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الباب األول

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

إن تعليم اللغة العربية يهدف إىل تكوين الطالب القادرين على االتصال جيدا وصحيحا مع 

أصدقائهم وبيئتهم إما شفهيا أو كتابيا. وأما هدف تعليم اللغة العربية فهو الستيعاب العلم اللغوي 

اإلنشاء، النحو والصرف حىت حيصل الطالب على املهارات ومهارة اللغة العربية كاملطالعة، احملادثة، 

1األربع منها مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.

ومهارة القراءة قدرة على التعرف وفهم مضمون الرموز املكتوبية بالتلفيظ أو التأمل داخل 

اتب النص املكتوب. وهناك عملية معرفية بني اللغة القلب. وحقيقة القراءة عملية االتصال بني القارء وك

2الشفهية واللغة الكتابية.

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

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

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

هدفان مطلوبان ىف تعليم اللغة.

1 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta : Aswajaya Pressindo, hlm 8
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : Rosdakarya, th 2010,

hlm 143
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ا ال متلك الشكل إال  لة، اجلريدة واملراسلة أل إن صعوبة مهارة القراءة هى قراءة الكتاب، ا

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

3(النحو والصرف).

وعملية القراءة نشاط رئيسي ىف حياة اإلنسان. والقراءة عملية الفهم أو تعمق النص املقروء 

باستفادة نظر القارء على حسب اهلدف املنشود إما قراءة جهرية أو صامتة.

تشتمل على الناحيتني. األوىل مهارة تغيري الرمز الكتايب صوتا. الثانية مهارة ىف إن مهارة القراءة 

قبول املعىن من مجيع األحوال املرموزة برموز الكتابة والصوت. واملراد بتقنية تعليم القراءة ىف هذا البحث 

ية بل ىف فهم النصوص ما يقال ىف البيان الثاىن. ومعىن القراءة هنا ال ختتص ىف قراءة كتابة اللغة العرب

العربية أيضا.

وعملية القراءة نشاط حيتاج إىل القدرة ملعرفة عدة كيفيات نطق الصوت من الكتابة املوجودة 

واملعرفة عن العالقة املتضمنة ىف اإلسرتاتيجي. ومن تلك العملية أصبحت لغة كاملة امسا، إجراءة، وقتا، 

4مكانا وغريها.

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

م، وميعن الفكر فيما يعنيه فيستوعبه، واملعارف الغابرة واملعاصرة، يقلب النظر يف علوم املاضني وفنو

وحييط علما مبا يلفته من ومضات العبقريات فيقبس منها رصيدا ثريا، جيول به على خرباته فتنمو وتثمر، 

3 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2011, Bandung : Humaniora, hlm.
150.

4 http://eprints.walisongo.ac.id/846/4/Mursid-Tesis-Bab 2. pdf, diakses tanggal 23-01-2014
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مع الفنون يف كل صورها، ومع العلوم يف تطورها وحتليقها. يقرأ التاريخ يف عصوره، ويقف على ويلتقي 

عربه، ويستضيء بالقرآن يف آياته وأحكامه وتشريعاته وفقهه.

والقراءة يف حياة الطالب وسيلته يف دراسته، وسبيله الذي ال يعين عنه سبيل غريه مهما تقدمت 

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

اللغوية والدراسات املختلفة، وأساسا تنبين عليه فروع اللغة وترتبط به سائر املواد. ويرون أن قيمة مدرس 

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

صحيحة، والقدرة على الفهم الدقيق ملا يقرءونه، وإملامهم باملراجع اليت يستطيعون االطالع عليها ال

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

{ ىف سورة العلق :









{5

وترى الباحثة أن عملية القراءة ال ختتص ىف تكوين الطالب القادرين على الفهم فقط بل 

القادرين على فهم النصوص العربية بأنفسهم باالعتماد على املساعدة دف إىل إشراف الطالب 

إن طريقة القراءة مهارة تكون كيفية تقدميها بتفضيل القراءة أى أن املدرس يقرأ مواضع وتوجيه املدرس.

.62-61، القاهرة، ص. 2000طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية والرتبية اإلسالمية،فخر الدين عامر، 5
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الدراسة مث يقلد الطالب ما يقرأه املدرس أو بأمر أحد الطالب بقراءة الدراسة والطالب األخرون 

قراءة أصدقائهم.يستمعون 

وطريقة القراءة طريقة تفضل القراءة الصامتة لالستيعاب، والقراءة اجليدة والصحيحة. وعملية 

القراءة اجلهرية نشاط متواصل ىف مترينها. والقراءة اجلهرية عملية تساعد املتعلم ىف التعبري الشفهي.

ألجنبية بعدم ترمجتها إىل لغة إن هدف القراءة الرئيسي تكوين القدرة على قراءة نصوص اللغة ا

إن طريقة القراءة هلا عالقة وثيقة برتقية مهارة القراءة لدى الطالب ألن هذه ,املتعلم بل بتعمقها مباشرة

الطريقة تفضل عملية تعليم القراءة.

إن أساس طريقة القراءة استيعاب اللغة األجنبية املبدوء باستيعاب العنصر اللغوي البسيط  

دات من خالل النطق الصحيح مث الفهم. واستيعاب العنصر اللغوي الصغري يعني استيعاب كحفظ املفر 

6اللغة كليا. واستيعاب الكلمة وتلفيظ اجلملة أساس الستيعاب مهارة القراءة جيدا وصحيحة اجليدة.

