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 الباب األول
 المقدمة
 

 خلفية البحث -أ 
اللغة العربية يف ىذا الزمان أشد تطويرا، وىذا يدل بكثرة الذين يتعّلمون 
اللغة العربية من بالد الغربية، مثلو أدلايّن، وأمريكي، كوريا اجلنوبية وغَتىا. والكثَتة 

 العربية.لغة لمن مدارس يف بالد الغربية اليت حتتوى يف مناىجها تعليم ا
اآلن، اللغة العربية ال يتعلمون ادلسلمون، بل يتعلمون غَت مسلمُت. وىذا 

. و وكانت اللغة العربية لغة العامللتعليمو ومفهوم ل أّن اللغة العربية لغة اجتدابةيد
ويف إندونيسّي كثَت من سّكانو يتعلم ويستعمل اللغة العربية ألن الكثَت من سكانو 

 مسلم.
العربية يف إندونيسّي، اللغة العربية اليتعلمون يف ادلدرسة ر اللغة تطو وت

اإلبتدائية، وادلتواسطة، والثانوية فقط، ولكن كثَتة ادلدرسة العامة اليت وجدت تعليم 
اللغة العربية. وادلشكلة اآلن يف كل الطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية وىي يعترب 

 مها.طلبة أن اللغة العربية صعبة لتعلال
بة يف تعليمها. وىذه ادلشكلة الذي يسّبب نقصان رغبة الطلوىذا اإلعتبار 

يف أنشطة التعلم والتعليم، الطالب   الذين تغَت أساتيذ اللغة العربية يف ادلدرسة.
كادلوضع واألغراض منها معا. ولذلك، العملية التعليمية  أنشطة التعليم للطلبة يف 
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وأما يف تعليم وتعلم اللغة العربية جنوز علينا أن منلك مهارة لغوية وىي جانبة 
مهارة االستماع ومهارة مهمة يف اللغة، ويف اللغة العربية ذلا أربع مهارات وىي 

 الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابةـ.
مهارة القراءة ىي إحدى ادلقوم ادلهم يف اللغة العربية ألن القراءة جيد الطلبة 
تفكَتا ومفهوم السياق من الكتابة العربية ويستخدم القارئ ليجد الرسالة الذي 

 2يريده بوسيلة الكلمة أو مادة الكتابة.
أحد مؤسسة الًتبية الشكلية لثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس ادلدرسة ا

اليت جتد مادة اللغة العربية اليت تكون لغة دين اإلسالم والعلوم وآلة االتصالة يف 
وتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس  تلك ادلدرسة. 

هارة القراءة . ومفهوم الطلبة يف مفهوم اليتخلع من مشكالت التعليم، منها يف م
النتيجة الطلبة  ادلعلومات يف نص القراءة حُت يتعلم الطلبة مادة القراءة اليستقي

 يف تعليم اللغة العربية. ب الطلبة أن جيد النتيجة ادلرجوةعاجلّيدة حىت يص
يف تعليم القراءة وىم ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس وطلبة 

عل دراستها سأما حىت جي شرحا ادلدرسيقرئون النص فقط، ويستمعون الطلبة 
 ن ادلعلومات يف نص القراءة ومن ىذه ادلسألة تأثَت نتيجة الطلبة.والطلبة اليفهمو 

وبناء من ىذه ادلشكلة تريد الكاتبة أن تبحث الرسالة العلمية لًتقية مفهوم 
اءة وجتعل الطلبة مسرورة وفعالية يف تعليم اللغة العربية خصوصا الطلبة يف مهارة القر 

  .جيغساو يف مهارة القراءة بالسًتاتيجية
فعالية استخدام  ولذلك، تريد الباحثة أن تبحث حبثا حتت ادلوضوع "

ادلدرسة الثانوية يف تعليم القراءة لدى الطلبة الصف العاشر يف  جيغساو اسًتاتيجية
 ".ية كابواس بكواال كابواساإلسالمية احلكوم
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 التحديد اإلجرائي -ب 
 ادلوضوع هبذا ادلتعلقة األشياء عن تفصيليا حبثا الكاتبة تبحث أن وقبل

