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 األول الفصل

البحث أساسيات  

   خلفية البحث . أ

تعليم اللغة العربية ىو العملية والطريقة واألفعال الىت هتدي التالميذ إىل تعّلم اللغة 
، وسيلة طريقة التعليم ،التالميذ ،منها: ادلدرس ،عناصر كثرية ذلا العربية. وعملية التعليم

 يف 1دور ضروري على جناح عملية التعليم.ذلا التقومي وغريىا. فطريقة التعليم  التعليم،
 و.دة جبيد ليفهم التالميذ مبا عّلمتعليم اللغة العربية ال بد على مدرس لتقدمي ادلا

يف  أن اللغة العربية لغة صعبة لضعف رغبتهمالتالميذ يتكلمون بعض لكن 
. مهاراهتا األربع ون اللغة فقط ومل يقدرواتعلمفالنتيجة من ذلك وجد كثري منهم ي ،تعلمها

عملية تعليمها أن يبدأ باإلستماع والكالم  يفبد  ، فالاللغة العربية أربع مهارات يف
 والقراءة والكتابة.

التعلم جبيد ألن الطرق ادلتتعملة غري متعددة    كن سببو أن التالميذ ال يتتطيعونمي
 2وسائل التعليم أثناء تعليمو. مدرس والوسائل ادلتتعملة غري اجلذابة ورمبا ال يتتخدم

، عليموواألدوات احملتاج إليها أثناء ت عليمفلذلك البد على ادلدرس استخدام وسائل الت
س ادلشروحة بتلك الوسائل حىت يصل إىل ما يريده ادلدرس من فهم ادلواد والدرو 

 عليمو ويتتفيد من وسائل التعليمواألدوات، وادلدرس الناجح ىو الذي يبتكر دائما يف ت
ىي وسيلة من  عليمطريقة الت 3واألدوات ادلوجودة وال خيلو عن ذلك مدرس اللغة العربية.

. الطريقة لغايةىم ليصلوا إىل اتالميذ عليمون يف تيالوسائل اليت يتتخدمها ادلدرسون وادلرب
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منها طريقة القواعد والًتمجة والطريقة ادلباشرة والطريقة  ،تعليم اللغة العربية متنوعة يف
 4التمعية الشفوية و الطريقة القراءة.

طريقة القراءة ىي الطريقة الىت تكون كيفية تقدم مادة دراستها بتفضيل القراءة يعٌت 
لكن تارة اختار ادلدرس إحدى  5طالب.أن ادلدرس يقرأ مواضع القراءة مث يتبعو ال

التالميذ ليقرأ ادلادة أوال وتالميذ األخرى يهتمو نو و يقلد نو. أما الغرض من ىذه 
األساسية من ىذه   6وكذالك اللغة العربية.،الطريقة تعلم مهارة القراءة اللغة األجنبية

 الطريقة إستيعاب اللغة األجنبية تبدأ من عنصور صغري اللغة وىي ادلفردات. 

جدا ألن الوسيلة التعليمية  مهمةالوسيلة التعليمية عند الدكتور عبد العامل إبراىيم و 
 تالميذوجتديد محاساهتم، ورغباهتم للتعلم، وتقوية معرفة ال تالميذتتتطيع جتذب سرور ال

 7اع جو التعليم ادلريح ألن الوسيلة التعليمية حتتاج إىل احلركة والتأليف.واخًت 

تعليم  يفادلتتعملة  ةة اللغويعبفتح اجمليب و نايل الرمحوايت أن ىناك عدة الل عند
التتابق يف القراءة و  تشكيل النص باحلركاتو  النص قراءة مقدمةمنها  ،مهارة القراءة

