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 الفصل األول
 ساسيات البحثأ

 خلفية البحث . أ
اللغة هي ألة اتصال الناس املهمة لتعامل فيما بينهم. هناك كثري من تعريف 

وأن اللغة هي نظام  .1اللغة، منها أن اللغة هي ما يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم
صويت رمزي، ذو مضامني حمددة، تتفق عليه مجاعة معينة، و يستخدمها أفرادها يف 

 2التفكري و التعبري و االتصال فيما بينهم.
للغة أربع مهارات هي مهارات االستماع والتكلم والقراءة والكتابة. اكانت

تكون التعليم حتى التالميذخدام الطريقة املناسبة لدى تحتتاج إىل اسولسهولة تعلمها 
 .نشاطا ممتعا 
ىف عملية التعلم والتعليم يتعلق بقدراهتم على استيعاب مهارة  التالميذوجناح 

ملهارة القراءة أهداف عامة على العصر. ضرورية جدا ىف هذا القراءة.ومهارة القراءة 
 3ستوى الدرس اليوم.مستوى املقرر الدراسي كما أن هلا أهدافا خاصة على م

تعد مهارة القراءة إحدى املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية لغري 
 أن هذ  املهارة دتثل اهلدف األساسي الذي إىلتسريو الناطقني هبا، ألن الدالئل 

يرنو إليه معلوم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو أجنبية، فقد أثبتت األحباث أن 
 4ة يتعلموهنا لقراءة القران الكرمي، والسنة النبوية.معظم الذين يتعلمون اللغة العربي

وملهارة القراءة عالقات قوية مبهارات اللغة األخرى. وهناك عوامل مشًتكة بني 
مهاريت القراءة واالستماع فعند ممارسة أى من هاتني املهارتني، يكون املتعلم متأهبا 

كاتبا، وال يستطيع املتعلم، الستقبال رموز لغوية خيتارها املرسل إن كان متحدثا أو  
رموز الرسالة وال املعلومات اليت حتتوي عليها وال واحلالة هذ ، أن يتحكم يف اختيار 
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األسلوب الذي تقدم به، وتنحصر استجابتة ىف االستقبال واالستيعاب يف فهم 
 أصوات اللغة أو كلماهتا املكتوبة. 

الًتبوية وطرق الفلسفة  يقول صالح العريب : ختتلف أمهية القراءة باختالف
التدريس اليت يتبعها املربون. فعندما كانت طريقة النحو والًتمجة هي السائدة، كان 
للقراءة أمهية تفوق غريها من املهارات. وملا انتشرت طريقة القراءة وكثر مويدوها 
صارت هذ  املهارة هي احملور الذي تدور حوله كل األنشطة الًتبوية. وبدأت أمهية 

 5راءة تقل كثريا عند أتباع الطريقة املباشرة والطريقة السمعية الشفهية.الق
يف ابتكار يعود الفضل  ها طريقة السمعية الشفوية،طرق تدريس كثرية جدا من

م، الذي يعد أحد  1964مصطلح " السمعية الشفهية " إىل نلسون بروكس سنة 
جعلة يعتقد أهنا حولت عملية  املنظرين هلذ  الطريقة حيث بلغ به احلماس حدا

من إتقان اللغة املتعلمة بكفاية واقتدار. وقد  التالميذالتعليم من فن إىل علم ميكن 
مسيت الطريقة بذلك االسم ألهنا جتمع بني االستماع إىل اللغة أو ال، مث إعطاء الرد 

 6الشفوي بعد ذلك مع وجود عنصر مرئي أو بدونه. 
لفعال نشاط  الطرق التعليم و اللعبة املناسبةوينبغى للمدرس أن يستخدم 

لوسلة تساعد املدرس ىف تقدمي املادة الدراسية وتسهل عملية التعلم والتعليم ألن ا
 هناكىف هذا العصر ، و املدرس هيالسبورة مهما. الوسيلة املشهورة استخداالتالميذ

طيع أن ترقى تستوإحدى لعبة اللغوية الىت 7ئل التعليمية الكثرية منها لعبة.االوس
 ". هو" لعبة من  وهو مهارة القراءة

روكان  4املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف الباحثة وبعد ما الحظت
اللغة العربية، وعملية تعليم  تعليممن قسم  متخرجمدرس اللغة العربية  أن هولو

