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)١٩٥-١٩٢ةالشعراء اآليسورة (

ا من دينكم تعلموا العربية فإ
)عمر بن اخلطاب(

أيها الولد، العلم بال عمل جنون، 
، يكونوالعمل بغري علم ال

)أبو حامد الغزاىل(

جاة ومل تسلك مسالكهاترجوا النّ 
سإّن السفينة ال جتري على اليب

)أبو العتاهية(



ب

اإلهداء
والديإىل

منالمليئةالحياةلمواجهةوالتفاؤلآماللنيلالتقدمعلىوحثنيربنيالذي
خوفبدونحقكلمةأقولأنوعلمنيالتحديات

والديتوإىل

عنيمهمتهاأفاضتالتي

أساتذيتالسادةوإىل

الفكرفيللتقدموشجعونيوالمعرفةمالعلطلبعلى حثونيالذين

وبقائهااألمةوجودعلىحرصهمالعربيةاللغةعلىحيرصونالذينوإىل



ج

تقديرالشكر و ال

خـريعلـىوأسـلموأصـلي،املتـوالفضـلهعلـىوأشـكرهحـال،كـلعلىهللاحلمد
يـومإىلبإحسـانتـبعهمومـنوالتابعني،أمجعنيوأصحابهآلهوعلىالشاكرين،الصابرين

:بعدأماالدين،
وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 

–والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 
ضل يف أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم ف–بعد محد اهللا تعاىل 

خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال 
: ومنهم . العمل اجلاد املخلص

جامعة زاوية جوت كاال  ، مدير املاجستريالقرننيذو الدكتور احلاج األستاذمساحة
.اإلسالمية احلكومية لنجسا

جامعة زاوية األول ملديرالنائب، األستاذ بصري إبراهيم املاجستريمساحة
.جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسا

الرتبيةكليةاللغة العربية  قسم، رئيس املاجستريحممد فضلىاألستاذ مساحة
.اإلسالمية احلكومية لنجساجامعة زاوية جوت كاال 

، املشرف األول الذي أفاد املاجستريالدكتور سليمان إمساعيلاألستاذمساحة 
الباحث علميًا وعمليًا ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة 

.البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير
، املشرف الثاين، فحقًا يعجز لساىن عن شكره املاجستريمليادىاألستاذمساحة

قديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل وت
بعلمه ومل يضق صدره يومًا عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا 
البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم 

. الثواب واجلزاء



د

تعليم قسمبكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف تقدم الباحثيكما 
فلهم من . اإلسالمية احلكومية لنجساامعة زاوية جوت كاالبقسم الرتبية جباللغة العربية 

كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا ةالباحث
. عىن خري اجلزاء

كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا يالدي الكرمي الذأما أسرتى وعلى رأسها و 
من حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديتيالبحث مبا غرسه ىف نفس

.يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتىاحلبيبة اليت
املتواضع إىل وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل 

.خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان
التوفيقواهللا ويل

م٢٠١٥أبريل٨، لنجسا
الباحث 

حممد ناصر
١٢١١٠٠٥٦٨: رقم القيد 



ه

تقرير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم
اله وصحبه ىاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعل

. أمجعني
: طالبه طالع على البحث العلمي الذي حضر بعد اإل

حممد ناصر: إسم                    
١٢١١٠٠٥٦٨:رقم التسجيل

بـالشفهية يف تعليم مهارة القراءة معية طريقة الستطبيق :موضوع البحث
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp. Teungoh Langsa

.املناقشةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
املشرف األول

املاجستري.سليمان إمساعيل.د
١٩٥٩٠٥٢٥١٩٩٨٠٢١٠٠١:رقم التوظيف

املشرف الثاين

املاجستريمليادى
١٩٧٧٠٧٢٩٢٠٠٦٠٤١٠٠٣:التوظيفرقم 

االعتماد
تعليم اللغة العربيةرئيس قسم

الماجستيرفضلىحمد م
١٩٨٠٠٢٢٦٢٠٠٧١٠١٠٠٢:رقم التوظيف



و

اإلعتماد من طرف لجنة المناقشة
:عنوان البحث 

طريقة السمعية الشفهية في تعليم مهارة القراءة تطبيق 
Madrasah Aliyahبـ Negeri 2 Kp. Teungoh Langsa

يف تعليم اللغة العربيةة اللسانيسحبث تكميلي لنيل درج

حممد ناصر: سم طالب ا
١٢١١٠٠٥٦٨:رقم التسجيل 

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 
يوىن ٤:بتاريخميسخل، وذلك يف يوم امن كلية الرتبيةاللغة العربيةيف تعليم اللسانيس

