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 الباب األّول

 المقّدمة

 خلفيّة البحثأ. 

كانت اللغة ، لذلك أربعة مهاراتتعرف  فى درس اللغة العربيّة 

مهارة القراءة مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم وتملك  ّطالّببدّ على الال

ر ومهار جتََمعيّة تدّل على تعليم بعض الم   كانة الكتابة. فى زمان المـتطوُّ

ع أّن كّل اللغة تملك . ملغة صعوبةتزال ان ت عبر اللغة العربيّة ال

األستاذ اللغة العربيّة يجب أن يجد  ذلكالّصعوبة والّسهولة المتنّوعة. ل

الطريقة المناسبة فى تدريس اللغة العربيّة الفاِعل والعاِمل. حتى تستطيع 

 أن يخلق الحالة الجميلة والّسرورة.

قراءة فى تدريس اللغة الّطريقة لترقيّة مهارة ال عنالباحثة ستبحث   

يفهم ما اءة سبيلة لنقل المعنى المكتوب ومهارة القركما عرفنا العربيّة. 

 1يتلفّظ على ما كتب.يه بقول لسان أوفى حالة صامتة، وكتب ف

فرديّة وجمعيّة  هى األداء من حيث الّشكل او اقسام القراءة 

الفردى فنعنى به المنهج فى أداء القراءة. ذلك أن  اّماجهريّة وصامتة. وو

ض، ومن ثّم التاّلميذ األفراد فى ادائهم القرائى، يختلف بعضهم عن بع

اّما القراءة قدراته. وكل تلميذ تتمّشى مع استعداده ولفالقراءة الفرديّة 

ان يقرأ الفصل ن يقرأ الفصل كلّه موضعا واحدا. والجمعيّة فقد تعنى ا

بخاصة فى ع فى صفوف المرحلة اإلبتدائيّة و. وهو اسلوب متبمعا فقرة

 الصافين األوليين.
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أن يقرأ المتعلم فى صوت  والقراءة الجهريّة نعنى بالقراءة

، وذلك إلكساب الطفل صحة النطق فى نطق واضح صحيحمسموع و

إخراج الحروف من مخارجها، وذلك الكلمات وسالمة الكلمات و

ا نقرأ جهريّا بمراحل الواقع أنّنا نقرأ اكثر ممو ة.للمطبوعة او المكتوب

ندرب الطفل على القراءة الجهريّة، فهناك  متعدّدة. وعندنا نقرأ جهريّا او

 2من االهداف المميزة ما يدعو الى هذه القراءة.

ث اى صوت، القراءة الّصامتة نعنى أن يقرأ القارى، دون إحداو

 القراءةى الفهم الدقيق لما يقرأ. وزا علعينيه، مركّ ن يقرأ بفكره وأوهذا 

التى يمارسها اإلنسان وهى أكثر، وهو حين  الّصامتة هى قراءة الحياة

ويريد حين يخلو الى نفسه ها حين يقرأ الّصحف والمجالت ويستعمل

يالحظ أن كثيرا من النّاس يمبلون الى القراءة امتاع نفسه او تسليتها. و

الّصوت.  يحرصون على ارتفاع ارهمبصوت مرتفع بل انهم فى استذك

 3يفيد من القراءة الّصامتة اكثر مما يفيد من القراءة الجهريّة.و

والقراءة الّصامتة ايسر من القراءة الجهريّة، ألنّها محررة من 

النطق وأثقاله ومن مراعاة الّشكل واإلعراب، وإخراج الحروف من 

من خصائص مخارجها، وتمثيل المعنى، ومراعات النبر، وغير ذلك 

 النّطق. وال يستطاع حصر المواقف التى تستخدم فيها

 القراءة الّصامتة فهى عديدة نذكر منها ما يلي:

وأنواع مادّة القراءة منها عن مشكالة الدّينيّة القراءة الذى يتعلّق 

كما درسنا فى المعهد الّسلفي وهي كتب التّفسير والفقه والحديث والقرأن 

والمجاّلت والّصحف، والقراءة الكتب ومشكالت عن الثّقافة والجريدة 

ترجمات لالمختلفة، وقراءة الّرسائل والبرقيات والالفتات واالعالنات وا
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ن فى األفالم و ومن تلك وسائل القراءة كانت مادّة   4غير ذلك.التى تدوَّ

