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األولالفصل

مقدمة

أ. خلفية المشكلة

إن مهارة القراءة مهارة لغوية تقبلية، لقبول املعلومات من األخرين على النحو الكتايب. 

1والقراءة تغيري الكتابة إىل املعىن.

صوتا. ثانيا، إجياد املعىن من مجيع أوال، تغيري الكتابة;مهارة القراءة تشتمل على الناحتني 

األحوال املرموزة بالرموز الكتابية والصوتية. ونواة مهارة القراءة تقع ىف الناحية الثانية، وكذلك أن 

الناحية األوىل ضرورية أيضا، ألن املهارة ىف الناحية األوىل تشكل الناحية الثانية. وبالرغم على ذلك، 

ما م اللغة.هدفان مطلوبان ىف تعليأ

ا ال متلك الشكل  لة، اجلريدة واملراسلة أل إن صعوبة مهارة القراءة هى قراءة الكتاب، ا

ا مرتبطة باستيعاب  إال القرآن الكرمي. ومهارة القراءة مرتبطة بفهم حمتوى املقروؤ. وهذا يدل على أ

2القواعد (النحو والصرف).

ملقروؤ عند مترين القراءة حىت حمتوى اوينبغى للمدرس أن يعلم ويطور فهم التالميذ عن 

3ب فيها الطالب. وهذه املهارة ميكن الوصول إليها من خالل تزويد املفردات لدى الطالب.غير 

القراءة يف حياة الفرد نافذة تطلعه على الفكر اإلنساين، ومتكنه من االتصال بالثقافات 

م، وميعن الفكر فيما يعنيهالغابرة واملعاصرة، واملعارف  ، فيستوعبهيقلب النظر يف علوم املاضني وفنو

1 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm. 9.
2 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2011, Bandung : Humaniora,

hlm. 150.
3 Ibid., hlm. 151-152.
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وحييط علما مبا يلفته من ومضات العبقريات فيقبس منها رصيدا ثريا، جيول به على خرباته فتنمو 

يف عصوره، وتثمر، ويلتقي مع الفنون يف كل صورها، ومع العلوم يف تطورها وحتليقها. يقرأ التاريخ

ويقف على عربه، ويستضيء بالقرآن يف آياته وأحكامه وتشريعاته وفقهه.

ين عنه سبيل غريه مهما لته يف دراسته، وسبيله الذي ال يعحياة الطالب وسيوالقراءة يف

تقدمت الوسائل السمعية والبصرية املساعدة. ويرى بعض املربني جعلها حمورا يدور حوله كثري من 

. ويرون أن وية والدراسات املختلفة، وأساسا تنبين عليه فروع اللغة وترتبط به سائر املوادالبحوث اللغ

قيمة مدرس اللغة العربية يف مهنته، ومدى جناحه فيها يقاسان مبقدار أثره يف تالميذه، ومتكينهم من 

يستطيعون االطالع القراءة الصحيحة، والقدرة على الفهم الدقيق ملا يقرءونه، وإملامهم باملراجع اليت 

ا الذكر احلكيم يف أول آية،  عليها للتزود من العلوم واملعارف املختلفة. وكفى بالقراءة شرفا أن نزل 

{ قال تعاىل ىف سورة العلق :









{4

والقراءة نشاط ضروري ىف حياة األمم. والقراءة عملية الفهم على النص املقروؤ من خالل 

5استفادة البصر مناسبة باهلدف، وتقام بالقراءة اجلهرية أو الصامتة.

.62-61، القاهرة، ص. 2000طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية والرتبية اإلسالمية،فخر الدين عامر، 4
5 http://www.mtsppiu.sch.id/bahasa-indonesia/metode-pengajaran-membaca, diakses 11

Mei 2013.
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العوامل الىت ال يستطيع إمهاهلا. وكذلك طريقة التدريس ن ملعإن جناح التعلم ال خي

6املستخدمة لتعيني جناح التعلم.

وإحدى طرق التدريس الىت تستطيع أن تساعد عملية تعلم القراءة هى طريقة القراءة. 

ع الدرس أوال، مث يطريقة القراءة هى طريقة كيفية تقدميها تفضل القراءة، يعىن أن املدرس يقرأ مواض

الطالب. بل أحيانا، يستطيع املدرس أن يأمر أحد الطالب لقراءة الدرس ويهتم به الطالب اهيتبع

7األخرون مث يتبعونه.

