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 المقدمة

 أ. خلفية البحث

لم تكن  يجةقديم، لكن النتمند تعليم اللغة العربية فى إندونيسيا أن قد علم

 يانا.أحظهر كثير من المسائل لكن منكسر . ةناجح

بعض الطالب لديهم عادات قرائية غير حميدة فيبطئون كثيرا فى و 

المتراكمة وخاصة فى المرحلة قراءتهم، وبذالك اليستطعون مجاراة الواجبات 

 1الجامعية.

تدريس شتراك يعنى ال يستعد الطالب إل من العوامل، ظاهرتلك المسائل 

الصناعة، اللغة و مادة اللغة العربية تكون الطبقة الصعوبة المرتفعة فى 

اللغة العربية  الطالب تجديدبا  وفوق ذلك، النقائصتبليغها. استراتيجية، والطريقة 

. بحث او أطروحة الذى صنع به الطالب ما يجب عن العلومية، قانون فى عملهم

اللغة العربية، )مدرب،  ةسدر  معلق تمية اللغة العربية. عامل األخرى التعلي

حال حكم عن تم هم ال يبتكرون وال يستطعون ان األستاذ( فى التعليم والمتعل

 2اللغة العربية. تعليمعمل فى التالفصل ألن الطالب ال 

لحقيقة أن تكنولوجيا التعليم أشمل وأعم من مجرد استخدام االجهزة وا

 3واآلالت.

تعليم اللغة العربية يعنى عائق فى  صار تىعوامل الالسوى تلك العوامل، 

 ائلالتعليم و وس الوسائلالنقئس فى إنتفاع الوسائل و اللوازم التمهيدية التعليمية كا

 مساعدة و التكملة فى التعليم. يصيرانوسائل التعليم يستطيع  4اللعبة.  لذلك

او  اعفم اللغة العربية اآلن اليزال ضتعليالوسائل و تكنولوجيا فى  تطوير

تدريس اللغة يلة ل و تكنولوجيا، لغاية ما عمإنتاج الوسائلم يستطيع ان يخلق 

الدنيا العصري الذى   5العربية فى مؤسستنا لم يوجد المسيس "التعصير".
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 سيلةتجديد تدريس اللغة. فطبعا الوالنجيزباالتطور التكنولوجيا يطالب عن 

التدريس يطبع بإنتشار التكنولوجيا وكان يمكن عن عملية التدريس الصعب، 

 6مؤثر، وفعال.

تطبيق اللعبة. اللعبة هي من أحد اإلجتهاد الذى يعضد تعليم المتعلم هو  الوسائل

ال, المرأة، أوالد الحياة الناس. فى حياة اليومية عرفت كل الناس، الرج المهمة  فى

تسلية فقط، لكن فيها الاللعبة ليس فى ، كل يحب اللعبة. مسكينو بالغ، غنى و

 7التربية.

أحد من الطريقة لشرط الفصل بالتسلية و غير الرسمي هو باللعبة اللغة. 

لها كا اعمأتفهم عن المدرس انصير اآلن البد على أحد فلذالك، فى حال التع

تسميم الالتدريس اللغة، تسلط عن ئ المباداللغة العربية، عرف با  ةالمدرس

تكريب إلعداد، استراتيجية، الطريقة و فهم عن االتدريس و صناعة التعليمية، ثم 

 التدريس اللغة، احد الطريقة بالطريقة اللعبة. 

 8بة من التدريس.المهنة الوسائل هو يوجه الطالب ليجد التجر

أراد الباحثة أن يبحث هذا البحث العلمى اإلجرائى الصافى ألن أرادت 

ف الى الطالب فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية كندات كى  الباحثة أن نعر 

 يحبوا بالدرس اللغة العربية.  

