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الفصل األول

ةالمقدم

خلفية المشكلة.أ

تعلم اللغة األجنبية أى اللغة العربية حتتاج اسرتاتيجية جيدة  تسهيال لفهم الدروس. 

و معناه علم احلرب أو قائد احلرب و قيل أيضا أن strategiaيونان أى لغة االسرتاتيجية من

.1اسرتاتيتية هى مهارة لرتتيب الواقع. و اسرتاتيجية التعليم هى تقنية تستخدم لنيل األهداف املقررة

االسرتاتيجية تستعمل ىف العسكرية ألول مرة خصوصا ىف احلرب. ىف احلرب هناك قائد 

إن أحسنت االسرتاتيجية املستخدمة أحسنة احلرب. و لرتتيب االسرتاتيجية ليكون احلرب فائز. 

.  2عادة رتب االسرتاتيجية مالئمة مبيدان احلرب و قوة العسكر و أدوات احلرب و غريها

و بعد سائر الزمان استخدم اسرتاتيجية ىف الرتبية. استخدم االسرتاتيجية ىف الرتبية لسبيل 

االسرتاتيجية  هى اخلطة الىت فيها أعمال املقررة لبلوغ الوصول إىل الغاية املعينة. و معىن األخرى أن

.  3األهداف الرتبية

ا خطوات و  و أما معىن األخرى السرتاتيجية التعليم هى عملية أو تطبيق الطريقة، أل

قواعد و نظم و وسائل الىت ىف تطبيقه املستخدمة ىف عملية التعليم عند الطالب لسبيل األهداف 

4التعليم.
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ختيار  االسرتاتيجية ال بد أن تكون مالئمة بأهداف التعليم. و جبانب ذلك ال بد و ىف ا

أن يكون مناسبا مبواد الدرس و خصائص الطالب و الزمان  بعملية التعليم. و عند ماغري 

)Mager :هناك شروط مستخدمة ىف اختيار اسرتاتيجية التعليم كما يلي (

مالئمة بأهداف التعليم. .1

ة مناسبة مبهارة الىت ستبلغ عند العمل ىف الوقتاملستقبل.أن يكون تقني.2

يج احلواس الطالب.3 .5استخدم وسائل التعليم بأكثر ممكن إلعطاء 

موعة  من مواد الدرس على قسمني:  يشتمل االسرتاتيجية ىف التعليم إحدى ا

كون من املدخل التعليم (التقدمي). هذا القسم معلقة بعملية التعليم و منهج الدراسى. و يت.1

و الطريقة و تقنية التعليم و وسائل التعليمية.

تصميم التعليم. و هذا القسم تشتمل على تصميم التعليم و هى مهارة املعلم ىف ترتيب .2

. 6الفصل ألن يكون منظمة و حية لسبيل أهداف املنهج الدراسى

املقررة. لذلك أن االسرتاتيجية هى حقيقة أن االسرتاتيجية معلق بتصميم  التعليم لسبيل األهداف 

أعمال و عملية التعليم الذى معلق بإرادة الطالب و املعلم و عملية التعليم  و مصادر التعليم و 

. 7التثمني ليكون التعليم أحسن و مؤثر مناسبا بأهداف املقررة

4 M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi,
Materi, dan Media, Malang : UIN Malang Press. 2008 hal : 3

5 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang
Kreatif dan Efektif, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2012, Hal : 8

6 M. Subana dan Sunarti, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia, Bandung :
Pustaka Setia, 2000 hal: 18

7 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar,
Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2011, hlal: 20
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يضا و أما االسرتاتيجية للمعلم هى مدخل عام مستخدم ىف عدة مواد الدرس و تستخدم أ

Paulلسبيل األهداف التعليم، و معلق بذلك  EggenوDon Kauchak أعطى مثاال

أن القدرة ليورط الطالب هو أمر مهم إن نريد يتكثر الطالب ىف التعليم بأكثر ممكن. و السؤال 

. 8أحسن الطريقة للمعلم ألن يورط الطالب

تعلم اللغة العرية حتتاج إىل االسرتاتيجية ىف عملية التعليم. هذا األمر يهدف ليتسهل 

الطالب ىف تعلم اللغة العربية. و أما األهداف لتعليم القراءة ىف املدرسة الىت أقام الباحث البحث 

و تأثريا  هى تلفيط املفردات بالصحيحة ىف اجلملة. و استخدم املعلم الطريقة املختلفة ىف املدارس.

مبالحظة الباحث أن تعليم اللغة العربية ىف املدرسة اهلدى باكنبارو هى يصعب الطالب للتباع عملية 

التعليم و خاصة ىف قراءة النص العربىب مع أن املعلم قد شرح مادة الدرس العريب بعدة طرق و 

Aloudاسرتاتيجية تعليم اللغة و هر قراءة  Readingطالب بالصعبة، و لكن مازال يشعر ال

و أصعب األمر ما شعر الطالب هى ىف التشكيل و يدل ذلك على الظواهر اآلتية: 

أكثر الطالب ال يستطيعوان  ىف تشكيل النص العريب..1

مل يفهموا الطالب قواعد اللغة العربية..2

بصعب الطالب ىف تلفيظ الكلمات من الكلمة بالصحيحة..3

التكرار.إن الطالب بطيئ ىف القراءة و يتكثر ىف.4

قراءة الطالب  غري مناسبة بعالمة القراءة..5

8 Paul Eggen dan Don Kauchak, Strategi dan Model Pembelajaran (mengajarkan konten
dan keterampilan berfikir) edisi keenem, Jakarta: PT. Indeks, 2012 hal: 6
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و من الظواهر السابقة اسنتبط الباحث أن االسرتاتيجية الىت استخدمت املعلم غري فعال. لذلك 