 ادلوضوع ىذا ىف الواردة ادلصطلحات ادلعاىن بعض عن أن يبحث أوال بو حيسن
 الكاتبة تريد الىت ادلصطلحات وأما الكاتبة، قصدىامعانيها كما ت القارؤون ليفهم

 :فهي شرحتها
 3من كلمة الفعال أي حسنا كان أو قبيحا إذا كان من فاعل واحد. :فعالية .1

لذالك، الفعالية مرحلة الوصول إىل ىذا اذلدف، كما ينبغي أن الطلبة: يقدر أن 
يعرفون الرموز ادلكتوبة وفهم زلتوياتو اي يف فهم نصوص القرائية وينال افكار 

 الرئيسية.
مبعٌت رؤية وفهم  4وقرآنا: تتبع كلماتو نظرا ونطق هبا.قراءة  -: قرأ القراءة .2

قصد القراءة ىنا  5زلتوبات ما ىو مكتوب عن طريق الفم أو يف الكبد فقط.
 قدرة الطلبة على فهم نصوص اللغة العربية.

ىو نوع واحد من التعلم النشط يتكون من فريق التعلم غَت : جيغساو  .3
ادلقدمة من قبل الطالب يف شكل نصي( وكل الناس )ادلواد  5-4ادلتجانسة من 

طالب ىو ادلسؤول عن إتقان قسم ادلوضوع وقادرة على تعليم ىذا اجلزء إىل 
 6أعضاء آخرون.

سسة الًتبية الصورية ىي مؤ المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية كابواس  .4
القرية  واس يفكواال كاب  48الشارع كاروئينج رقم حتت وزارة الدينية اليت تقع يف 

 واس والية كليمنتان الوسطى.تنجاة مديريّة كابالت يس
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 أسئلة البحث -ج 

 اإلجابة عليها فهي:  ةأما أسئلة البحث اليت حتاول الباحث
نتيجة الطلبة يف تعليم القراءة فّعال لًتقية  جيغساو استخدام اسًتاتيجية ىل

 ؟ كابواس بكواال كابواسادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الصف العاشر يف يف 
 أهداف البحث -د 

 أما األىداف الىت يسعى ىذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي:
طلبة الصف لدى يف تعليم القراءة  جيغساو استخدام اسًتاتيجيةفعالية  دلعرفة
 .ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس بكواال كابواسالعاشر يف 

 أهمية البحث -ه 
 اإلجرائي أمهية ىي:ذلذا البحث 

 أمهية النظرية . أ
ومن ادلتوقع أن توفر أمهية النظرية ىذا لبحث, على األقل ميكن أن يكون 

 مفيدا يف شكل مسامهات يف عامل التعليم.
 أمهية العملية . ب
ادلدرسة يف  كمادة أو إدخال ادلعلومات إىل مديري ادلدارس وادلعلمُت .1

 ." بكواال كابواسكابواس  الثانوية اإلسالمية احلكومية
والقراء بشكل عام، وخاصة يف ادلسائل ادلتعلقة باللغة  باحثةعرفة الم لزيادة .2

، واليت ىي جزء من العربيةبالقراءة العربية، وخاصة فيما يتعلق باجلوانب 
 أىم اجلوانب اليت جيب أن ميلكها ويسيطر عليها الطالب.

الذين يرغبون يف  للباحثُتمعلومات أو مواد ادلدخالت  للحصول على .3
 مواصلة التحقيق يف ىذه ادلسألة مبزيد من التعمق.

