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 الباب األول
 المقّدمة

 خلفيةالبحث -أ

كلقومعنأغراضهم.اللغةىي عنمنفصلةستطيعتاللغةال1أصواتيعربهبا
ألهناحلياة ىمااإلنسانية، اللغاتمهاواستخدادلتطورةالناس توجد وىكذا للتفاعل،

اللغة. والدة الذي دلكان وفقا  2ادلتنوعة يف الغالييٍت مصطفى قال كما كتابوواللغة
3ىي"ألفاظيعربهباكلقومعنمقاصدىم".

ثقاف فيظهر اللغة ينطق عندما نأل ثقافة من مرآة ىياللغة  آلة يىاللغةو ة.
ما أكثرأوُتالشخصُتب التفاعل  الناسحياةيفمهمة اللغة م.إرادهتو عقلهميفولتعربر

 من عالمةأيضايوى بينهم، التفاعلو مَتىغ معيتصل عندما اللغة جإىلحيتا ألنو
 لغةن.واإلنسا السيمااللغات مىعند خلوقاتادل نأل .العامليف خلوقاتادل عالمات

 .العربية اللغة يى سلمادل عند مهمة
إحدىاللغاتادلستخدمةىفالقرآنالكرميوتالىاأولمرةنيباهلل العربية اللغة

ادلسلمون.واألنأصبحت  اللغةآدمعليوالسالم.وكذلكاللغةالىتالديكنأنيتجزأ
.وكوهناجزءامنديننا،يزيةوالصينيةواذلولنديةوغَتىالغةدوليةكماكانتاإلجنل العربية

إالهبا،واليصحأنيقرأادلسلمالقرآنإالبالعربية،وقراءةبلالديكنأنيقوماإلسالم
4القرآنركنمنأركانالصالةاليتىيركنمنأركاناإلسالم.

                                                           
البنجاري 1 ديرايب أمحد حممد دارمحاضرات في فقه اللغة )نظرية وتحليلية(، أبو )بنجرماسُت: ،

2.ص.1م(،ط.2009محيداء،
2
 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. 

Pustaka Al-Husan Baru, 2004), hlm. 19 
 7م(،ص.2007:دارالكتبالعلمية،لبنان،)بَتوتجامع الدروس العربية مصطفىالغالييٌت،3
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  http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36097/28/11/207 
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يفدول رمسية لغة إىلأهنا باإلضافة رمسيةيفكلدولالعاملالعريب، لغة العربية
كإحد أعتمدتالعربية وقد وإريتَتيا(. وتشاد، ومايل، األم)السنغال، ىلغاتمنظمة

5ادلتحدةالرمسيةالست.
 االدب قيمةليست ،ىاألخر بُت خاصة مكانة ألهنا العربية اللغة الناس يستعملو

 ميالكر نالقرآلنز هايف م.اإلسال انتشار منذ وادلسلمُت ماإلسال لغة يى بل فحسب،
 .العامل لغة ُتب خاصةمكانة العربية للغة نإو .ُتالنبي متخا دثحت هباو سلمُتادل دستور

.احلاضرعصرنا ميفيو بعد يوما تزيد العربية اللغة أمهية نأ كما
.ويرتبطعزاألمةبعزلغتهاوالهنالغةديناالسالماللغةالعربيةمهمةوضرورية

مكانتهايفنفوسأبنائهاكماقالالشاعرحافظابراىيم)وكمعزأقوامبعزلغات(
6.الطلبةجيبعلينااالىتمامهباوتدريسمواداللغةدلافيهامنأثريفمستقبل

ربيةىي:حمتاجُتإىلتعلموفهماللغةالعنأسبابانعلىاألقلجيعلهبماادلسلمو
القرآنالكرميوىودستورحلياأوذلما ىيلغة العربية اللغة ادلسلمُتلفهمة:

جلحتقيقىفالدنياواآلخرةللمسلمُتألةامايفالقرآنالكرميألنومبدأىفتنظيماحلي
ىفمسَتةاحلياةىفيالسالموالسعادةىفالدارينوالسعادةىفاآلخرةىياذلدفالرئيس

الدنيا.
:اللغةالعربيةىياللغةاستعملهاالنيبصلىاهللعليووسلميفأحاديثو.وثانيهما

وكذلكالكتبالًتاثيةتستخدمالعربية.ولذلكأصبحتبوراباللوصولإىلفهماألحكام
الشرعية.
التعليمجناحلدعمادلطلوبةمكوناتخمتلفتعلُّميف تعليمالوالتعلرمادلكونات.
.7تقييموكذلكوادلوارداألدواتالطريقة،التعليمية،األنشطةادلواد،األىداف،تتضمن

                                                           
5  شرايب، علي حمفوظة،،دليل متعلمي العربية الناطقين بغيرهاحممود احلقوق دميع )الرياض:

12،ص.1م(،ط.2015
6
ttps://www.google.co.id/url?url=http://www.uae7.com/vb/ahamyat.doc&rct=اللغة+أمهية+

 doc&usg=AOvVaw29NwboySYGdUOkoNdEdiQw.26/11/2017+العربية
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اجلوانبمهاآخرين،اثنُتيضيفمكونوتعلمهاالعربيةاللغةكتابةيفرادي،موأمحد
8.التعلمالوسائلوادلربُت

ىفتعلرماللغةالعربية،وقدذكربقدرةمكورناتاللغةالعربية،والقدرةعلىمهارات
،اليتMengukur Kemampuan Bahasa Arabاللغوية.وكماذكرعبداحلميدىفكتابو

الًتكيب.أمابنسبةمهاراتاللغويةناتاللغةالعربيةىياألصواتوادلفرداتوًتادمبكوال
أساسيةاجلوىريةىي ادلهاراتةاألربع9 ع،والكالم،والقراءة،والكتابة.االستماةىيمهار

أيضاوباإلضافةإىلذلك اللغة.اتقانيف علىلدينا ألن،ةجيدقراءةأنتكونقادرة
.ىذهاللغةجزءمهممنىيواحدةالقراءة

أقلمنهاهمتصعوبسبب .اللغةالعربيةميعلتيفيصعبونلبةكانالعديدمنالط
دلمارسةونذرادلدرسأنيأمرمنهمهاميعلتيفلدىالطلبةأنشطهموأقلردوافعادلدرس

العريب.وصقراءةالنصيف
 إىل ا الكاتبمالحظةاستنادا مدرسة اإلسالميةلطاىريةىف بسمبونجادلتوسطة

هتمونإىلتوضيحالطلبةاليأنحيثتعليماللغةالعربيةوجدتىناك مكموربنجار
ئقصدأمعونتكلميالذينالطلبةتوجد.وىناكتهممشغولونبأنشطوىمادلدرس مها

وونستمعيالو كان، باجليديالذينالطلبةتولكن أيضاستمعونو . يأمرادلدرسوحينما
يبدونمتحَتوخائفألهنمادلادةحمتوياتعنويشرحونالعريبوصنصالهملقراءةمن

الدرسالصعب.اللغةالعربيةأنويفًتضون يشعروناليستطيعون
سمعهمانيمنيأمروتعليمالقراءةبدونوسيلةعمليةعندىناكادلدرسوىكذا

.لقراءةدائمايفكلتعليما

                                                                                                                                                               
7
 Syaiful Bahri Dzamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 48 
8
 Ahmad Muradi, Bahasa Arab Dan Pembelajarannya Ditinjau Dari Berbagai Aspek, 

(Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2011), hlm. 147 
9
 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 

cet. ke-1, hlm. 29-41 
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تعرفالوسائلالتعليميةبأهناأحدأىمأجزاءومكوناتالعمليةالتعليميةخاصة
يفىذهاآلونةحيثفرضالعصرالذينعيشوالكثَتمنالتحدياتيفمقدمتهاختريج

تعدالوسائلالتعليميةىيو،التطورالذيحدثيفشىتاجملاالتدفعاتمؤىلةدلواكبة
اليتيعتم للطالببشكلصحيحفهيالوسائلاإليضاحية يفتوصيلادلعلومة دعليها
ا التفاعلمعادلعلمذلكلفهمواإلستيعابوتسهلعلىالطالبعملية تتيحلو ،ألهنا

الدراسيةو يعتقدالبعضب،ادلادة الوسائلالتلغيدورادلعلمكما لىيمساعدوىذه
 10.للمعلميفأداءمهمتو

يفادلدرسرجحتتخمتلفالوسائطاليتيستخدمهاندالوسيلةالتعليميةىي"مات
فوقدعرر11ادلوقفالتعليمي،بغرضإيصالادلعارفواحلقائقواألفكاروادلعاينللطلبة".

إلحداثعلمية يستعانهبا حممدزيادمحدانأنالوسائلالتعليميةىيوسائطتربوية
أ نايفمعروففقدعرفالوسائلالتعليمية وأما ادلدرسمنالتعليم. إليو يلجأ ما هنا

أدواتوأجهزةوموادلتسهيلعمليةالتعليموحتسينهاوتعزيزىا.
التعلم عملية يف وسيلة اذلاستخدام وإىلدفعند جذب الطلبةتعلرحتفيز .م

غامضةالربرعوبطاقاتادلوسيلة.واسهللفهمهمأكثروضوحاادلقدمةالتعليميةةوادمو
ىيالتعليميةيفوجوبطاقةالرسالة.التعليميةوإحدىوسيلةوسيلةولعبةبُتمركربيى