األسئلة فهي متابقة  التتابق يف القراءة واإلجابة األسئلة لعبة أما 8.واإلجابة األسئلة
 9يتنافس فيها كل فريق يف إجابة األسئلة ادلطروحة  أسرع ما ميكن متتعينا بقارئ النص.
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اللغة العربية مادة ثابتة  اصبحت يف تامبانج كمبار 1الثانوية احلكومية  يف ادلدرسة
قتم  يفىذه ادلدرسة متخرج  يفاللغة العربية  ىذه ادلدرسة. ادلدرس الذى يعلم يفادلتعّمد 

بعبارة  يتتمعون إىل كالمو، التالميذادلدرس فيها يتكلم ويًتك تعليم اللغة العربية. 
والوسائل غري اجلذابة ورمبا ال يتتخدم  ادلتعددة  ةقيطر األخرى ادلدرس ال يتتخدم ال

اعة الدراسية وال يشاركون، وىذا يف الق التالميذفال يتفاعل  ،وسائل التعليم أثناء تعليمو
من استيعاب  التالميذ، فالنتيجة من ذلك ال يتمكن  التالميذقد يتبب ادللل يف بعض 
فهم النص ادلقروء. يف مهارة القراءة اللغة العربية وال سيما يف  تعليم اللغة العربية خصوصا

 كما دلت عليو بالظواىر التالية :

 النطق بادلفردات ادلتعلمة من النص. يفخمطؤون  التالميذ بعض .1
 التالميذ مل يتتطيعوا أن ميايزوا بني احلركة الطويلة و احلركة القصرية. بعض .2
 مل يتتطيعوا أن يفهموا معاين ادلفردات ادلقروءة. التالميذ بعض .3
 على القراءة الصحيحة. ايقدرو  ملالتالميذ  بعض .4
 األساسية الواردة من النص ادلقروء.بعض التالميذ مل يقدروا على ذكر الفكرة  .5
 مل يتتطيعوا أن جييبوا عن أسئلة تتعّلق مباقرؤوىا. التالميذ بعض .6
 يأخذ اخلالصة من النص ادلقروء. التالميذ مل يتتطيعوا أن بعض .7

بناء على اخللفية والظواىر التابقة تتدافع الباحثة إىل القيام بالبحث عن تنفيذ 
التتابق يف القراءة واإلجابة استخدام طريقة القراءة بلعبة ادلدرسة ب يفعملية التعليم 

التتابق يف القراءة واإلجابة حتت ادلوضوع: فعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة  األسئلة
 ة اللغة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسةلًتقية مهارة قراء (Membaca Hiperaktif) األسئلة

 مبنطقة كمبار.  تامبانج 1الثانوية احلكومية 
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 البحث مشكالت . ب

 ىذا البحث فيما يلى : يفادلشكالت ادلوجودة 

 التتابق يف القراءة واإلجابة األسئلةفعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة  .1

(Membaca Hiperaktif) ة اللغة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسةلًتقية مهارة قراء 
 مبنطقة كمبار.  تامبانج 1الثانوية احلكومية 

 Membaca) التتابق يف القراءة واإلجابة األسئلةاستخدام طريقة القراءة بلعبة  .2

Hiperaktif) الثانوية  يف ادلدرسةلدى التالميذ  لًتقية مهارة قراءة اللغة العربية
 مبنطقة كمبار. تامبانج 1احلكومية 

لًتقية  (Membaca Hiperaktif) التتابق يف القراءة واإلجابة األسئلةاستخدام لعبة   .3
 تامبانج 1الثانوية احلكومية  يف ادلدرسةلدى التالميذ  مهارة قراءة اللغة العربية

 مبنطقة كمبار. 
 تامبانج 1الثانوية احلكومية  يف ادلدرسةمهارة قراءة اللغة العربية لدى التالميذ  .4

  مبنطقة كمبار.
 التتابق يف القراءة واإلجابة األسئلةالعوامل الىت تؤثر استخدام طريقة القراءة بلعبة  .5

(Membaca Hiperaktif) يف ادلدرسةلدى التالميذ  لًتقية مهارة قراءة اللغة العربية 
 مبنطقة كمبار. تامبانج 1الثانوية احلكومية 

