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الباب األول

مقدمة

بحثخلفية ال.أ

يكسب جدا يف حياة اإلنسان إذ أن تعلمها لغة أجنبية أمر مهم يعترب تعلم 

كساب اإلنسان مهارات إدارية ا اإلنسان مهارات لغوية جديدة باإلضافة إىل 

،وتربوية جديدة. ويعترب تعلم لغة أخرى من األمور الضرورية يف حياة الشعوب

ة والتعليمية لغة أن العديد من دول العامل جعلت يف مناهجها الرتبوييوجدفلذلك 

.أجنبية أخرى إىل جانب لغة الدولة الرمسية

األمم املتحدة، فليس من العجب هيئةانت اللغة العربية لغة رمسية يف وقد ك

درسا من الدروس املوجودة يف املدارس حىت اجلامعةان تعلم اللغة العربيةكعندما  

العربية بدورها وسيلة حلفظ وتقوم قواعد اللغةيف دول العامل والسيما اإلندونيسية.

سباب وضع هذا أالنطق العريب كما هو معروف يف اللغة العربية من التالشي يف

لك كانت وفضال على ذ1سود الدؤيل بأمر من اإلمام علي.العلم على يد أيب اال

25-23م، ص: 1969،: دار املعارفالقاهرة، 2طبعة نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ي، حممد الطنطاو 1
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ا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة اللذين مها  اللغة العربية هي اللغة اليت نّزل اهللا 

أصح مصادر الشريعة الدينية.

ومن أراد أن يفهم القرآن واألحاديث الشريفة فهما عميقا فعليه بالعربية. 

وقد قال عمر ابن 2وهلذا قال الشافعي بأن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

ا من أمور الدين. فتعليم العربية البد على 3اخلطاب عن أمهية تعّلم العربية أل

. )الكتابةبع املهارات املوجودة فيها (االستماع والكالم والقراءة و أر استيعاب 

اىف تعليمرئيسيةالقراءة مهارة و  األحرف ليست بأمر سهل وال بنطقلغة ما أل

تتطلبنا أن نبذل أفكارنا جبهد لفهماليتمهارةهيلكلمات فحسب وإمنا أو ا

بغي أن أساس عملية ذهنية تأملية وينا املراد اوأمّ 4املعلومات ىف نص القراءة.

5التعليل وحل املشكالت.و احلكم التقومي و و التفكريحيتوى على كل أمناط 

فالغرض من هذه املهارة هو فهم املقروء الذي كان فيه مشكالت كثرية. وقد 

ن على قراءة النصوص العربية وال يفهمون املعىن منها.قادرو الطلبةأن بعضيوجد

درس القراءة يعىن الكلمة واجلملة تم وتنتشر ىف عناصر الىت ثالثوكانت

هـ/ 1413، دار الصفوةالغردقة: ، البحر احمليط يف أصول الفقه،ادر بن عبد اهللا الزركشي بدر الدينحممد بن 2
223، ص: 1م، ج: 1992

،علي بن حسن احلليبحتقيق ،مسبوك الذهب يف فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب، مرعي الكرمي احلنبلي3
55، ص: م1988/ هـ1408، عّمان: دار عّمار، 1بعة طال

4 Abdul Hamid dan Bisri Musthofa, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,
Malang: UIN-Malang Press, 2008, hal. 99

ا،، رشدي امحد طعيمة5 175: ، ص١٩٨٩القاهرة: جامعة املنصورة، تعليم العربية لغري الناطقني 
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م يعضون املقروء معا.والفقرة،  دف هذه املهارة ل6أل ة فهم املقروء تنميو

بة ىف الوصول إىل هذاالطلأصبح من واجب املعلم أال يستعجل والطالقة فيه، فقد 

خالل التدريب املستمر القراءة تكتسب ىف التمهل و ىفاهلدف. ألن الطالقة

عليها.