جامعة أنتساري اإلسالمية القائمة ادلرجع يف باعتبارىا األدب ادلواد 
 ة والتعليم.ربيتكلية يف  ، وخصوصا احلكومية بنجرماسُت
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 المسّلمات األساسية وفرضية البحث -و 
 المسلمات األساسية .1

بناء على أىداف البحث، ومسائلو يف ىذا البحث فالباحثة رزمت ادلسلمة 
تستطيع أن ترقي  جيغساوتظن الباحثة أن استخدام اسًتتاجيية   :األساسية أي 

 نتيجة دراسة طلبة الصف العاشر يف مادة القراءة.
 فرضية البحث  .2

 أما فرضية البحث اليت أخذت الباحثة فتشتمل عن:
  : Ha اسًتاتيجية  تخدامسفعالية االتوجد فروق ذات داللة احصائية

عاشر يف طلبة الصف ال لدى اسًتاتيجيةونتيجة الطالبات دون تلك  جيغساو
 . ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس بكواال كابواس يفتعليم القراءة 
 : Hoاسًتاتيجية ستخدام با بُت نتيجة الطالب ال توجد فروق ذات داللة

عاشر يف طلبة الصف ال لدى اسًتاتيجيةونتيجة الطالبات دون تلك  جيغساو
 .كابواس بكواال كابواس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةىف تعليم القراءة 

 السابقة اتالدراس -ز 
وبعد أن تعُت الباحثة هبذا ادلوضوع فقد قام بالبحث عن دراسة مماثلة دلا 

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  مكتبة القسم أو مكتبةبو فوجد يف يقوم 
بنجرماسُت كثَتا من الدراسة عن مباحث قدرة الطلبة على القراءة يف التعليم اللغة 
العربية، ولكن الباحثة مل جتد البحث خصوصا عن " فعالية االستخدام اسًتاتيجية 

ادلدرسة الثانوية  يفعاشر الصف اليف تعليم القراءة لدى الطلبة يف  جيغساو
 كابواس بكواال كابواس ". اإلسالمية احلكومية

وقبل أن تقّدم الكاتبة الرسالة العلمية ذا ادلوضوع ادلختار، قد فتشت الكاتبة 
 :الة العلمية وىي الرسالة العلميةعدة ادلراجع و ادلصادر اليت تتعلق هبذه الرس
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لنصوص المنكسرة ( " فعالية استخدام استراتيجية ا2112نور عينه ) .1
(Broken Teks)   في تعليم القراءة لطلبة الصف الثامن من المدرسة

أما نتائج   ".أنجير موارا كزتا تانجه (MTsN)المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
ىذا البحث يف استخدام اسًتاتيجية النصوص ادلنكسرة وىي: فعال 

يف الدرجة احلقيقية  2,,2=         وعلىى أن 2,524 -        فادلعروف
0,05  = (ɑ)بdb pembilang   =44،  أكرب من          وألن القيمة      ، 
ذات داللة احصائية بُت  وجد فرقت مقبولة. اخلالصة،   مردودة و    ف 

نتيجة الطالبة بدون استخدام اسًتاتيجية لدى طلبة الصف الثامن "أ" و "ب" يف 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية أجنَت موارا كوتا تاجنو. واستخدام اسًتاتيجية 
النصوص ادلنكسرة على رفع نتيجة تعليم القراءة لطلبة الصف الثامن يف اجملموعة 

 . ةالتجربي
أما الفرق بُت ذلك البحث و ىذا البحث منها أهنا استخدمت  

اسًتاجتية النصوص ادلنكسرة و ميدان حبثها يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
احلكومية و عينتو طلبة الصف الثامن، و نتيجة البحث ىي فعالية ألن توجد 

ث ستستخدم الفرق بُت اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة. و ىذا البح
يف تعليم القراءة و ستجرب الباحثة بادلدرسة  جيغساو الباحثة اسًتاتيجية 

  اإلسالمية الثانوية و عينتو طلبة الصف العاشر.
( "فّعالية إستخدام إستراتيجية الترقيم الجماعي 2112مايندي وحيودي ) .2

(Numbered Head Together)  في تعليم القراءة لطلبة الصف التاسع بمدرسة
نور اإلسالم المتوسطة اإلسالمية بنجرماسين العام الدراسي 