فلذلك، كثير من المسائل التعليمية فالبحثت الباحثة عن هذا البحث ليسهل و 

 يفرح الطالب عن الدروس اللغة العربية. وكان هذا البحث يتعلق باركائز كمايلى:

 

 

 

 

 ب. ركائز البحث

. كيف خطوات تطبيق وسائل بطاقة الكلمة لتنمية مهارة القراءة بالمدرسة ١

  الثناوية اإلسالمية الحكومية كاندات؟
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.هل تطبيق وسائل بطاقة الكلمة يرقى فى مدرسة الثناوية اإلسالمية الحكومية ٢

 كاندات؟  

 ج. أهداف البحث

 كثير من أهداف هذا البحث يشتمل على:

أن ترفع استطاعة المدرس او المدرسة فى معلم اللغة العربية كى يفهم جيدا عن  

 خطوات التدريس مهارة القراءة.

بالوسائل التعليمية كى يسهل و يفرح الطالب عن الدروس إلقاء المادة التدريس  .1

سة المادة التدريس بالوسائل فطبعا يشعرون  اللغة العربية. إذا تعطى المدر 

 الطالب بالنشاط فى التعلم.

، فى تدريس و كيفية نشاطة التدريس اللغة العربية كافة المدرس ع درجةافترإ .2

ليعضد، يسند البلوغ الغرض التعليم اللغة ان ينشر المعرفة، اإلبكارية، الفنون 

و  العربية الصحيحة، ليقدر المدرسات لكى مفهوم عن اهمية الوسائل التعليمية

 يخرج من مشكالت فى تطبيق الدراسة الفصل.

 د. أهمية البحث

 هذا البحث ينفع للطالب و األستاذ :

ينفع للطالب وهو :      

هارة القراءة. يعطى الطريقة لحفظ المترادفات فى م١  

. يعطى السهولة فى قراءة الكتابة باللغة العربية٢  

. يعطى السهولة للطالب فى قراءة الكتاب بال حركة٣  

. يعطى السهولة للطالب فى قراءة القرأن٤  

 ينفع لألستاذ وهو :

مهارة القراءة ةاللغة العربية فى التعليم ة. ان يرفع ابكارى المدرس١  

رة القراءة الجميل والنجاحتدريس مها. يصنع طريقة ٢  

درجة التعليمية ال. يساعد المدرس ليصلح٣  

نية المدرس. رقى حرف٤  



إعتماد المدرس. رقى ٥  

المدرس يفتح المعرفة و النشاط. . يمكن بعمل٦  

 ه. تحديد المصطلحات

. بطاقات الكلمات : وسيلة من الوسائل التعليمية التى يستعملها المدرس ١

ة. وأما شكل بطاقات والمهارات فى اللغة العربي لترقية فعال التعليم

 .أنواعوغرضها خمسة    ا البحث هي مريع و طولماذالكلمات فى ه

ف و يفه م إعتبارات ع٢ . ن شيئ. مهارة القراءة : القراءة هي مهارةليعـــر 

القراءة وهى اإلت صال بين القارئ و الكا تب من خالل الن صوص الذى 

فيه يوجد اإلت صال المعروفي ة بين لغة اللسان و يكتبه فطريقة مباشرة 

 لغة الكتابة.

 الدراسات السابقةو. 

