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 الباب األول
 لمقدمةا

 
 خلفية البحث  - أ

من بني  األمة العربية الصفحى اليت متتاز اللغة هي الركن األساس يف بناء
لغات العامل الكبري برتخيها الطويل املتصل، وثروهتا الفكرية واألدابية، وحضارهتا اليت 

 مضامني ذو رمزي، صويت نظام: بأهنا اللغة مفهوم 1وصلت قدمي اإلنسانية حبديثها.
 واالتصال والتعبري التفكري يف أفرادها ويستخدمه معينة، مجاعة عليه تتفق حمددة،
 وهي. كثرية واللغات. مقاصدهم عن قوم كل هبا يعرب ألفاظ: اللغة 2.بينهم فيما

 الذي الواحد املعىن أن: أي املعىن، حيث من ةمتحدد اللفظ، حيث من خمتلفة
 3.اآلخرين لفظ غري بلفظ عنه يعربون قوم كل ولكن واحد، الناس ضمائر خياجل

إن اللغة نعمة اهلل العظمي، وميزة اإلنسان الكبري، وهلا قيمتها يف مجيع 
جماالت احلياة البشرية، وهي اخلاصية اليت متيزة هبا اإلنسان عن سائر احليوان، ولو أن 
البعض قد عدها وسيلة فإهنا وعاء األفكار بل هي جزء منها وربطت بني الفكر 
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، والتعبري عن الفكر الداخلي والعمل والعمل، ومن عناصرها: التفكري والصوت
 4.نسان كائنا مثاليا على وجه األرضاخلارجي، وبفضل هذه النعمة قد أصبح اإل

ومن هنا  5.أغراضهم عن العرب هبا تعرب اليت الكلمات يه العربية واللغة
األرض ومغارهبا برباط  ميكن أن نقول إن اللغة العربية تربط بني املسلمني يف مشارق

فكري ولفظي، ألن القرآن ليس جمرد مبادئ وتعليم منعزلة عن الظاهر اللفظي وأن 
العربية بطاقتها وتراثها جلديرة بأن تكون إعجاز القرآن منوط باللغة العربية، وإن اللغة 

وعونا على احملافظة على الوحدة  وسيلة للتفاهم بني الشعوب املسلمة يف كل مكن
هذه املرحلة احلرجة اخلطرية اليت واملنظورية بني املسلمني تعلب دورا هاما يف  ريةالفك

 6إلسالمي.اميرهبا العامل العريب و 
كما قال اهلل  1-5سورة العلق  هو وتعاىل سبحانه اهلل أنزهلاسورة  أول إن  

 تعاىل: 
                            

                         

 واجملتمع الفرد حياة يف والكتابة القراءة بأمهية وجل عز اهلل من تنوين وهذا
 باملعرفة لإلحاطة األساسية والوسيلة واملعرفة العلم عماد وستبقي القراءة ومازالت

 فأينما املتعددة القرائية باملواد وسيط دون مباشر التصال على والبقاء واملعلومات
 .ذلك على عمل طاملا القراءة يستطيع فانه اإلنسان كان
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 والوسائل احلديثة االتصال وسائل يف املعلومات مصادر تعدد من وبالرغم
 ملو  مكانتها تفقد مل القراءة أن إال اإلعالم ووسائل وإنرتنت كمبيوتر من التكنولوجية

 تطور ومع. أمهيتها وازدادت دورها ازداد بل والتعليم التعلم عملية يف دورها يرتاجع
 االستيعاب أصبح إذ ووظائفها القراءة أهداف ازدادت الرتبوية والدراسات البحوث
 جيعل املقروء استيعاب ألن ذلك ،القراءة أهداف من رئيسا هدفا مستوياته مبختلف

 .معه متفاعال بالنص مندجما الفرد

 لتقنية العقلية املهارات ميتلك أن اجليد القارئ على أن السيد حممود ويرى
 هدف عن وانكشف ،والعيد القريب املعىن وإدراك ،املفردات ثروة ،حيث من القراءة
 وأخريا. الفقرة معىن يدرك أن أيضا له بد وال املقروء نقد على والقدرة ومغزاه الكاتب
 7.كامال النص

