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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

إن نشاط التعلم والتعليم عملية للوصول إىل ىدف التعليم. حياول ادلدرس لتنظيم 
بيئة التعلم لتصبح مرحية لدى التالميذ. وبالنظرية ادلوجودة لديو أن ادلدرس يستفيد منها 

 1إلعداد برنامج التعيلم اجليد وادلنظم.
ال يرتكها ادلدرس يعىن كيف يفهم موقع الطريقة والوسيلة وإحدى احملاوالت الىت 

وطريقة التدريس أىم الشيئ للمدرس عند أداء  للوصول إىل جناح عملية التعلم والتعليم.
عملية التعليم ولو اآلفاق الوسعى عن الكيفية واخلطوات ىف أدائها، وإن مل يتملك 

الىت يعلمها فعملية التعلم والتعليم  ادلدرس طريقة التدريس ومل يستوعب ادلادة الدراسية
 غًن كاملة ومتيل إىل الفشل.

     طريقة التدريس مستوى التخطيط الشامل ادلرتبط خبطوات تقدًن ادلادة الدراسية
(. وبعبارة أخرى أن الطريقة خطوات 2007ال تتعارض بادلدخل عملية ) عبد الرزاق،  و

ادلدخل. وختتار ادلهارات اخلاصة ىف ىذا عامة تبحث عن تطبيق النظريات ادلتضمنة ىف 
ادلستوى الىت ينبغى تدريسها وادلواد الىت ينبغى تقدديها وترتيبها. وظهر ىنا الطريقة أشد 
عمليا بدال من ادلدخل ألهنا قد باشر تنفيذىا ىف الواقع. وىذا التنفيذ وصف يبٌن ىف 

         غًن متعارضة بادلدخل بل تسانديباح أن الطريقة ادلستخدمة ىف تعليم اللغة  ال و ادلدخل،
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    فالبد أن تكون الطريقة تطور على قدرة التالميذعلى اإلدعاءات ادلتضمنة ىف ادلدخل 
 2على االستماع والكالم والقراءة الكتابة.

ن ىذه أوإحدى الطريقة ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية وىي طريقة القراءة. 
فطريقة القراءة ما تؤدى بتقدًن  .تالميذالة مهارة القراءة لدى ساعد ادلدرس لرتقيت الطريقة

ادلادة الدراسية حيث يقرأ ادلدرس ادلوضوعات أوال فيتبع التالميذ قرائتو )تاير يوسف 
أو يباشر ادلدرس أن يأمر التالميذ بقراءة النص والتالميذ األخرون يهتمون  (،1997

طريقة تفضل عملية ىذه ال أو يأمر ادلدرس أحد التالميذ متبادلٌن.  بقراءة زمالئهم
 .3قراءة ادلدرس تالميذالقراءة أى أن ادلدرس يقرأ الدرس مث يتبع ال

الّلغة ىي ألفاظ يعّّب هبا كّل قوم عن  أن ينالشيخ مصطفى الغالييقال 
اللغة العربية  4أغراضهم.الّلغة العربية ىي الكلمات الىت تعّّب هبا العربية عن  ومقاصدىم. 

ألن اللغة العربية مكاهنا خاصة بلغات العامل. يكفي اللغة العربية رفعة وشرفًا  لغة مهمة
وقد تعلق هبا  ،نزل هبا الذِّكر احلكيم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور ،أهنا لغة الوحي

وكادت  ،مواستولت على ألسنته ،فسكنت قلوهبم ،العجم عن طريق القرآن الكرًن 
 5تنسيهم رطانتهم.

ألن مصدر شريعة اإلسالم ىو القرآن  ،اللغة العربية ىي لغة دين اإلسالم
واحلديث اللذان يأتيان من اللغة العربية. كما قال رسول اهلل ص.م يف احلديث : "أحبوا 
العرب لثالث: ألين عريب والقرآن عريب وكالم أىل اجلنة عريب". )رواه الطّباىن وغًنه(. 
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أن يفهمهم مجيع أتباعو. وألن القرآن واألحاديث النبوية مها دستورا  وىذه اللغة البد
على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية لفهم القرآن الكرًن واألحاديث  ادلسلمٌن. فينبغي

على نظرة أخرى كانت اللغة العربية ذات صلة طبيعية بفروع  النبوية والعلوم الدينية. و
 اللغة األخرى.

اللغة العربية أربع مهارات أيضاً. وتلك ادلهارات األربعة موكبة تناسب بروحنية 
القراءة  ،الكالم ،إلنسان. البد يف عملية التعلم أن متر تدرجييات ادلبدؤة باإلستماع

عملية التعلم ال متر بتلك اخلطوة. بل يف عملية التعليم ال  ،والكتابة. ولكن يف احلقيقية
ألن  ،ادلهارات ألربعة مطلقا. وعملية التعليم تتعلق باحلاجة إىل اللغة يعلم التالميذ تلك

عملية التعليم تركز على بعض  ،ادلرء يتعلم لغة أجنبية قد كان لو اذلدف ادلعٌن. واحلاصل
 6ادلهارات فحسب.

