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 الفصل األول 
 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ
واللغة العربية ىي الكلمات الىت ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم.  اللغة

الكرًن حفظها لنا القرآن وقد وصلت إلينا من طريق النقل و  أغراضهم. يعرب هبا العرب
اللغة العربية لغة  1واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.

سرفا أهنا عامل. تكفي اللغة العربية رفعة و مهمة ألن اللغة العربية مكاهنا خاصة بلغات ال
لغة الوحي، نزل هبا الذكر احلكيم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، وقد تعلق هبا 

ن طريق القرآن الكرًن، فسكنت قلوهبم، واستولت على ألسنتهم، وكادت العجم ع
 2تنسيهم رطانتهم.

أغراض تعليم اللغة العربية ىي الستيعاب العلم اللغوي ومهارة اللغة العربية  
كادلطالعة، احملادثة، اإلنشاء، النحو والصرف حىت حيصل التالميذ على ادلهارات األربع 

 3رة الكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.وىي مهارة االستماع، مها
فُت، أوذلما تغَترمز الكتابة صوتا وثانيهما إدراك يمهارة القراءة تشمل على تعر  

ليس الثاىن أساسا من مهارة القراءة و  التعريفمعٌت الرمز الكتايب والرمز الصويت. وكان 
ادلهارة األوىل تأسس ادلهارة ن التعريف األول غَت مهمة ىف مهارة القراءة. ألن أادلقصود 

 4الثانية حيث كانتا من أغراض منشودة إليو ىف تعليم اللغة.
عملية التعليم يعنيو استيعاهبم على القراءة.  اشًتاكىف  تالميذمث إن أكثر جناح ال 

فمن مل يستطع القراءة جيدا جيد مشكالت ىف اشًتاكها بأي مادة وكذلك مبادة اللغة 

                                                           
 .7، ص.2222، )بَتوت : منشورات ادلكتبة العصرية(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليي،  1
 .27م، ص. 2222، طرق التدريس اخلاصة باللغة العربيةفخر الدين عامر،  2

3
 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm.8. 

4
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : Humaniora, 2001, 

hlm.72. 



2 

 

شكالت ىف فهم ادلعلومات ادلقدمة ىف كت  اللغة اللعربية ومصدر العربية. يواجو ادل
 التعليم األخر.

لًتقية مهارة القراءة، حيتاج ادلدرس إىل طريقة التعليم. عند عبد احلميد من عناصر  
تعليم جي  أن التعليم. بل يف كل التعلم والريقة يلع  دورا ىاما يف التعلم و التعليم، الط

 5ألن الطريقة آلة تقدم ادلادة إىل تالميذ لتحصل إىل غاية التعليم.ستعمل الطريقة. ت
علم يدخل فيها تبية و طريقة التعليم اللغوي يكون شيئا مهما يف تعلم اللغة األجن 

 مالعلم، ولكن أحيانا ذل واستعمل فيو تستهل بو التالميذ لتنالاللغة العربية. والطريقة اليت ت
تعليم ال يناس  بالطريقة الصحيحة. ولذلك الطريقة الصعوبة إذا كان يف طريقة ال

 الصحيحة حيتاج إىل مفهوم الطريقة. 
الطريقة كل ما تضمنو عملية التدريس سواء أكانت تدريس علوم أو رياضيات أم  

بعض أنواع اإلختيار  ن يتضمنألو سواء أكانت جيدا أم رديا جي  ريس كدموسقي. فالت
قوم ي  الغرض. فمن ادلستحيل أن يأسالواإلنتقاء وبعض أنواع التنظيم وبعض وسائل و 

 6.ناما نرغ  يف تدريس رف اإلنسانية وذلك فعلينا أن خنتارعبتدريس كل ما يف ميدان ادل
كثَتة، منها الطريقة الصوتية. قال امحد إذان ىذه   يف تعليم اللغة العربية لو طرق 

من خالل دترينات اإلستماع مث تكلم  يعلملطريقة تقدم اإلستماع والتكلم يعٍت ا
 7.ات باللغة األجنبية اليت يعلم فيهاالكلم
 تنفيذ الطريقة الصوتية عند التعليم :أما عملية و   
يقرأ ادلدرس نص اللغة األجنبية أمام الفصل أو بتقدًن ادلذياع/الفيديو مث يستمع   (1

