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 الباب األول 

 المقدمة
 خلفية البحث-أ

اللغة ىي الركن األساس احدى اللغات ادلستخدمة دلركز العلم ىي اللغة 
قال زلمود كامل الناقة يف   1العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن اغراضهم.

كتابة " إن اللغة العربية أداة فعالة لنقل بدائع الفكر يف ادليدان الديلي, و إن 
 استمرار حياة اللغة العربية دوليا ذلو العنصر اجلوىري للسالم بُت األمم يف ادلستقبل.

اللغة تعريفات كثَتة, ال زلل إلسهاب القول فيها إن اللغة : رلموعة من 
وز الصوتية اليت حيكمها نظم معُت, واليت يتعارف أفرد ذو ثقافة معينة على الرم

"اللغة أصلها لغى, أو  2دالالهتا , من أجل ربقيق االتصال بُت بعضهم و بعض.
, و باللغة ىو أداة فريدة من نوعها نقل 3لغٌو, واذلاء عوض, ومجيعها لغى و لغات"

ن اللغة ىي جاجلسر الذي االتصال بُت شيء ما قبلتو احلواس اخلمس للقلب. إذا, أ
اللغة ذلا وظيفة كبَتة ىي للتعبَت عن األفكار والعواطف 4احلياة مع التفكَت. 

 واالنفعاالت.
اللغات ادلستخدمة دلركز العلم ىي اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعربإحدى 

                                                
م( ,  2007ه/  1428)بَتوت : الكتب العلمية,  ,جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت,  1
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قال زلمود كامل الناقة يف كتابة " إن اللغة العربية  5هبا العرب عن اغراضهم. 
أداة فعالة لنقل بدائع الفكر يف ادليدان الدويل, و إن استمرار حياة اللغة العربية دوليا 

 6األمم يف ادلستقبل.ذلو العنصر اجلوىري للسالم بُت 
وقد صلت إلينا من طريق النقل. و حفظ ادلسلمُت القرآن الكرمي واالحاديث 
الشريفة, و ما رواه الثقات من منثور العرب ومنظمهم . وقد أكرمت لكوهنا لغة 
القرآن بوسيلة لسان رسول اهلل و ىو خامت األنبياء وادلرسالُت, و من كون اللغة 

 العربية لغة القرآن.
 2كما قال اهلل تعاىل ىف سورة يوسف اآلية :  
                  

 (2)سورة يوسف :   7
و ميكن بناء على اآلية أعاله أن يكون مفهوما أن اللغة الغربية ىي مهمة 

التعلمى ومادة  جدا يف ىذا احلياة . وجبانب ذلك اللغة العربية ىي جزء من منهج
 الدروس يف مدارس اإلسالمية ىف اندودونيسيا.

يف تعليم اللغة العربية تشمل مهارت أربعة, و ىي مهارت األستماع, و 
  8مهارت الكالم, و مهارت القراءة ,مهارات الكتابة.

و ىذه ادلهارت األربعة ىي أركان االتصال اللغوي, وىي متصلة  ببعضها 
 9منها يؤثر و يتاثر بادلهارت األخرى. البعض متام االتصل وكل

مهارة القراءة  من مهارات اللغوية األربع , وللقراءة من بُت ىذه ادلهارات 
أمهية خاصة, فهي امنجال األىم من بُت رلاالت اللغوي , وأدة من أدوات اكتساب 

                                                
 .7, ص.1م( , ج. 2007ه/  1428)بَتوت : الكتب العلمية,  ,جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت,  5
(, ص 1985, )أم القرى, طرق تدريسه-مداخله-سهتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أس زلمد كامل الناقة,6

15. 
 2القران الكرمي سورة يوسف , اية        7

 1( , ص.2001, ) عمان : دار الفالح , المهارات الدراسيةزلمد على اخلوايل,  8
 5(, ص. 2002, )القاىر دار الفكر العريب, تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مدكور , 9
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أشهر ادلعرفة يف عام تتزاية فيو معلومات ومواد القراءة يف مدة زمينة ال تتعدى بضعة 
والذين جييدون القراءة ىم الذين يفهمون ادلقروء و من اجاد القراءة فقد بلغ 

 10الغلية.
 