ع بأن تعليم اللغة العربية أصعب منأن لديهم اإلنطبا الطلبةكثري من و 

العقل أوبسبب قلة ضعفاءالطلبةجنبية األخرى. وميكن أيضا أن يكون اللغات األ

املعلم يف توفري يف قبول تقدميالطلبةهد. أو مشكالت اجلاإلهتمام وعدم وجود 

ادة امليشرحقد رغبة يف تعلمها ألن املعلم الليس هلم و تعليمية مادة اللغة العربية، 

ا املعلم اخلطابة، أو عدم الوسائل التعليمية اليت يتوسلبطريقة التقليدية أو

كلهم هي سبب من أسباب امللل والتعب والتشاؤم.فللوصول إىل الغاية املنشودة، 

وقد.، فيجدون فيها عدة مشكالتمثالكتب اللغة العربيةالطلبةوإذا قرأ 

املختلفة، و املتنوعة تتضمن على القواعداة معلومة ومفهومة، ألتكون هذه احلال

) وما أشبه اإلمسيةدة (اجلملة الفعلية أو لكالم أو اجلمل املفيفعليهم أن يفهموا ا

املعينة كثريا إىل قراءة الكتب العربية يف املمارسةذلك. ولذلك حيتاج الطلبة

ان تعليمويف عصرنا اليوم، كاملخصوصة، أي ما مناسبة للمبتدئني واملتقدمني.

6 Ahmad Fuad Effendy, dkk, Metode dan Teknik Pengajaran Bahasa Arab, Malang:
Universitas Negeri Malang Jurusan Sastra Arab, 2002, hal. 133
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اللغة العربية اليزال مقصورة ونديرة. وأكثر األساليب املستخدمة يف تعليمها ممّلة 

7جدا وغري متنوعة وسياقية وليست حدوثة.

د الباحث بعض مشكالت تعليم اللغة العربية املوجودة يف بعض وقد وج

املدارس اإلندونسية، وهي استخدام طريقة القواعد والرتمجة؛ وذلك حبفظ املفردات 

وتكوين اجلملة بالقواعد الصحيحة مع ترمجتها بدون التدريب على قراءة الفقرة 

حتقيق أهدافه. وألجل الكاملة وختليصها. وليس هناك الوسيلة املستعملة لتكميل 

ىف وكانت هذه املشكلة كذلك ذلك، كانت مهارة القراءة املطلوبة مل تكن حمققة.

قد استخدم بعض معلم ، ايبكنبارواإلسالمية احلكومية الواحدة املدرسة الثانوية

العربية الطريقة القدمية، ومل يستخدم طريقة التعليم املناسبة والوسيلة التعليمية 

قدرة الطلبة على ضعف ا حىت تأثرت يف هوتعليمالعربيةتعلمعمليةاجلذابة ىف

القراءة. وقد وجد الباحث فيها كثريا من الطلبة الذين ال يقدرون على قراءة الكتب 

كاملة.العربية قراءة صحيحة جيدة

ا الباحث ىفومن ا هذهالدراسة التمهيدية الىت قام  املدرسة فقد عرف بأ

لرتقية مهارة جمتمعها، وقد ثالث مراتة الشهرية املكثفة للعربية قد قامت بالدور 

م العربية، قا لتكلم الطلبةمنها تشجيع مت أيضا باحملاوالت األخرى لرتقية مهار

7 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cetakan Ke-4, Bandung:
Humaniora, Rabiul Awal 1432 H/ Maret 2011, hal. v
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كي ميارسون العربية يف أيامهم حىت تأثرت يف مهارة العربية داخل الفصل وخارجه

ودورة قراءة يها بعد الظهر كل يوم،، وتعليم اللغة العربية لكل املدرسني فالقراءة

تأسيس مركز اللغة ملراعة استعمال والسيما الكتب العربية ملدرسي العلوم الدينية،

العربية داخل املدرسة.