القراءة عن القّصة وهي قّصة الخيّال والقّصة الحيوانات والحياة 

والّرسول. ومادّة القراءة عن النّص القّصة أعضد ِمن مادّة القراءة األخر 

ط الفعل والمكان والزمانضاب الوسط او البيئةألّن مادّة القراءة فيه 

َسلَسل الحيكة، والشخصيات والحوار ثم األسلوبوالحدث و ، حتّى والم 

يريدون أن يدَاَوموا على تلك  ّطالّب. إذا الّطالّبهذا الحال ي ظهرالخيّال لل

وفى  القراءة. حتّى القّصة المناسب ومؤثّر فى تعليم اللغة العربيّة شديدا.

وتستعمل فى حصص القراءة فى الميدان المدرسى تستخدم للتحصيل، 

المكتبة، كما أنّها تمهد لقراءة الموضوع قراءة جهرية فى حصة 

 المطالعة.

ال  لتالميذريس مهارة القراءة كثير من اولكن فى علميّة التّد 

ان  ونستطيعينّص اللغة العربيّة بالفصيح وال  ئواران تق ونستطيعي

ان ي تقن  المفردة  ونتستطيعصحيح ان طالقة. واّن الطالب الترجمها ب

 عن الجملة يعنى فى النحو والّصرف الذى كان ونكثيرة وال تفهم

فى  غالبوالكلمة بالتّْخِطْيط الخّصة الذى يطلع المعنى الكثير.  المتغيّر

بدّ فهم على القواعد فى  القراءة نو عان، يعنى تطبيق القواعد ال مهارة

ى اإلستهداف ما يجب المستطع. ه الّصرف مع أّن ذلك المسألةالنحو و

فهًما. وهذا الحال مهارة قراءة اللغة العربيّة تتعلّق مع ي ْقـَرأ المعنى و

ة فى اللغة العربيّة بعد الّصرف. فألنّه تدريس القراءمتعلّق بفهم القوائد و

الّصرف فيستطيع ان فقط ولكن اذا يفهم علم النّحو و ليس يفهمهيفهمه و

 5يحة.ي قال القراءة الّصح

مشهور  سالميّة الحكوميّة فاغو كديرىوفى المدرسة المتوّسطة اإل 

هى فى  مشكالتكان عن برنامج مناسب وجميل. بالحقيقة فيه ضعيف و
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مهارة القراءة. ألن خلفيّة البحث للّطالب مهير فى تدريس مجاالت العام 

اكثرمن مجاالت الدّين. وهذا الحال يسبّب لـِ: الّطالب ي خّرجون من 

وقليل تخّرج من المدرسة اإلبتدائيّة اإلسالميّة.   المدرسة اإلبتدائيّة،

ى اقل من الّطالب فهم والبيئة فى حوالى مدرسة إبتدائيّة انسان عواّم. حتّ 

منظور فى و مادة الدّين خصوصا اللغة العربيّة فى مهارة القراءة.

ب عندما راءة النّّص. حتّى كثير من الّطالقّطالب وهى الّصعوبة فى ال

 واهمفيأن  واستطيعي بد اننص اللغة العربيّة ال ؤواأن يقر ونؤمري  

هذه مشكالت باحثة تريد أن تبحث المعنى من النّص. ومن ذلك ال

 الباحثة تختار هذه الّطريقة يعنى بإستعمال نّص القّصة.و

ى باستعمال نّص الّطريقة المناسبة لترقـيّة مهارة القراءة يعنو 

سّهل ترقيّة مهارة القراءة تساعد ان سوف ت نص القصة القّصة ألن

فى المدرسـة المتوّسطة اإلسالميّة ب للّطالب، خصوصا الى الطال

سوف تملك القدرة على معرفة هذه الّطريقة . وفاغو كديرىالحكوميّة  

ان تمارس تستطيع  سوف  6الكثير من معنى المفردات من سياق النّص.