ذ أن يهتموا بالتنغيم كيفية القراءة بالدقة، احلماسة. ينبغى للتالمي  التالميذ وميارسون
 ادلالمح عند القراءة.واحلركات و 

 ونواة تلك نص ترك  بأحسن تركي  حىت تصبح مقرئات كاملة/مداوفة. (2
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وميكن أو يوّقف ادلدرس تلك النوات بعد أن فهم التالميذ مث يناقش التالميذ تلك  (3
 ىل اخلطوة التالية.النوات مث ينطلق ادلدرس إ

وبعد هناية عملية القراءة فاخلطوة التالية ممارسة احلوار. ادلثال زلادثات بسيطة مث  (4
 معةدة.

 ينبغى أن تكون ىذه الطريقة نستخدم الوسيلة التعلمية لتوضيح النطق وادلكادلة. (5
ينبغي للمدرس أن يعطى التمارين الطبيقية لكل تالميذ ىف هناية التعلم عما يتعلق  (6

 بتمرين القراءة واحملادثة أو يعطى ادلدرس ذلم مالحظات خاصة، التلخيصات،
 أداء الواجبة ادلًتلية.التشجيعات ليجتهدوا ىف التعلم و 

 مزايا الطريقة الصوتية :
 رين اإلنشاء.قراءة واحلوار بالطلق اللساين ودتىذه الطريقة دترن مهارة ال (1
ن زمالئهم مث تلك حوار ادلدرس او مميذ على استماع أخطاء القراءة و يقدر التال (2

 تصلح مواقع تلك األخطاء.األخطاء تغَت و 
 8.استعاب رمز كيفية القراءة هبذه الطريقة بدال عن طريقة ىيقدر التالميذ عل (3

لذلك أن ىذه الطريقة تعمل على حنو فعال، فيحتاج إىل وسائل التعليم. ومن  
 وسائلها ىي الوسيلة اللعبة.

ة ىف تعليم هتدف إىل ليست أنشطة للتمتع فقط ولكنها زلسوباللعبة اللغوية  
فرصة لتطبيق ادلهارة اللغوية الىت تعلموىا. واللعبة اللغوية هتدف إىل نيل  تالميذإعطاء ال

مهارة هارة اللغوية )مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة و السعادة وتدري  ادل
 قواعد اللغة()ادلفردات و ة( والعناصر اللغوية الكتاب
الوسيلة اللعبة قد يستعمدىا ادلدرس أثناء الدراسة. ألن ىذه الوسيلة جتعل  

العملية الدراسية تتنوع وجتذب رغبة التالميذ يف الدراسة. عند عبد اجملي  إجراء دراسة 
مع أنشطة اللعبة ىي ممكنة لتحقيق أىداف الدراسة. اللعبة ميكن إستخدامها كوسيلة 
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متعة الميذ يف رلال التنقيف واكتشاف والتعبَت عن ادلشاعر واإلبداع و فَت الفرصة للتلتو 
قال أوتومو دننجيا أن اللعبة ىي وسيلة اإلعالن اليت تشارك فيها التالميذ يف و  9التعلم.

عملية من اخلربة يف ان واحدا يقدر التحدي واستلهام األفكار، وتشجيعهم على اإلبداع 
لذلك، ويتم التعلم يف حُت  12نشطة مع زمالئو التالميذ يف إجراء ادلباراة.والتفاعل يف األ

 لعبة لديو اجلان  اإلجيايب من الكثَت.
كان تعليم اللغة العربية حيتاج إىل اللعبة ىف عمليتو. و عند فتح اجملي  ىف كتابو  

( وىي Urut Paragrafأن ىف اللع  لتنمية مهارة القراءة لعبات.منها لعبة تتابع الفقرة )
فهمو والتتابع. وأن تعليم هتدف إىل معرفة الفقرة جيدا والتعليم اجلماعي لقراءة النص و 

اللغة حيتاج إىل لعبة اللغوية فيحتاج أيضا إىل طريقة التعليم ادلناسبة بأغراضو ادلنشودة 
لفهمها إليو. وطريقة تعليم اللغة العربية كيفية مسلوكة لتقديو مادة التعليم تسهيال 