ولكنمرتقية الطلبةقراءةينبغى أن تكون مهارة فوتأسيسا على ذلك البيان 

مالواقع أن تلك احملاوالت مل تساعد ترقية مهارة  وتلك املشكالت عرفها . قراء

الباحث من الظواهر التالية، منها:

العربية ناقصة؛قراءة النصوصعلى بعض الطلةقدرة .1

؛يقدر بعض الطلبة أن يقرءوا النصوص العربية ولكنهم مل يفهموها.2

االكلماتمعىنالطلبةال يعرف بعض.3 ؛اليت يقرءو

لعربية على حسب مواد اقراءة النصوصعلى بعض الطلبةيقدر ال .4

دروسهم؛

العربية.يف البسيطة بعض الطلبة على إجابة األسئلةيقدرال.5

قراءةعلى يف هذه املدرسة طلبةالبناء على الظواهر السابقة أن قدرة 

ولذلك إىل هدف تعليم اللغة العربية املرجو. بعدتصلالعربية ملالنصوص

بتعليم العربية باستخدام بادئ املفيدةالباحث أن يتقدَّم فيها بعض امليتجذب



6

حىت قراءة الكتب العربيةالطلبة علىلرتقية مهارةاملطابقة املخرتعةطريقة التعليم

طريقة الباحث هي والطريقة اليت يقصد استخدامهاالوصول إىل اهلدف املطلوب.

أربع ذه الطريقةدرس الطلبةي. و )Reciprocal Teaching(التدريس التباديل""

ذه الطريقة أن .والتلخيصالتنبؤ والتساؤل والتوضيحاسرتاتيجيات، اي  فيمكن 

عطي املدرس الطلبة الشجاعة، ليجتهدوا يف تعلم اللغة العربية وخصوصا يف فهم ي

املقروء.

الدوافع فى اختيار الموضوع.ب

بالقسم الذي يتعلم فيه الباحث.هذا البحث قد تساير.1

ا ترتبط إرتباطا مباشرا مع مالغةمن أمهية تعليم القراءةى القدرة عل.2 ، أل

وظيفة اللغة.

هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل..3

الوقت وميدان البحث.و اسب بقدرة الباحث على حسب الكلفةمنهذا .4

لزيادة آفاق الباحث عن البحث العلمي ولتطوير املعرفة العلمية..5

مات إىل القراء ومدرسي اللغة العربية عن أمهية املدخل يف تعليم لتوزيع املعلو .6

.وخاصة على مهارة القراءةاللغة العربية
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.هااللغة العربية وتعليملرتقية نوعية تعلم.7

صطلحاتمتوضيح ال.ج

.بقية الشيء أو ما بقي من رسم الشيءالتأثري هو املشتق من أثر مبعىن .1

8حلالة، املذهب، اخلط ىف الشيئ.الطريقة هي السري، ا.2

نشاط تعليمي يأخذ هي )Reciprocal Teaching(طريقة "التدريس التباديل".3

شكل حوار بني املعلمني والطلبة، أو بني الطلبة بعضهم البعض، حبيث 

يجيات الفرعية املتضمنة (التنبؤ والتساؤلألدوار طبًقا لالسرتاتيتبادلون ا

دف فهم املادة املقروءة، والتحكم يف هذا الفهم والتوضيح والتلخيص) 

9.عن طريق مراقبته، وضبط عملياته

الشيئ الذى يصبح أي يرقي أى رفعه وصعده-الرتقية مصدر رقي .4

اإلسرتاتيجي املستخدم و زيادةحماولة لالرتفاع والوالترقية هي 10.جيدا

.للوصول إىل حاصلة التعلم اجليدة

465، ص: دار املشرق: بريوتالطبعة األوىل،،ة واألعالماملنجد ىف اللغلويس معلوف، 8
9 Trianto, Model-Moodel Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, Jakarta: PT.