قال اهلل تعاىل يف كتابو الكرمي  :             

                                  

 11(5-1:العلق )سورة
 

القراءة احدى فنون اللغة اليت اليتسٍت لإلنسان أن يتواصل مع غَته بدونيها, 
إذا ىي من أكثر مهارت اللغة توظيفا أو ربقيقا لإلتصل , وليست القراءة يظنها 

اللغوية ادلكتوبة والنطق هبا , و إمنا تطورات اليت بادي الرأي رلرد تعريف على رموز 
طرأت على مفهوم القراءة تؤكد أننا ال ربفل فيها فقط بانواحي الفسيوجلية مثل 
حركات العُت و أعضاء النطق, إذا مفهوم احلقيقي ادلتططور يف ضوء البعد الزمٍت 

لب الربط بُت اخلربة يقودنا إىل القول بأن القراة " عملية فهم معاين , كما أهنا تتط
 12الشخصية وادلعاين.

والقراءة تفيد الفرد يف حياتو فهي توسع دائرة خرباتو, وتفتح أمامو أبواب 
الثقافة, والقراءة ربقق التسلية وادلتعة, وهتذب مقايس التذوق, وتساعد يف حل 

                                                
10

,  اذباىات حديثة يف تدريس اللغة العربيةطو علي حسُت الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائل ي,  
 .3(, ص2009)عمان : الكتاب العلمي, 

 
 5-1القرآن الكرمي سورة العلق : اية  11
اللبناية, , الطبعة الثانية )القاىرة, الدار ادلصرية تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شجاتة,  12

 105(, ص.1993
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ادلسكالت , كما تسهم يف اإلعداد العملى, وتساعده يف التوافق الشخصى 
 ى. واإلجتماع

واقراءة ايضا أىم يف الدروس  اليت تفيد التالميذ : ألنا تفسح اجملال أمامهم 
لالستفادة من الكتاب يف الدروس  مجيعها. " و ان فائدة القراءة ال تنحصر 
بامدرسة وحدىا , بل تتعداىا إىل احلياة اإلجتماعية كلها, إذ هبا ميكن لكل 

ى أي شيء حيتاه. لذلك ميكن أن شخص أن يوسع معارفو يف كل حُت, و يطلع عل
 يقال إن القراءة

خصوصا يف ادلدرسة الثانوية الذي أفضل أمهية  13مفتاح التعلم و التعليم"
على مهارات القراءة لكي تستطيعو الطلبة أن يقرأ جبيد و يفهم نصوص اللغة العربية 

 14خبَتا. 
مفهوم القراءة ميثل وحدة متكاملة تتمثل يف نطق الرموز وفهمها وا ربليل و 
ىو مكتوب ونفدة. والتفاعل معو واإلفادة منو يف حل ادلشكالت وإلنتفاع بو يف 
ادلوافق احليوية وادلتعة النفسية بادلقروء. للقراءة ىي عملية معقدة بتضمن النشاطا 

ن خالل التحفيز من خالل حاسة بصر البداين والعقلي نشاط البداين حيدث م
والعُت. يف تعليم القراءة الطالب جانب يستطيع قراءة جهرية   ىؤألء جيب أن 
يستطيع أن يفهم ما يقرأ ما يف الكتاب اللغة العربية الذي يدرسون , ففهم ادلقرء 
اىم للطلبة يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف فهم النصوص الذي يوجد يف الكتاب 

غة العربية. ألن غاية تعليم مهارة القراءة ىي قدرة القراءة يف نص العرابية بالفصيح الل
و الًتمجة و فهمو باجليدة بالطالقة. والرأي ازن يف التبيان التايل يقال أن مهارة 

                                                
, )األردن اذباىات حديثة يف تدريس اللغة العربيةطو علي حسُت الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي,  13

 4-3(ص. 2009, -
14 Faisal Hendra, Kemampuan Siswa Berbahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah,(Gaung 

Persada Press, Jakarta ;2007) hal.99 
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القراءة ىي تعليم مهارة القراءة أن غرضو لكي يستطيعوا الطلبة القراءة بالصحيح 
 15والفهم ما يقرأ. 

افة إىل مناذج سلتلفة، وأساليب، وتقنيات القراءة اليت تناسب باإلض
االحتياجات، حبيث تعلم مهارات القراءة تصبح أكثر متعة ىو استخدام وسائل 

 اإلعالم. يف ىذه احلالة إقرا 'عجلة األلعاب يف تعلم مهارات القراءة.
مية أو  ويعًتف اخلرباء الًتبويون باحلاجة إىل استخدام اللعبة كوسيلة تعلي

كأسلوب للتعلم والتعلم. يف اللعب، يشعر الشخص ادلعنية وتدعو للتغلب على 
الصعوبات وحل ادلشاكل. األىم من ذلك، يف لعب شخص احلصول على ادلتعة، 
حىت أن األنشطة حلل وحل ادلشاكل ذبري يف جو من الفرح، من دون ضغوط. فإنو 

