنأكنلسلة الةل ة الّتر لة تؤ ر يف ت ارة ا
 ٛٔ ـٕٗٔٓ-ـٖٕٔٓالتااؿ س ة  علل  وت ا  ٔ اإل عأا لة  ت تس 

ل ػػػرؽ ال  ػػػتث السػػػا ية تػػػن ال  ػػػئ الػػػرم أجرّبػػػ  ال ا ثػػػة كهػػػ  ال  ػػػئ أتػػػا ا
ل نلػة ت ػارة الكعا ػة   العكرار الع كػعل السػاع  ؿ  يـت العار ة  أؼ فتتذج  عللايك 

 اسػػع أاـ فتػػتذجالتوػػ   تسػػللة شتعلػػة   ػػرّبة  كال  ػػئ الثػػاين أجرّبػػ   يػػـت العار ػػة 
ة ل نلػة ت ػارة اليػراءة اظتكثػ  لةل ػة  هسػااأة رسػالة اصترّبػأالعكرار الع كعل السػاع  

يف  علػل   العكػرار الع كػعل السػاع  كال  ئ الثالئ  يـت العار ػة  ػأؼ فتػتذج  علػل 
العكػػرار اإلسػػعااع ايخ ػػار  كال  ػػئ الرا ػػن أجرّبػػ   يػػـت العارّب ػػة  ػػأؼ فتػػتذج  علػػل  

العارّب ػػة يف اليػػأرة ال  ػػ  ال كػػرة  كال  ػػئ اطتػػاتس أجرّبػػ   يػػـت  الع كػػعل السػػاع 
هسػػااأة اظتسػػالة الّتػػر لة يف ت ػػارة الكػػاـ   العكػػرار الع كػػعل السػػاع فتػػتذج  علػػل  

تػػػه ال ػػػرؽ ال  ػػػتث السػػػا ية ه ػػػات  رّبػػػأ ال ا ثػػػة  يػػػـت العار ػػػة اسػػػع أاـ فتػػػتذج  علػػػل  
  (اصت رّبةال اتعة ك يراءة )االيف  علل  اليراءة  العكرار الع كعل الساع 

    
 بيت  البحث - ط

 اكرّبة ته هرا ال  ئ  سع  ن ال ا ثة هلك  ال  ئ واا ّبل :تث  وترة 
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ال ػاب ايكؿ هػػ  اظتيأتػػة  عكػػتف تػػه خل لػة ال  ػػئ  كحتأّبػػأ اإلجرا ػػ   كأسػػ لة 
كار ػػػػػلة ال  ػػػػػئ  كأسػػػػػ اب اخعلػػػػػار  كأقتلػػػػػة ال  ػػػػػئ  ال  ػػػػػئ  كأهػػػػػأاؼ ال  ػػػػػئ 

 اظتت تع  كالأراسة السا ية  كهلك  ال  ئ 
ا سػػ ا لالة  راءة الػػ  حتعػػتم الػػل ت ػػارة اليػػال ػػاب الثػػاين هػػ  اإل ػػار ال كػػرم 

 كفتتذج  علل   الععللالة 
   ػػػػئ ال ػػػػاب الثالػػػػئ هػػػػ  تػػػػ  ج ال  ػػػػئ الػػػػ  حتعػػػػتم الػػػػل نػػػػتع كتػػػػأخ  ال

  كال لانػػات كت ػػادرها  غتعاػػن ال  ػػئ كال عػػ ك  كتت ػػتع ال  ػػئ   ك  ػػال  ال  ػػئ
  كأسلتب حتلل  ال لانات   ال  اليلاسات ك  ال لانات كأساللب رتن 

ال ػػػاب الرا ػػػن هػػػ  اللا ػػػة اػػػه تلػػػأاف ال  ػػػئ هأرسػػػة رك ػػػة التػػػ اف الثانتّبػػػة 
 اإلساتلة ت ةية   ار ك يأًن ال لانات كجتلل  ال لانات ك  سعها 

ال الب اطتاتس ه  خاوة ال  ئ ك تولات ال  ئ كنا اػة اظت ػادر كاظتراجػن 
  السعة الرا لة لل ا ثةكنا اة اظتا مب ك 

 