.  م٢٠١٥

:وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة
رئيساالماجستيرمرشدين.الدكـتور. األستاذ.١

١٩٧٠٠٢٠٥١٩٩٩٠٥١٠٠٣: رقم التوظيف

:(.................................. ) التوقيع
سكريتري الماجستيرمليادىاألستاذ.٢

١٩٧٧٠٧٢٩٢٠٠٦٠٤١٠٠٣:رقم التوظيف

:(..................................)التوقيع



ز

مناقشاالماجستيرمحمد فضلىاألستاذ .٣
١٩٨٠٠٢٢٦٢٠٠٧١٠١٠٠٢:رقم التوظيف

:( ................................)التوقيع

مناقشا الماجستيرحتى صبري األستاذ.٤
:رقم التوظيف

:( ...............................)التوقيع

اعتماد على 
جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسامدير 

الماجستير, ذوالقرنين. الحاج, تورـالدك
١٩٦٧٠٥١١١٩٩٠٠٢١٠٠١: رقم التوظيف 



ح

إقرار الطالب

: أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
حممد ناصر: إسم            

١٢١١٠٠٥٦٨:رقم التسجيل
)Bayeun(بيان :العنوان

ا لتوفري شرط  قسميف S.Pd.Iلنيل درجة أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر
: عنوانحتت اإلسالمية احلكومية لنجسا جامعة زاوية جوت كاالتعليم اللغة العربية

طريقة السمعية الشفهية في تعليم مهارة القراءة تطبيق 
Madrasah Aliyah Negeriبـ 2 Kp. Teungoh Langsa

ــا ىف املســقبلةوإذا ادعــى أحــد . هــا بنفســيتُ ا وكتبُ حضــر  ــا مــن تأليفــه وتبــني أ أ
فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف 

.اإلسالمية احلكومية لنجساجامعة زاوية جوت كاالتعليم اللغة العربيةقسمأو على 
. هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

م٢٠١٥مايو ١، لنجسا
توقيع صاحب اإلقرار 

حممد ناصر
١٢١١٠٠٥٦٨:القيدرقم 



ط

ملخص البحث
طريقة السمعية الشفهية يف تعليم مهارة القراءة بـــــــتطبيق م،٢٠١٥،محمد ناصر

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp. Teungoh Langsa،سليمان .الدكتور:املشرف األول
.املاجستريمليادى : الثاينواملشرف, املاجستريإمساعيل 

طريقة السمعية الشفهية تطبيق :الكلمات األساسية
.Madrasah Aliyah Negeri 2 Kpيف تلك املدرسة أنومن مالحظ الباحث

Teungoh Langsa اللغوية لتنمية املهارات وهي كإحدى األماكن لتعليم اللغة العربية
، كثري من الطالب والطالبات الذين يفهمون )القراءة والكتابةو والكالماإلستماع(ةاألربع

النصوص يعون القراءة يستطولكنهم الكالمماع والكتابة والاللغة العربية بوسيلة اإلست
بحث تلك الظاهرة يف تلك يأن ريد الباحثيلذلك . ةوصحيحةجيدبالقراءة العربية 

Madrasahبـ العربية القراءةمهارة تعليميفالشفهيةاملدرسة عن تطبيق طريقة السمعية 

Aliyah Negeri 2 Kp. Teungoh Langsa.تطبيق ":املوضوعهذا البحث بفوضع الباحث
Madrasah Aliyah Negeriطريقة السمعية الشفهية يف تعليم مهارة القراءة بـــــــ 2 Kp.

Teungoh Langsaا."
طريقة السمعية كيف يكون تطبيق )١: أما أسئلة البحث يف هذه الرسالة هي 

؟Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp. Teungoh Langsaالشفهية يف تعليم مهارة القراءة بـــــــ
بـ ءة يرتقى كفاءة الطلبة ىف تعليم مهارة القراطريقة السمعية الشفهية كيف استخدامو ) ٢

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp. Teungoh Langsa؟
جلمع البحث أدوات و . اإلجرائياملنهجيف هذه الرسالة هىالبحث ومنهج

.االختبارو املقابلة، ،املالحظة: ىف هذا البحث هيالبيانات
تطبيق الطريقة السمعية الشفهيةإن : وأما نتائج البحث الىت خلص الباحث هي 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp. Teungoh Langsaبـــــــمهارة القراءةتعليم يفتكون