نّص القّصة سوف يمّرس  يقرأح. وقة وصحيبكالم فصيح وطال ّطالّبال

ن يرّكزوسّطالّب النحويّة فى القراءة الصحيحة. وفهموا القائدة يل ّطالّبال

 معنى القراءة الجيّدة.ليفهموا 

 فى تدريس اللغة العربيّة. وكثير من ةكثير مشكالتالبحث من  

 وهذه المشكالت كامال اهرما يستطيعو أن يقرؤوا النّصوصالّطالب ال

 ّطالّبلدى القارئ او التلميذ الفهم حتّى يجعل الطالّب ضعف نشاط من ال

 .تعليم اللغة العربيّةفى 

بحث كيف الّطريقة تَ ، الباحثة مهتّم لبحث المذكورويستند الى  

الموضوع " إستعمال  تختار الباحثةحتّى  ّطالّبمهارة القراءة لللترقيّة 
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اإلسالمية  فى ترقيّة مهارة القراءة فى المدرسة المتوّسطة  نّص القصة

 الحكوميّة  فاغو كديرى".

 ب.ركائز البحث

مهارة القراءة كى تستطيع أن ترقّي  كيف استعمال نّص القصة. 1

 الحكوميّة  فاغو كديرى؟ اإلسالميّة فى المدرسة المتوّسطة ّطالّبلل

 يستطيع أن ترقّي مهارة القراءة استعمال نّص القصة اى مدى .2

 اإلسالميّة الحكوميّة  فاغو كديرى؟ فى المدرسة المتوّسطة ّطالّبلل

 ج. أهداف البحث

يترقّي مهارة القراءة هذ البحث على العام يهدف أن يصّحح ووأن  

 فى تعليم اللغة العربـيّة وعلى األخّص أن: ّطالّبلل

فى  ّطالّبلل نّص القّصة تستطيع ترقّي مهارة القراءةإستعمال  يعرفلِ . ١

 اإلسالميّة الحكوميّة  فاغو كديرى المدرسة المتوّسطة

فى  ّطالّبللترقّـي مهارة القراءة  . إستعمال نّص القّصة تستطيع أن2

 .اإلسالميّة الحكوميّة  فاغو كديرى لمدرسة المتوّسطةا

 د. اهّميّة البحث

 األستاذ :و ّطالّبى الّصـفّى ينفع للئجراهذا البحث األ

 ينفع لألستاذ وهى:

. يعطى الّسهولة لفهم عن تدريس للغة القـراءة من خالل نّص ١

 القّصة

 .يعطى الطريقة المناسبة من خالل نّص القّصة٢

 وهى: ّطالّبينفع لل
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  ّطالّب.  المحاولة لتر قيـّة مهارة القراءة اللغة العربـيّة لل١

عن تدريس اللغة العربـيّة الجميل  ّطالّب. المحاولة يوّجه لل٢

 والّسرور

 . مفترض البحثـه

 ى البحث وهى:ئمفترض األجرا 

إن ما الوسائل نّص القّصة ي عمل فى تدريس اللغة العربيّة، و -

فى تدريس اللغة العربيّة من  ترقيّة مهارة القراءةفتستطيع أن 

 سالميّة الحكوميّة  فاغو كديرىفى المدرسة المتوّسطة اإل ّطالّبال

وسائل نّص القّصة ى تدريس اللغة العربيّة يستعمل إن ما فو -

فى المدرسة المتوّسطة  ّطالّبلي سّهل التّفاهم لمهارة القراءة من ال

 و كديرىة الحكوميّة  فاغاإلسالميّ 

 و. تحديد المصطلحات

يذكر بغى على موجود تحديد المصطلحات وفى إجرائى البحث ين

 7يكون واسع.ذلك التحديد يستطيع ان يتغيّر و يخطَّط ان يغيّر فإّن ماما 

طة التّركيز البحث تعيّن ليحدّد البيانات الّسديد ينبغى على األستاذ يذكر نق

سيستعمل  دا، ألنّه تلك البياناتسديال ت حيناقبله. وال تهمل البيان

 .تحليل البياناتفى حتاج ت   التى غير سديدا ىيوسع، حتّى البيانات األولو

كان تحديد فى بحث اإلجرائى الّصفّى هو عن وسائل نّص و

الوسائل ه القّصة ال مثيل له يعنى باستعمال طريقة القراءة الّرشيدة، هذ

بحث عن تاذًا، الباحثة س سة.ناسب بالمشكالت التّدريس فى هذه المدرت
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استعمال نّص القّصة فى القراءة الّرشيدة فى المدرسة المتوّسطة 

