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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 
لتعبَت  ةللتفاعل بُت البعض بعضا وادلستخدم ةاللغة ألة اإلتصال ادلستخدم

اإلنسان أن  هبا ويستطيع ٔاألفكار ادلتضمنة ىف الفكرة إما تعبَتا ابلنطق أم ابلكتابة.
 يقوم ابالتصال ويطور العلوم والثقافة لبناء العلوم وبناء احلضارة احلسنة.

واللغة العربية إحدى اللغات  ٕىم.كل قوم عن مقاصد  اللغة ألفاظ يعرب هبا
الدولية ادلستخدمة رمسية ولغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي. والقرآن كالم هللا ادلنزل 

 .ابللغة العربية على النيب بواسطة جربيل عليو السالم

واللغة العربية من اللغات احلية الىت ذلا دميزات، وأهنا لغة الدين وبذلك ضمنت 
ماء ما دامت الدنيا، وما دام ىف األرض ادلسلم يقرأ القرآن الكرمي، لنفسها البقاء والن

وقد ورثت حضارات األمم القدمية كلها، من يوانن، ورومان، وفرس، وساميُت، 
ومصريُت، ومتثليت كل ذلك وطبعتو وبطابعو وزداتو ومنتو فصار أصيال بعد أن كان 

لغة العربية أبعباء ادللك دخيال، وصميما بعد أن كان ضعيفا غريبا ولقد قامت ال
الواسع والسلطان العريض وما يقتضيو ذلك من أداب وعلوم وفنون، فأضافت بذلك 
إىل سلسلة احلضارة اإلنسانية حلقة المعة دمتازة، كما زادت ىف صرح ادلدنية العادلية 

 ٖطابقا شاخما ابذخا.
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ة العربية   ومهارة اللغ علوم اللغة ض تعليم اللغة العربية ىو الستيعاباغر أ
 كادلطالعة واإلنشاء واحملادثة والنحو والصرف حىت احلصول على ادلهارات اللغوية

 ٗمهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. األربع

والتعليم حماولة منظمة وقصدىا ادلعلم الخًتاع األحوال حىت يستطيع الطالب 
الطريقة أو  وادلادة و يتكون من اذلدفلتعليم اوأما مقّوم  ٘م.لأن يقوموا ابلتع

وإذا ال يتضمن ادلقّوم يف التعليم فاألىداف من التعليم لن  ٙوالتقومي. اإلسًتاتيجية
 تتحقق. 

عند الطالب إما يف ادلرحلة ادلتوسطة أو الثانوية. ألن  تعلم اللغة العربية صعب
نظام صويت و نظام صريف و ادلفردات و نظام  فيها مشكالت كثَتة و متنوعة منها

، مباشرًة لعربية معرفًة امجاليةفإن كل ادلسلمُت يعرفون اللغة ا ٚ.حنوي و نظام إمالئي
الب من اللغات األجنبية أو غََت مباشرِة. بعبارٍة أخرى إن اللغَة العربيَة أقرُب حبياة الط

 ٛ.يف العامل بغَتىا الناطقُت ادلسلمُت أو أعظُم أهَِّيتها للمسلمُت الناطقُت هبااألخرى و 
ك أن اللغة وال ش ٜ.ألن اللغة العربية لغة القرآن و احلديث و يهتدي هبما الناس

 وخباصة للمسلمُت. العربية ضرورية للناس
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ْكُتْم فقال النيب صلى هللا عليو و سلم : تَ رَْكُت فِيُكْم أَْمرَْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما مَتَس  
 ِإان  أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآاًن َعرَبِيًّا َلَعل ُكْم تَ ْعِقُلونَ وقال هللا تعاىل :  ٓٔ.َوُسن َة نَِبيِّوِ  : ِكَتاَب اّلل ِ هِبَِما

 (.ٕف اآلية سو )سورة ي

رى أن تعليم اللغة العربية مهم، فالتعليم حيتاج يمن اآلية و احلديث السابقُت 
ة حىت تكون أنشطة تعليمية تعليم اللغة العربيالتعليمية ادلناسبة لتسهيل  طريقةالإىل 

 ال دملة.مرحية 

. الطريقة السمعية طريقة السمعية الشفويةالطرق تعليم اللغة العربية كثَتة منها 
الشفوية ىي طريقة تفضل مترين االستماع والكالم مث القراءة مث الكتابة ألن اللغة 

الستخدام الطريقة ينبغي أن يكون مدرس اللغة العربية ماىرا يف استخدام  ٔٔالنطق.
الوسائل أو اللعبة اللغوية. أما ىدف أفضل يف استخدام اللعبة اللغوية فهو لتعليم 

ادلهارات اللغوية األربع منها مهارة اإلستماع  ٕٔادلهارات اللغوية ال الكتساب السرور.
والقراءة إحدى ادلهارات الضرورية ألهنا مهارة الكتابة. ومهارة الكالم ومهارة القراءة و 

القراءة يف  ٖٔ.قدرة على التعرف والفهم وانتقال الرمز ادلكتوب صوات صرحيا أو صامتا
حياة الفرد انفذة تطلعو على الفكر اإلنساين، ومتكنو من االتصال ابلثقافات 

 ٗٔوادلعارف.

بكنبارو ىي مدرسة متوسطة تعلم اللغة العربية ىف تالىت  توسطةومن ادلدارس ادل
يف ادلدرسة ادلتوسطة ادلدرس الذي يعلم اللغة العربية . دبعهد ادلنّورة اإلسالمية بكنبارو
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ويستخدم ادلدرس طريقة  قسم تعليم اللغة العربية. ادلنّورة اإلسالمية بكنبارو منعهد دب
 معينة.