القراءة الىت قام هبا املدرس أنه يستخدم الطريقة السمعية الشفوية ويوزع املفردات، 
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قراءة التالميذ، يكرر التالميذقراءة املدرس، االستجوابة بني املدرس و  التالميذيستمع 
بني املدرس بالقراءة، النقاش عن مضمون املقروء  التالميذاملدرس، يأمر املدرس أحد 

 التالميذبقة ينبغي أن تكون نتيجة قراءة ا. بناء على عملية التعليم السالتالميذو 
الىت وجدهتا الباحثة فهي  الظواهر واماناقصة.  التالميذجيدة بل الواقعي أن قراءة 

 :فيما يلي
 القراءة الفصيحة  اليستطيعون التالميذكثر أ . أ

 الواردة من النص املقروءذكر الفكرة األساسية ضعيفل التالميذبعض  . ب
 فهم مضمون النص املقروء اليستطيعون التالميذكثر أ . ج
 

فعالية استخدام للبحث عن :  حثةبناء على الظواهر السابقة تتجذب البا
في تعليم اللغة  مهارة القراءةلترقية " هوبلعبة "من  الطريقة السمعية الشفوية

روكان  4 اإلسالمية الحكوميةالمدرسة المتوسطة في  التالميذالعربية لدى 
 .هولو

 البحث مشكالت . ب
 اما مشكالت هذا البحث كمايلى : 
 القراءة الفصيحةعلى  التالميذقدرة  .1
 على ذكر الفكرة األساسية الواردة من النص املقروء التالميذقدرة .2
 مضمون النص املقروء التالميذفهم  .3
 حدود البحثج. 

ولكثرة املشكالت يف هذا البحث حددت الباحثة للبحث عن فعالية 
مهارة القراءة يف تعليم اللغة لًتقية " هوبلعية "من استخدام الطريقة السمعية الشفوية 

 .روكان هولو 4املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف التالميذالعربية لدى 
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 البحث د. أسئلة
" هوبلعية "من استخدام الطريقة السمعية الشفوية  هلأما سؤال البحث فهو 

املدرسة املتوسطة يف  التالميذمهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لدى لًتقية  فعال
 روكان هولو؟ 4 اإلسالمية احلكومية

 
 هداف البحثه.  أ

فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية  أما اهدف هذا البحث فهو ملعرفة
املدرسة يف  التالميذمهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لدى لًتقية " هوة "من بلعب

 .روكان هولو 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 

 أهمية البحثو. 
لرئيس املدرسة : وهذ  املعلومات مدخلة لًتقية نوعية تعليم اللغة العربية يف  .1

 تلك املدرسة.
 مهارة القراءة للمدرسة يف ترقيةإن حاصلة البحث معلومة للمدرسة :  .2
إن حاصلة البحث زيادة افاق الباحثة لتكميل شرط من الشروط للباحثة :  .3

الًتبية اللغة العربية بكلية  تعليماملقررة لنيل الشهادة اجلامعي األوىل يف قسم 
 ف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.شريالسلطان المعة جلاوالتعليم 

 
 مصطلحات البحثز. 

واملراد هنا حال تدل على تنفيذ كل  8فعالية هي مجع من فعال، النافذ. .1
وظيفة وحتقيق األهداف وسداد الوقت واشًتاك األعضاء يف األنشطة 

 التعليمية.

                                                             
2

 527( ص. 2339فتح المنجد اللغة العربية الثالثة األربعون. )المكتبة الشرقية: بيورت، لينان 



5 
 

الطريقة بذلك اإلسم ألهنا جتمع بني اإلستماع  هيطريقة السمعية الشفوية  .2
إىل اللغة أوال،مث إعطاء الرد الشفوي بعد ذلك مع وجود عنصر مرين أو 

 9بدونه.
ىل دترين قوة الذاكرة، االبتكار ودقة إ" وهذ  لعبة هتدف هولعبة " من   .3

 10.التالميذ. وهذ  لعبة تساعد تنمية مهارة قراءة التالميذ
عملية عقلية تتم فيها ترمجة الكتابية إىل معان ذهنية وهذ  مهارة القراءة هي  .4

 11القراءة الصامتة مث إىل ألفاظ مسموعة وهي القراءة اجلهرية.
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