ور سوليمان وأصدقائه يقرتحون على أن فسأن فرو ۱۹۲۹ومن خالل القرار املكتوب سنة 

القراءة استخدام طريقة التدريس ترتكز على هدف واحد أى هدف حيتاج إليه الطالب. طريقة 

مريك والبلدان األخرى ىف أوربا. لو كانت هذه الطريقة أاملدرسة املتوسطة واجلامعة ىف مستخدمة ىف

بل هذه الطريقة ال ترتكز على مترين القراءة فقط. إن مترين الكتابة والتكلم "طريقة القراءة"تسمى 

يعلم ىف هذه الطريقة ولو كان حمدودا.

لى االفرتاض على أن تعليم اللغة ال يكون متعدد اهلدف، هذه الطريقة مطورة باعتماد ع

8وأن القدرة على القراءة هدف واقعي من حيث حاجة متعلم اللغة األجنبية.

عناصر لغة األجنبية مبدوء من استيعاب واألساس الرئيسي من طريقة القراءة استيعاب ال

الفهم. إن استيعاب طق الصحيح مثمترين النايبدأهىتبسيطة يعىن استيعاب املفردات الاللغة ال

6 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 2011, Pekanbaru : Zanafa Publishing,
hlm. 1.

7 Ahmad Izzan, Op.Cit., hlm. 94.
8 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 2009, Malang : Misykat,

hlm : 52.
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العنصر اللغوي البسيط يعني استيعاب اللغة كليا، ونطق املفردات وتلفيظ الكلمة اجليد الصحيح 

9اجليدة.و أساس رئيسي ألداء القراءة الصحيحة 

حمدودواللعب اللغوى ال 10واللعب اللغوى وسيلة جديدة مستفادة ىف تعليم اللغة العربية.

11لضياع اململ والتعب ىف تعليم اللغة بل  يهدف إىل تكميل املادة اللغوية املعلمة.

إن املدرس يستخدم طريقة القواعد والرتمجة ىف تعليم مهارة القراءة. وأما أحوال تعليم 

" من خالل ج"ولاألصف، مثال ىف الولاألالصفك" ؤ "كالقراءة ىف املدرسة العالية احلكومية

ا الباحثة فهى فيما يلى :املراقبات ا لىت قامت 

.يقرأ املدرس النص ىف بداية التعلم ويأمر الطالب لسماع تلك القراءة. ۱

.يقرأ املدرس ترمجة تلك القراءةمث وبعد أن قرأ املدرس الفقرة األوىل، . ۲

مبساعدة املدرس وهلم وبالتاىل يأمر املدرس أحد الطالب لقراءة الفقرة اآلتية، مث يرتمجون مجاعة . ۳

جرا.

.وبعد أن انتهت القراءة، يشرح املدرس القواعد إمجالية. ٤

يكتب املدرس أمثلة القواعد على السبورة ويناقشون تلك األمثلة وبالتاىل يؤدون التمرين املوجود . ٥

ىف الكتاب املقرر.

من خترجتاك" فأؤ "كىف املدرسة العالية احلكومية اللغة العربية ةوأما خلفية تربية مدرس

وتستخدم الباحثة الطرق .۱۹۹۹نج ىف قسم تدريس اللغة العربية سنة ااجلامعة اإلسالمية بباد

9 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2011, Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, hlm. 194.

10 Abdul wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 2009, Malang : UIN-
Malang Press, hlm. 79.

11 Ibid., hlm. 81.
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دف إىل ابتعاد التعلم الروتيين، ونشاط التعلم مريح، وأصبح الطالب  املتنوعة. فطريقة القراءة 

.لكتب العربيةقدرة الطالب ىف قراءة امتحمسني للوصول إىل هدف التعلم ولرتقية 

كؤك أن املدرس اللغة العربية قد استيعاب ملساعدة الطالب ىف ىف املدرسة العالية احلكومية

) القواعد والرتمجةفهم اللغة العربية استيعابا عميقا وجيدا ىف تعليمها، إما من طريقة التعليم (

لدى واسرتاتيجية والوسائل التعليمية، وإما من املنهاج الدراسى ليكون الدرس سهال و مفهوما 

الطالب. وأما هدف تعليم اللغة العربية ىف هذه املدرسة هي يستطيع الطالب أن يتكلموا باللغة 

ب أن يقرؤوا العربية جيدا، و يستطيع الطالب أن يفهموا كالم املتكلم باللغة العربية، ويستطيع الطال

نصوص اللغة العربية، ويستطيع الطالب أن يكتبوا اللغة العربية كتابة صحيحة.

