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الفصل األول

أساسيات البحث

خلفية البحث .أ
الستيعاب علم اللغوي ومهارة اللغة العربية  أغراض تعليم اللغة العربية هي

كاملطالعة، واحملادثة، واإلنشاء، والنحو والصرف حىت حيصل الطالب على املهارات 
1األربعة منها مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

فيظ أو حتليله مهارة القراءة هي قدرة على تعرف وتفهم حمتوى الرموز املكتوبة باتل
داخل القلب. القراءة هي وسائل اإلتصال بني القارى والكاتب، فيها ناحية معرفّية بني 

لغة اللسان ولغة الكتابة. 

ا ليست إلستيعاب املعلومات فقط ولكن  القراءة هي عملية مهمة يف احلياة، أل
الفكر اإلنساين، القراءة يف حياة الفرد نافذة تطلعه على2لتوسيع العلم ولغة اإلنسان.

3ومتكنه من االتصال بالثقافات واملعارف.

القراءة ذات أمهية كربى يف حياة اإلنسان منذ القدم، وازدادت أمهيتها يف هذا 
العصر بسبب التطور العلمي والتكنولوجي، وتفجر املعرفة يف مجيع جماالت احلياة، 

ددة لنقل املعرفة، حيث البد له فاإلنسان ال يستغين عنها بالرغم من وجود الوسائل املتع
1Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa  Arab, Yogyakarta: Aswajaya Pressindo, hal 8
2Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran
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من توسيع دائرة معرفته فيما تقدمه هذه الوسائل فالقراءة مفتاح كل معرفة يف مجيع 
التخصصات، ومنها تستمد عناصرها بقية فنون اللغة، ويكفي القراءة أمهية، أن أول 
خطاب من اهللا سبحانه وتعاىل إىل رسول رب العاملني صلى اهللا عليه وسلم، أفتتح 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ بكلمة اقرأ، يف قوله تعاىل 
4). 4- 1( سورة العلق وربك األكرم الذي علم بالقلم)

اذن، القراءة مهمة جدا يف حياة اإلنسان. القراءة مفتاح العلم، من يكثر القراءة 
فينال علوم و خربة واسعة. 

م على استيعاب مهارة القراءة.  جناح الطالب يف عملية التعليم يتعلق بقدرا
ومهارة القراءة ضرورية جدا يف هذا الزمان احلاضر يف عدة ناحيات احلياة. وهذه املهارة 
دف إىل فهم عدة املعلومات املتضمنة يف عدة التأليفات، وحياول القارء لفهم 

طالب الذى ال يستطيع أن يقراء جيدا سيشعر صعوبة املعلومات املتضمنة يف النص. ال
يف التباع عملية التعليم لكل الدرس والدرس اللغة العربية ايضا. فبذلك البد على املدرس 

5يهتم تعليم القراءة للطالب باهتماما كبريا. 

فبذلك، وظيفة املدرس تكوين عملية 6هدف تعليم القراءة لينّمي مهارة القراءة.
وسيلة التعليم. طريقة التعليماءة خربة مرحية للطالب يلزم املدرس أن يستخدمتعليم القر 

57، ص، 2003، مكتبة التوبة، شارع جرير، طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراهيم اخلطيب، 4
5Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op cit,  hal 67

6Ulin Nuha,Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta:DIVA Press,
2012, hal 110
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التعليم لسهولة تقدمي مادةالطريقة هي  وسيلة اليت تستخدمها املدرس عند 
.7الطالب يف الفهم و اإلستيعاب الدرس باجليد و املمتع

ما تستخدم إللقاء املعلومات من املرسل إىل مقبلها حىت تستطيع أن الوسيلة هي
يج الفكرة واإلحساس واإلهتمام ورغبة الطالب عند عملية التعليم.  

ا الباحثة يف املدرسة املتوسطة اإلسالميةبناء الدراسة التمهيدية الىت قامت 
اللغة العربية خريج من ةدرستراتق رومبيو جايا أن املمؤسسة تنمية  األمة اإلسالمية

ا تطلبة ا املدرستقسم تدريس اللغة العربية، وعملية تعليم القراءة الىت قام أ
املدرسة الطالب ليرتمجوا النص يف القراءة مث تأمر املدرسة الطالبني ليقومني امام الفصل، 

الطالب حلفظ النص احدمها يقرأ النص يف القراءة واألخر يرتمجه. أحيانا، تأمر املدرسة 
وسيلة البطاقة مرة واحدة يف تعليم القراءة، ولكن مازالت ةاملدرسيف القراءة. استخدمت

األمة مؤسسة تنمية املتوسطة اإلسالميةيف املدرسةمهارة القراءة لدى الطالب 
تراتق خفيضة.اإلسالمية

ا الباحثة يف املدرسةبناء املتوسطة على املالحظة التمهيدية الىت قامت 
تراتق وجدت الباحثة الظواهر التالية: األمة اإلسالميةمؤسسة تنميةاإلسالمية

بعض الطالب بطيء يف قراءة الدرس اللغة العربية. .1
كثريمن الطالب مل يستطيعوا أن يفهموا املعىن املتضمن يف النص فهماً جيداً. .2
فكرة الرئيسية يف القراءةيبحثوايستطيعوا أن بعض الطالب مل.3

7 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung:Humaniora, 2011),
hal. 72.
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بعض الطالب مل يستطيعوا أن جييبوا األسئلة عن القراءة يف اإلمتحان والكتاب .4
إجاباً صحيحاً. 

