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 األول الفصل
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 
مهارة أساسية يف تعليم اللغة العربية القراءة  القراءة ىي عنصر مهم للتالميذ. 

ءة ال بد ليستوعب لدى التالميذ. القراءة ولذالك مهارة القرا أو اللغة األجنبية.
 العربية. اللغة مستخدمة يف عملية تعليم 

والتفكري وفهم مضمون النص ادلكتوب بتلفيظ أمل وسيلة من الوسائل للتالقراءة 
ألفاظ أو كلمات واردة يف النص ادلقروء. والقراءة تشتمل على ادلهارتني ومها مهارة 

ومهارة الفهم عن مضمون  التعرف عن الرموز ادلكتوبة ادلوجودة يف النص ادلقروء
 1.النص

قراءة مما يهدف اليها يف تعليم اللغة عامة واللغة العربية خاصة, تكون مهارة ال
الشك فيو أن تعليم القراءة حيتاج  ولذالك تعليم القراءة ضروري ومهم جدا.  التعليم

معاىن ادلراد نواحي منها األصوات والشكل والًتاكيب والسياق الكالم و اىل مراعة عدة 
ما ك2ا يف النص ادلقروء وغريىا من نواحي لغوية خمتلفة باللغة األم اختالفا شديدا.فهم

 عرفنا مما أن القراءة ادلهم لدى التالميذ. 
اللغة العربية . اللغة ىي  القراءةمهارة حتتاج اىل حدى اللغات اليومية اليت إو 

اللغة العربية وعلومها مهمة  3العربية ىي الكلمات اليت تعربهبا العرب عن أغردىم.
ة القرأن ولغة دين للمسلمني والسيما للتالميذ ادلسلمني. كما أن اللغة العربية لغ

يف أداء بعض العبادات يف االسالم كالصالة مثال االسال معا وىي لغة مستعملة 
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وتكون اللغة العربية مادة مهمة من ادلواد الدراسية يف ادلدارس االسالمية أىلية كانت 
 أو حكومية وىكذا أيضا يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ادلتقني بكنبارو.

استخدمتها رة القراءة لدى التالميذ ىي الطريقة والوسائل اليت ومما يتأثرهبا مها
 ادلدرسة يف أداء عملية التعليم.

جراء أو تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية يف إالباحثة عن  ووبعد ما الحظت
ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ادلتقني بكنبارو كميدان البحث اليت تقوم بو الباحثة 

 ر االتية:فوجدت الباحثة األمو 
التعليم جلامعة لًتبية و قسم تعليم اللغة العربية بكلية ا من تادلدرسة متخرج  .1

 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
التقليد طريقة الو السمعية الشفوية  ها ادلدرسة متنوعة كطريقةتستخدمالطريقة الىت  .2

 .وغري مهاواحلفظ 
هبا الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة بناء على مالحظة متهيدية اليت قامت 

  االسالمية ادلتقني بكنبارو, وجدت الباحثة الظواىر التالية:
 الصحيحة مبخارج احلروفالنص قراءة يف  ونال يقدر بعض التالميذ  .1
 "الثاء" وحرف "السني" احلرف نطق بني التفريق يفبعض التالميذ يصعبون   .2
 فهماجيدا. النص يف ادلفردات عٌتم يفهموا أن يستطيعوا ال  التالميذ بعض .3
 صحيحة. باجابة القراءة من ألسئلةا جييبوا أن يستطيعوا ال التالميذ بعض .4
 لغة العربيةال نص  القراءة بادلد والقصر عند قراءة يف بعض التالميذ ال يقدرون  .5

فتسأل الباحثة يف النفس, دلاذا مل يرقي  ،الظواىر السابقةضافة اىل اخللفية و إ
ى مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية مع أن اللغة العربية مادة دراسية التالميذ عل

ها ادلدرسة مل ترقيبها على مهارة تمهمة يف تلك ادلدرسة, وىل الطريقة اليت استعمل
جابة عن ىذه األسئلة حتتاج اىل البحث العلمي فيها إلو  .لدى التالميذ؟القراءة 