 أن ينبغي ولكن مستوى البداية منذ أعطيت قد القراءة مهارة ميتعل أنشطة
 أو اجلهرية القراءة نشاط طريق عن أما ،املتقدمة حىتو  املتوسطة إىل أيضا تطويره يتم

 .الصامتة القراءة
 ةداجملر  بالنظرة املقصود املعىن القارئ هبا تدرك اليت تلك هي الصامتة القراءة

وامنا هو يزحف بنظره  والقارئ غري مقيد بنطق الكلمات، 8.اهلمس أو النطق من
 9زحفة، ويرجع أحيانا رجعات ليلتقط املعىن فهي عملية نطق بالعقل ال باللسان.

 
 
 

                                                           
. ص ،(م1996 جامعة، منشورات: دمشق) ،العرابية اللغة تدريس طرائق في السي د، أمحد حممود 7
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  72 .ص ،(غريب مكتبة: القاهرة) ،العربية اللغة تدريس طرق ،لالعا عبد سي د املنعم عبد 8

م(، 1983، )بريوت: مؤسسة الرسالة، الموجة العلمي لمدرّس اللغة العربية ،عابر توفيق اهلاشيمى 9
 5. ص
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 من تنوعةامل. الفاضل املعلومات على احلصول هو الصامتة القراءة من دفاهل
 .القراءة نشطةا خالل من عليها احلصول وميكن اليومية ةااحلي يف املطلوبة املعلومات
 الشارع يف تقع هي ،الثانوية اإلسالمية اإلستقامةمبدرسة  األول ةاملالحظ من
العصا اإلسرتاتيجية املدر س ق طبال يوأما املسألة فيها هي  .بنجرماسني ياار  بكابوران
يرتجم الرتمجة فقط يعىن القواعد و طريقة طريقة احملاضرة و املد رس  قطبي بلالكليم 
املدرس  أفضل من ، كاتبهو  معناه الطلبة مستمع كلمة ث  كلمة ف  نص القراءة املدر س

 قراءةاليف تعليم  مه ة ليست هلاالطلبة أكثر من حىت أيضا  تعليم القراءة اجلهرية
ية العصا يجتاإسرت أطبق وبعد ذالك أنا متهيدية . ، وهكذا سيؤث ر على النتيجةوفهمها
 نفسا. تطلب الطلبة لفهم نص القراءة تيجيةاهذه اإلسرت  ،الكليم

اليت عل مت.  هم الطلبة ملء النصاملدر س لتف تعليم القراءة عند هدف
بقراءة النص وترمجته يف كلمة وكلمة أو ولذالك، أكثر املدر س يأخذ إختصر الطريق 

أفرح للطلبة ألجل كذا ال طالبهن مدر س وميكن لمجلة ومجلة. هذه الكيفية أسهل ل
لبة يف فهم النص نفسا. . مقاصد فن  القراءة لتدر ب الطلفكر الشديد بل عدم التأثري

عملي ة تعليم  يت تور ط الطلبة عملي ا يفالتعليم الإسرتاتيجية  ولذالك يطب ق املدر س
 1٠النص نفسا أو مجعا.

أن يستخدم املدر س لسهل الطلبة يف  ستطيعويف أساس كيفية الكثرية الىت ت
تعليم اللغة العربية خصوص يف فهم املقروء أو قراءة الصامتة أحدهم باستخدام 

تيجية هذا تطلب الطلبة االكليم، إسرت إسرتاجتيات. ألن ذلك حمولة إسرتاتيجية العصا 
وتبحث معىن نص القراءة م كل الطلبة تفه لفهم نص القراءة ما يرتجم املدر س.
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ميتحن فهم الطلبة باعطاء  املدر س بعدهاو ، نفسا بوقت خاص من املدر ساملفردات 
 .السؤال

