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الفصل األول
المقدمة

خلفية المشكلةأ.

ناضجةقادرة على أن تعيشبشكل مستقل لتكونالتعليم هوعملية تغيريسلوك الطالب

ا فياألفراد يف بوصفه عضوا يف و  تمعفيالبيئة الطبيعيةاحمليطة  ومن املزيد من التعليم . هبيئتا

أكثر نضجا و ليس تنحصر الرتكيز يف عملية التدريب الشخصية الطالب شاملة حىت يصبحون

.1يف التنمية الفكرية فقط

العربية هي الدروس األساسية اليت مادة اللغةفيمجال التعليم خصوصافياملدارسثناوية 

من حيثالفهم املواد. اللغةهي أداةاالتصال املستخدمة من تواجه أي صعوبات الطالب 

ولذلك فمنالطبيعي أنالناسفيبعض .تهماللغة هي الطريقة لإلتصال يف بيئ.يف العاملقبألميجموعة 

تمعاتال ميكن أن تمعات األخرىيا التواصل بشكل همميكنومع ذلك، يف بيئة مماثلة، .عرفلغاتا

ثم اللغة تطلق بشكل عام.بيئتهوسيلة لالتصالبني الفرد و يف األساسيةهذا يشري إىل أناللغةجيد. 

2.يف اللفظ و الكالم

مناللغةالدولية إحدى منالعلوم التيلها دور هام. بالللغة العربيةإحدىاللغة العربيةهي 

ر العلوم, ياللغة العربية هلا دور مهم يف تطو .  3يف اجلامعات املختلفة يف الغربيةالتيتمت دراستها
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أهداف تحقيق للتطلب أساليبمناسبة تيف دراسةاللغة العربية، ولذلك.التعليمو التكنولوجي

.4هممناحلصول علىأهدافيمكنهمالتيدريبلتوجيهالطالبفي عملية التيةهيالطريقةميالتعلو .يةميالتعل

هداية املبتدئني عالية درسة الىن مباالثطالب الصفاجلدير من النظر يوجد بينمنو 

جهود معامل و أساتيذ . وقد بذلت هي مادة مملأن اللغة العربيةبيزعموناإلسالمية مسوكوت

الطريقة املعتادة للمعلم .ميكنهم احلصول هذه الدراسة اجليدةاملخصصة يف تقدمي الدراسة حىت

املعلم هو أكثر نشاطا يف و إنشائي و حفظي هو من علمهم ويف تسليم مذكرات حماضرات

و ال يسألون به يف .و هذا من أسباب تركيزهم عندما شرح املعلم ال يهتمون بهم.يأنشطة التعل

ا شرح معلمهم، دل علي أن هذه املادة صعب و ممل عدم فهمهم به. عدم تركيزهم بسماع م

خصوصا هلم من ال يعرفون كيفية قراءة اللغة العربية.

اللغة الكتبقراءةفيلتحسينالكفاءةالطالبلهذه املشكلةجيب أن تكوحنإذا نظرنا

من ، وميفياملشاركة فيالتعلاملعلومات اليت حصلن به الكاتب هنا عدم إفتقار الطالب.العربية

باستخدام أسلوب يممشاركة الطالب يف عملية التعلاإلختيار اليت ميكنها القيام به زيادة

م.ييف عملية التعلانشطأكثراخلاصة اليت يتطلب من الطالب على القيام بدور

يدافع القراءة والكتابة، هاراةمله إيلاهتماميلةقلقواعد والرتمجةلالطريقة قناعة إليعدم ال

انتشر أفكار معامل اللغوي أن تعليم اللغة يف ذلك الوقتو .للعثور علىطرق جديدةويمعامل اللغ

أصحابهأستاذكوملانولذلك. و 5األجنبية ألهداف إيل مجيع املهارات ال ميكن حصوهلا

اليت أكثر احتياجا بأهداف واحدالتدريسطريقةاستخدامباقرتح1929سنةكتوبفي مهاملفيتقرير 
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و هذه تستخدم،"قراءةالطريقة "هيطريقةهذهمث يسمى.القراءةهو مهاراةو بالطالب