من أحمد ري ان اعمل، "طريقة القراءة الجهري ة لترقي ة  بحث العلمىوكان  .١

ب الفصل الت اسع بالمدرسة المتوس طة الحكومي ة  مهارة القراءة لطال 

موجوروتو كديري"، بعد أنمقابلةمجمع التالميذ. والت الميذ بهذه المدرسة 

ة الد راسي ة  فى تدريس القراءة اذا كان منهم ال يفهمون معنى نص  القص 

لون الى األسـاتيذ او زمالئهم التى افهم منهم. ويدرس الت الميذ القراءة فيسأ

فى البيت ايضا. اذا المعل م يقرأ نص  القراءة فيهتمون لما يقرأ ثم  يقرأ الت ال 

ميذ نص  القراءة معا.وطرق الث انى حفظ المفردات واستخدام 

س لخفظه ا واستخدام القاموس،حفظ التالميذ و المفردات التى تأمر المدر 

القاموس لمعرفة معانى المفردات الص عوبة لديهم. وطرق الث الث وهى 

جعل البيئة الس ليمة.وأن  ذلك سيشرح الط ريقة القراءة الجهرة تستطيع 

ب ليقل و الفشل إلستخدام  لترقية مهارة القراءة.طريقة األساتيذ و الط ـال 

.( تكرير القراءة مع ١ى:طريقة القراءة الجهري ة. و طريقة األساتذ كما يل

.( مناقشة المعل م. ٣.( الط ريقة الط يبة ٢إعطاء معنى المفردات الص عوبة

ا ١وللتالميذ طرق ايضاليقل و الفشل: .( حفظ ٢.( تدريس القراءة مستمر 

 .( حفظ صحة.٣المفردات 

راؤف تاميم عن الموضوع"مشكالت تعليم مهارة بحث العلمىفى البحث  .٢

ميذ صف  العاشر فى المدرسة المتوس طة اإلسالمي ة الحكومي ة القراءة لتال 

ونوساري غونونج كيدول"، و يهدف هذا البحث لمعرفة عناصر تعليم 



مهارة القراءة و مشكلتها و اى محاوالت لتغلب على هذه مشكالت من 

المدرسة و مدرس اللغة العربي ة.  يعبر ان مشكالت الت دريس فى مهارة 

شكالت الت دريس اللغة العربي ة قسمين وهى مشكالت لغوى القراءة يعنى م

وهى قواعد الن حو والكتابة.  و مشكالت غير لغوى. عندما مشكالت لغوى

ختالف اإلجتماعي ة والث قافي ة فى بالد ا وأن  المشكالت غير لغـوى المشكل

وهذه المشكالت الت دريس  9العـرب والمفردة وبناء الجملة غير العرب.

ثيرا فى حالنا. وهذه المشكالت سيبحث فى محاولة العلمي ة و أريد يحدث ك

و يوجد  أن اطلب المحلول الذى يتحد ث حين ما تدريس اللغة العربـي ة.

مشكالت  تعليم مهارة القراءة فى هذه المدرسة هى نظام النطق وشكل 

حرف والمفردات وعالمات القراءة و خلفي ة التالميذ . وهذا البحث عن 

 مشكالت  باستعمال طريقة الص وتي ة.هذه 

لترقية جيجى زكية، "تنفيد طريقة مجموعة مباراة اللعبة العلمى فى البحث .٣

المتوسطة  بمدرسةتعليما النحو والصرف لطالب الفصل السابع )ب( 

اإلسالمية األشعرية بانجارساري جومبانج". تأسيس على النتائج التى قد 

او اإلختبار فى الدور األول والثانى، حصل عليها الطالب فى الموجز 

فتستخلص الباحثة نتائج البحث ألن باطريقة مجموعة مباراة اللعبة يرتفع 

 تعليم الطالب فى الدرس النحو والصرف. وطريقتها كما يلى :

لدور األول : توزيع الباحثة الطالب على المجموعة ثم تعطى الباحثة  (أ

السبورة، لكى المجموعات المادة عن المصدر المؤول بوسائل 

 أنتفهموا المادة بالتعاونية تعطى الباحثة الموجز.

فى الدور الثانى : توزيع الباحثة الطالب على المجموعة ثم تعطى  (ب

الباحثة المادة عن المبتدأ والخبر بالحاسوب، لكى المجموعات أنتفهموا 

نحو المادة بالتعاونية تعطى الباحثة الموجز. تعريف ترقيت تعليم ال

والصرف للطالب. كان الطالب فى دور األول لم يكن ناجح لكن 

 ارتفع نتيجة الطالب فى دور الثانى.

 

ويستند على إكتشاف يدل  عن الموضوع الذى يختار الباحثة يملك 

ما فيه يستطيع ان الفرق بالموضوع الذى يختار الباحثان السابقة. وبذلك 

رفع الباحثة عن هذا البحث. يستخلص  البحث قبله الذى يملك مناسبة ي

تطبيق وسائل بطاقة الكلمة لتنمية مهارة القراءة فى وبذلك البحث عن "

 يستحق  ليبحث." المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية كندات

                                                             
9Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hal 100 



 


