
1 
 

 األول الفصل
 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ
 1اللغة العربية اللغة املنسوبة إىل أهل البالد العربية أو شبه جزيرة العرب.
واللغة العربية ليست مادة عادية من املواد الدراسية، ولكنها لغة القرآن الكرمي والدين، 

كانت اللغة العربية هلا مكانة مهمة لدى   2ولغة أبناء العروبية، وتكاد األقطار العربية.
املسلمني، وخاصة يف إندونيسيا. وليس السبب لكثرة املسلمني املستخدمني هلذه 

  اللغة يف العبادة فقط، ولكنها تستخدم أيضا وسيلة يف تعليم العلوم اإلسالمية.
ومهارة اللغة العربية   ةستيعاب علم اللغاأغراض تعليم اللغة العربية هي و 

على املهارات  التالميذكاملطالعة، واحملادثة، واإلنشاء، والنحو والصرف حىت حيصل 
 3األربعة منها مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

قدرة تعريف الشيئ املكتوب )الرموز املكتوبة( وفهمه  مهارة القراءة هي
 الكتابة إىل ريمهارة القراءة يشتمل على الناحيتني، األوىل : تغيبالنطق والفهم. 

األصوات. األحوال اليت تعرب بالكتابة و  مجيععاب معاىن ياألصوات. والثانية : است
القراءة حتتوى  أنالقراءة هي فهم احملتويات املكتوبة بنطق ما يكتبه املدرس. إذن، 

 4 وهي تعريف األلفا  وفهمها.نيعلى مهارت
. للحصول ناسبةينبغى للمدرس أن يستخدم الطريقة امل ،يف تعليم هذه اللغةو 
الطريقة لغة األسلوب.  طريقة القراءة. خترت، ولكن الباحثة األربعةهارة املعلى 

 5.الوقع واملفهوم املنظمواصطالحا أهنا طريقة فعل الشيئ أو العمل باستخدام 
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 إلقاءطريقة القراءة هي  6الطريقة هي ركن هام من أركان حسن التدريس.
مادة  هبا املدرس طريقة تقدمطريقة القراءة هي القراءة. و  ميتقدبمية ياملادة التعل
 7التلميذ. ايقرأ مواضع القراءة مث يتبعه درسأن املأي القراءة ب باالهتمامدراساهتا 
على تنظيم الفصل مادة حتتاج إىل قدرة املدرسة إن مادة اللغة العربية و 

اخرتاع اجلو املريح حىت تستطيع أن و والسيما قدرة املدرس على استفادة الوسيلة 
رغبة التالميذ ىف التعلم وتساعد اشرتاكهم ىف عملية التعلم والتعليم إما فرديا أم  رخعت

يستفيد  هااملدرس الذى يعلم ،ينبغىتعلم اللغة العربية يف . إن اجملتمع ىف الواقعمجاعيا
 ديدة.اجلمية يبالوسيلة التعل

ا مية عند الدكتور عبد العامل إبراهيميإن الوسيلة التعل ضرورية جدا ألهنا  أهنه
تستطيع أن تسر التالميذ وجتدد محاستهم، ورغباهتم ىف التعلم، وتقوية معارفهم، 

لقاء املعلومة إىل هي ألة إلو  8حتتاج إىل احلركة والرائعة. اواخرتاع عملية التعلم ألهن
 مقبلها. 

. املدرس اتالرأيو ات الفكر  تساعد التالميذ الكتشاف الوسائل اللغويةإن 
 تلك. ألن املدرس ملقى املعلومات إىل التالميذ، فان اللذان املهمانواللغة عنصر 

للوصول إىل  واملشكلةمعاجلة  يف تالميذليل للحيينبغي للمدرس أن و القراءة غري فعال. 
 اجلديدة كتجهيز الوسيلة التعليمية.  القراءة

ممارسة يف ، و تهابني مواالقراءة، جيب على التالميذ ان يتعل ةمهار  الكتساب
لتدريس اللغة العربية. ألن من خالل هذه  مهمةاستخدام طريقة القراءة  .القراءة

 دريب لسان التالميذ  يف القراءة.الطريقة متكن القراءة ت
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فهي  مناسبة يف تعليم القراءة منها لعبة األوراق املمزهقةهناك العاب لغوية 
املستخدمة يف هذه  اةالتالميذ يف القراءة و ترتيب القصهة. األد دريبهتدف إىل ت