ء التعلم، أو خالف ذلك ميكن أن يدل على أنو يف اللعبة، ميكن للطالب يلعب أثنا
نتعلم أثناء اللعب. من خالل اللعبة، واحلصول على ادلعلومات وميكن أن ربدث 

 16تغيَتات يف سلوك الطالب بشكل طبيعي، دون أن يكون أعجب من الغرباء.
كما يف ادلالحظة األوىل وجدت الباحثة ادلشكالت يف تعليم القراءة يف 

معظم التالمد لديهم صعوبة يف  ة سييت مرمي بنجرماسُتادلدرسة الثانوية اإلسالمي
خصوصها يف القراءة الصامتة مهم ادلقروء القر ألن ال مجيع الطالب يأتون   القراءة

من اخلرجيُت ادلدرسة ادلتوسطة أإلسالمية و موجود من اخلرجيُت ادلدرسة ادلتوسطة 
الثانوية اإلسالمية  اللغة العربية ىي إحدى دروس من درس يف ادلدرسة احلكمية,

احلكومية سييت مرمي كاليان يف الصف العاشر و احلادي عشر و الثاين عشر , و يف 
الصف احلادي عشر يوجد قسمان يعٍت   قسم العلوم الطبيعية و قسم العلوم 
اإلجتماعية, الطلبة من ادلتخرجون من ادلدرسة ادلتواسطة احلكومية  غَت فعال يف 

 تعليم اللغة العربية.

                                                
15

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang : Uin-

Maliki,2011),hal.163 
16 Asrori Imam, 1000 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab(Malang : 

CV.Bintang Sejahtera Press,2013) Hal. 4 
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بالنظر إىل ادلدرس يف صف إحدي عشر ادلدرسة وىو يعلم اللغة العربية 
استخدام إسًتاتيجية القواعد والًتمجة وطريقة احملاضرة باستمرار وال ميكن أن 
يستخدام االسًتاتيجية , الوسيلة, اللعبة اجلديدة يف تعليم اللغة العربية وكذلك 

و أيضا الطالب يم ليس فعالية, يصبح الطلبة ال متحمس و مسئم حىت كونا التعل
 حينما يقرءون  يوجدملّ يقدرو شلييز الّشكل و ملّ يفهمون الّنص. 

صورا من ىذه مشكلة الباحثة أن تأخدذ أن فعالية التعليم يساعد الطلبة يف 
إحدى عشر يوجد وكذلك تكون الباحصة صف  17ترقية قدرهتم مناسبا بأىداف.

التجربية لًتكية قدرة الطلبة يف اللغة العربية شعوب العلوم العلمية يكون صف 
خصوصا يف القرءة الصامتة فهم ادلقروء الن قدرة القراءة ادلهم نص القراءة الذي 

 يوجد يف كتاب اللغة العربية .
تريد الباحثة لًتقية ادلهارة القراءة خصوصا يف مهم ادلقروء أو نص اللغة العربية 

سيلة اللعبة عجلة إقرأ يف القراءة أنشطة تعلم إجراء البحوث عن طريق إستخدام و 
ادلهارات, العبة عجلة إقرأ ىي الوسيلة التعليم اللغة الغربية فيها موجودة نّص و 
صورة و أيضا أسئلة. إستخدام الوسيلة العبة تساعد الطلبة تنشط و تفهم و أعمل 

 التعليمية تكون شلتعة وليست شللة.
فعالية استخدام " نتقي ربت ادلوضوع :من خلفية البحث ىذه كالباحثة ت

النصوص المصّورة عن جمل بعجلة اقرأ لتعليم القراءة لدى طلبة الصف 
 ."الحادي عشر من مدرسة ستي  مريم الثانوية اإلسالمية بنجرماسين

 
 

 لتحديد اإلجرائىا -ب

                                                
17 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya,( Jakarta: Rineka 

Cipca,2003), hal.74 
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إلحذار اخطأ يف فهم ادلوضوع السابق فحددت الباحثة ادلصطلحات 
 ادلوضوع :ادلوجودة يف ىذا 

 ربديد ادلوضوع -1
األصل اللغوي للفعالية ىو الفعل "فعل" الذي مشتقاتو "فاعل"  : فعالية  أ(

كلمة الفعال أي  ىو فاعل. وصف يف كل ماو"فّعال"، والفعالية مصدر صناعي. 
فعالية ىي التأثَت   18.كان من فاعل واحد كان أو قبيحا إذا الفعل حسنا

وادلراد بفعالية يف ىذا البحث يعٍت إذا   19والعقب، اليت ربمل حاصل ادلنفعة.
 كانت اجملموعة التجريبية أحسن من اجملموعة الضابطة.

