الباب األول
مقدمة
الفصل األول :خلفية البحث
اللغة أداة اتصالية بني األفراد واجلماعات اإلنسانية .وميكن للناس التفاعل
والتواصل بني بعضهم بعضا باللغة ،كما ميكن هلم تبادل األفكار وتبادل املشاعر،
فهم يقدرون على نقل ما يريدون وفقا ملا قاله اخلويل (" :)148 :1982اللغة نظام
اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني افراد اجلماعة .
وعند أشيف خريرماوان" :اللغة عبارة عن جمموعة من اإلشارات اليت يستخدمها
األشخاص للتعبري عن األفكار واملشاعر والعواطف والرغبات" .واللغة جزء من
الثقافة اليت تصاحب احلياة البشرية دائما أينما كانوا .ظهر أن اللغة هي الرموز
املتفق عليها لألنشطة االجتماعية ،و هلا دور كبري جدا يف تنمية احلياة اإلنسانية.
تعترب اللغة العربية من أكرب اللغات اليت يستخدمها الناس يف العامل ،وهي
اللغة اليت حتظى بأكرب قدر من الصفات ،ويتم إدراجها كلغة وطنية ألكثر من 25
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دولة يف العامل تقع يف الشرق األوسط وجزء من أفريقيا ،وهي من اللغات الرمسية
لألمم املتحدة .واللغة العربية نشأت من العرب ،ويقال غالبا إن اللغة العربية هي
لغة اإلسالم اليت اسْتخدمت يف تعاليمه ،ألن مصدرها القرآن والسنة النبوية .كما
قال اخلويل ( " :)148 :1982إن اللغة العربية هي اللغة التى تتكلمها اثنان
وعشرون دولة عربية والتى يعرفها املاليني من املسلمني لصفتها لغة اإلسالم.
اللغة العربية لغة القرآن الكريم ،وهي عمدة احلضارة ،ألهنا من الدين .وقال
اإلمام الشافعي" :جيب على كل مسلم تعلم اللغة العربية" .ولذلك ال بد أن يبذل
كل مسلم جهده يف إتقان اللغة العربية حتى يتمكن من معرفة معاني القرآن وتدبرها
عند قراءته ،والشهادة والصالة وهلم جرا.
انتشرت اللغة العربية حسب انتشار اإلسالم ،ألهنا مستخدمة يف التعاليم
اإلسالمية ،وهي من القرآن والسنة .ولن يستغين املسلم عنها يف معرفة مصدر
تعليم دينه ،ال سيما جمتمع إندونيسيا الذي يعترب أكرب عدد املسلمني فيها .وليس
جمرد تعليمها من ناحية دينية ،بل لقد صارت من املواد الدراسية يف املدارس
واجلامعات واملعاهد.
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إن جمتمع إندونيسيا قد علم تعليم اللغة العربية منذ قديم الزمان بسبب
انتشار اإلسالم فيها .ودليل ذلك وجود املعاهد اليت أنشئت فيها منذ الزمان.
ولقد فرض تعليم اللغة العربية يف املؤسسات الرمسية وغري الرمسية ،أما تعليمها يف
املؤسسات الرمسية فقد ابتدأ تعليمها من املدرسة االبتدائية واملتوسطة والثانوية
حتى اجلامعات اإلسالمية ،ولقد صارت اللغة العربية غذاء للتالميذ وطالب
اجلامعات .وهذا الشيء يعرف باملناهج وطرق التدريس اليت استتخدمت
ملساعدهتم يف إتقان اللغة العربية وفق املراحل التعليمية .ومن املدارس اليت فيها
التعليم الغة العرابية املدسة الثانوية احلكومية الثانية شياجنور.
هدف تعليم اللغة العربية بشكل عام هو لتنمية قدرة التالميذ على
استخدامها شفهيا وكتابيا ،ومتكينهم من إتقان فنون اللغة مثل املطالعة واحملادثة
واإلنشاء والنحو والصرف وغري ذلك على وجه اخلصوص للوصول إىل املهارات
األربع كما قال أمحد فؤاد إيفندي ( )2012:135يف كتابه عن املهارات األربع،
وهي :مهارة االستماع  ،مهارة الكالم ،مهارة القراءة ،مهارة الكتاب
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من أهم املهارات اليت ال بد أن يتقنها التالميذ مهارة القراءة ،ألن القراءة يف
تعليم اللغة العربية تعترب من مهارة التكيف بالناس والبيئة ،وهي املهارة اليت تطلب
من القارئ أن يفهم ما قرأه .قال آشيف خريماوان (" :)2011:143مهارة الكالم
هي قدرة على فهم النصوص املكتوبة بالقيام بعمليتها وغرسها يف القلب .التلميذ
ال يكتفي بتعبريها باطنا فحسب ،بل البد له أن يفهم ما قرأه.
