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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث -أ

اللغة وحدة متماسكة الجوانب، تتعاون فروعها كلها وتترابط، الستعمالها 

استعماال سليما. ومتعلم أية لغة من اللغات، ومنها اللغة العربية، يهدف إلى األداء 

وتلك الجوانب األربعة سماها  1الصحيح: استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة.اللغوي 

 اللغويون بالمهارات اللغوية.

مهارة القراءة هي قدرة لغوية لدى الطالب فى فهم ما ورد من الكتابة 

 ،بدقة وطالقة. فمعلم اللغة العربية يحتاج إلى النظر في عدة أشياء قبل تدريسهم

  2.القراءةفي تدريس  ال سيما

 هي: 5-1لقد قيل في القرآن الكريم في سورة العلق آية 

َرأْ بِاْسِم رَبِ َك الَِّذْي َخَلَق   ْنَساَن ِمْن َعَلق    (1) ِاق ْ َرأْ َورَبَُّك ( 2) َخَلَق اْْلِ ِاق ْ

ْنَساَن َما َلْم يَ ْعَلْمْۗ  (4) الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  ( 3)  اْْلَْكَرم     (5)َعلََّم اْْلِ

                                                           
: عالم الكتاب )إربد تدريس اللغة العربية بين الطرائق واْلستراتيجيات التجديديةطه الدليمي،  1
 .122(، ص. 2002الحديث، 
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يقوم به القراء إليصال الرسالة  القراءة هي نشاط لإلدراك والتحليل والتفسير

من قبل المؤلف في وسائل اإلعالم المكتوبة. تشمل أنشطة القراءة القراءة بصوت 

من خالل  قراءة بصمت. القراءة بصوت عال  هي نشاط للقراءة يتم إجراؤه و عال  

القلب هو نشاط  العامة. أثناء قراءة األنشطة فيالقراءة بصوت عال  في األماكن 

فهم قصد أو غرض المؤلف في وسائل اإلعالم  للقراءة المتأنية يتم إجراؤه لفهم و

 3.المكتوبة

ارة جيًدا بالتأكيد في إديكون أن  مدرسيجب على في أنشطة التعليم، 

لطرق وافي تعليم القراءة، يمكن للمدرس بالتأكيد تعديل المواد و  .الفصل

واالستراتيجيات المناسبة للطالب بحيث يسهل فهم ما ننقله من قبل الطالب 

 ،خاصة في استخدام الطرق واالستراتيجيات وال يجعل الطالب يشعرون بالملل.

يجب أن تكون الطرق واالستراتيجيات المطبقة متوافقة مع المواد لتكون أكثر 

ليس طريقة ، و ان العديد من الطرقإتقيجب على المعلم أيًضا  فاعلية في التعلم.

 واحدة فقط حتى تظهر األنشطة التعليمية جًوا مختلًفا كل يوم.
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لذلك، فإن الطريقة الصحيحة لهذا النشاط التعليم للقراءة هي. طريقة 

ثم يمكن للمدرس الجمع بين هذه الطرق  المحاضرة وسؤال وجواب ومناقشة.

رة من قة المحاضيتم استخدام طري الثالثة في نشاط واحد، على سبيل المثال،

، ويتم استخدام طريقة المناقشة من قبل المعلم الختبار قدرة قبل المعلم للشرح

الطالب على فهم نصوص القراءة ويتم استخدام طريقة السؤال والجواب بواسطة 

 يقوم المعلم بتقييم المواد في نهاية الدرس.