ينبغى ت الطريقة مكونة تناوذلا ادلدرس. وللوصول إىل تلك ادلهارات األربع كان
سة رودلددة الىت تناسب بادلاا ،التعليمسيلة الطريقة و و يستعمل ر وخيتان أرس للمد

سيلة ل وستعماا نّ أ (2013 د،شار أرظهاأ يفمهالك )كما قّدم   ،دلرجوض الغروا
أو لوسط الوسيلة لغة ىي ا 7.لفصلالتعليم ىف أداء ا يفرس دلداسيساعد ، ادلناسبة لتعليما
دلرسل الرسالة من اموصل أو سيط ولوسيلة ىي ح اصطالايف و دلوصلٌن. أو ا لوسيطا
ىل ن إيدفعوة، خلّبايف عملية  تالميذالليت تتضمنها ا التعليمكوسيلة  اللعبة 8دلرسل.اىل إ
  9أنشطة التعلم.يف ن يتفاعلور، وإلبتكاا
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ام ستخدو اعلى حتديد درا قارس دلدن ايكوأن لعربية البد اللغة الذلك يف تعليم 
وجيب ادلدرس إجياد بيئة التعلم  دة.دلنشواف ادلناسبة باألىدايس رلتداطريقة و سيلة وال

يف التعلم لغة أجنبية. كما نسمع كثًنا يف العبارة  التالميذالنشاط والتواصل لتسهيل 
"اللعب أثناء التعلم". وأما األلعاب اللغوية ىي الوسيلة الىت تنفع يف تدريس اللغة العربية. 

جود األلعاب اللغوية يصبح فيحتاج ادلدرس عن األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية. و 
 الفصل النشاط وال ديل.

 ادلتوسطة اإلسالميةومن ادلدارس الىت جعلت اللغة العربية مادة دراسية ادلدرسة 
اللغة العربية ادلتخرجٌن من قسم تعليم  عهد دار احلكمة بكنبارو، وىناك نمنية مدرسمب

اللغة  هبا الباحثة مبقابلة مدرسمت التمهيدية الىت قااللغة العربية. بناء على الدراسة 
 الطريقةو القواعد والرتمجة  طريقةق ادلتنوعة منها طر الفقال إنو قد استخدم  العربية

وبتلك الطريقة عسى أن  ادلتنوعة منها وسيلة الصورة وقطعة الكلمة، سائلو ، والاالنتقائية
بالصعبة يف قراءة النص  مازال يشعر التالميذلكن الواقع مرتقية  ميذتالال قراءةتكون مهارة 

بناء على اإلعالم السابق اكتشفت الباحثة الظواىر التالية كما و  .العريب و فهم مضمونو
 :يأتى

 التالميذ ىف مشاركة عملية التعلم والتعليم داخل الفصل.بعض  يتحمس ال (1
 التالميذ مع أصدقائهم عند التعلم داخل الفصل مرارا.بعض  يتالعب (2
 .الكلمة أو اجلملة تأتأة يف قراءة بعض التالميذ (3
 .يفهموا القراءةأن  التالميذستطيع بعض ي ال (4
 بعض التالميذ أن يفهموا مضمون القراءة.ستطيع ي ال (5
 ال يستطيع بعض التالميذ أن جيدوا الفكرة الرئيسية ادلوجود القراءة. (6
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 تالميذال ىلد مهارة القراءةأن  ةنظر الباحثتعلى الظواىر السابقة،  بالنظر
اذلدف ل على حتص مل عهد دار احلكمة بكنبارومب ادلتوسطة اإلسالميةالتالميذ ىف ادلدرسة 

عالة الوسيلة الفاستخدام طريقة التدريس ب إحدى ولذا تريد الباحثة أن جترب .ادلطلوب
 وادلخرتعة لرتقية مهارة القراءة وىي طريقة القراءة باستخدام وسيلة لعبة القراءة الناشطة.

القراءة  لعبة فعالية طريقة القراءة باستخدام وسيلة بادلوضوعلبحث ا أن تقوم يد الباحثةرت ف
مبعهد دار  ادلتوسطة اإلسالمية الناشطة لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ ىف ادلدرسة

 .احلكمة بكنبارو
 

 مشكالت البحث .ب 

 :يأتىبناء على خلفية البحث السابقة تقدم الباحثة مشكالت البحث كما 

 .اللغة العربية رغبة التالميذ يف تعلم .1
 ز التالميذ على االىتمام بشرح ادلدرس.يترك .2
 يف اجلملة. ادلفردات نطق احلروف اذلجائية و قدرة التالميذ على .3
 قدرة التالميذ على حفظ ادلفردات. .4
 فهم القراءة. قدرة التالميذ على .5
 احملاوالت لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ. .6
 ىلد مهارة القراءةلرتقية  اليت يستخدمهما ادلدرسسيلة التعليم و  و التدريس ةقيطر  .7

 تالميذ.ال
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 حدود البحث جـ.