قال فتح اجمليب ونيل الرمحواتي ( :)2012:71إنه ميكن تقسيم
القراءة باللغة العربية بطريقة بسيطة إىل مصطلحني أو مفهومني ،مها  :األلفاظ
املكتوبة وفهم املقروء .أما األلفاظ املكتوبة فهي قراءة الرموز أو الكتابات اليت
تتم قراءهتا وفقا للقواعد املعمول هبا .وأما فهم املقروء فهو فهم املعاني الكلمة
من النص املقروء .ويتضمن هذا البعد أنشطة العقل املعقد مثل فهم املعنى.
وعملية التفسريات ،ومعرفة أفكار املؤلف ،وتقديم أفكار للتقييم ،وربطها
بتجارب القراءة حتى ميكن االستفادة من أنشطة منها.
استنادا إىل البيانات اليت مت احلصول عليها يف الفصل العاشر من
املدسة الثانوية احلكومية الثانية شياجنور ،يعرف أن هناك صعوبات يواجهها
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التالميذ يف إتقان مهارات القراءة عند عملية التعيلم ،إن املعلم حني أمر أحد
التالميذ بأن يقرأ نصا أمام زمالئه ،بدأ يرجتف ويصعب عليه قراءة فقرة من
النص .وسبب ذلك قلة املفردات التى يعرفها التلميذ ،وقلة اهتمام املدرس
بقراءة النص وفهمه وعدم متابعة تالميذه أثناء الدرس .فأدى ذلك إىل قلة
نتيجة أغلب التالميذ حتت  ،70وكذلك بسبب قلة املعلمني الذين يستخدمون
مناذج التعيلم حبيث ال يتم حتقق التعيلم الفعال.
تقرتح الباحثة حال هلذه املشكالت ،وهو تطبيق أساليب تعليم
اللغة العربية القائمة على املطالب التعليمية ،ألن هذه الطريقة تعترب جيدة
وتساعد يف تطوير قدرات التالميذ ،وحترك عقوهلم ،ألهنم متطالبون باإلتيان
بالواجب الذي كلفوا به ،وخاصة يف فهم مقروء ،ومن ناحية أخرى إن هذه
الطريقة تدرّب التالميذ على األنشطة واإلبداعية واملسؤولية واالنضباط يف
أنشطة التعليم والتعلم حتى يتمكنوا من استيعاب أهداف التعلم والتعليم
بسهولة .وباستخدام هذا الطريقة ،سيكون التالميذ مسؤولني عن الواجبات
املتعلقة باملواد لزيادة معرفتهم وفهمهم لنصوص القراءة.
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بناء على ما سبق ذكره ،قامت الباحثة بالبحث عما يف املوضوع،
وهو :تعليم اللغة العربية ملادة القراءة على أساس املطالب التعليمية لرتقية قدرة
التالميذ على فهم املقروء (دراسة شبه التجربة على تالميذ الفصل العاشر يف
املدرسة العالية احلكومية الثانية شيأجنور)
الفصل الثاني :حتقيق البحث
بناء على خلفية البحث السابقة ،ميكن حتقيق مشكالت البحث على
النقاط التالية:
 .1كيف قدرة التالميذ على فهم املقروء قبل استخدام أسلوب تعيلم اللغة
العربية ملادة القراءة على أساس املطالب التعليمية يف الفصل العاشر يف
املدسة الثانوية احلكومية الثانية شياجنور؟
 .2كيف قدرة التالميذ على فهم املقروء بعد استخدام أسلوب تعيلم اللغة
العربية ملادة القراءة على املطالب التعليمية يف الفصل العاشر يف املدسة
الثانوية احلكومية الثانية شياجنور؟
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 .3كيف ترقية قدرة التالميذ على فهم املقروء بعد استخدام أسلوب تعيلم
اللغة العربية ملادة القراءة على أساس املطالب التعليمية يف الفصل العاشر
يف املدرسة العالية احلكومية الثانية شيأجنور ؟
الفصل الثالث :أغراض البحث
تنحصر أغراض هذا البحث على ثالثة أهداف ،وهي:
 .1معرفة قدرة التالميذ على فهم املقروء قبل استخدام أسلوب تعيلم اللغة
العربية ملادة القراءة على أساس املطالب التعليمية يف الفصل العاشر يف
املدسة الثانوية احلكومية الثانية شياجنور.