 .القراءة فهم مهارة تكون أن على الطلبة تدريب هي القراءة درس هدف أما
 نيستطيعت ةبالطل لكى القراءة مهارة على األمهية أفضل الثانوية املدرسة يف خصوصا

 11.خبري العربية اللغة النصوص ويفهم جبيد قرأت أن

نص  فهم على الطلبة تشجيع مع يعو د و التدريب اسلوب يف فينبغي،
 يف استخدامها ميكن اليت سرتاتيجيةاإل أما. إسرتاتيجية باستخدام مثال ،القراءة
 اللغة، لدروس تستخدم ممتاز سرتاتيجيةإلا هذه ألن ".لعصا الكليما" هي القراءة
 بةالطل ،سرتاتيجيةاإل هبذه. أخرى ملوضيع أيضا استخدامها ميكن أنه الرغم على

 فهم) القراءة مهارة مباد ة العربية اللغة لتعليم .السريع واملرحبفهم نص القراءة  مطلوب
 للنص الفهم مستوى لقياس احلال هذا. سرتاتيجيةاإل هذه باستخدام وجد( ءو املقر 
 .علم قد كان اليت قراءة هي

 العربية، اللغة تعليم عملية على أبعد إلجراء الباحثة هتتم ساس،أ هذا على
 املتقدم املدر س يف الطلبة بعض يف القراءة ماد ة ألن القراءة، مهارة هذه يف خصوصا

 .الصعب من أنه تعليم هي النص فهم أو والرتمجة القراءة تعليم أن خيول دائما
إسرتاتيجية العصا الكليم  باستخدام البحث تفعل أن الباحثة تريد وكذلك

 : بالعنوان( املقروء فهم) القراءة على الطلبة قدرة لرتقية

 القراءة ميتعلفي  (Talking Stick) ""العصا الكليم إستراتيجيةفعالية استخدام 
رايا  بكابورانفي  الثانوية اإلسالمية اإلستقامةبمدرسة العاشر لدى طلبة الصف 

 .بنجرماسين
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  التحديد اإلجرائي  - ب

 املصطلحات الباحثة تفحدد السابق املوضوع فهم يف اخلطأ إلحذار
 :يعىن، املوضوع هذه يف املوجودة

 ليةافع -1

وفعالية هي من كلمة   12.فع المن كليمة املنو ر  يف قاموس ةفعالي  ال
واملقصود بالفعالية يف هذا البحث هو موجود الفرق ة مبالغة. ال أي صغفع
 التجريبية واجملموعة الضابطة.موعة اجملغزى بني امل

 

 (Talking Stick) العصا الكليمإسرتاتيجية  -2

والكليم اسم لة التقومي يف تعليم القراءة، آاملراد بالعصا يف هنا هو 
وإصتالح العصا الكليم هي  13تكليما. –يكل م  –فاعل من كل م 

التعليم حىت در س ليبل  ماد ة املاإلسرتاتيجية تعليم كيفية إختيار ويستعمل 
لذلك، فإن  14تسهل الطلبة لفهمه وتقبله وتسلطه يف أخري نشاط التعليم.

 سرتاتيجية العصا الكليم هي خطة التنفيذ التعليم باستخدام العصا.إ
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 (، ص.2٠٠7، )سورابايا: بوستك برغوسيف، اندونيسية –قاموس العربية  المنور أمحد ورسون،  
1٠64 

13
 1227، ص. السابقالمرجع ورسون،  أمحد  

14
 Robin, http://Pendidikan merah putih.blog.spot.com/11/04/2014/strategi-talking-

stick.html, dikutip pada tanggal 09 September 2017 
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 القراءة -3

املراد بالقراءة يف هنا هي القراءة الصامتة، كما يقول اخلول: القراءة 
س أو رحريك شفاه، بل حىت الصامتة هي تتم بالنظر فقط دون صوت أو مه
 15دون اهتزاز احلبال الصوتية يف حنجرة القارئ.