.Madrasah Aliyah Negeri 2 Kpبـــــــوإن تطبيق الطريقة السمعية الشفهية.تكون جيدا



ي

Teungoh Langsa كما يدل يف . مهارة القراءةأن ترتقي كفاءة الطلبة ىف نعليميستطيع
.٦و ٥اجلدوال 



ك

باللغة اإلندونيسيةلخص البحثم
Muhammad Nashir2015. Penerapan Metode audio-lingual pada pembelajaran
kemahiran membaca di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp.Teungoh Langsa,
Pembimbing 1) :DR, Sulaiman Ismail, MA Pembimbing 2):Mulyadi, MA

Kata Kunci : Penerapan Metode audio-lingual
Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2

Kp.Teungoh Langsa, yang dissekolah tersebut di ajarkan bahasa arab yang

mencakup empat kemahiran (mendengar, berbicara, membaca, menulis). Banyak

di anatara siswa yang paham bahasa arab dari mendengar, menulis dan berbicara

namun sedikit di antara mereka yang dapat membaca teks arab dengan baik dan

benar. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas nasalah tersebut dalam sebuah

penelitian dengan judul : Penerapan Metode audio-lingual pada pembelajaran

kemahiran membaca di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp.Teungoh Langsa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana

Penerapan Metode audio-lingual pada pembelajaran kemahiran membaca di

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp.Teungoh Langsa,? 2) Bagaimana Penerapan

Penerapan Metode audio-lingual dapat meningkatkan kemampuan siswa pada

pembelajaran kemahiran membaca di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp.Teungoh

Langsa,?

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan metode

penelitian tindakan kelas (PTK). Alat (intrumen penelitian) untuk mengumpulkan

data dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara dan tes.

Adapun hasil penelitian yang peneliti ringkas yaitu : 1) sesunggugnya

penerapan metode audio-lingual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp.Teungoh

Langsa berlangsung bagus. Kemudian penggunaan metode audio-lingual ini juga

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar kemahiran membaca. Hal

ini terlihat sebagaiman dalam table 5 dan 6.



١

الباب األول
اإلطار العام

مقدمة- أ
استخدام اصوات ىتاجية تطلب من املتعلم القدرة علهي مهارة إنالقراءةمهارة 

ساعده يف التعبري عما يريد بدقة ومتكن من الصيغ النحوية ونظام لرتتيب الكلمات اليت ت
.ا الصحيحةهرائأن يق

القراءة ذات أثر يف اتالكلمالكفائة والقدرة على فهم إن القدرة على امتالك 
ولقد . ففيها تعبري عن نفسه، وقضاء حاجته وتدعيم ملكانته بني الناس. النصوص العربية

ين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب العاملية ااشتدت احلاجة هلذه املهارة يف بداية نصف الث
تزيد احلاجة واسع من البلد إىل البلد، حىتوتزاد وسائل االتصال، والتحرك ال. األجنبية

وكأن انتشار . بني الناس إىل اعادة النظر يف طرق تعليم اللغة األجنبيةلعلوملالتصال ا
.وغريها من طرق تويل املهارات الصوتية اهتمامهاالشفهيةالطريقة السمعية 

هدفا يراد تهوعد،سالف عهدها باللسان العريبوقد اعتنت األمة اإلسالمية يف
.  فكان هلا العز والتمكني،وسارت األمة على ذلك،حلمل الرسالةجمرد وسيلةال،لذاته

هيئة األمم املتحدة حنن نعرف أن اللغة العربية لغة رمسية يف،هذا العصرولكن يف
ا - أحناء العامليفواملسلماتبل يستخدمها املسلمون. بعد اللغة اإلجنليزية للناطقني 

من الضروري اإلهتمام :كورذ معلى أمحدوذلك مناسب بقول-والناطقني بغريها
ا والناطقني بغريها من العرب واملسلمني فهي باإلضافة ،بتعليم اللغة العربية للناطقني 

ا اللغة العربية مل يبلغ على ثالث مائة وستني مليونا من املسلمني العرب واألعجم ،إىل أ
ا اللغة املقدسة ملا يبلغ على أ وهذه . ١لف مليون مسلم يف مجيع أحناء العاملفإ

٤٥.ص،)١٩٩١علوم،دار ال: القاهرة(،تدريس فنون اللغة العربية،على أمحد مدكور١



٢

اإلقرتاضات حتتاج إىل التحليل العميق والرباهني املوثوقة سوف ال ختتلف بني النظرية 
.والتطبيق

تعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية حدى املشكالت الىت وجدناها يفإمن 
الرتبية اإلسالمية اللغة العربية يفمن جهة املادة، تعليم . هي طريقة واسرتاتيجية التعليم