في مجيع أحناء الواليات املتحدة والبلدان األخرى يف أوروبا. على فياملدارس الثانوية والكليات

قراءة" ال يعين أن التعليم والتعلم األنشطة تقتصر على قراءة الالرغم من أن يسمى "طريقة 

.6ابة والتحدث التدريبات على الرغم من أن نسبة حمدودةالتدريبات.  تعطى أيضا الكت

، وقد مت تطويرهذا األسلوبعلى أساس افرتاضوميكنأنتدريس اللغةال تكومنتعددة األغراض

.القدرة على القراءةهواألكثر واقعيةمن حيثاحتياجامتتعلمي اللغةاألجنبيةأن و 

استخدام فعالية" على ما ثبق ذكرهفأرادت الباحثة أن تقوم بالبحث عن 

في تعليم اللغة العربية لدى طالبمهارة القراءةلترقية بلعبة تكوين الجملالقراءةطريقة

الفصل الثانى بالمدرسة العالية هداية المبتدئين اإلسالمية سموكوت بمركز بوالو مرباو 

"بمنطقة كبوالوان مرانتى 

حاتتوضيح اإلصطالب .

هناك بعضاملصطلحات ف،يف هذا البحثلسهولة الفهم و جتنب عن األخطاء

:، وهيالتيتحتاج إىل تأكيد

فعالية هو مقياس مبينا مدى اهلدف (الكمية والنوعية والوقت) ويتحقق. حيث بلغت .1

7نسبة حتقيق اهلدف، وارتفاع فعاليتها.

هي تقدمي املادة حتت املوضوع املخصص بالقراءة, معلم يقدمهم بقراءة لطريقةقراءةا.2

8وينبعه الطلبة.املوضوع, 

6Ahmad Fuad Effendy, Ibid, h.41
7Hidayat, 1986
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9.فعاليةالىت جتعل التعليمعبة هي وسيلة التعليماللاللعبة .3

مهارات القراءةلدى قيةاليت أثريت فيهذا املصطلح هولرت .هيزيادة أوحتسنيرتقيةال.4

.الطالب

10مهارة القراءة هي تعلم القراءة..5

ج. المشكلة

تقدمي املشكلة. 1

:اليت ذكرت من قبل فقدمت الباحثة املشكالت اآلتية نسبة للمشكلةبا

صعوبةالطالب يف فهم املادة.أ

ضعف قدرة الطالب علي قراءة نصوو العربية ب. 

قليلة تدريب علي قراءة نصوص العربيةج.  

. حتديد املشكلة2

" فعالية حدد الباحثة إيلتاليت ذكرت من قبل فبانسبة للمشكلة

استخدام طريقةالقراءة بلعبة تكوين اجلمل لرتقية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لدى 

طالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية هداية املبتدئني اإلسالمية مسوكوت مبركز بوالو مرباو 

".مبنطقة كبوالوان مرانىت 
8Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya,

Yogyakarta. Teras. 2009. H.72
9Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Aktif, Semarang Need’s Press, 2009 hal

144.
10Imam Makruf, OP Cit h.109
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ةتكوين املشكل.3

استخدام فعالية كوين هذه البحث هو كيف بانسبة إيل خلفية املشكلة فت

طريقةالقراءة بلعبة تكوين اجلمل لرتقية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب 

الفصل الثاىن باملدرسة العالية هداية املبتدئني اإلسالمية مسوكوت مبركز بوالو مرباو مبنطقة  

.كبوالوان مرانىت 

هو فوائدالبحث أهداف .د

هي ملعرفة فعالية استخدام طريقةالقراءة بلعبة تكوين اجلمل لرتقية مهارة البحثأهداف .1

القراءة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية هداية املبتدئني 

.اإلسالمية مسوكوت مبركز بوالو مرباو مبنطقة كبوالوان مرانىت 

فوائد البحث.2

:ما يليهي كلإلفادةهذه الدراسة

علما للمدارس يف ترقية التعليم و الرتبية، للمدرسةأ.

كلمعلوماحتول استخدامطريقة التدريسلرتقيةقدرة الطالب،  للمدرس.ب

لزيادة معا رف ومهارات ىف التعلم اللغة العربية .،للباحثة.ج