 )فهم املقروء( تعليم القراءة -4
 على بةالطل أمرت ث القراءة تعليم جمرد ليست القراءة مهارة تعليم

ف اهدأ 16.ةالقراء فهم على قادرة ةالطلب تعترب ذلك من أكثر بل ،حفظ
 خالصة املادة.و معىن الكلمة تدرك تتم  الطلبة يعين تعليم القراءة )فهم املقروء( 

وقع يف شارع  رايا بنجرماسني بكابورانيف  مدرسة اإلستقامة الثانوية اإلسالمية -5
اجلنوبية  ناحية مبوروس بارو منطقة بنجرماسني 49ر.ت  1رايا رقم  بكابوران

 .كلمنتان اجلنوبية
 

 أسئلة البحث  - ج
 املشكلة الرئيسية يف هذا البحث هي:استنادا من خلفية البحث، أن 

لدى  القراءة ميتعلترقى حاصل الدراس يف م إسرتاتيجية العصا الكليم استخداهل 
رايا  بكابورانيف طلبة الصف العاشر مبدرسة اإلستقامة الثانوية اإلسالمية 

 ؟بنجرماسني
 

 
 
 

                                                           
، الوسئل –الساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: الطريق عمر الصديق عبد اهلل،  15

  1٠6-1٠5( ص. 2٠٠8العاملية للنشر والتوزيع، )اجلرية: الدار 

16
 Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran Bahasa Arab inovatif, (Malang: UIN-MALIKI 

PRESS), 2011), h. 162 
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 البحثأهداف  - د
 :يلي ماك حمددة البحث هذا أهداف فإن   البحث، أسئلة على بناء

ليم القراءة تعترقى حاصل الدراس يف  العصا الكليم إسرتاتيجية ملعرفة فعالية استخدام
رايا  بكابورانيف  الثانوية اإلسالمية اإلستقامةمبدرسة العاشر  طلبة الصف لدى

 .بنجرماسني
 

 أهمية  البحث - ه
  :ونتائج هذه الدراسة ومن املتوقع أن تكون مفيدة من أجل

 ونتيجة لقدرة مهة العربية اللغة تعليم يف العصا الكليم إسرتاتيجيةباستخدام  -1
 .)فهم املقروء( القراءة ميتعل يفالطلبة 

يف  الثانوية اإلسالمية اإلستقامةمبدرسة لزيادة رغبة الطلبة بتعليم اللغة العربية  -2
 .رايا بنجرماسني بكابوران

 بنجرماسني، احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة املكتبة يف اخلزائن زيادة -3
 .والتعليم الرتبية كلية يف خصوصا

 

  أسباب اختيار الموضوع - و
 :هو املوضوع هذا اختيار أسباب

 فهم نصل االستهالكي ة ة تعليمإحدى منوذجي   يالعصا الكليم هإسرتتيجية  -1
 يف تعليم القراءة. وآلة تقومي .ة واملرحةقراءة بالسرعال

 .يف تعليم اللغة العربية فضلي ةاألهدف  هي تعليم القراءة الص امتة -2

 إحدى املدرسة أن تفض ل تعليم الدنية املدرسة اإلستقامة الثانوية اإلسالمية هي -3
 .واللغة العربية
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 البحثالمسلمة األساسية وفرضية  - ز
 المسلمة األساسية  -١

 البحث هذا يف النظري واإلطار ومسائله، البحث، أهداف على بناء
قد  العصا الكليم إسرتاتيجية استخدام :أي األساسية املسلمة رزمت فالباحثة

 .وفهمها القراءة مهارة متعل   يف سرعة   الطلبة تسه ل

 البحثفرضية  -2
 بناء على فرضية البحث واليت أخذت الباحثة فتشتمل عن:

 إسرتاتيجيةيوجد الفرق بني اجملموعة التجريبية يستخدم  : (𝐻𝛼)الفرضية البديلة 
واجملموعة الضابطة دون يستخدم  الكليمالعصا 

