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خلفية المشكلة.أ

إن اللغة العربية مادة دراسية لتطوير مهارة االتصال إما شفهية إما كتابية للفهم وتعبري املعلمومات و 

الفكرة و اإلحساس وتطوير العلم الديين، العلم العام والعلم االجتماعي والثقايف. واللغة العربية املدروسة ىف 

دينية والعلم. فلذا كانت اللغة العربية ال ميكن انفصاهلا من املواد املدروسة ىف املدارس املدرسة تتوظف كاللغة ال

الدينية.

الكتابة مهارةوالقراءةمهارةمهارة الكالم ووومادة اللغة العربية الىت حتتوى على مهارة االستماع

يصبح تضمني التعلم غامضا و روتينيا و مازالت تركيبية. وعملية التعليم مازالت ترتكز على استيعاب النحو حىت

غري سياقي و غري جذاب و غري تفاعلي وغري اتصايل. فعالج هذه املشكلة البد على املدرس أن يستخدم 

الطريقة املعاصرة الفعالة وتقنية التعلم اجلذابة وبتوريط الطالب ىف عملية التعلم حىت يشعر الطالب بالراحة عند 

اللغة العربية. وإحدى املعاجلات الىت ميكن استخدامها تطبيق مناذج التعلم الناشط. وإحدى عملية التعلم والتعليم

1مزايا التعلم التعاوين ترقية دافع التعلم الداخلي لدى الطالب.

إن عملية القراءة نشاط حيتاج إىل اإلجراءات العملية واهلدف. هناك ثالث عمليات للوصول إىل 

، عند عملية القراءة وبعد عملية القراءة. وأما هدف تعلم القراءة فهو ألخذ املعلومات اهلدف. قبل عملية القراءة

أو لتقوية املعرفة أو اقرتاح رأي املؤلف أو طراز الكتابة. ولرتقية املعرفة على اللغة املقروئة، الجتاه اختيار القارء 

على النص ولتعيني الفهم املقروء املطابق.

1 Nurhadi, dkk (2004), Pembelajaran Kontekstual dan Peranannya Dalam KBK, UM Press, Malang
2004, hlm 64



ب وسيلته يف دراسته، وسبيله الذي ال يغين عنه سبيل غريه مهما تقدمت الوسائل والقراءة قي حياة الطال

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

غة العربية يف مهنته، ومدى املختلفة، وأساسا تنبين عليه فروع اللغة وترتبط به سائر املواد. ويرون أن قيمة مدرس الل

جناحه فيها يقاسان مبقدار أثره يف تالميذه، ومتكينهم من القراءة الصحيحة، والقدرة على الفهم الدقيق ملا 

يقرءونه، وإملامهم باملراجع اليت يستطيعون االطالع عليها للتزود من العلوم واملعارف املختلفة. وكفى بالقراءة شرفا 

ا الذكر احل كيم يف أول آية، قال تعاىل ىف سورة العلق : { أن نزل 
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موجود ىف منهج مستوى الوحدة الرتبوية. وهذا املنهج منهج يقتضى التعلم الفعلي لدى إن التعلم الفعلي 

الطالب. وأكثر املدارس قد طبقت هذا املنهج والسيما املدرسة الثانوية احلكومية فادنج مونتونج. ومادة القراءة 

سنة الدراسية األوىل يتعلم الطالب مهارة اللغة العربية املعلمة منذ فرتة أوىل تعلم تعليم اللغة العربية. وىف ال

إن الفهم املقروء لدى الطالب غري كامل وبالرغم أن املدرس يستخدم إسرتاتيجى 3النصوص أو احلوارات.

موعة الصغرية ويعطى املدرس هلم احلوار مث يعطى  املناقشة. مثال، كان الطالب تعلموا اللغة العربية داخل ا

.62-61، القاهرة، ص. 2000طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية والرتبية اإلسالمية،فخر الدين عامر، 2
3 Silabus MTsN Padang Muntung, Unpublished



عن املوضوع املبحوث مث يأمرهم املدرس بقراءة احلوار وفهم معناها. وعندما وجدوا املدرس هلم املعرفة األساسية 

الكلمات الصعبة يسألون عنها أصدقائهم مث يأمرهم املدرس بتعيني منوذج احلوار وجييبون أسئلة احلوار.

ن والبد على الطالب أن يستوعبوا احلوار أو النص الذى يقرأونه ولكن الواقعي أن الطالب يشعرو 

ا الباحثة ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج موتونج  بالصعوبة لفهم معاىن النص املقروء. وأما الظواهر الىت وجد

فهي فيما يلى :

معظم الطالب ال يقدرون على استخراج جمرى احلوار)1

معظم الطالب ال يقدرون على اكتشاف معىن احلوار)2

ملتضمنة ىف احلوار املقروءمعظم الطالب ال يقدرون على نطق الكلمات ا)3

معظم الطالب ال يقدرون على استخراج املعلومات املتضمنة ىف احلوار)4

معظم الطالب ال يقدرون على حتليل الكلمات املتضمنة ىف احلوار املقروء)5

معظم الطالب ال يقدرون على قراءة احلوار بالطالقة والفصيحة)6

روضمعظم الطالب ال يقدرون على قراءة احلوار املف)7

ا الباحثة اكتشفت الباحثة أن للطالب رغبة ىف القراءة ولكن  بناء على الدراسة التمهيدية الىت قامت 

طريقة القراءة ال تستطيع أن ترقى الفهم املقروء لدى الطالب. وفلذا تريد الباحثة أن تعرض طريقة القراءة 

باستخدام لعبة ترتيب احلوار لرتقية الفهم املقروؤ.