هارة القراءة بتجريبيا يف ادلدرسة حتت حيث أهنا جتعل التالميذ يرقيون على م
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لدى  العربية تطبيق الطريقة الصوتية لًتقية مهارة القراءة يف مادة اللغةادلوضوع :   
تالميذ يف تلك ادلدرسة. وستجعل الباحثة ىذا التجريب حبثا علميا حتت ادلوضوع: 

لدى العربية  اللغة في مادة قراءةمهارة ال رقيةتالطريقة الصوتية لتطبيق الية فع"
 "في المدرسة المتوسطة االسالمية المتقين بكنبارو.تالميذ ال
 

 مشكالت البحث . ب
 ادلشكالت يف البحث كثرية منها :

 جابة أسئلة اللغة العربيةإقدرة التالميذ يف  .1
 ة العربيةيف تعلم اللغتالميذ مهارة القراءة لدى  .2
 .اللغة العربية تعليمستعمال الطريقة يف عملية إ  .3
اللغة العربية لدى يف مادة قراءة مهارة ال ًتقيةالصوتية لطريقة ال تطبيق فع الية  .4

 يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ادلتقني بكنبارو تالميذال
 
 البحث د  ح. ج

يف  قراءةمهارة ال قيةًت صوتية  لطريقة الالتطبيق فعالية أما حد  البحث فهو 
االسالمسة ادلتقني ادلتوسطة  درسةتالميذ يف ادلاللدى اللغة العربية مادة 

 كنباروب
 

 البحثسؤال   . د
 ًتقيةلتكون فعال طريقة الصوتية التطبيق ىل  هوأما سؤال البحث ف

ة ادلتوسطة االسالمي تالميذ يف ادلدرسةاللدى اللغة العربية مهارة القراءة يف مادة 
 ؟ادلتقني بكنبارو
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 هدف البحث. ه
مهارة  ًتقيةلطريقة الصوتية التطبيق هو دلعرفة فعالية فىدف البحث ما أ

االسالمسة ادلتوسطة تالميذ يف ادلدرسة الاللغة العربية لدى  القراءة يف مادة
 ادلتقني بكنبارو

 
 البحث اتأهمي. و
 أما أمهية البحث فيما يلي:   

 التالميذ . أ
تالميذ ىف ادلدرسة ادلتوسطة الترقية مهارة القراءة لدى  تالميذالدلساعدة 

 بكنبارو. ية ادلتقني االسالم

 ادلدرس ب.
 قراءة اللغة العربيةترقية مهارة يف التدريس طريقة لزيادة ادلعلومات عن   

 تالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ادلتقني بكنبارو.اللدى 
 الباحثة  . ج

القيام بالبحث شرط من الشروط ادلقررة للحصول على  الشهادة 
لعربية بكلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان اجلامعية ىف قسم تعليم اللغة ا

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
    ادلكتبةد. 

طريقة الصوتية لزيادة ادلصادر وادلراجع يف تعليم اللغة العربية خصا عن 
(Phonetic method) 
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 مصطلحات البحث . ز
ت ادلوجودة يف ادلصطلحا ةوضَّح الباحثع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، فتلدف

 :ىذا ادلوضوع
 الفعالية  (1

الفعالية ىي معيار حتقيق الغاية اذلدف اليت خططها من قبل. إذا بلغت الغاية 
 واذلدف فيكون فعالية. ألن الفعالية ىي مناسب بني التوقيع واذلدف ادلنشود.

  الطريقة الصوتية  (2
. تفضل ىذه تعليم اللغة العربيةريقة من طرق طإحدى الىي الطريقة الصوتية 

 القراءة. مث نطق الكلمات مث  ع ا متسالا بتمربن الطريقة
  مهارة القراءة (3

يف نظر وفهم ما ىو ادلكتوب بلسانو أو يف القلب بالنطق  قراءة ىي قدرةال هارةم
 أو اللفظ ما ىو ادلكتوب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


