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الفصل االول

المقدمة
خلفية المشكلة.أ

ا  ا كّل قوم عن مقاصدهم. الّلغة العربية هي الكلمات اّليت يعّرب  الّلغة هي ألفاظ يعّرب 

ا قد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القر  ّ ن العزيز واألحاديث آالعرب عن أغراضهم. إ

ّلذان كتبا ل. وهذان مصدرا تعاليم اإلسالم ا1ظومهاالّشريفة وما رواه الثّقات من منثور العرب ومن

2بالعربية.

تلك اللغة اليت حيتاج إليها كل ا القرأن الكرمي وهي اللغة اليت نزلربية هيإن اللغة الع

و3مسلم ليقرأ أو يفهم القران الذي يعتمد عليه املسلم يف فهم األوامر والنواهي وألحكام الشرعية.

حضارة تعليم اللغة العربية هو ملعرفة معينة، إّن هدف للغة األجنبية.هلا أهدافااللغة العربية هى 

االستماع، و القراءة، و والكالم, ومهارة أ ربع املهارات اللغة العربية فإمنا أكثر منها للتقوية 

.4الكتابة، ىف اللغة العربية.

7ص: . جامع الدروس العة العربيةشيخ املصطفى العالييىن, 1
2 K.H. Moch.Anwar, IlmuNahwu: TerjemahanMatan Al-JurumiyahdanImrity, Bandung:

PT SinarBaru. 1990.
.20-19، ص، 1982ب التدریس اللغة العربیة، ریاض المملكة العربیة، محمد على الخولى، اسال 3

4Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Misykat, Malang. 2004.
hal. 24
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يف تاج اىل احتمام كبري. حنن حنيف حياة املسلمنيتلعب دورا مهما جد دور اللغة العربية 

نوية او ىف املدرسة  العالية ثاعلم اللغة العربية يف املدرسة التاما.يف املؤسسة احلكوميةهاتدريس

قدرة  عن مهارات اللغة األربعة, مهارات اللغوية هي القدرة على التالميذمتكن الذيالتعلم 

واملهارات اللغوية األربعة هي مهارة استخدام اللغة كوسيلة من وسائل االتصال او الكتابة،  

بعضا. يف حتقيق هابعضالقاملهارات األربعة املذكورة, تتعهذه االستماع والكالم والقراءة والكتابة.

فردات و النحو واحملادثة واألهداف التعلمية التقان اللغة السلمية اليت تستمل على إستيعاب امل

ن انشطة التعلم لدى اإلنسان منذ زمان قدمي اىل اليوم هي نشاط مةالقراءة و الكتابة. القراء

. تلفةاملخعوامل الاخلاص. القراءة عملية تتعلق بكثري من 

حتدد هارة، ألن املاللغة العربية أو األجنبيةيف تدريسخاصة مستملة مهارةهنك 

5مضمون وكيفية تدريس هذه اللغة.

القراءةمهارةو قواعد والرتمجة، الهارةمهنك طرق خمتلفة يف تدريس منها او لكل منها

6االنتقئية.هارةاملسفوية و الالسمعية هارةاملو 

5 Sumardi Muljanto, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjaun Segi Metodologi,

Jakarta : Bulan Bintang, 1974. Hal. 7

6. Imam Makruf Op. Cit. h. 49-53
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هارةاملري املستوى دائما, ولكن املدخل و أو املدخل قد إستخدمهما املدرس ىف تعبهارةامل

و إذا ذكرت هناك إفرتاض يكون أساساهلا," البد أن يكونهارةإذا ذكرت "املمتفرقتان. و 

. املدخل هو اإلفرتاض 7او مشروع املادة و تقدميهامهارة" يلزم أن يكون على تصّور "املدخل

, ة الىت تتعلق بتقدمي املادةاجلمعيهى اخلطةهارةاسبة احلقيقة اللغوية, و عملية تعليم اللغة. املمبن

8عّني املدخل املمؤسس على 

ة اللغوية, على أن يقوموعرض املادختيار وتنظيمهى عبارة عن خطة عامة الهارةاملو 

هذه اخلطة حبيث ال تتعارض مع املدخل الذى تصدر عنه و تنبع منه, وحبيث يكون واضحا أن 

.9شيئ إجرائىهارةاملدخل شيئ مبدئي و امل

م لن إن اهلدف من التعليم والتعلّ التعليم هو إرشاد التالميذ ملواجهة عملية التعليم. 

التدريس كعنصر مهارة. و هارةره، ومن هذه العناصر جمموعة من امليتحقق طاملا مل يتم الوفاء بعناص

من هذه العناصرله دور التقل أمهيته عن العناصر األخرى ىف عملية التعليم والتعلم.

:املستخدمة عادة من قبل املدرسني ىف التعليم هيهارةمن هذه الطرق املذكورة فامل

7. Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat,
2004, hal. 9.