قدرة الطالب ىف قراءة ولكن هذه األهداف مل تصل إىل املستوى األعلى، خاصة ىف 

ا الباحثة عند عملية التعلم وتعليم القراءة فهي الكتب العربية كما دلت عليه  الظواهر الىت وجد

ى: فيما يل

.بعض الطالب ال يقدرون على نطق األحرف اهلجائية جيدا وصحيحا. ۱

.بعض الطالب ال يقدرون على تعيني األفكار الرئيسية من املقروؤ. ۲

.بعض الطالب ال يعرفون معىن املفردات. ۳

.بعض الطالب ال يقدرون على فهم حمتوى املقروؤ. ٤

طريقة القراءة فعالية"حتت املوضوع : بناء على البيان السابق تتجذب الباحثة للبحث 

المدرسة العالية بقدرة الطالب فى قراءة الكتب العربية بتكارية لترقية بلعبة القراءة اإل

."قة كمبارمنطبكؤ كالحكومية
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ختيار الموضوعإافع فى و ب. الد

قدرة الطالب إحدى الطرق الىت تستطيع أن ترقى منبتكارية، اإللعبة القراءة بطريقة القراءة نإ. ۱

. وهذه الطريقة متلك املزايا من الطريقة األخرى، منها :ىف قراءة الكتب العربية

يستطيع الطالب أن يقرأوا قراءة بالطالقة ويفهمون القراءة األجنبية فصيحة وجيدة..أ

األجنبية مناسبا بقاعدة القراءة الصحيحة.يستطيع الطالب أن يستخدموا تنغيم قراءة اللغة .ب

ومن خالل ذلك التعلم يستطيع الطالب أن يرتمجوا الكلمات أو فهم الكلمات األجنبية .ج

حىت تصبح معرفة الطالب وفهم الطالب قوية.

هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.  ۲

م بتكارية ىف عملية التعلم وتعليالقراءة اإللقراءة باستخدام لعبة تنبغى للباحثة أن تتعمق بطريقة ا.۳

.ة املدرسةحاللغة العربية ألن الباحثة مرش

صطالحاتج. توضيح اإل

اجلودة والوقت) احملصول عليه. وكلما ارتفعت و لية هي مقياسة حتقق مدى (الكميةالفعا. ۱

12املئوية احملصولة عليها ارتفعت فعاليتها.

لتنفيذ اخلطة املصنوعة داخل النشاط الواقعي واملمارسة كيفية مستخدمة هي  طريقة . ۲

13للوصول إىل هدف التعليم.

12 Danfar, Definisi/Pengertian Efektifitas, 2009,
http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/, diakses 11 Mei 2013
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دف إىل مترين الطالب ىف القراءة وإجابة السؤال هي بتكارية عبة القراءة اإلل. ۳ لعبة 

14باالعتماد على النص.

حتليله داخل مهارة القراءة هى قدرة على التعرف وفهم حمتوى الرموز املكتوبية بالتلفيظ أو . ٤

15القلب.

د. المشكالت

تقديم المشكلة. ۱

غري الطالقةضعيفة و الطالب مازالت لدى قراءة المهارة .أ

بعض الطالب ال يقدرون على تعيني األفكار الرئيسية من املقروؤ.ب

بعض الطالب ال يقدرون على نطق األحرف اهلجائية جيدا.ج

الطالب ال يفهمون حمتوى املقروؤبعض.د

المشكلةتحديد . ۲

فعالية طريقة "ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث فتحدد الباحثة للبحث عن 

ملدرسة العالية احلكومية  باقدرة الطالب ىف قراءة الكتب العربيةبتكارية لرتقية لقراءة بلعبة القراءة اإلا

ك".ؤ ك

13 Zulkifli, Op.Cit, hlm. 5-6.
14 M. Khalilullah, Op.Cit, hlm. 123.
15 Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 143.
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تكوين المشكلة. ۳

فتكوين مشكلة البحث : هل طريقة ةبالنظر إىل خلفية املشكلة وتقدمي املشكلة السابق

املدرسة العالية بقدرة الطالب ىف قراءة الكتب العربيةبتكارية تستطيع أن ترقى لقراءة بلعبة القراءة اإلا

؟كؤكاحلكومية

ه. أهداف البحث وفوائده

هدف البحث. ۱

بتكارية لرتقية لقراءة بلعبة القراءة اإلوهذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية طريقة ا

.كؤكاملدرسة العالية احلكوميةبقدرة الطالب ىف قراءة الكتب العربية

فوائد البحث. ۲

قدرة بتكارية عسى أن تكون مرتقية لقراءة بلعبة القراءة اإلللطالب، طريقة ا.أ

.الطالب ىف قراءة الكتب العربية

عسى أن تكون معلومة بتكارية لقراءة بلعبة القراءة اإلللمدرس، ومن خالل طريقة ا.ب

.لدى املدرس الستخدامها يف تعليم اللغة العربية والسيما تعليم القراءة

ة للدرجة األوىل ىف يشرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعلتوفرللباحثة، .ج

قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

رياو.اإلسالمية احلكومية 