اللعبة : األوراق املمزهقة ) القصهة القصرية او القصهة املزهاحة (.
8 

إلسالمية الباحثة يف املدرسة املتوسطة ا توجد بناء على البيانات السابقة
غريي هولو عملية التعلم خاصة يف مادة اللغة العربية قد  إندرااإلحسان بولوه رمباي 

، الطريقة املباشرة و طرقا متنوعة و منها : الطريقة السمعية والشفوية مدرساستعمل امل
ن عملية التعلم نتقائية، و التالميذ يتبعون دروسهم جبد و نشاط فاملرجو مالالطريقة ا
يف ممارسة القراءة  على التالميذ قادرين على فهم الدروس، و قادرين أن يكون السابقة

 تعليم اللغة العربية.
وا ءيستطيعون أن يقر  الو ولكن أكثر هم ال يستطيعون أن يفهموا الدرس 

 كما دلت عليه الظواهر اآلتية :  جيدااللغة العربية 
 بعض التالميذ ال يستطيعون قراءة اللغة العربية صحيحة .1
 ون عن النصءبعض التالميذ ال يفهمون ما يقر  .2
 بعض التالميذ خيطؤون يف إجابة األسئلة عن النص .3
 بعض التالميذ ال يستطيعون أن يأخذوا الفكرة األساسية يف القراءة .4
 يف القراءة ميذ ال يستطيعون أن يلخصوابعض التال .5

 :ضوعالظواهر السابقة تريد الباحثة أن تقوم بالبحث العلمي يف املو من 
لترقية  (Sobekan Cerita)فعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة األوراق الممّزقة 

المتوسطة اإلسالمية بولوه  اإلحسان مدرسة في تالميذالمهارة القراءة لدى 
 .غري هولو إندرارمباي 
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 مشكالت البحث . ب
 مادة القراءة ليست فعالة.يف املدرس  هاطريقة القراءة اليت يستخدم .1
 القراءة لدى التالميذ يف مادة القراءة منخفضة.مهارة  .2
 القراءة. مهارة ىقر تستطيع أن تمادة القراءة مل يف املدرس  هاالطريقة اليت يستخدم .3
لقراءة خصوصا يف فهم كز مهارة اتر غة العربية يف مادة القراءة مل أهداف تعليم الل .4

 .القراءة
 ارة القراءة.مه أن ترقىع اللعبة اليت يستعملها املدرس مل تستط .5

 ج. حدود البحث
: فعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة األوراق أمها حدود البحث فهي   

 اإلحسان مدرسةيف  تالميذاللرتقية مهارة القراءة لدى  (Sobekan Cerita)املمزهقة 
 غريي هولو. إندرااملتوسطة اإلسالمية بولوه رمباي 

 البحث أسئلة . د
: هل استخدام طريقة القراءة بلعبة األوراق فهوهذا البحث  وأما أسئلة 
 مدرسةيف  تالميذاللدى فعال لرتقية مهارة القراءة  (Sobekan Cerita)املمزهقة 

 ؟إندرا غريي هولواإلحسان املتوسطة اإلسالمية بولوه رمباي 
 هـ. أهداف البحث

وأما هدف البحث فهو ملعرفة فعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة    
 مدرسةيف  تالميذاللدى لرتقية مهارة القراءة  (Sobekan Cerita) األوراق املمزهقة

 غريي هولو. إندرااإلحسان املتوسطة اإلسالمية بولوه رمباي 
 أهمية البحث . و

تالميذ مبادة اللغة تعلم ال ةشطنأهذا البحث لرتقية  نتيجةللمدرسني، و  (أ 
غريي  إندرامدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلحسان بولوه رمباي العربية يف 

 هولو.
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جعة للبحث األخر للقيام به على شكل اهذا البحث مر  نتيجةللباحثة،   (ب 
 أوسع.

 مصطلحات البحث . ز
رة القراءة هي ماهرة بديلة يف االتصال باللغة عن املهارات الشفهية اهم .1

 10ويصبح تعليمها  وتعليمها أمر ضروريا ومفيدا.
طريقة القراءة هي القراءة. و  ميتقدبمية ياملادة التعل إلقاءطريقة القراءة هي  .2

يقرأ  درسأن املأي القراءة ب باالهتماممادة دراساهتا  هبا املدرس طريقة تقدم
 11التلميذ. امواضع القراءة مث يتبعه

لعبة األوراق املمزهقة هي هتدف إىل مترين التالميذ يف القراءة و ترتيب القصهة.  .3
و أاألدوات املستخدمة يف هذه اللعبة : األوراق املمزهقة ) القصهة القصرية 

 12.( طويلةالقصهة ال
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