8 Ibid., h. 29.
1980-1405, مكة املكرمة :جامعة أم القرى , تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممد كامل الناقى. 9

46فحة. م, ص
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لفصل يستخدم اللغة العربية من البداية حىت النهاية ىف املباشرة هي املدرس يدخل اهارةاألوىل: امل

املباشرة هي أفضل ىف هارةالعملية التعليمية إال ىف حالة االضطرار. من حيث املبدأ فامل

.تدريب مهارة اللسانالتالميذمتكن هارةتدريس اللغة العربية، ألن من خالل هذه امل

القواعد مهارةالقواعد والرتمجة. مهارةإنضمام بني ارةهالقواعد والرتمجة، هذه املمهارةالثانية : 

تم برتمجة مهارةتؤكد على احلفظ وأنظمة القواعد النحوية وكلمات معينة. أما  الرتمجة 

.القواعد والرتمجةمهارةالقواعد والرتمجة يعرف باسم مهارةوإنضمام بني القراءة

. أن يقراء املدرس املواد الدراسية مث القراءةسية بكيفية ة وهي عرض املواد الدرااءالقر مهارةالثالثة : 

بفرح التالميذدف إىل تعليم مهارات القراءة العربية ويشعر هارة. هذه املالتالميذيكررها 

عن ما يقرأه ويستطيعون أن يشريوا إىل اجلمل الصحيحة والكتابة ويستطيع املدرس أن 

أن يقرأ املدرس املواد هارةث. واستخدام هذه املأن يصححوا الكالم ىف حتدالتالميذيأمر 

أن يقرءوا التالميذبأن يالحظوا قراءة املدرس وبعد ذلك أمر التالميذالدراسية ويأمر 

.النصوص املقروءة واحدا فواحدا
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وذلك السمعية الشفويةمهارة. نشاط التعليم والتعلم باستخدام السمعية الشفويةمهارةالرابعة : 

الشفوي باستخدام منط املدخلهارةالشفوي. عالمة خاصة من املاملدخلباستخدام 

ليل تركيب توجيها على حاصل حتالسمعية الشفويةمهارةاملمارسة أو تقليد وتذكري. حتقق 

ولغة اهلدف الىت يدرسها طالب ومعرفة اجلملة املفيدة التالميذلغة أم اللغة واملقارنة بني 

املدخلموا اللغة اجلديدة ىف دروسهم باستخدام التدريب أفضل الىت البد أن يدرسوها ويلز 

وها ىف واد الدراسية الىت وجداملأن يقلدوا ويذكروا أو حيفظوا التالميذالشفوي. جيب على 

واد الدراسية املالبد أن يعطى السمعية الشفويةمهارةخدام تنشاط التعليم والتعلم باس

10ة الصعبة.واد الدراسياملالسهلة واملدرجة إىل 

نوية ثااملدرسة اليفتعليم اللغة العربيةتحقيق اهداف لىاصةاخلهارةمن اساس ليس امل

القراءةمهارة يف تعليمالقراءةمهارةتستخدم املدرس تعليم اللغة العربية دار القرأن كمبار يف 

انوية دار القرأن  ثاليف املدرسةالقراءةمهارة. مع تنفيذ هارةاملتلكاجيابية من ويأخذ على سكل 

واأن يقرأواالنص العريب بشكل صحيح حىت يستطعأواقر يأن التالميذأن يستطيعهناكمبار 

10 Rosita. Metode Yang Biasa Digunakan  Dalam Pengajaran Bahasa Arab. 2008
[online] Available: http://masdied.blogspot.com/2008_06_01_archi ve. html. [12 April 2011]
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تؤثر هذا والتالميذهاعر شييتتنوعة الاملالة احلالباحثدوجلك اذلوالعربية. كتب الوامويفه

ظهر إىل حل أو خمرج.الذي حيتاج اىل التعامل جبد  وكذلك ميكن أن تلى عملية التعلم ع

من ذلك التالميذ بصحيص", يبتدريب القو يبدأو فهمالنص قراءة قال بدري " ال

التعبري ساعد التالميذ يف تقراءة اجلهرية المتة الن اقراءة الصالقراءة اجلهرية قبل الاىل ونحيتاج

.الثفوى

من عناصر اللغة تبدأالقراءة يعين قدرة اللغة االجنبية مهارةذلك يعترب ان اساس ل

. قدرة على عناصر اللغة االصغار سوف االصغار يعين املفردات بيبداء من قول الصحح مث فهم 

تكون اىل قدرة اللغة كفية, اما قول الكلمة بصحيحة و جيد هي اساس االول قراة اجليدة و 

11الصحيحة.