من حيث أن املدرس يدّرب الطالب للتذكر والعمل اىلاتيجي إحدى مناذج التعلم الفعهذا اإلسرت 

اجلماعي ىف تركيب نص اللغة العربية.



4وأما خطوات لعبة احلوار فهي فيما يلى

أعد املدرس القصص املقطوعة فقرة ففقرة.)1

يعرض املدرس تلك القصة إىل الطالب هنيهة)2

ة الكلمة أو الفقرة إما فرديا أم مجاعيايأمر املدرس الطالب برتتيب قطع)3

وبعد أن رتب الطالب تلك القطعة يأمرهم املدرس بقرائتها تامة)4

5يقوم املدرس باإلصالح بعدة التغيريات "املثال املعرض")5

وكل جمموعة يتناوبون ىف تقدمي األسئلة وإجابتها)6

طريقة القراءة بلعبة ترتيب احلوار لرتقية مهارة بناء على البيان السابق تتجذب الباحثة للبحث عن فعالية استخدام

القراءة لدى طالب الصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج موتونج

ب. الدوافع فى إختيار الموضوع

ى الطالب. إن طريقة القراءة بلعبة ترتيب احلوار ، من إحدى الطرق الىت تستطيع أن ترقى مهارة القراءة لد. ۱

وهذه الطريقة متلك املزايا بالنسبة إىل الطريقة األخرى

هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.  ۲

لعبة ترتيب احلوار ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ينبغى على الباحثة أن تتعمق بطريقة القراءة باستخدام.۳

ألن الباحثة مرشحة املدرسة.

توضيح المصطلحات.ج
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Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab(2), Diva Press, Jogjakarta, Hlm: 94
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الفعالية هي مقياسة حتقق مدى (الكمية واجلودة والوقت) احملصول عليه. وكلما ارتفعت املئوية احملصولة . ۱

6عليها ارتفعت فعاليتها.

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

8اخلط ىف الشيئ.الطريقة: السرية، احلالة، املذهب،7التعليم.

. القراءة3

والقراءة ما تصمم ملساعدة 9مهارة القراءة قدرة على التعرف والفهم جبميع أنواعه والسرعة ىف القراءة.

الطالب قادرين على فهم عدة النصوص الىت حتتوى على األراء، من خالل نشاط القراءة، التحليل 

ساعة، النشاط ىف املدرسة، النشاط ىف البيت اهلواية واكتشاف الفكرة الرئيسية املرتبطة باملوضوع "ال

10واملهنة.

اللعبة : اللعبة أداء مريح مستخدم باألدوات املرحية أى أن اللعب نشاط يسر القلوب باستخدام األدوات .4

11أو غريها.

احلوار.5

دات أو التعبري احلوار مترين االستجوابة املزدوج ملساعدة الطالب قادرين على أداء احلوار باستخدام املفر 

املعرض داخل التقدمي واملفردات. وهذا احلوار يساعد الطالب للحصول على مهارة الكالم. وهذه املهارة 

12حمصولة عليها بدعم البيئة املطابقة ىف املدرسة.

مهارة القراءة.6
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مهارة القراءة قدرة على فهم احلوار أى الفهم املقروؤ على احلوار. وهذا الفهم مبدوء من فهم

النصوص عند عملية القراءة والتحليل. ومعىن الفهم املقروؤ عملية ألخذ املعلومات من النص.

المشكالت.د

تقديم المشكلة. ۱

رغية الطالب ىف مادة القراءة.أ

فعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة ترتيب احلوار لرتقية مهارة القراءة لدى طالب.ب

طرق التعليم املستخدمة لدى املدرسني.ج

وسائل التعليم املعينة.د

تحديد المشكلة. ۲

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

طريقة القراءة بلعبة ترتيب الحوار لترقية مهارة القراءة لدى طالب الصف الثانى فى المدرسة 

".الثانوية الحكومية فادنج موتونج

تكوين المشكلة. ۳

: هل طريقة القراءة باستخدام لعبة تمادا على حتديد املشكلة السابقة فيأيت تكوينها وهواع

مهارة القراءة لدى الطالب للفصل الثاىن ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج فعالية لرتقيةترتيب احلوار 

موتونج ؟



ه. أهداف البحث وفوائده

هدف البحث. ۱

فعالية طريقة القراءة باستخدام لعبة ترتيب احلوار لرتقية عنالكشفوهذا البحث يهدف إىل 

مهارة القراءة لدى الطالب للفصل الثاىن ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج موتونج.

فوائد البحث. ۲

للطالب، طريقة القراءة باستخدام لعبة ترتيب احلوار عسى أن تكون مرتقية مهارة القراءة لدى .أ

الطالب.

ومن خالل طريقة القراءة باستخدام لعبة ترتيب احلوار عسى أن تكون معلومة لدى للمدرس،.ب

املدرس الستخدامها يف تعليم اللغة العربية والسيما تعليم القراءة.

للباحثة، لرتفري شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل ىف قسم تدريس .ج

تعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.اللغة العربية بكلية الرتبية وال