، ليس اللغة العربية كثرة استعماال واعتبارا يف األعمال ا األمرهذألن يف. ليس شيئا غريبا
اليومية مثل قراءة القرآن وتعليم احلديث الشريف، بل كثرة استعماهلا للمصطالحات يف 

الواقع، يكون تعليم اللغة العربية ولكن يف . احملاورات اليومية، مثل القاء السالم وغريه
.درسا صعبا ممال للطالب والطالبات

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp. Teungoh Langsa كإحدى األماكن لتعليم
،  )القراءة والكتابةو الكالمو اإلستماع(ةلتنمية املهارات اللغوية األربعوهي اللغة العربية 

ماع والكتابة اللغة العربية بوسيلة اإلستكثري من الطالب والطالبات الذين يفهمون
لذلك . ةوصحيحةجيدبالقراءة العربية النصوص القراءةيعون يستطولكنهم الكالموال
الشفهيةبحث تلك الظاهرة يف تلك املدرسة عن تطبيق طريقة السمعية يأن ريد الباحثي

Madrasah Aliyah Negeriـبالعربية القراءةمهارة تعليميف 2 Kp. Teungoh Langsa.

هـــي الطريقــــة أكثـــر تطبيقــــا وتـــدريبا يف احلــــوار الشــــفهيةالطريقــــة الســـمعية وكانـــت 
قرائـــوا باتبـــاع قـــراءة املعلـــم أو املـــدرس اللغـــة حـــىت يســـتطيع الطـــالب أن يوالقـــراءة واحملادثـــة 

ـا إىل عـدة نتـائج شـقت طريقهـا . العربية ولقد انتهت الدراسات الـيت قـام اللغويـون أخـريا 
. إىل تعليم اللغات األجنبية وتركت آثارها عليه هدفا وطريقة

فوضع الباحثبحث إجراء حبثا علميا يريد الباحث أن يذلك، وباإلضافة إىل 
بـطريقة السمعية الشفهية في تعليم مهارة القراءة تطبيق " :املوضوعهذا البحث ب

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp. Teungoh Langsa."



٣

أسئلة البحث -ب 
معية طريقة الستطبيق ببحث عن أسئلة البحث املتعلق أراد الباحث أن يو 
Madrasah Aliyah Negeriبـالقراءةيف تعليم مهارة الشفهية 2 Kp. Teungoh Langsa

:كما يأتى
بـــــــالشفهية يف تعليم مهارة القراءةمعية طريقة الستطبيق كيف يكون - ١

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp. Teungoh Langsa؟
الطلبة ىف تعليم مهارة يرتقى كفاءةالشفهية معية طريقة الساستخدامكيف - ٢

Madrasah Aliyah Negeriبـالقراءة 2 Kp. Teungoh Langsa؟

أهداف البحث -ج
:يف كتابة هذه الرسالة فيما يلىومن أهداف البحث اليت أراد الباحث

بـــــــالشفهية يف تعليم مهارة القراءةمعية طريقة الستطبيق ملعرفة عن- ١
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kp. Teungoh Langsa؟

الطلبة ىف تعليم رتقى كفاءةتالشفهية معية طريقة الساستخدامملعرفة عن- ٢
Madrasah Aliyah Negeriبـمهارة القراءة  2 Kp. Teungoh Langsa؟

فروض البحث-د
:فروض البحث الىت إفرتاضها الباحث هي إن 

الشفهية تكون فعالة يف ترقية قدرة الطلبة يف تعليم معية طريقة الستطبيق إن- ١
Madrasah Aliyah Negeriبـــــــمهارة القراءة 2 Kp. Teungoh Langsa

الطلبة ىف يستطيع أن يرتقي كفاءةالشفهيةمعية طريقة الساستخدامإن- ٢
Madrasah Aliyah Negeriبـتعليم مهارة القراءة  2 Kp. Teungoh Langsa



٤

أهمية البحث-ه
: تتلخص أمهية هذا البحث ىف اآليت

Madrasah Aliyah Negeriبــتعلـيم مهـارة القـراءةتطـوير : لنظريـةمن الناحيـة ا- ١ 2

Kp. Teungoh Langsa

يف هــذا البحــث ينــتج إرشــادا عمليــا ملدرســي ىف تعلـــيم : مــن الناحيــة التطبيقيــة- ٢
Madrasah Aliyahبـــالشــفهيةمعية باســتخدام طريقــة الســتعلــيم مهــارة القــراءة

Negeri 2 Kp. Teungoh Langsa

تحديد المصطلحات -و
تطبيـق " املوضـوععن األشياء املتعلقة هذه الرسالة حتت قبل أن يبحث الباحث

Madrasah Aliyah Negeriبـــطريقــة الســمعية الشــفهية يف تعلــيم مهــارة القــراءة  2 Kp.