 إلسالميّة الحكوميّة.  +ا

 ز. الدراسة السابقة 

كانت الدّراسة الّسابقة التى تتعلّق بهذا البحث منها رساالت  . 1

 تاميم عن الموضوع علميات منها، رسالة علميّة التى كتب رؤف

ميذ صّف العاشر فى المدرسة مشكالت تعليم مهارة القراءة لتال"

يهدف و نوساري غونونج كيدول"،المتوّسطة اإلسالميّة الحكوميّة و  

اى تعليم مهارة القراءة ومشكلتها وهذا البحث لمعرفة عناصر 

رسة ومدرس اللغة محاوالت لتغلب على هذه مشكالت من المد

ى مهارة القراءة يعنى مشكالت ان مشكالت التّدريس ف العربيّة.

مشكالت قسمين وهى مشكالت لغوى و تعتبر لعربيّةالتّدريس اللغة ا

هى قواعد النّحو والكتابة. وأّن  مشكالت لغوى وتقصدغير لغوى. 

ختالف با ت التى تتعلّقالمشكالهى المشكالت غير لغـوى 

الجملة غير اإلجتماعيّة والثّقافيّة فى بالد العـرب والمفردة وبناء 

وهذه المشكالت التّدريس يحدث كثيرا فى حالنا. وهذه  8العرب.

أريد أن اطلب المحلول الذى كالت سيبحث فى محاولة العلميّة والمش

تعليم مهارة  اللغة العربـيّة. ويوجد مشكالت يتحدّث حين ما تدريس

ات القراءة فى هذه المدرسة هى نظام النطق وشكل حرف والمفرد

خلفيّة التالميذ. وهذا البحث عن هذه مشكالت  لقراءة ووعالمات ا

 باستعمال طريقة الّصوتيّة.

"طريقة القراءة  فتبحث عن المقالة من أحمد ريّان اعملأّما و . 2

ب الفصل التّاسع بالمدرسة هريّة لترقيّة مهارة القراءة لطالالج

 جمع مع مقابلة المتوّسطة الحكوميّة موجوروتو كديري"، بعد أن

ى تدريس القراءة اذا كان منهم التالميذ. والتاّلميذ بهذه المدرسة ف
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اتيذ او ّصة الدّراسيّة فيسألون الى األسيفهمون معنى نّص القال

زمالئهم التى افهم منهم. ويدرس التاّلميذ القراءة فى البيت ايضا. اذا 

ميذ نّص يقرأ ثّم يقرأ التاّلالمعلّم يقرأ نّص القراءة فيهتمون لما 

حفظ  وطرق الثّانى حفظ المفردات واستخدام القاموس، القراءة معا.

المفردات التى تأمر المدّرس لخفظها واستخدام القاموس التالميذ و

لمعرفة معانى المفردات الّصعوبة لديهم. وطرق الثّالث وهى جعل 

وأّن ذلك سيشرح الّطريقة القراءة الجهرة تستطيع  البيئة الّسليمة.

  القراءة. لترقية مهارة

تخدام طريقة ليقلّو الفشل إلس ّطالّبالطريقة األساتيذ و   

تكرير القراءة مع إعطاء  :وهىالقراءة الجهريّة. وطريقة األساتذ 

وللتالميذ . مناقشة المعلّم، الّطريقة الّطيبة، معنى المفردات الّصعوبة

، حفظ المفردات، تدريس القراءة مستمّرا ليقلّو الفشل: طرق ايضا

 حفظ صحة 

المذكورات من المرسالت، كان هذا  ويستند على إكتشاف 

يملك الفرق بالموضوع الذى يختار الباحثان السابقة. وبذلك  البحث

البحث قبله الذى يملك مناسبة يرفع  ما فيه يستطيع ان يستخلص

الباحثة عن هذا البحث. وبذلك البحث عن "استعمال نّص القّصة 

فى المدرسة المتوّسطة الحكوميّة  فاغو لترقيّة مهارة القراءة 

 كديرى" يستحّق ليبحث.

 

 

 