 11ومسرورا لدى التالميذ.
كمبار مل  اإلسالمية احلكومية األوىل سطةَت من التالميذ ىف ادلدرسة ادلتو وكث 

 يقدروا على قراءة اللغة العربية جيدا. و أما الظواىر الىت وجدهتا الباحثة فهي كما يلى :
 التالميذ الذين تأتأوا عندما طل  منهم قراءة كثَت من .1
 التالميذ ال يستطيعو التالميذ لقراءة النص كثَت من .2
 التالميذ ال يستطيعون أن يأخذو ادلعاىن الرئيسة من كل الفقرة كثَت من .3
 التالميذ ال يستطيعون أن يرتبو الفقرة فالفقرة. كثَت من .4

 .وتلك الظواىر الىت وجدهتا الباحثة تؤثرىا الطريقة التدريس الىت استخدمتها ادلدرسة
عليمية ادلستخدمة ألن ادلدرسة ال ختتار طريقة التدريس تلة الوكذلك الوسي  

والوسيلة التعليمية بالدقة. بناء على الظواىر السابقة تتجذب الباحثة للبحث عن : 
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مهارة القراءة لدى  وتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة في"تأثير استخدام الطريقة الص
 ومية األولى كمبار".التالميذ  في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحك

 

 البحث الدوافع  . ب
ىذا البحث مناس  بالقسم الذى تتعلم فيو الباحثة ىف قسم تعليم اللغة العربية  .1

 بكلية الًتبية والتعليم
 ىذا البحث جذاب للبحث لًتقية نوعية تعليم اللغة العربية .2
ىذا البحث مستند للمؤسسة الًتبوية لتكون الطريقة الصوتية مستخدمة عند  .3

 عملية التعليم للحصول على اذلدف ادلطلوب.
 

 مشكالت البحث . ج
 ةميذ على قراءة الكت  العربية جيدمل يقدر التال .1
 ال يستطيعون التالميذ أن يرتبوا الفقرة فالفقرة  .2
 ال ختتار ادلدرسة الطريقة ووسيلة التعليم بالدقة .3
 القراءة.استخدام الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة يف مهارة  .4

 

 حدود البحث . د
 حتدد الباحثة للبحث فيما يلي :

تأثَت استخدام الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة يف مهارة القراءة لدى  .1
 التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل كمبار.

 

 سؤال البحث . ه
 وأما سؤال البحث فيما يلي: 

مهارة  ة لعبة تتابع الفقرة يفالطريقة الصوتية بوسيلاستخدام  وجد تأثَتي ىل  .1
 كمبار.اإلسالمية احلكومية األوىل   سطةة لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتو القراء
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 البحث هدفأ . و
 أما أىداف البحث فيما يلي :

ة مهارة القراء بوسيلة لعبة تتابع الفقرة يف تأثَت استخدام الطريقة الصوتيةعرفة دل .1
  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل كمبار.لدى التالميذ 

 

 أهمية البحث . ز
 أما أمهيات البحث فهي:

توزيع الفكرة العملية عن طريقة التدريس ادلعلومات دلدرس اللغة العربية و لزيادة  .1
 الىت ميكن تطبيقها عند عملية التعلم تعليم اللغة العربية.

مرتقيا من خالل تقدًن طرق التدريس عسى أن يكون دافع تعلم التالميذ  .2
 ادلخًتعة.

 

 مصطلحات البحث . ح
 12تأثَت ىو أثر الشيء : ظهر فيو األثر. .1
الطريقة الصوتية ىي طريقة يف تعليم القراءة للمبتدئُت تعتمد على أصوات  .2

 13احلروف، ال على أمسائها، وتبدأ باحلروف ال بالكلمات.
 وسيلة لعبة تتابع الفقرة  .3

إىل معرفة التالميذ فقرة جيدا وفهمها وترتيبها تتابعا،  وىذه اللعبة هتدف
 14واأللة احملتاجة إليها يف ىذه اللعبة ورقة مقطوعة فيها قراءة وغالف.
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