 Membaca) التتابق يف القراءة واإلجابة األسئلةالعوامل الىت تؤثر استخدام لعبة  .6

Hiperaktif) الثانوية  يف ادلدرسةلدى التالميذ  قراءة اللغة العربية لًتقية مهارة
 مبنطقة كمبار. تامبانج 1احلكومية 

الثانوية  يف ادلدرسةلدى التالميذ  العوامل الىت تؤثر مهارة قراءة اللغة العربية .7
 مبنطقة كمبار. تامبانج 1احلكومية 
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 حدود البحث . ج
فتحددت الباحثة  ،تتهيال للبحث ،ىذا البحث يفولكثرية ادلشكالت ادلوجودة 

  التتابق يف القراءة واإلجابة األسئلةفعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة  ”للبحث عن
((Membaca Hiperaktif  الثانوية  يف ادلدرسةلًتقية مهارة قراءة اللغة العربية لدى التالميذ

 ”مبنطقة كمبار. تامبانج 1احلكومية 
 أسئلة البحث . د

وبالنظر إىل خلفية ادلشكلة و تقدميها التابقة فتكوين أسئلة البحث : ىل  
 Membaca Hiperaktif)) التتابق يف القراءة واإلجابة األسئلةاستخدام طريقة القراءة بلعبة 

 تامبانج 1الثانوية احلكومية  يف ادلدرسةفعال لًتقية مهارة قراءة اللغة العربية لدى التالميذ 
 ؟مبنطقة كمبار

 أهداف البحث . ه

التتابق يف القراءة ىذا البحث هبدف دلعرفة فعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة 
لًتقية مهارة قراءة اللغة العربية لدى التالميذ  Membaca Hiperaktif)) واإلجابة األسئلة

 مبنطقة كمبار. تامبانج 1الثانوية احلكومية  يف ادلدرسة

 أهمية البحث   . و
القراءة وإلجابة عتى أن تكون مًتقية  يفطريقة القراءة بلعبة التتابق  ،لتالميذل .1

 القراءة اللغة العربية. يفقدرة التالميذ 
القراءة وإلجابة عتى أن  يفمن خالل طريقة القراءة بلعبة التتابق  ،للمدرس .2

تعليم اللغة العربية وال سيما تعليم  يفتكون معلومة لدى ادلدرس الستخدامها 
 .القراءة

 ادلدرسة. يفلتنمية تعليم اللغة العربية  ،للمدرسة .3
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 يفلتوفري شرط من شروط ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل  ،للباحثة .4
يف قاسم قتم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و التعليم جلامعة التلطان الشر 

 اإلسالمية احلكومية رياو

 ز.   مصطلحات البحث

شعرت الباحثة هبا لبيان ادلصطالحات ادلهمة يف ىذا  ،األخطاء عن فهم ادلوضوعإلبعاد       
 ادلوضوع:

 الفعالية .1

ادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة و ختقيق األىداف وسداد الوقت  11ىي النافذ
 األنشطة التعليمية. يفواشًتاك األعضاء 

 طريقة القراءة .2

كيفية تقدم مادة دراستها بتفضيل القراءة يعٌت أن طريقة القراءة ىي الطريقة الىت تكون  
 11ادلدرس يقرأ مواضع القراءة مث يتبعو التالميذ.

 التتابق يف القراءة واإلجابة األسئلةلعبة  .3

ىي لعبة متتخدمة  Membaca Hiperaktif)) التتابق يف القراءة واإلجابة األسئلةلعبة 
 القراءة واإلجابة. يفعملية التعليم شكل يتتابق  يفمدرس 

 مهارة القراءة  .4
مهارة القراءة ىي قدرة فهم أشياء ادلكتوبة وتعريفها ) العصالب ادلكتوبة( لفظا وادلتتقرا 
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