أن فروفسور سوليمان وأصدقائه يقرتحون على أن ۱۹۲۹ومن خالل القرار املكتوب سنة 

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

مستخدمة ىف املدرسة املتوسطة واجلامعة ىف أمريك والبلدان األخرى ىف أوربا. لو كانت هذه الطريقة 

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

ىف هذه الطريقة ولو كان حمدودا.

6 Acep Hermawan, Op.Cit, hlm 194
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هذه الطريقة مطورة باعتماد على االفرتاض على أن تعليم اللغة ال يكون متعدد اهلدف، وأن 

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

حيث استيعاب اللغة تفضل إىل قدرة الطالب على النطق/ تلفيظ الكلمة إن مهارة القراءة من

داخل مجل اللغة األجنبية. وإن اللعب احتياج صادر طبيعي لكل فرد.

إن اللعب وسيلة فعالة وضرورية للتسلية، الرتبية، وعطأ املوقف اإلجيايب لكل فرد. واللعب 

8املرء.نشاط يهدف إىل أخذ املهارة اخلاصة من خالل تسلية

واللعب اللغوي وسيلة جديدة مستفادة ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية. وتعلم اللغة حيتاج 

إىل احملاولة. وهذه حماولة لتكوين التعويد اجلديد لدى املتعلم. واللعب اللغوي وسيلة فعالة ملساعدة 

9التعلم للوصول إىل اهلدف املنشود.

ا الب "دارالسكينة" باتو برسورت املتوسطة اإلسالمية احثة ىف املدرسة وأما الظواهر الىت وجد

مبنطقة كمبار الصف الثامن فيما يلى :

بعض الطالب ال يقدرون على تعيني األفكار الرئيسية من املقروؤ)1

بعض الطالب يشعرون بالصعوبة ىف تعبري األفكار من املقروؤ)2

بعض الطالب ال يقدرون على بلضبط الكلمة )3

7 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang : Misykat, th 2009, hlm
52

8 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam
Belajar Bahasa Arab, Yogyakarta : DIVA Press, th 2011, hlm 25

9 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang :UIN Malang Press, th
2009, hlm 79
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بة الطالب ىف تعلم اللغة العربية والسيما تعلم مهارة القراءةقلة رغ)4

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

لترقية مهارة القراءة لدى الطالب الصف الثامن فى المدرسة بلضبط الكلمةةباستخدام لعب

دار السكينة" باتو برسورت بمنطقة كمبار".المتوسطة اإلسالمية

الدوافع فى اختيار الموضوع.ب

وهذه الطريقة تستطيع أن تساعد الطالب للوصول إىل مهارة القراءة جيدة وصحيحة.1

وهذه الطريقة تستطيع أن ترقى مهارة القراءة لدى الطالب.2

هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.3

توضيح المصطلحات.ج

مقياسة حتقق مدى (الكمية، اجلودة والوقت) احملصول عليه. وكلما ارتفعت املئوية فعالية هي .1

10ااحملصولة عليها ارتفعت فعاليتها.

طريقة القراءة هي طريقة كيفية بتفضيل القراءة أى أملدرس يقراء مواضع الدراسة مث يقلد .2

11.الطالب

12ملفردات وحركتها.لعبة بلضبط الكلمة هي لعبة يهدف إىل تقوية فهم الطالب عن ا.3

10 http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/diakses 28 Mei 2013
11Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Pekanbaru : Zanafa Publishing, th 2011 ,hlm

6.
12Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit, hlm 99
13Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 143.
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مهارة القراءة هى قدرة على التعرف وفهم حمتوى الرموز املكتوبية بالتلفيظ أو حتليله داخل .4

13.القلب

المشكالت.د

تقديم المشكلة.1

بناء على خلفية املشكلة السابقة تقدم الباحثة املشكالت ىف هذا البحث فيما يلى:

استيعاب املفردات لدى الطالب عند عملية التعليم .1

ىف عملية وتعليم اللغة العربيةالقراءةاستخدام طريقة .2

بعض الطالب ال يفهمون حمتوى املقروؤ.3

ال يقدر الطالب على فهم معىن الكلمة.4

لدى القراءةلرتقية مهارة بلضبط الكلمةباستخدام لعبة القراءةطريقة فعالية .5

الطالب

تحديد المشكلة.3

ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث حتدد الباحثة للبحث عن فعالية طريقة القراءة 

باستخدام لعبة ضبط الكلمة لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب الصف الثامن ىف املدرسة املتوسطة 

اإلسالمية "دارالسكينة" باتو برسورت مبنطقة كمبار. 
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تكوين المشكلة.4

فهو "هل طريقة القراءة باستخدام لعبة ضبط الكلمة تستطيع أن وأما تكوين مشكلة البحث

لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب الصف الثامن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية "دار السكينة" باتو 

برسورت مبنطقة كمبار.

ه. أهداف البحث و فائدته

أهداف البحث.1

باستخدام لعبة بلضبط الكلمة لرتقية مهارة هذا البحث يهدف ملعرفة فعالية طريقة القراءة 

املتوسطة اإلسالمية "دارالسكينة " باتو برسورت مبنطقة  القراءة لدى الطالب الصف الثامن ىف املدرسة

كمبار.

فائدة البحث .2

للطالب، لرتقية قدرة الطالب على القراءة باستخدام طريقة القراءة بوسيلة لعبة بلضبط .1

الكلمة

املدرس طريقة القراءة بوسيلة لعبة بلضبط الكلمة ىف عملية التعلم للمدرس، ليستخدم.2

وتعليم اللغة العربية

للباحثة، هذا البحث مرجع واالعتماد للباحثة..3