 لباحث تصميم البحثفبينما أخذ الباحث مادة مناهج البحث، كتب ا

ستراتيجية تعلم اللغة العربية في مهارة القراءة بالمدرسة الثانوية اتحت الموضوع 

و عندما  ،اإلسالمية الحكومية الثاني تابين والمدرسة الثانوية األهلية دار المحبين

احد عامل أي بحذف احدى   حدث انتشار وباء كورونا، أشار المشرف بحذف

 ، ألنها قامت بالتعليم االفتراضي.المبحوثتين مدرسة من المدرستين

 في هاألن ،بينحلمدرسة الثانوية األهلية دار المل ثم ركز الباحث بحثه

 اء.مهما كانت في حالة الوبوجًها لوجه المباشر م يقوم بالتعلتزل ت مقع لاو ال

ي هذه المعهد الداخلية اإلسالمية لها تفوقها وخصائصها باإلضافة إلى ف

المعهد الداخلية اإلسالمية األخرى. أما عن تفوق هذه المدرسة الداخلية 
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اإلسالمية ، أي يمكن للمدرس تجهيز الطالب الذين يتقنون قراءة الكتب العارية 

 سالمية.الداخلية اإلشيًئا فشيًئا خالل فترة التعليم التي تجري في المعهد 

يس  نه لومن ثم فإن السمة المميزة لهذه المعهد الداخلية اإلسالمية هي أ

ألن  ،عض الطالب يتنقلن ذهابًا وإيابًا، لكن بكل الطالب يعشن في المعهد

طالب  ، والمسافة بين منازل الكون إلى البيئة بالمعهد الداخليةبعض الطالب يس

ليس بعيدا جدا. ال يختلف التعلم المقدم أيًضا عن والمعهد  الداخلية اإلسالمية 

يست تدريسها ل الطالب الالئي يعشن في مساكن الطالب. والدروس التي يتم

 ، بل دروًسا عامة.دروًسا دينية فحسب

وهناك أيًضا أشياء مثيرة جًدا للبحث عنها من قبل الباحثين خاصة فيما 

كيفية تعلم   يقوم المعلم بتعليم الطالببأن ، مدرسةال هفي هذ م القراءةييتعلق بتعل

 تعلمو  ،المعلمقراءة  ةطالعميعني من القراءة الجماعي  تعلمالقراءة بأمرين، وهما 

 .المعلمتحت إشراف  ةمباشر القراءة الفردي لكل طالب 

 ماوأل. في الوقت الصباح واللي عهد يعنىنشطة التعليمية في هذه المواأل

 ورة.االمح باكت وهي عهدالقراءة في هذه الموتعليم الكتب المستخدمة في تعلم 

في هذا المعهد، يوفر المعلم  ثم من أجل تحسين مهارات القراءة لدى الطالب
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تعليمًا إضافيًا للطالب في األنشطة الدينية مثل تعليم الفقه واألخالق والتوحيد 

 وغيرها من خالل تدريس الكتب من المراجع العربية.

من خالل اءة القر بعد مالحظات أولية يود الباحث بحث ما يتعلق بتعليم و 

 قراءة تعليم :عنوانتحليل على بعض عناصر التعليم، منها المواد والطرق، تحت ال

 لثانويةا للبنات المحبين دار بمعهد عشر الحادي الصف لطالبات العربية

 .الجنوبية كاليمنتان بتابين، اإلسالمية

 أسىئلة البحث -ب

 ومن خلفية البحث أعاله، فمشكالت البحث هي:

ي معهد فوما هي المواد الفرعية قراءة العربية تعليم األساسية في مواد الهي ما  .1

 دار المحبين؟

 قراءة العربية في معهد دار المحبين؟طرق تعليم  كيف .2

 التحديد اإلجرائى  -ج

 العربية قراءة ميتعل .1

م علمًا محدداً تجعل الفرد يتعل  فالتعليم مصطلح يُطَلق على العملية التي 

قراءة فهي ترجمة الحروف المكتوبة إلى معنى أو إعطاء ال ماأ .أو صنعة معينة
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وهي عملية معقدة تشمل  .المطبوعة وهي عملية ذات شقين معنى للكلمات

وإذا كان المفهوم الحديث للقراءة يشتمل على تعرف ، مجموعة من المهارات

 4.فصيحة اهب الحروف والكلمات والنطق

وعند رأى رشدى أحمد طعيمة أن تعليم القراءة هو عملية إعادة بناء 

 5والقيم. تالتى يكتسب المتعلم بواسطتها المعرفة والمهارات واالتجاها  الخبرة

وتعليم القراءة العربية هنا يعني عملية تعلم الطلبة وتعليم المدرسين علي أساليب 

 القراءة للعربية ونشاط علمي يستخدم الكتب العربية.