لدى طلبة الصف العاشر  العصا الكليم إسرتاتيجية
 بكابورانيف الثانوية اإلسالمية  اإلستقامةمبدرسة 

 .رايا بنجرماسني

يوجد الفرق بني اجملموعة التجريبية يستخدم  ال  : (𝐻𝑜)الفرضية الصفرية 
واجملموعة الضابطة دون  العصا الكليم إسرتاتيجية
لدى طلبة الصف  العصا الكليم إسرتاتيجيةيستخدم 
يف مبدرسة اإلستقامة الثانوية اإلسالمية العاشر 
 .رايا بنجرماسني بكابوران
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 الدراسات السابقة -ح

ق د هذا البحث فتستخدم الباحثة بعض البحوث العلمية املناسبة هبذا علي
 وكتابة هذا البحث العلمي الكملة:البحث لتساعد أن توجد تنفيذ 

فعالية باستخدام إسرتاتيجية (: 12٠123٠623سيت نور حسنة، ) -1
شارك على يف تعليم مهارة القراءة لطلبات  –زاوج  –اسرتاتيجية فكر 

 االستقامة الثانوية اإلسالمية األهلية بكابوران رايا درسةاشر مبعالالصف 
 بنجرماسني.

جية "الن ص  يفعالية استخدام اسرتات (:12٠123٠61نور استقامة، ) -2
 " يف تعليم درس مهارة القراءة لدى طلبة الص ف   (Random text)العشوئي 

 الثانوية اإلسالمية بنجرماسني. اإلستقامةالعاشر مبدرسة 

 .اويةاملتس املدرسة تبحثيجية املختلفة لكنها ل الباحثني اإلسرتاتعمتتس
والباب الرابع والباب اخلامس و ل والباب الثاي األالفرق بينهما يعين يف الباب ف

 .سوي ر يف الباب الثالثأكث لكن
مل  االباحثة إسرتاتيجية العصا الكليم ألهنحبث العلمي تستخدم هذا ويف 

، بنوع البحث يف اللغة العربية لكن يف اللغة أخرى موجود البحثني اآلخرين بحثت
الطلبة على قراءة الصامتة مه ة قدرة لث التجريب مبدخل الكم ي، وهذه القراءة تبح

باستخدام  لتعليم مهارة القراءة وافع ل إسرتاتيجية التعليمية النشيط)فهم املقروء(. أن  
 م القراءة.يف تعلي (Talking Stickإسرتاتيجية العصا الكليم )

 
 
 
 
 



11 

 هيكل البحث - ط

أبواب،  مخسة هذا البحث العلمي فتشتمل على  يف البحث هيكلأما 
 وهي:

 وأسئلة ئياإلجرا ورحديد ثالبح خلفية من تتأل ف املقدمة شتملت: األّول الباب
  املوضوع اختيار أسبابو  البحث وأمه ية البحث وأهداف البحث
 وهيكل الدراسات السابقةو  البحث وفرضية األساسية ماتومسل  

 .البحث
 القراءة تعليم تعريفمن  يتأل ف الن ظري اإلطار يشتمل :الثاني الباب

لعصا ا إسرتاتيجيةو يف تعليم اللغة العربية تعليم ال سرتاتيجياتواإل
 .الكليم

 وتصميم البحث ومدخل نوعمن  يتأل ف البحث منهج يشتمل: الثالث الباب
 وتصميم البيانات مجع وأساليب مصادرهاو  والبيانات البحث

 .البيانات رحليل سلوبأو  القياسات
 ميدان عن لمحةالمن  يتأل ف ومناقشتها البيانات رحليل يشتمل: الرابع الباب

 .وتفسريها البيانات ورحليل البيانات وتقدمي البحث
 .البحث وتوصيات البحث خالصة من تأل فت اخلامتة شتملت :الخامس الباب

 
 
 

 