 .2معرفة قدرة التالميذ على فهم املقروء بعد استخدام أسلوب تعيلم اللغة
العربية ملادة القراءة على أساس املطالب التعليمية يف الفصل العاشر يف
املدسة الثانوية احلكومية الثانية شياجنور.
 .3معرفة مستوى الرتقية لقدرة التالميذعلى فهم املقروء بعد استخدام أسلوب
تعيلم اللغة العربية ملادة القراءة على أساس املطالب التعليمية فى الفصل.
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الفصل الرابع :أساس التفكري
التعلم هو عملية تغيري السلوك بناء على أنشطة أو جتارب معينة كما ذكرت
وينا ساجنايا ( :)2008:229أن التعلم عبارة عن عملية النشاط العقلي يف
التفاعل مع بيئته ،وذلك من أجل تغريات سلوكية إجيابية ،إما التغيريات يف جانب
املعرفة وإما السلوك والقدرة .يرجى أن تكون إجيابية ألن التغريات يف السلوك
تزداد من السلوك السابق الذي مييل إىل االستقرار.
مفهوم التعليم على وجه اخلصوص هو اجلهود املبذولة ملساعدة شخص أو
جمموعة من األشخاص على إحداث عملية التعلم وجعْلها تعلما فعاال وحمددا.
وقالت وينا ساجنايا ( : )2008:229إن عملية التعليم هي نظام .ولذلك من
املمكن حتقيق املعايري العملية لتطوير جودة التعليم من خالل حتليل كل مكون
لتشكيل عملية التعلم والتأثري عليها.
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وقال أتشيف خريماوان ( )2011:29إن تعليم اللغة العربية حماولة لتعليم
التالميذ اللغة العربية ،ويكون املعلم مساعدا عليهم من خالل تنظيم العناصر
املختلفة للحصول على األهداف املراد حتقيقها.
واملعلم الذي يتعامل مع تالميذه كل يوم ،يسهل له أن حيصل على املنهج
املناسب للتعليم ،واملعلم الذي لديه الرغبة يف استكشاف طرق التعلم سيحدث
مناذج جديدة حبيث ال ميل التالميذ ،وميكنهم استكشاف معارفهم وخرباهتم على
أكمل وجه .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن للمدرس أيضا أن يقوم بالتطوير الذاتي على
أكمل وجه.
من طرق التعليم اليت ميكن استخدامها جلعل التالميذ نشطاء يف الفصل
اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية على أساس املطالب التعليمية .وقال مليانا
وجوهان فرمانا ( " :)1999:151املطلب التعليمي هو من طرق التدريس بشكل
الواجب الذي كلّفه املدرس على تالميذه ليعملوه إما يف املدرسة وإما يف املنزل
بشكل فردي أو مجاعي" .وعند سيف البحر وأزوان زين ( )2006:85أن هذه
الطريقة عبارة عن عرض تقدميي للمواد اليت يكلف املعلم فيها تالميذه بواجب
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معني حتى يتمكنوا من القيام بأنشطة تعليمية  ،وميكن القيام بالواجب املعني يف
الفصل أو يف ساحة املدرسة أو يف املخترب أو يف املكتبة أو يف ورشة العمل أو يف
منزل التالميذ أو يف أي مكان ميكن القيام به .هذا الشكل من الواجب املطلق
ليس مقيدا بالواجب املنزيل بل هو أوسع من ذلك .وهذه االسرتاتيجية جتعل
التالميذ نشطاء يف التعلم بشكل فردي ويف جمموعات" .نانا سدجانا .1989:81
إن طريقة املطلب التعليمي يف تعليم اللغة مناسبة للغاية ،ألهنا غري مقيدة
باملدرسة ،وميكن للتالميذ أن يعملوه بعد خروجهم من املدرسة ،وسرياجعون
املعلومات اليت وجدوها يف الفصل بأسرع ما ميكن.