ة باستخدام حتدد الباحثة مشكالت البحث لكثرهتا ما يأتى : فعالية طريقة القراء
ادلتوسطة اشطة لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ ىف ادلدرسة نالقراءة ال لعبةوسيلة 

 . مبعهد دار احلكمة اإلسالمية
 

 البحث سؤال .د 

القراءة الناشطة  لعبة البحث فهو : ىل طريقة القراءة باستخدام وسيلة وأما سؤال
مبعهد دار احلكمة  ادلتوسطة اإلسالميةفعالة لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ ىف ادلدرسة 

 ؟ بكنبارو
 

 ف البحثهد .ه 

طريقة القراءة  فعالية استخدام دلعرفةادلوضوع السابق فهذا البحث يهدف بناء على      
اشطة لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ ىف ادلدرسة نالقراءة ال لعبة وسيلة باستخدام

 .مبعهد دار احلكمة بكنبارو ادلتوسطة اإلسالمية
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 أهمية البحث .و 

 فيما يلي:فأما أمهية البحث ذلذا البحث      

 ح و ادلداولة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية .ادلقرت  .1
مهارة  ترقية ادلناسبة يف طريقة التدريس و وسيلة التعليم دلساعدة ادلدرس يف اختيار .2

 .تالميذلدى ال القراءة
مهارة  ترقية ادلناسبة يف و وسيلة التعليم طريقة التدريسعن  ةتوسيع معرفة الباحثل .3

 .تالميذلدى ال القراءة
 

 مصطلحات البحث .ز 

توضح الباحثة ادلصطلحات ادلتعلقة هبذا البحث للتباعد عن الفهم ادلنحرف          
 فيما تلي: 

ىل دي إيؤي لذ، ادلؤثر، النافذالفعالية ىي امعىن أن دلنجد ايف ء جا. لفعاليةا .1
لتعلم اجة ممكنة من درقصى أىل دي إيؤي لذالتعليم اىو ل لفّعااما أ 10.نتائج

لرتبوية ادلكاسب امن ر كّب قدألنتيجة على اقتا مع ا ووقلها جهدق وألطرابأفضل 
اد سداف وألىداحتقيق وظيفة وعلى تنفيذ كل ل تدل ىنا حااد دلروا 11ى.ألخرا
  .ألنشطةايف ء ألعضااك اشرتو الوقت ا
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ساليب اليت ينم بواسطتها تنظيم ااجمال اخلارجي ىي رلموعة األ التدريس طريقة .2
 12للمتعلم من أجل حتقيق أىداف تربوية معينة.

 تالميذطريقة القراءة :طريقة تفضل عملية القراءة أى أن ادلدرس يقرأ الدرس مث يتبع ال .3
 .13قراءة ادلدرس

 14الوسيلة مجيع األنواع ادلستخدمة لتقدًن ادلعلومات. .4
يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي رلاال واسعا يف األنشطة  . اللعبةاللغوية اللعبة .5

الفصلية، ولتزويد ادلعلم والتالميذ بوسيلة ممتعة وموشقة للتدريب على عناصر اللغة، 
 15وتوفًن احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة.

 يف فهم القراءة و إجابة السؤال تالميذلتدريب ال. ىذه اللعبة الناشطة القراءةلعبة  .6
 .اصحيحو  اسريع

. وادلراد مبهارة قراءة 16قدرة على فهم الكلمات ادلكتوبة باأللفاظ ىي مهارة القراءة .7
النص العريب ىو قدرة يف النفس يقتدر هبا الشخص على النطق بألفاظ عربية 

 موجودة يف النص ادلقروؤ ويفهمها فهما جيدا و صحيحا.

 

 
 

                                                             
 392م(,ص1983 دارادلعرفة, ,)القاىرة:طرق تدريس اللغة العربية و الرتبية الدينيةزلمود رشدي خاطر و أخرون, 12

12
 Ahmad Izzan, Loc.Cit. 

19
 Rohani Ahmad, Media Intruksional Edukatif, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1442), hlm. 0 

 12(، ص. 1983الرياض،  )دار ادلريح،األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية، ناصف مصطفى عبد العزيز،   15
16

 Ahmad Izzan, Op.Cit., hlm. 194 