أراد الباحث أن جيرب إحدى االسرتاتيجية و هى سطر الشحنة. سطر الشحنة هى االسرتاتيجية 

دف لرتقية مهارة القراءة. لنطر ذه االسرتاتيجية ىف عملية التعليم يتجذب الباحث الىت  الفعالة 

فعالية استراتيجية سطر الشحنة لترقية قدرة الطالب فى قراءة  "ألن يقوم البحث باملوضوع 

بالمدرسة الثانوية الهدى باكنبارو"كتب اللغة العربية

الدوافع  فى اختيار الموضوع.ب

قبل.مبعرفة الباحث أن هذا البحث مل يبحث من .1

أراد الباحث ملعربة االسرتاتيجية سطر الشحنة هل هى فعالة لرتقية قدرة الطالب ىف قراءة .2

الكتب اللغة العربية.

هذا البحث جذابة ألن يطبق معلم اللغة العربية لسهولتهم ىف شرح مواد الدرس..3

قدرة قراءة الطالب مهم لرتقيته  .4

توضيح المصطلحات.ج

األهداف. و معىن آخر أن االسرتاتيجية حتمل الفعالية هى إىل أى حد حصل .1

. القياس ىف املعىن هو حصل األهداف املققرة مناسبا بأوقات املعينة9احلاصلة

أو اخلطوات املختارة  و 10اسرتاتيجية التعليم هى تقنية املستخدمة لسبيل األهداف.2

الدرس، و استخدم املعلم لتبليغ مواد الدرس حىت يسّهل الطالب لنيل و لفهم مواد 

اية التعليم .11أخريا يستوعب الطالب األهداف ىف 

9E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Rosda Karya., 2002 Hal: 82
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سطر الشحنة هى إسرتاتيجية الىت تساعد الطالب ىف التحليل على تثمني مهارة .3

. أو 12الطالب  ىف التحليل و اختيار الشحنة و الشكل و الفوائد الىت أرادت باملعلم

دريب لنطق األصوات اللغة و االسرتاتيجية  ىف تعليم اللغة بنطق الكلمة املكتوبة و ت

13يساعدهم أيضا ألن يشعر ىف السرور  و ينجح ىف التعليم

القراءة هى مهارة لفهم املعاىن ىف رموز األصوات املكتوبة املنظمة  على منهج .4

.14املعينة

فعالية اسرتاجتية سطر الشحنة هى اسرتاتيجية الىت توصل اخلرب  أو املهارة الىت تعلم .5

رتاتيجية األخرى، إذن اسرتاتيجية سطر الشحنة هى اسرتاتيجية الىت أكثر بالنسبة اس

.15توّصل إىل األهداف

المشكالت.د

تقدمي املشكلة)1

اسرتاتيجية الىت استخدمها املعلم ىف تعليم القراءة مبدرسة الثنوية اهلدى باكنبارو .1

غري مؤثر

10Iskandar Wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Loc Cit hal: 2
11Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang

Kreatif dan Efektif, Op Cit hal: 2

12Hisyam Zaini dkk,, Strategi Pembelajaran Aktif, Op-Cit hal: 156

13Hisyam Zaini dkk,, Strategi Pembelajaran Aktif, Loc-Cit hal: 136
14Henry Guntur Tarigan (1979). Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Bahasa.

Bandung: Angkasa
15Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal: 56
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الثانوية اهلدى استخدم املعلم خطوات االسرتاتيجية ىف تعليم القراءة مبدرسة .2

باكنبارو سليب أو غري فعال

استعمال االسرتاتيجية ىف تعليم القراءة مبدرسة الثانوية اهلدى باكنبارو غري متنوع.3

نتيجة الطالب ىف درس اللغة العربية ضعيفة.4

فعالية اسرتاتيجية سطر الشحنة ىف تعليم القراءة لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب .5

دى باكنبارومبدرسة الثانوية اهل

حتديد املشكلة)2

تأثريا إىل املشكالت السابقة الىت وجد الباحث باملالحظة فحدد الباحث املشكلة 

فعالية اسرتاتيجية سطر الشحنة لرتقية قدرة الطالب ىف قراءة كتب اللغة العربيةىف 

باملدرسة الثانوية اهلدى باكنبارو

تكوين املشكلة)3

و أما تكوين املشكلة هلذا البحث كما يلى: 

لرتقية قدرة الطالب ىف قراءة كتب اللغة العربيةفعالةسطر الشحنةهل اسرتاتيجية

؟باملدرسة الثانوية اهلدى باكنبارو
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ف البحث وفوائدهاهدأه. 

ف البحثهد)1

لرتقية قدرة طالب ىف قراءة الكتب العربية سطر الشحنةإسراتيجيةفعاليةملعرفة

.باملدرسة الثانوية "اهلدى" باكنبارو

فوائد البحث)2

لرتقية قدرة طالب ىف قراءة الكتب سطر الشحنةإسراتيجيةيةملعرفة فعال.1

العربية باملدرسة الثانوية "اهلدى" باكنبارو

ترقية قدرة طرقلزيادة املعلومات للمدرسة الثانوية "اهلدى" باكنبارو عن .2

الطالب على القراءة

كاملرجع للباحث األخر.3

لتكميل الشرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية األوىل ىف قسم .4

تدريس اللغة العربية جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

رياو