 دار المحبين عهدم .2

لمعهد اإلسالمي هو الثقافة األصلية في إندونيسيا. في هذه المؤسسة ا

اإلندونيسيا عقيدة أي أساسيات اإلسالم، خاصة ما يتعلق بحياة  لمسلمونيتعلم ا

 ،والطالب، یاهيالمعهد اإلسالمي له عناصر هي گ .الدينية التطبيقية للمعلفات

 6والمسجد، والفندق، وتعليم كتب التراث.

                                                           

الرياض: عمادة , )المعينات البصرية في تعليم اللغةمحمد إسماعيل صينى وعمر الصديق عبداالله,  4 
 .105تاريخ(, ص. 22جامعة الملك سعود, بدون -شؤون المكتبة

دون ناشر, )إيسيسكو:ب, تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدى أحمد طعيمة, 5 
 45(، ص. 1292

 6
 ، Abd Rachman Shaleh،1982 ، Pedoman pembinaan Pondok Pesantren، Jakartaانظر 

Proyek Dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren .ص ، 
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منتان اليمنطقة كبفي تابين، عهد دار المحبين هو أحد المعاهد يقع م

طة التعليمية األنشية ليال ونهارا. نشطة التعليماألتوجد  وفي هذا المعهدالجنوبية. 

عليم تهي دروس عام، وأما األنشطة التعليمية في وقت الليل هي في وقت النهار 

  الدراسة الدينية.

 أهداف البحث -د

 المشكالت ياغةص على بناءً . البحث لتنفيذ التوجيه توفير إلى هذا يهدف

 :البحث أهداف المؤلفون يصوغ أعاله، الموضحة

 مواد القراءة العربية في معهد دار المحبين؟ لمعرفة .1

 طرق تعليم القراءة العربية في معهد دار المحبين؟ لمعرفة .2

 البحث فوائد -ه

 وفوائد البحِث تتكون ِمن فوائد نظرية وفوائد تطبيقية، كما يلي:

 الفوائد النظرية -1

 القراءة نظريةزيادة المعرفة العلمية في  (أ

 المعرفة العلمية في تعليم القراءةزيادة   (ب
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 الفوائد التطبيقية -2

زيادة المواد العلمية في المكتبة بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية  (أ

بنجرماسين، وسيكون البحث مرجع ِلَمن يأتون ِمن الباحثين الذين 

 يريدون بحثه من جهة أخرى.

 العربية.تعليم القراءة مساعدة المدرسين على   (ب

 .الطلبة على تعلم القراءة العربيةمساعدة  (ج

 بقةاالدراسات الس -و

 العربية، لغةل القراءة تعلمعليم و تال حول ثو حب عدةعلي  لباحثاقراءة  بعد

 :آلتيةااألخرى لبحوث االبحث و نطاق البحث فيما بين هذا  الباحث بينسي

 الثانوية رسةالمد في القراءة تعلم استراتيجية" بعنوان هدايت توفيق أطروحة .1

 نتائج من" 2015 ريجنسي، بانيوماس أجيبارانج، 01 العلماء نهضة عارف

 عارف نويةثا مدرسةب القراءة تعلم استراتيجية أنه االستنتاج يمكن البحث

 والقراءة ،عال   بصوت القراءة استراتيجية يستخدم أجيبارانج 01 العلماء نهضة

 ذههبعض الموضوع في  إن. التحليلية والقراءة السريعة، والقراءة بصمت،

ولكنهما . ةالعربي القراءة تعلميشبه بما في هذا البحث يعني في  األطروحة

 .المستخدم تحليلفي منهج الو  ثو بحمال مكانال في انختلفي
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اءة ترقية مهارة القراءة باستخدام استراتيجية القر  بعنوان " حسن الكريمةأطروحة  .2