أما نتائج البحث أن توجد ادلختلفة بُت نتيجة الطلبة اختبار ". 2112/2112
قبلي واختبار بعدي باستخدام اسًتاتيجية الًتقيم اجلماعي يف تعليم القراءة يف 
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تاسع يف ادلدرسة نور اإلسالم ادلتواسطة اإلسالمية بنجرماسُت. الطلبة بالصف ال
 بنا على نتيجة اإلختبار البعدي من احلسوب ادلتوسط أحسن من اختبار قبلي،  

أما الفرق بُت ذلك البحث و ىذا البحث منها أهنا استخدمت اسًتاجتية 
و ميدان حبثها يف ادلدرسة  (Numbered Head Together)الًتقيم اجلماعي 

، و نتيجة البحث ىي التاسعادلتوسطة اإلسالمية احلكومية و عينتو طلبة الصف 
فعالية ألن توجد الفرق بُت اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة. و ىذا 

يف تعليم القراءة و ستجرب  جيغساوالبحث ستستخدم الباحثة اسًتاتيجية 
 .ية الثانوية و عينتو طلبة الصف العاشرالباحثة بادلدرسة اإلسالم

 ( "فعالية استخدام استراتيجية العصف الذهني2112عبد الصمد نور ) .3

“BRAINSTORMING”  في تعليم مهارة القراءة في الصف العاشر من
أما نتائج ىذا  المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الخامسة مراباهان".

البحث يدل أن استخدام اسًتاتيجية العصف الذىٍت يرقي نتيجة مهارة القراءة. 
أكرب من  حساب ألن  2,،2 -جدول  6،72 –حساب واحلصول على tنتائج اختبار 

مقبول. لذلك يوجد اختالف بُت نتائج اجملموعة الضابطة    فسوف  جدول 
 واجملموعة التجربية.

استخدمت اسًتاجتية  ذلك البحث و ىذا البحث منها أهناأما الفرق بُت 
و نتيجة البحث ىي فعالية ألن توجد ”BRAINSTORMING“ العصف الذىٍت

الفرق بُت اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة. و ىذا البحث ستستخدم 
 .يف تعليم القراءة جيغساوالباحثة اسًتاتيجية 

ق بُت البحوث العلمية ببحثي العلمي بناء على الدرسات السابقة، فالفرو 
 .ىي اسًتاتيجية وميدان ومستوئو
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 هيكل البحث -ح 
 :ىيكل البحث يلي

ىي ادلقدمة ويكون من خلفية البحث، والتحديد اإلجرائي،  :الباب األول
ادلسّلمات األساسية وفرضية ، و البحث أمهيةالبحث، وأىدف البحث، و  ئلةوأس

 السابقة، وىيكل البحث. تا، والدراسالبحث
القراءة )مفهوم  تعريف تعليم ويكون من اإلطار النظري ىو الباب الثاين :

وأىداف القراءة، وأنواع القراءة(،  ومفهوم القراءة، وأمهية تعليم القراءة، تعليم،
أسلوب  ناصرعو  ،جيغساو األساسيةو  ،جيغساوتعريف ) جيغساواسًتاتيجية 

 (.جيغساو اسًتاتيجيةمزايا وعيوب و ،جيغساوخطوات و ، جيغساو
الباب الثالث : ىو منهج البحث يشتمل مدخل البحث ومنهجو، 
وتصميم البحث، وموضوع البحث، ورلتمع البحث، وعينتو والبيانات ومصادرىا 

 وأساليب مجع البيانات تصميم القياسات، وأسلوب حتليل البيانات.
وتشتمل حملة عن ميدان  الباب الربع : ىو تقدًن البيانات ومناقشتها

 البحث، وتعليم اللغة العربية فيو، وتقدًن البيانات، و حتليل البيانات.
اإلختتام يشتمل من اخلالصة البحث، ومقًتاحات  الباب اخلامس : ىو
 .البحث، وتوصيات البحث

 