Teungoh Langsa "بــني للقــارئني معــاىن املصــطلحات املتعلقــة علــى أحســن للباحــث أن ي
ا فهي كما يأتى باملوضوع، وأما املصطلحات : اليت تريد بيا

الشفهيةطريقة السمعية -١
هي الطريقـة أكثـر تطبيقـا وتـدريبا يف احلـوار واحملادثـة حـىت الشفهيةطريقة السمعية 

.٢يستطيع الطالب أن يتكلم كأهل اللغة
ا إىل عـدة نتـائج شـقت طريقهـا  ولقد انتهت الدراسات اليت قام اللغويون أخريا 

ويلخــص لنــا بولتــون أهــم . إىل تعلــيم اللغــات األجنبيــة وتركــت آثارهــا عليــه هــدفا وطريقــة
اللغــة  : املفــاهيم الــيت جــدت يف تعلــيم اللغــات األجنبيــة يف ضــوء الدراســات اللغويــة يف أن

ــا  مبجموعــة مــن العــادات، وأنــه ينبغــي أن نعلّــم اللغــة ال أن نعلــم كــالم وليســت كتابــة، وأ
ــا فعــال، وليســت مــا يظــن أنــه ينبغــي أن  عــن اللغــة، وأن اللغــة هــي مــا ميارســه النــاطقون 

.ميارس، وأن اللغات تتباين بني بعضها وبعض

١٤٣.، ص)١٩٨٧بريوت دار املشرق (املنجيد ىف اللغة العربية واأل عالملويس معلوف ٢



٥

تعليم-٢
ان التعلــيم عامــل مــن " ،تعليمــا مبعــىن تــدريس–يعّلــم –تعلــيم مصــدر مــن عّلــم 

نشـــئ مبســـائل لاملعلومـــات إىل الـــذهن وصـــك حـــوافظ اوامـــل الرتبيـــة وينحصـــر ىف ايصـــال ع
. ٣"التنون والعلوم

ذكـــر لـــويس ،ىل املـــتعلم إومـــات واملهـــارات مـــن املعلـــملهـــو عمليـــة نقـــل املعتعلـــيم و 
.٤يعلمهاجعله:وغريهاالصنعةوعالماه :معناها،معلوف

القراءةمهارة -٤
االنسان من صوت يعرب به عن شيئ له داللة يصدر عنهي ما: القراءةمهارة 

القراءةمهارة واملراد هنا تنمية. ٥يف ذهن املتكلم والسامع أو على األقل يف ذهن املتكلم
.أو التكالم باللغة العربية بالبيئة املدرسةجعله أو مرتفعا ىف إرادته لفعل يأ

حدود البحث-ز
طريقــة الســمعية الشــفهية هــذه الدراســة عــن قــام الباحــث: احلــدود املوضــوعية .١

Madrasah Aliyah Negeriبـيف تعليم مهارة القراءة  2 Kp. Teungoh Langsa

Madrasah Aliyah Negeriبــهـذه الدراسـةالباحـثقـام: احلـدود املكانيـة .٢ 2

Kp. Teungoh Langsa

٢٠١٥-٢٠١٤هذه الدراسة للسنة الدراسية قام الباحث: احلدود الزمانية.٣

اجلاريـة العلميـةتأليف الرسالةدليلتأليف هذه الرسالة علىالباحث ىفاعتمدمث
املكتـوب ىف الكتـاب  جامعة اإلسالمية احلكومية زاويـة جـوت كـاال لنجسـاكلية الرتبية ىف

.٣, ص, )م١٩٩١, دار السالم(,الطبعة اخلامس, الرتبية والتعليم, حممد يونس٣
٥٢٩:ص). ١٩٨٧بريوت دار املشرق (املنجيد ىف اللغة العربية واأل عالملويس معلوف ٤
، )١٩٩٢دار السلم، :  الرياض(، ١. ، طاملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، ٥

٩٥-٩٣. :ص



٦

لكتابة البحث العلمي ،العدد اجلديـد، جامعـة زاويـة جـوت كـاال دليل إجرائي:املسمى بــــ 
).م ٢٠١١\هـ ١٤٣٢(شعبة تعليم اللغة العربية -احلكومية، قسم الرتبيةاإلسالمية 