 .عمليةالتعلميفتفكَتاإلبداعيونشاطالشاركةمإىلالطلبةحتفيزوجذبقادرةعلى
12.تعليماللغةالعربيةيفوسيلةمناسبةتستخدموكذلك،ىي

السابقةارادالباحثأنيكتبوالباحثتقدمييةالبحثالذيفخلاستناداإىل
منه ايبحث  بادلوضوع: العلمى البحث وفعر"إىل ادلربرع وسيلة استخدام بطاقاتالية

                                                           
10

 https://www.almrsal.com/post/426691/28/11/2017 
)جامعةموالنا ،تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة، أوريلحبرالدين 11
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تعليمالغامضة يف )كوكامي( الثامن الصف طلبة لدى القراءة الطاىريةمدرسةمن
سمبونجمكموربنجار"بادلتوسطةاإلسالمية

 أسئلةالبحث -ب

الباحثيفىذاالبحثالعلميىي:األسئلةاليتسيبحث

القراءةلدى)كوكامي(ترتفعنتيجةادلربرعوبطاقاتالغامضةاستخداموسيلةىل
 الثامن الصف مكمورمنطلبة بسمبونج اإلسالمية ادلتوسطة الطاىرية مدرسة

بنجار

 حتديدالبحث -ج

 يفادلوضوعليتباعدعناخلطاءفهماعلىالتعريف،فالكاتبأنيعطياحلدريوجد
ادلذكور

أمرا13ملكعاقبة،األثرأوالعاقبة،محلنتيجة)جنحفائدة(.امعنهفعالية -1
يؤثر البحثىوما ادلربرعالقصيدوادلقصودفعراليةىفىذا استخداموسيلة

ا تعليم يف الغامضة لدىلقراءةوبطاقات الصرف طلبة من مدرسةالثامن
 بسمبونجمكموربنجار.الطاىريةادلتوسطةاإلسالمية

 أيمبعٌتفائدة،عملية،طريقة،يستخدمشيئا،استعمال.استخدام -2
3-  ىيَوَسلَالوسائلكلمة الواسطة.-َيِسل -مجعمنالوسيلة مبَعٌَت َلًة 14َوِسي ْ

مجع"Medius"تينيةاآلمستعارةمنلغة"Media"ىفاللغةاإلندونسيةىيو
 يعٍتمبعٌت"الوسيط"أو"الوسيل"."Medium"منكلمة

                                                           
13

 Bidodo dan Sulthon Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 37 

ص.( Surabaya: Pustaka progressif,2007) ،إندونسي -قاموس المنور عربي ،أمحدورسانادلنور14 
1559 
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4-  وادلوسيلة ىغامضةالبطاقاتربرع اللعبةويلةوسبُت مركربي تلك لعبة.
خليفت داألهنةلغامضاقت غامضة،والبطاقةالادلغلفوربعوادليتكونمن

 .ربعحبيثحمتوياتالبطاقةليستمعروفة.ادليفوادلغلفمثوضع
ال -5 :لغةمنكلمة"قرأ -قراءة ادلقصودقراءة"–يقرأ يفىذاالقراءةباأما

 .فهمادلقروؤىيالبحث
ىف -6 البحث بيعمل اإلسالمية ادلتوسطة الطاىرية مكمورمدرسة سمبونج

 بنجار
 2017ديسمرب16أكتوبرإىل16بدأالبحثمن -7

 أىدافالبحث -د

ىذاالبحثالعلميىي:وأىدافيف
القراءةيفتعليم)كوكامي(قاتالغامضةاستخداموسيلةادلربرعوبطادلعرفةفعالية

 الثامن الصف طلبة بسمبونجمنلدى اإلسالمية ادلتوسطة الطاىرية مدرسة
 مكموربنجار

 أمهيةالبحث -ه

وأماأمهيةىذاالبحثىي:
 ادلدرسة -1

 حتدث اليت التعلم أنشطة حول مدخالت على ادلدرسة حتصل يفسوف
الفصلحبيثديكنالنظرىفيهالتحديدسياسةادلدرسةيفادلستقبل

 للباحث -2

ىذا نفسو، للكاتب سوف يفاجلاالسًتاتيجيةجتربةجيعلالبحث ديدة
فإنيتعل القائمة، التعلم اإلسًتاتيجيات تطبيق خالل من العربية. اللغة م
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 استخدام أن يتوقع إىلالباحث ادلناسبة اللغةمواالستَتاتيجيات ضوع
العربية.