وقال مجارة وزين ( :)2006:96املطلب التعليمي هو طريقة العرض ،أي
تكليف املدرس تالميذه بواجب معني ،ليقوموا بعملية التعلم .وقال سالميتو
( :)1991:115إن املطلب التعليمي هو كيفية تقديم مواد الدرس عن طريق
تكليف التالميذ بالواجب للقيام به خارج جدول املدرسة يف فرتة زمنية معينة،
وجيب أن تكون النتائج مسؤولة أمام املعلم .واستخدام أساليب التعلم املختلفة
اليت تتوافق مع خصائص التعلم تؤدي إىل حتفيز التالميذ يف التعلم حبيث ميكن
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للتالميذ إتقان املوضوع املعروض بسهولة .لذلك يف عملية التعليم والتعلم ال بد من
استخدام طريقة حتى يتمكن التالميذ من فهم املواد التعليمية اليت مت تعلمها بسهولة
املطلب التعليمي.
وقال مجارة وزين ( :)2006:96إن أسلوب املطالب التعليمية أو
التكليف بالواجب ال بد من مراعاة األمور التالية:
أ .مراحل املطالب التعليمية أو التكليف بالواجب
األمور الالزمة يف التالميذ أو الواجب هي:
أ .ما هو اهلدف املنشود
ب .ما هو مطلب أو واجب مناسب واضح ال حيتاج إىل سؤال
ج .املوافقة بقدرة التالميذ
د .إعطاء فرتة زمنية كافية للقيام بالواجب
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ب .خطوات القيام باملطالب أو الواجب
أ .التوجيهات واملراقبة من قبل املدرس
ب .الشجيع من قبل املدرس حتى يقوم التالميذ بالواجب
ج .القيام بالواجب من قبل تالميذ وحده وال يأمر غريه بعمله
د .من األحسن أن يكتب كل تالميذ النتائج اليت حصل عليها جيّدا ومرتّبا
ج .املراحل للمسؤولة عن املطالب أو الواجب
أ .تقرير التالميذ شفهيا أو كتابيا
ب .إعطاء النتائج جيّدا باختبار أو بدونه أو بطريقة أخرى
القراءة نشاط يهدف إىل تكوين فهم شيء أثناء قراءته ،قال
أمحد فؤاء إيفيندي ( :)2012:167إن مهارة القراءة حتتوي على
جانبني أو مصطلحني ،األول  :حتويل الرموز الكتابية إىل األصوات،
والثاني  :استيعاب معنى مجيع املواقف اليت يرمزها الصوت وكتابة
الرموز.واخلالصة من نقطة التطوير هي يف الثاني .ومؤشرات خربات
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مهارة القراءة وفقا لقول أمحد فؤاء إيفيندي ( :)2012:173هي
كالتايل:
 .1احملاولة يف إكثار املفردات
املفردات هي من عناصر اللغة اليت جيب إتقاهنا الكتساب
مهارات اللغة ،ومن ضمنها مهارة القراءة .واالطالع على املعجم يف
هذا النشاط مطلوب للغاية ألن له دورا كبريا يف توسيع معلومات
التالميذ .ولذلك ال بد أن يدرب التالميذ علي كيفيّة استخدام
املعجم الصحيح.
 .2احملاولة يف استنباط حمتويات النصوص
ميكن معرفة حمتويات النصوص بالنقاط التالية:
 .1احملاولة يف البحث عن املعلومات واحلفظ
 .2احملاولة يف الفهم
 .3احملاولة يف تطبيق املعلومات
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 .4احملاولة يف االكتشاف
 .5احملاولة يف الرتكيب
 .6احملاولة يف التقييم
عبّر مسيط ( )234-231 :1978أنه ميكن قياس أنشطة فهم القراءة من
خالل قدرة التالميذ على إعادة صياغة املعنى املعطى بوضوح يف العبارة ،والقدرة
على إجياد أنواع تنظيمية من أفكار القراءة واملعلومات املوجودة يف القراءة ،
وقدرهتم على فهم عملية التفكري يف القراءة .مما ينتج إىل األسئلة اليت تريد أن
تكشف يف قدرة التالميذ على فهم القراءة فقال مسيط إهنا تتعلق باألمور التالية:
 .1الفهم اللفظي
أ .فهم الكلمة
ب .فهم اجلملة
ج .فهم تنظيم الكلمات يف القراءة
د .معرفة العالمات
ه .فهم املعلومات يف القراءة
14

و .اتباع القواعد يف القراءة
ز .ميكن وصف اإلجراء وعملية الكلمات يف القراءة.