  
 ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأب( النوصوص 

ادلصّورة عن النوصوص و ىي من أحد وسيلة اللعبة اللغوية باستخدام وسائل      
النوصوص وسيلة اللعبة جيب على الطالب أن يقرأ . يف ىذه بعجلة اقرأ مجل

النوصوص عليم الطالب أن يقرأ تللفهم ادلقروء. أوال  ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ
اىل كل رلموعة لفهم ادلقروء, مث لتقومي كل رلموعة   ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ

توجد السؤال الراءة  عجلة اقرأاليت يف  عجلة اقرأاألمام الفصل واحد فواحدا لَتدن 
 ليوجب على اجملموعة.

 تعليم القراءة ج( 
قرأنا, القراءة لغة ىي نطق بادلكتوبة فيو أو  -قراءة-يقرأ-القراءة أصلها قرأ

القراءة ىي ربويل النظام الغوي من الرموز ادلرئية )احلروف( القي النظر عليو وطالعة.

                                                
 695 .م، ص 1993، دار الفكر، معجم الوسيطابراىيم آنس وغَته،   18

19 Js Badudu dan Shulton Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 37 
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مفهوم القراءة ليس إجادة نطق احلروف, و إال ألصبح إىل مدلوالتو, و ىذا يعٌت أن 
 20معظم العرب جييدون اللغة الفارسية واألردية : ألهنم يستطيعون قراءة حروفها.

القرءة ادلراد بالقرءة يف ىنا ىي القرءة الصامتة , قراءة الصامتة يوجو ادلعلم 
بحث ىي القراءة و تقصد بالقراءة يف ىذا ال الطالب إىل أن يقرؤوا بأعينهم فقط.

اليت تتعلق دبوضوع  "ادلراىقة" تأخد من الكتاب درس اللغة العربية والباحثة نفسها. 
وادلقصود يف تعليم القراءة ىنا يعٍت قراءة للفهم ادلقروء. وىي أن يكون الطلبة فامها 

 يف ادلعاين يف النصوص.
سالمية سيت  مرمي الثانوية اإل ربديد ادلكان يف ىذا البحث ىو مدرسة -2

 .بنجرماسُت
 .2019/2020 ربديد الزمان يف ىذا البحث ىو يف السنة -3

   
 أسئلة البحث -ج

 فمن ىذه ادلشكلة، قامت الباحثة بتحليل ىذه ادلشكلة بالستخدام
دلعرفة فعاليتها على التحصيل  قراءةفالتعليم ال النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ

 الدراسي من األسئلة اآلتية :
استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ لتعليم القراءة لدى ىل  

 طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية بنجرماسُت.
 البحثهدف  -د

 كالتايل :ورة، فاذلدف ىذا البحث واألساسية  دبناسبة ادلشكلة ادلذك
بعجلة اقرأ لتعليم القراءة فعالية استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل دلعرفة 

لدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية 
 بنجرماسُت!

                                                
84(ص2012مهارت تدريس اللغة العربية للنطقُت بغَتىا )ادلملكة العربية السعودية,على ادلعيوف , برنامج تطوير  9  
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 أهمية البحث -ه

 ادلرجو ىف أمهية البحث أن نتائج البحث تكون : 
 لباحثة : أن يكون مرجع للمدرسُت و الطلبة لتطور اللغة العربية.اأ( 
لغة العربية للطالب , و زيادة ادلدرسة : ليساعدىم على نعريف ال ( ب

يف  النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأاإلختبارت عن امهية لعبة  
, و تنمية عملية تعليم اللغة العربية بان لفهم ادلقرو ترقية مهارة القراءة

 تفاع لعبة  عجلة اقرا.
 الطالب : لًتقية تعليم اللغة العربية و لًتقية مهارة القراءة باللعبة ( ج

  .ءلفهم ادلقرو  النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ
   

 أسباب اختيار الموضوع  -و
 أما األسباب اليت دعتنا إىل اختيار وىي :

 . القراءة ىي إحدى مهارة اللغة ادلهم يف تعليم مهارة القراءة.1
. التعليم اللغة العربية حيتاج وسيلة لعبة ألن تبعات الطلبة وزيادة مفهم 2

 و محاسة الطالبة يف التعليم.ادلعٌت 
دائما يدرس  مي الثانوية اإلسالمية بنجرماسُت. ألن يف ادلدرسة سيت  مر 3

 مهارة القرءة و باستخدام طريقة القواعد والًتمجة و اطريقة احملاضرة.