مهارةةسدرّ املتامستخدن قد االثانوية اإلسالمية معهد دار القرأو أما ىف املدرسة 

لتعليم جلامعة سلطان شريف من قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية واوهي خترت منالقراءة,

ىف مادة اللغة العربية, و لكن اجليدة نتيجة الواجبة املنزلةنتيجة الينالواالتالميذ أنترجى منقاسم 

.مازالت ضعيفةربيةلعيف مادة اللغة اواملدرسةنتيجة الواجبة املزيلية 

11 Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Remaja Rosda Karya
2011: .h 193-194
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ا الباحث ىف املدرسة الثانوية مبعهد وجد الباحث الظواهر ىف الدراسة التمهدية الىت ققد ام 

كما يليدار القراءن

املعلمةالقراءة مادة شعرون لصعبة لفهم بعض الطالب ي.1

الدرسعندما شرح املدرسبعض الطالب ميزحون .2

التامةهارةطوات املخبيقماملدرس مل .3

التاليةالطالب املادة جيربمدرس اللغة العربية ال .4

.70يعىن معيار النجاح األدىن ملادة اللغة العربية جناح التعلم ال يصل إىل .5

تطبيق"للبحث حتت املوضوعالباحثجذابوالظواهر السابقة، بناء على خلفية املشكلة  

"ن  كمبارية اإلسالمية مبعهد دار القرأانو القراءة ىف تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثمهارة

الدوافع  إلختيار الموضوع.ب

.مهمة يف عملية التعليمهارةملهذه املشكلة مهمة لبحث ألن استخدام ا)1

عرفت كتابة هذه املشكلة مل يبحث من قبل )2

.املوضوع الذي يبحث مناسب مبحل علم الباحث ويستطيع لقيام به)3

اصة يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية أحد وخبث مل يقم ببحثهذا البح)4

.والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم االسالمية احلكومية رياو
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توضيح اإلصطالحاتج.

توضيح اإلصطالحات كما يايل: يقدم الباحثلكى ال حيدث اخلطاء يف فهم املوضوع، 

منتظم, أي جزء واحد هي خطة شاملة فيما يتعلق بتقدمي مواد اللغة على أساسهارةامل.1

12ىف مقابل اآلخرين , وكلها ترتكز على النهج الذي مت اختياره

املدرسالبقراءة. يعين  بدأتبدأ منبطريق ةواد الدراسيامليستعمل بمهارةهيالقراءةمهارة.2

اأن يأمر التالميذ مباشارة ليقرأو التالميذ. بل املدرس  يستطيع هواد القراءة مثّ يتبعمأن يقرأ

13. ااخر وامواد الدرس ويهتم

تعليم هو مساعدة شخص على أن يتعّلم كيف يؤدي شيأ ما أو تعليمات أو توجيه ىف ال.3

14دراسة شيء ما تزويد باملعرفة أو دفع إىل الفهم واملعرفة.

12 Azhar Arysad. Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya. Needs Press. Semarang:
2009, hal. 19

13 Drs. Zulkifli. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konvensional dan Kontemporer
Pekanbaru: Zanafa Publising:2011. h. 87

28دار النهضة. بريوت: صفحة.  أسس تعليم اللغة العربية و تعليمها. دوجالس بردن.  14
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د. المشكلة

كلةتقديم المش.1

كما يلي:هذا البحث  كما شرح الباحث ىف اخللفية, أن املشكلة ىف 

ملية التعليم ؟واد يف عاملاملدرسة تلقيكيف .أ

يف عملية املدرسةاليت يستعملهاهارةجذايب املعمل املدرسة ليكون التالميذ ماذا ت.ب

التعليم؟

صحيحة؟قراءة ون ماذا يعمل املدرسة ليكون التالميذ يستطيع.ت

؟ىف تعليم اللغة العربيةصحيحةالالقراءة مهارةتطبيقكيف.ث

تحديد المشكلة. 2

ها الباحث يف هذا املوضوع كثرية فال ميكن ان يبحث كلها, ملشكلة اليت وجدا

يف املدرسة الثانوية القراءة ىف تعليم اللغة العربية مهارة تطبيقالباحث عن  " افحدده

.  كمبارالقرأنمبعهد دار اإلسالمية

تكوين المشكلة.3

أما تكوين املشكلة من هذا البحث كما يلى:

مبعهد دار اإلسالميةيف املدرسة الثانوية القراءة ىف تعليم اللغة العربية مهارةتطبيقكيف

.؟كمبارالقرأن



10

البحث وفوائدهأهداف.ھ

البحثأهداف. 1

مبعهد دار اإلسالميةيف املدرسة الثانوية القراءة ىف تعليم اللغة العربية مهارةتطبيقملعرفة

.كمبارالقرأن

. فوائد البحث2

.كمبارالقرأنزيادة خزانة معلومات مدرسني اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية دار لأ)

مهارةتدريس اللغة العربية عن تنفيذ معلومات الباحث كالطالب يف قسم لزيادة خزانةب)

القراءة.

قسم تدريس رة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف لتكميل شرط من الشروط املقر ج) 

العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية اللغة 

رياو.