بالمدرسة بحر العلوم الثانوية الصف السابع  بالصوت العالي لدي تالميذ

ن كيفية تحسي  حسن الكريمةت في هذه الدراسة شرح". األهلية وايكانان

. و  من االختالفات الكبيرة بين مهارات القراءة من خالل القراءة بصوت عال 

بحث  رسالةالفي هذه  بحثال أن ،رسالةال هوهذأطروحة حسن الكريمة 

 .من البحث االجرائي الصفيأطروحة حسن الكريمة البحث في  أما وصفي و

 في اللغة تعلم الستراتيجيات ةاءالقر  جوانب بعنوان ماسيكورو ينيع أطروحة .3

 هذه في. 2010 عام في بســبري نجو بانتاركاو  الهدى نور المتواسطة المدرسة

 رتطوي في المعلم اتخذها التي األساليب أو الخطوات تصف األطروحة

 ثالبح موقع هو واالختالف. القراءة مهارات وخاصة العربية اللغة مهارات

 .البحث موضوع هو الذي والفصل

 هيكل البحث -ز

 على ةالكتاب نهجيات البحث علمج ،الرسالة علمية هذه فهم لتسهيل

 :التالي النحو
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 ،أسىئلة البحث ،خلفية البحث ،المقدمة ،وتشمل : الباب األول

كل هي ،الدراسات السبقة ،البحثفوائد  ،أهداف البحث ،التحديد اإلجرائى

  .المناقشة وتسهيل تنظيم الفصل هذا . وظيفةالبحث

عناصر  ،ميعلالت تعريف: العربية  ميتعل أ( ،اإلطار النظري:  الباب الثاني

القراءة،  علمت مبادئ ،القراءةالقراءة، مهارة القراءة، أنوع  تعريفالقراءة:  ب( ،ميتعل

 المؤثرة واملالعج(  القراءة، تعلم فوائدالقراءة، أهداف تعلم القراءة،  تعلم تقنيات

 القراءة  مهارة قدرة في

مكان ب(  ،نوع و مدخل البحثأ(  ،منهج البحث:  الباب الثالث

 ليلأسلوب تح ه( ،أساليب جمع البيانات د( ،البيانات و مصادرهاج(  ،البحث

 .البيانات

: تحليل البيانات ومناقشتها، أ( لمحة عن مدرسة الثانوية  الباب الرابع

اإلسالمية األهلية بمعهد دار المحبين : التاريخ عن المدرسة الثانوية اإلسالمية 

األهلية بمعهد دار المحبين، الهوية عن المدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية بمعهد 

ر إلسالمية األهلية بمعهد دادار المحبين، الرؤية والبعثة بالمدرسة الثانوية ا

المحبين، النظام بالمدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية بمعهد دار المحبين، أحوال 

المعلمين والموظفين بالمدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية بمعهد دار المحبين، 
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أحوال الطلبة بمدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية بمعهد دار المحبين، أحوال 

واآلجهزة المدرسية بمعهد دار المحبين، ب( تقديم البيانات : مواد تعليم  اآلالت

القراءة العربية بمعهد دار المحبين، طريقة تعليم القراءة العربية بمعهد دار المحبين، 

ج( تحليل البيانات، مواد تعليم القراءة العربية بمعهد دار المحبين، طريقة تعليم 

 محبينالقراءة العربية بمعهد دار ال

ختتام، أ( الخالصة، ب( التوصية : اإل الباب الخامس



02 
 

 
 

 