ح .القدرة على ذكر حمتوى خاص إلعادة التعبري املقروؤ
 .2الفهم االستداليل
أ .حتديد األفكار الرئيسية
ب .حتديد تنظيم الفقرة
ج .إجراء املقارنة أو االختالف
د .ذكر العالقة السببية احلقيقية
ه .فهم العالقات اهلرمية
و .اختيار االستنتاجات
ز .استنتاجات املفاهيم
ح .الرد على األسئلة يف النص
ط .متييز أمهية املعلومات ومالئمنها
ي .تقييم األسئلة الداعمة
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ك .التمييز بني املعلومات املوضوعية والذاتية
ل .تقييم صحة املعلومات واكتماهلا ومنطقها
م .تذكر العناصر يف االسلوب والنغمة
ن .البحث عن أصل اللغات التصويرية والتنغيم
س .النظر يف وجهة نظر املؤلف والغرض منه  ،واكتشاف عادات
املؤلف
ع .توقع النتائج واحللول
ف .القدرة على حتديد أهداف املؤلف ووجهة نظر املؤلف تقديم
استنتاجات عن الكتابة.
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توضيحا ألساس التفكري السابق يعرض فيما يلي الرسم البياني :
تعليم اللغة العربية ملادة القراءة على
أساس املطالب التعليمية
قبل التطبيق

 .1مراحل إعطاء الواجبات
الدراسية
 .2خطوات القيام بالواجبات
 .3مراحل عمل الواجبات
قدرة الطالب على فهم املقروء
 .1استيعاب املفردات
 .2شرح معاني اجلملة
 .3شرح األفكار عن املقرؤ
 .4تلخيص فكرة أساسية عن
املقرؤ

ترقية قدرة التالميذ
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بعد التطبيق

الفصل اخلامس :فرضية البحث
اخلطوات اليت ال بد أن تسلكها الباحثة يف عملها منها ذكر اإلطار النظري
واإلطار العقلي والفرضية .الفرضية هي احلل املؤقت ملشكلة البحث الذي حيتاج
إىل التحقيق من خالل البيانات .والفرضية تعرب عن احلل املؤقت املعتمد على
االفرتاض األساسي الذي يستخدم يف اإلطار النطري .إذا كان االفرتاض
األساسي مقررا فيمكن القيام به يف البحث عن املشكالت ،إذن تعترب الفرضية
إجابة مؤقتة عينّتها الباحثة ،ولكنها حتتاج إىل دليل وجتربة واختبار ،أو حتقيقها
(سوهارمسي أريكونتو )2006:25 ،وبالتايل ،فرضية هذا البحث :
الفرضية املقرتحة :هناك أثر من تعليم اللغة العربية ملادة القراءة على أساس
املطالب التعليمية إىل ترقية قدرة التالميذ علي فهم املقروء .إذا كانت قيمة "ت"
احلسابية أكرب من قيمة "ت" اجلدولية فتكون الفرضية املقرتحة مقبولة
الفرضية الصفرية  :ليس هناك أثر من تعليم اللغة العربية ملادة القراءة على أساس
املطالب التعليمية إىل ترقية قدرة التالميذ علي فهم املقروء .إذا كانت قيمة "ت"
احلسابية أصغر من قيمة "ت" اجلدولية فتكون الفرضية الصفرية مقبولة.
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الفصل السادس :البحوث السابقة املناسبة
 .1تطبيق طريقة املطالب التعليمية لتطوير نتائج تعلم التالميذ يف التغريات املادية
يف الكائنات يف تعليم العلوم الطبيعية لدى تالميذ الفصل الرابع يف املدرسة
االبتدائية احلكومية  21أمبانا (ماشيطة وأمرم ريدي وحممد مجهاري تالميذ
يف برنامج املعلم والتدريس يف توظيف املعلمني يف كلية الرتبية جبامعة
تادوالكو فالو سوالويسي الوسطى ).