 المسلمات األساسية وفرضة البحث -ح
 ادلسلمات األساسية  (1

احلادي عشر يف  ادلسلمات األساسية يف البحث أن كل طلبة الصف
ادلدرسة سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية بنجر ماسُت. باستخدام وسيلة لعبة عجلة 

مكن  أن يساعد تعليم مهارة القراءة يعٍت يسهل يف القراءة الصامتة و محاسة  اقرا
   الطلبة يف التعليم أن تكون خَتا.
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 فرضية البحث ( 2
فعالية ذات داللة احصئية بُت  توجد فروق Ha) أ( الفرضية البديلة )  

استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ لتعليم القراءة لدى طلبة الصف 
 احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية بنجرماسُت.

فعالية  ذات داللة احصئية بُت توجد فروق ال  (Ho)ب( الفرضية الصفرية 
بعجلة اقرأ لتعليم القراءة لدى طلبة الصف  استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل

 احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية بنجرماسُت.
 

 الدراسات السابقة  -ح
 

وقبل أن تقدم الباحثة الرسالة العلمية هبذا ادلوضوع ادلختار، قد فّتَشت 
الرسالة العلمية اليت الباحثة عدة ادلراجع وادلصادر اليت تتعلق بالرسالة العلمية، وىي 

 : كتبها
م باللغة العربية  2015الرسالة العلمية اليت كتبها زمراين يف سنة يف ىذه   (1

ربت ادلوضوع " استخدام إسًتاتيجية جغساو يف تعليم القراءة لطلبة يف 
النموذجية بنجرماسُت.  2الصف الثايت عشر يف ادلدرسة اإلسالمية احلكمية 

راءة اجلهرية تغلف باصوت أو ربويل الرموز ىذه الرسالة تبحث عن الق
 الكتابة إىل أصوات.

, فعالية استخدام اسًتاتيجية" التعليم التعاوين التكاملي يف 2016نور ىداية  (2
 (cooperative Integrated Reading And Composition) القراءة واإلنشاء

 1اإلسالمية احلكمية لًتقية فهم ادلقروء لدى الصف العاشر دبدرسة الثانوية 
 مرتابورا جبمبوت.
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فعالية استخدام لعبة "تطابق الصور والكلمات" يف إتقان , 2019واحدة  (3
ادلفردات لطلبة الّصف الثامن دبدرسة باب السالم ادلتوسطة اإلسالمية يف 

 فاموروس داالم بنجرماسُت".
 ,  جبامعة احلكمية مسارانج ربت ادلوضوع:  2014أملية  (4

"Keefektivan permainan  Roda Iqra’ untuk meningkatkan membaca 

bahasa arab siswa kelas VII di Mts Ath Thahiriyah Banjarnegara" 

القراءة النصوص القصة ادلصورة يف تعليم  فعالية استخدام", 2015فطموايت  (5
  "التاسع دبدرسة "اإلخوان" ادلتوسطة بنجارماسُت لدى طلبة الصف

 
 البحثط. هيكل 

ليكون ىذا البحث منظًما، قسمتها إىل مخسة أبواب، ولكّل باب مباحث 
 خاّصة مرتبطة بعضها بعًضا، فهي ما يلي :

: يشمل ادلقدمة تتألف من خلفية البحث و ربديد اإلجرائي و  الباب األول
أسئلة البحث و أىداف البحث و أمهية البحث و أسباب اختبار ادلوضوع و مسلمات 

 األساسية و فرضية البحث و دراسة السابقة و ىيكل البحث.

الوسيلة التعلمية, تعريف تعريف مهارة القراءة,: نظرية عامة,  الباب الثاني
 اللعبة, اللعبة عجلة اقرا.

 لبحث حيتوى على نوع ومدخل البحثا يشتمل منهج : والباب الثالث
أساليب و البيانات ومصادرىا و  رلتمع البحث وعّينتوو  البحثموضوع و  تصميم البحثو 

 وأسلوب ربليل البيانات. تصميم القياسو  مجع البيانات
حيتوى على حملة عن  يشتمل ربليل البيانات ومناقشتها :  والباب الرابع

 تقدمي البيانات وربليل البيانات وتفسَتىا.و  ادليدان البحث
توصيات و على خالصة البحث  ييشتمل اخلامتة حيتو  :  والباب الخامس

 .البحث
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