 منها:ف هارة القراءةم اللغة العربية يف وأما أىداف تعليم 

 .يستطيع الطالب النطق ابدلخارج الصحيحة .ٔ
 يستطيع الطالب قراءة النص العريب ابلطالقة. .ٕ
 .على تعرف الرموز ادلكتوبية يقدر الطالب .ٖ
 .على تعرف ادلفردة والكلمة يقدر الطالب .ٗ
 .على اكتشاف الفكرة الرئيسية يقدر الطالب .٘
 .على تكرار مضمون القراءة القصَتة يقدر الطالب .ٙ

ادلنّورة عهد دببناء على مالحظة متهيدية قام هبا الباحث يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 وجد الباحث الظواىر التالية: اإلسالمية بكنبارو

 قراءة النص العريب ابدلخارج الصحيحة.مل يستطيعوا الطالب بعض  .ٔ
 لطالقة.يستطيعوا قراءة النص العريب اببعض الطالب مل  .ٕ
 يستطيعوا قراءة النص العريب بشكل صحيح.بعض الطالب مل  .ٖ
 خذ األفكار الرئيسية ادلوجودة يف النص.يستطيعوا أ الطالب مل كثَت من .ٗ
 خذ اخلالصة يف النص.يستطيعوا أ بعض الطالب مل .٘

بناء على الظواىر أن أىداف التعليم مل حيقق متاما. ولذا حيتاج ادلدرس إىل 
طريقة السمعية الشفوية الالطريقة ادلناسبة لًتقية مهارة القراءة. ويريد الباحث أن يطبق 

وتكوين اجلمل يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة أن عملية التعليم بلعبة القراءة 
 مرحية. 

على خلفية البحث والظواىر السابقة يتجذب الباحث إىل القيام  بناء 
طريقة السمعية الستخدام افعالية ابلبحث العلمي نظرية وتطبقية حتت ادلوضوع 
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 لرتقية مهارة القراءة م اللغة العربيةييف تعل وتكوين اجلملبلعبة القراءة الشفوية 
  .اإلسالمية بكنبارواملنّورة لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة مبعهد 

 مشكالت البحث  .ب 
 مشكالت البحث كما أتيت: 

بلعبة القراءة طريقة السمعية الشفوية بم اللغة العربية يرغبة الطالب يف تعل (ٔ
 وتكوين اجلمل.

بلعبة طريقة السمعية الشفوية بم اللغة العربية ياستعداد الطالب يف اتباع تعل  (ٕ
 .وتكوين اجلملالقراءة 

بلعبة القراءة طريقة السمعية الشفوية ب التنفيذ التعليمي أتثَت العوامل يف (ٖ
 .وتكوين اجلمل

يف وتكوين اجلمل بلعبة القراءة طريقة السمعية الشفوية الفعالية استخدام  (ٗ
 لًتقية مهارة القراءة. م اللغة العربيةيتعل

 حدود البحث  .ج 
اعتبارا إىل مشكالت البحث ادلذكورة فيحدىا الباحث يف فعالية استخدام 

لًتقية مهارة  م اللغة العربيةييف تعل وتكوين اجلملبلعبة القراءة  طريقة السمعية الشفويةال
 .ادلنّورة اإلسالمية بكنباروالقراءة لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد 

 أسئلة البحث .د 
طريقة السمعية الشفوية الاستخدام سؤال البحث يف ىذا البحث ىو: ىل 

لدى  لًتقية مهارة القراءة فعال م اللغة العربيةييف تعل وتكوين اجلملبلعبة القراءة 
 ؟ادلنّورة اإلسالمية بكنباروالطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد 
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 أهداف البحث  .ه 
بلعبة طريقة السمعية الشفوية الاستخدام فعالية ىذا البحث يهدف إىل معرفة 

لًتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف  م اللغة العربيةييف تعل وتكوين اجلملالقراءة 
 . ادلنّورة اإلسالمية بكنباروادلدرسة ادلتوسطة دبعهد 

 أمهية البحث .و 
 أما أهية البحث فكما يلي:

 .مهارة القراءةاستيعاب  يف دلساعدهتم للطالب،  (ٔ
عملية تعليم اللغة  الطريقة يف للمدرس، ىذا البحث مدخل لو ليطبق ىذه  (ٕ

 العربية.
 .عند الطالب مهارة القراءةاستيعاب  للمدرسة، ىذا البحث مدخل ذلا لًتقية  (ٖ
، ىذا البحث مرجع لو ىف ادلستقبل عندما اصبح مدرسا ولزايدة آفاق للباحث  (ٗ

 .الباحث
 مصطلحات البحث .ز 

 ٘ٔالفعالية ىي النافذ, ادلؤثر, الذي يؤدي إىل نتائج.يف ادلنجد أن معٌت  (ٔ
الطريقة السمعية الشفوية ىي طريقة تفضل مترين االستماع والكالم مث القراءة  (ٕ

  ٙٔ مث الكتابة ألن اللغة النطق.
اللعبة ادلراد هبا وضع الكلمات على موضعها ىي وتكوين اجلمل القراءة لعبة   (ٖ

مكاهنا على حسب زواجها فتكون هبا الوظيفى وتزويج الكلمات ادلتفرقة 
 ٚٔ.مجال اتمة ومفيدة
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ل من الصفحة ادلطبوعة إىل عق مباشرة مهارة القراءة ىي قدرة إنتقال ادلعٌت (ٗ
 القراءة اليت نعلمها ىي فهم ادلعاين مباشرة وبطالقة من ي أنأ رئ,القا

 ٛٔ.الصفحة ادلكتوبة أو ادلطبوعة
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