 

 فوائدالنظرية -3

معىذاالبحثفيمايتعلقبقدرةمهارةالقراءة،متوقعأنتصبحواحدةمن
 أحسنمسامهةصغَتةيفتطويرالعلوماليت

و -4 ادلربرع بطاقاتوسيلة الغامضة يف)كوكامي( تساعد أن تسهيلديكن
تعلبةالطل ييف القراءةم وديكن لكبديل، للمعلمُت ىفةالطلبقراءةتحسُت

.اللغةالعربية
 باختيارادلوضوعأسبا -و

ىذاالبحثالعلميىي:اختيارادلوضوعاألسبابيف
اللغةالعربية،مهامفتاحلنجاحتربيةالدينيةخصوصادرسدرسمدرسةوم -1

عنداسًتاتيجياتمتنوعةيفدرساللغةالعربةيفادلدرسة.ولذلكيطلبادل
 االتعلمويناسبه

ادلربعوبطاقاتوسيلةاسًتاتيجيةالتدريساحلديثةخصوصيتمكنادلدرس -2
 (كوكامي)الغامضة

مفروحاوسيجدونالتعليمالذيمعلرماحمبوباومشتاقلطلبةادلدرسيكون -3
 ومسرورا.

ادلدرس -4 مهارة بعض من أحد التعليم يستطيعيف خيتار سًتاتيجيةالاأن
 بأحوالالفصلادلناسبة

 الدراساتالسابقة -ز
جامعة والتعليم الًتبية كلية مكتبة يف السابقة الدراسات الباحث وجد

أنتسارىاإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُتوىي:
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الذي -1 العلمي البحث سنة رمحة ادلوض2015كتبتو حتت "فعاليةم وع
استخداملعبة"قراءةاإلبداعية"يفتعليمالقراءةلطلبةالصفالثامنمبدرسة

طلباإلرشادادلتوسطةاإلسالميةسوجنيتانسكبواس.نتائجىذاالبحث
الثامن الصف لطلبة القراءة تعليم يف اإلبداعية" "قراءة لعبة استخدام أن

أماإلسالميةسوجنيتانسكبواسفغال.مبدرسةطلباإلرشادادلتوسطةا
ادةمثيقارونىفقراءةاإلبداعيةيطلبالطلبةاألفكاريفنصوصادلتقصد

بنصوصاألخروأماأقصدببحثالعمييطلبالطلبةإاىلفهمادلقروؤمث
 بتفكَتىمفرديايصفونأوخيلصون

محتتادلوضوع"فعالية2015ليلينورجامعةوتكتبذياليالبحثالعلم -2
ىفتاسعلدىطلبةالصفاليفتعليمالقراءةالعبةالطائريةاستخداموسيلة

سوجنايلولوت.خالصةنتائجاإلسالميةتوسطةاادلروضةالشبانادلدرسة
 القراءة تعلم ىي الالبحث الصف طلبة لدى الفرقتاسع أما فعال. غَت

 سيبحثالباحثىفالوسيلة
فعاليةوعمحتتادلوض2016زىرةالنساءسنةذيكتبتواليالبحثالعلم -3

و "ادلربرع وسيلة تعليمالغامضة")كوكابطاقاتاستخدام يف ادلفرداتمي(
فاجنامباجنان اإلسالمية ادلتوسطة االستقامة مبدرسة الثامن الصف لطلبة

ومتساويايفوسيلتو.يفتعليموولكنهبذالبحثأماالفرقبنجرماسُت.
 فاستخدمت ىي البحث والباحثنتائج ادلربرع الغامضةبطاقاتوسيلة

 )كوكامي(فعال.
 ىيكلالبحث -ح

كتابةىذهالبحثعلىالنحوالتايل:النظامياتمن
 : األول اإلجرائيادلقدمةالباب والتحديد البحث وأسئلة البحث خلفية فيها

وأىدافالبحثوأمهيةالبحثوالدراساتالسابقةوىيكلالبحث.
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 النظريالبابالثاين: الفصلاألولاإلطار أنوعالقراءةعنتعريف: ،القراءة،
 أىداف الثاينتعليم الفصل الوسائلالقراءة. دور التعليمية، وسيلة تعريف

الوسائل أىداف التعليمية، الوسائل أنواع التعليمية، الوسائل أمهية التعليمية،
العربيةالتعليمية اللغىة تعليم وبطاقاتيف ادلربع وسيلة تعريف الثالث الفصل .

.وهبا.اوادلزايهاوالعيخطواهتهاالقامضة)كوكامي(،أىداف
و البحث ومدخل نوع عن إمتأل الذي البحث، منهج : الثالث تصميمالباب

 البحث البحث وموضوع البحث مجعوذايت وأساليب ومصادرىا والبيانات
حتليلالبيانات.وتصميمالقياساتمعاجلةاسلوبالبيانات

تقريرالنتيجةوىويتكونمنتصويرالعامعنمكانالبحثوتقدميالبابالرابع:
حتليلالبياناتوالبيانات

.الذييتضمنخالصةالبحثوتوصياتالبحثاالختتامالباباخلامس:ىذا
 