Prestasi Pustaka, 2007, hal. 96
10 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Curren English, Oxford: Oxford

Univercity Press, hal. 751
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ا عمفهم على قراءة النصوص العربية و قدرةمهارة القراءة هي.5 تفسري أوا

للجملة، واجلمل  أجزاءك. وفهم الكلمات  ييبها السياقكالكلمات يف تر 

11للموضوع.أجزاءكأجزاء للفقرات، والفقرات  ك

المشكلة.د

تقديم المشكالت.1

باألهداف املطلوبة؛اإختيار املدخل التعليمي وطريقته مناسب)1

مع املدخل للحصول على األهداف تناسب استخدام طريقة التعليم)2

املرجوة؛

املطبق يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانويةاملدخل التعليمي)3

.بكنباروالواحدةاإلسالمية احلكومية 

يف تعليم اللغة العربية (تطبيقها وتأثريها لرتقية طريقة التعليم املستخدمة)4

؛بع املهارات لدي الطلبة)أر 

ىعلبكنباروالواحدةاإلسالمية احلكومية قدرة طلبة املدرسة الثانوية)5

العربية؛قراءة النصوص

184، ص: 1977القاهرة: دار الثقافة، ،اساسيات تعليم اللغة العربيةكامل الناقة، ونس و حممديفتح علي 11
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العوامل املؤثرة يف استخدام طريقة التعليم لرتقية مهارة القراءة يف )6

بكنباروالواحدةاإلسالمية احلكومية املدرسة الثانوية

الواحدةاإلسالمية احلكومية املدرسة الثانويةا احملاوالت اليت نّفذ)7

؛لرتقية مهارة القراءة لدي الطلبةبكنبارو

ىف بكنباروالواحدةاإلسالمية احلكومية طلبة املدرسة الثانويةرغبة )8

.القراءةتعلم اللغة العربية والسيما مهارة 

تحديد المشكالت.2

على طريقة التعليم الباحث عن تأثري ولكثرة املشكالت فيحددها 

قدرة طلبة الصف احلادي عشر الديين باملدرسة الثانوية اإلسالمية ترقية 

والطريقة اليت والعوامل املؤثرة فيها.على فهم املقروءبكنبارو1كومية احل

Reciprocalالتدريس التباديل (هي طريقة الباحث استخدامهايريد

Teaching(.

أسئلة البحث.3
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مؤثر )Reciprocal Teaching(التدريس التباديل""طريقةاستخدامهل)1

لصف احلادى عشر الديين ىف اطلبةلديالقراءةترقية مهارة يف 

؟بكنباروالواحدةاحلكومية اإلسالميةاملدرسة الثانوية

التدريس التباديل""طريقة استخدام يفاملؤثرةما هي العوامل )2

)Reciprocal Teaching(الواحدةاحلكومية اإلسالميةاملدرسة الثانويةب

؟بكنبارو

ف البحث وفوائدهاهدأ.ه

أهداف البحث.1

ترقية يف التدريس التباديل طريقةأثر استخدامللكشف عن وجود)1

املدرسة طلبة الصف احلادى عشر الديين ىف مهارة القراءة لدي

.بكنبارو1اإلسالمية احلكومية الثانوية

استخدام طريقة التدريس التباديل ىف يف املؤثرةالعوامل للكشف عن)2

.بكنباروالواحدة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

فوائد البحث.2

الفوائد النظرية)1

حال وعالجا لبعض مشكالت تعليم اللغة العربية..1
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لزيادة افاق الباحث خاصة واملدرسني بشكل عام حول تعليم .2

املهارات اللغوية.

يف  املاجستريشهادة يل شرط من الشروط املقررة لنيل لتكم.3

تعليم اللغة العربية جلامعة كليات الدراسات العليا بتخصص 

السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

طبيقيةتالفوائد ال)2

لالكتشاف عن تأثري استخدام إحدى طرق التعليم للباحث، .1

لرتقية إحدى املهارات اللغوية.

لزيادة املعلومات عن طريقة التعليم الفعالية لرتقية ني، للمدرس.2

مدخلة هلم يف تنفيذ طريقة "التدريس التباديل"و مهارة القراءة

)Reciprocal Teaching.(

م يف قراءة النصوص العربية قراءة صحيحة.3 .للطالب، ملساعد

للمدرسة، أن يكون هذا البحث يساعدها لتطوير عملية التعليم .4

لرتقية جودة التعليم.والتعلم