املشكلة يف هذ البحث هي كيفية حتسني نتائج تعلم تالميذ الصف
الرابع يف املدرسة االبتدائية احلكومية  21أمبانا يف التغريات املادية يف
الكائنات من خالل تطبيق املطالب التعليمية .ويستخدم هذا التصميم
البحثي للفصل الدراسي مناذج

Kemmis

و  .Mcمت تنفيذ

Taggart

يف

دورين،و كل دور يتكون من اجتماع واحد عقد يف  4مراحل ،وهي)1( :
التخطيط )2( ،التنفيذ )3( ،املالحظة )4( ،االنعكاس .وميدان هذا
البحث يف املدرسة االبتدائية احلكومية  21أمبانا يف العام الدراسي
 .2013/2012وكانت موضوعات البحث هي التالميذ الذين مل تصل
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نتيجتهم إىل احلد األدنى يف إجراء االختبار األول .والبيانات النوعية من
خالل إجراء املالحظات أظهرت نتائج البحث باستخدام طريقة تقسيم
املطالب أو الواجبات ،وأن الدور األول حصل على نسبة من اكتمال
الكالسيكية وهي  ،% 77.27وعدد املتميزين  17طالبا ،و 5تالميذ مل
يكونوا من املتميزين .وجمموع عدد التالميذ  22تالميذ .وازدادت نتائج
أول اختبار من اختبارات احلركة من االختبار األول ،لكنها مل تف مبعايري
الكمال الكالسيكي وهي  .%80بينما يف الدور الثاني كانت نسبة الكمال
الكالسيكي  %86.36وعدد املتميزين  19تالميذ ،و 3تالميذ مل يكونوا
من املتميزين .وجمموع عدد التالميذ  22تالميذ .وازدادت نسبة كمال
الكالسيكية يف الدور الثاني بنسبة  % 9.09من اكتساب النسبة املئوية
من الكمال الكالسيكية يف الدور األول.
 .2استخدام أسلوب املطالب التعليمية لتنمية مهارة القراءة يف تعليم اللغة
اإلندونيسية يف املدرسة االبتدائية (ريانا وهيوني ،إيندانج أوليانيت تربية
معلم املدرسة االبتدائية ،كلية تدريب املعلمني والرتبية جبامعة تاجننج بورا،
بونتياناك).
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وكان الغرض من هذا البحث هو وصف تنمية مهارة قراءة التالميذ
بطالقة بطريقة املطالب التعليمية يف تعليم اللغة اإلندونيسية لدى تالميذ
الفصل الثاني يف املدرسة االبتدائية احلكومية  43هنر رايا مبنطقة كوبو رايا.
وطريقة البحث املستخدمة هي وصفية  ،ونوع البحث هو عمل مجاعي.
وكانت املوضوعات البحثية  10املعلمني والتالميذ .والتقنية املستخدمة
هي املالحظة املباشرة .أدوات مجع البيانات هي أوراق مراقبة املعلم
والتالميذ .وقد أجري هذا البحث من خالل ثالثة أدوار ،وإجراءات
البحث باستخدام مراحل التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتفكري .وكانت
نتيجة البحث اليت مت احلصول عليها مهارة قراءة التالميذ بطالقة يف الدور
األول بلغت  ،% 60ويف الدور الثاني بلغت  ،%76ويف الدور الثالث بلغت
 %90حيث ازدادت  .%32واستخدام طريقة املطالب التعليمية أو
التكليف بالواجب يؤدي إىل تنمية مهارة القراءة بطالقة لدى تالميذ الفصل
الثاني يف املدرسة االبتدائية احلكومية  43هنر رايا مبنطقة كوبو رايا.
انطالقا من البيان السابق ظهر الفرق بني البحوث السابقة والبحث
الذي تقوم به الكاتبة  :إن البحث االول يتعلق هبذه الطريقة عند تطبيقها
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يف مادة العلوم و الطبيعية و أما الكاتبة فتطبق هذه الطريقة يف مادة اللغة
العربية .و البحث الثاني يبني حتليل هذه الطريقة و أثرها يف قدرة التالميذ
على إتقان مهارة القراءة أما الكاتبة فتبحث عن فهم املقروء .و البحث
املذكور عقد يف املدرسة االبتدائية أما الكاتبة فتقوم بالبحث عنها يف
املدرسة العالية .و هذا الواقع يدل على أن البحث للكاتبة ال يساوي
بالبحوث السابقة.
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