بالنظر إىل الظواهر السابقة، نعرف أن مهارة القراءة لدى الطالب يف املدرسة
تراتق مل حتصل على أهداف تعليم مؤسسة تنمية  األمة اإلسالميةاملتوسطة اإلسالمية

اللغة العربية، معىن هذا أن عملية التعليم مل يكن جيدا. 

وسيلة البطاقة الومضية يف عملية طريقة القراءة بتريد الباحثة أن تقوم جتريىب
وسيلة البطاقة الومضية فعال او غري فعال لرتقية مهارة القراءة بطريقة القراءةالتعليم، هل
، تراتقمؤسسة تنمية  األمة اإلسالميةاملتوسطة اإلسالميةيف املدرسةب لدى الطال

طريقة استخدام" فعاليةفتحرتص الباحثة أن تقوم بالبحث العلمى حتت املوضوع
لترقية مهارة القراءة لدى الطالب ) Flash Card( ةالبطاقة الومضيوسيلة بالقراءة

تراتق رومبيو تنمية  األمة اإلسالميةمؤسسة المتوسطة اإلسالميةفي المدرسة
جايا".

مشكالت البحث .ب
مؤسسة املتوسطة اإلسالميةإستخدام وسائل يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة.1

. تراتق رومبيو جاياتنمية  األمة اإلسالمية
يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة ةعوامل الذي يؤثر استخدام وسيلة بطاقة الومضي.2

. تراتق رومبيو جايامؤسسة تنمية  األمة اإلسالميةاملتوسطة اإلسالمية
الرتقية مهارة القراءة لدى الطالب بوسيلة بطاقة الومضية يف تعليم اللغة العربية. .3
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ة لرتقية مهارة القراءة لدى وسيلة البطاقة الومضيبطريقة القراءةاستخدامفعالية.4
تراتق األمة اإلسالميةمؤسسة تنمية اإلسالميةاملتوسطة يف املدرسة الطالب

.  رومبيو جايا
. حدود البحث ج

لكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث حتدد الباحثة للبحث عن " فعالية 
)(ةة الومضيوسيلة البطاقبطريقة القراءةاستخدام Flash Card لرتقية مهارة القراءة لدى

تراتق رومبيو "مؤسسة تنمية  األمة اإلسالمية"املتوسطة اإلسالميةالطالب يف املدرسة
جايا".

أسئلة البحثد.

طريقة استخدامهل"البحث:البحث فتكوين اسئلةالباحثة حدودبعدما قدمت
)ية وسيلة البطاقة الومضبالقراءة Flash Card ) فعالية لرتقية مهارة القراءة لدى طالب

تراتق رومبيو مؤسسة تنمية  األمة اإلسالميةاملتوسطة اإلسالميةاملدرسةالصف الثاىن يف 
جايا؟" 

ه. أهداف البحث 

وسيلة بطريقة القراءةاستخدامملعرفة فعالية": هوهدف من هذا البحثواأل
لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب الصف الثاىن يف املدرسة)Flash Card(البطاقة الومضية

"تراتق رومبيو جايا." مؤسسة تنمية  األمة اإلسالمية"املتوسطة اإلسالمية
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أهمية البحث و. 

املتنوعة لرتقية عملية التعليم يف الصف. يةمعرفة وسيلة التعليم.1
مهارة لرتقيةكيفية استخدام الوسائل التعليمية علومة ملدرس اللغة العربية عن  امل.2

. لدى الطالبالقراءة 
وسيلة التعليمية املناسبة يف ترقية و طريقة التعليميةمهمة للباحثة عنمعلومة .3

مهارة القراءة لدى الطالب. 
زيادة خزينة علمية يف مكتبة قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم .4

جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 

مصطلحات البحث.ت
املوضوع، فُتوضَّح الباحثة املصطلحات املوجودة فيه: إلجتناب األخطاء يف فهم 

8النافذ، املؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج،هيالفعاليةمعىناملنجد أنيفجاء.1

درجة ممكنة من ل هو التعليم الذي يؤدي إىل أقصىويقصد بالتعليم الفعا
التعلم بأقصر الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع احلصول على أكرب قدر من 

.9املكاسب الرتبوية األخرى

. 952، ص. 1986، دار املشرق: بريوت، املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف، 8
- 31،  ص. 1982رياض:اململكة العربية السعودية، أسالب تدريس اللغة العريبة، حممد علي اخلويل،9

32.
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وسيلة التعليم هي كل ما يستخدم إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل .2
10هدف (مرسل إليه). 

التعليم لسهولة تقدمي مادةالطريقة هي  وسيلة اليت تستخدمها املدرس عند .3
.11الطالب يف الفهم و اإلستيعاب الدرس باجليد و املمتع

وهي عبارة عن قطعة من الكرتون أو الورق املقوى، البطاقة الومضية هي.4
12. سنتيمرتاً 15x2بوصة أو 8x6ترتاوح مساحتها بني 

إحدى املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية لغري مهارة القراءة هي.5
ا. 13الناطقني 

2، ص، 1995، ماالنج، إكيب ماالنجالوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري، 10
11 Ahmad Izzan, Op.Cit. hal. 72.

206، ص. 2008، اخلرطوم: الدار العاملي تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهللا، 12
95، ص. 2008، اخلرطوم: الدار العاملي تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهللا، 13


