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 الباب األّول
 املقدمة

 
 البحثخلفية  -أ

القراءة عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترمجة الرموز املكتوبة )احلروف 
واحلركة والضوابط( إىل معان مقروء )مصونة/صامية( مفهومة، يتضح أثر إدركها 

القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ وتوظيفة يف سلوكه الذي يصدر عنه يف أثناء عند 
مث القراءة الصامتة هي يوجه املعّلم الطالب إىل أن  1القراءة أو بعد اإلنتهاء منها.

يقرؤوا بأعينهم فقط، مّث يناقشهم للوصول إىل معاين املفردات، والفهم العام، 
، كما حيرص املعلم على تدريب طالبه على والفهم الضمين يف املرحلة املتقّدمة

 سرعة القراءة، مع االهتمام بفهم ما يقرؤؤن.
قرًأ  وقراءًة وقرآنًا، واقرتأ الكتاب أي نطق باملكتوب -يقرأ  –القراءة لغة قرَأ 

فيه أو القى النظر عليه وطالعة. والقراءة عملية لغوية، وهنا تربز أمهية اخلربة اللغوية 
ل اخلربات املشرتكة، واملناقشات، وزيادة احملصول اللغوي من وتنميتها من خال

الكلمات وقراءة القصص، وجيب الرت كيز هنا على تنمية وعي الطفل وإدراكه بأن 
 2القراءة حديث مكتوبة.

اذة هناك ناقص ابتكار اعتمادا على مالحظة الباحثة أن األستاذ او األست
والتصميمات يف تعلم القرائة، فلذلك كثري الطالب تبطأ يف القراءة، وبالنظر اىل 
نتيجة التعليم اللغة العربية السيما يف تعليم القراءة.فلذلك ارادت الباحثة أن تتقّدم
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 احلادىالصف استخدام وسيلة األلغاز يف مشكلة  تعليم القراءة يف ذلك الفصل  
 االجتماعية. شر قسم العلوم ع احدىالصف  الطبيعية وشر قسم العلوم ع

أسلوب إستخدام وسيلة األلغاز برتكيب مقطوعة كرتس املكتوب مجلة 
يَّة  بصحيحة. األلغاز من اللغة اإلجنليزية هي اللعب  حِّّ حَّة  َوالرَِّعايَة  الصِّّ مبوضوع اَلصِّّ
تضام صورة دون ترتب وصار التكامل. ولكن لناس هذا األلغاز فااإلختيار بالقطع 

يعين األلغاز من القطع القرطس الغليظ أو  متساوق. األلغاز جيد لعب مباشرة
اجلذع بلقيس معلوم. يستخدم الرتفاع قدرة فهم املفردات كما يلي: الكائنات 
األلغاز هو األلغاز يكون من الوصف الكلمة تطابق مع رسم الكائنات ىل 
املخطوبة. األفضال استخدام وسيلة األلغاز هي الزيادات النتائيج تعليم الطالب و 

 الباحثة ان تبحث حبثا  علميا مبوضوع:مدّرس. فلذلك ارادت الباحثة لسهل 
يف تعليم القراءة لطلبة (The Thing puzzle) فعالية استخدام وسيلة األلغاز 

الصف احلادى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمّية احلكومّية الثانية النموذجية 
 ببنجرماسني

 

 التحديد اإلجرائي -ب
لشرح وترك اخلطاء يف هذا املوضوع، يعطي الباحثة بيان اإلصطالحات 

 االية:  
فعالية  3مشتق من كلمة "فعال" مبعىن املؤثّر. فعالية مبعىن تأثري و نفوذفعالية  .1

واملراد بالفعالية ىف هذا    4هي تأثري و العقب، اليت حتمل حصل املنفعة

                                                           
)يوغياكرتا: مؤسسة  قاموس "كرابياك" العصري عريب إندونيسي، أتابك علي أمحد زهدي خمضر، 3

 .1399( ص. 1996على معصوم معهد كرابياك اإلسالمي، 

4  JS Badudu dan Sulthon Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 37 
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جريبية أعلى من نتيجة ىف البحث يعين إذا كانت نتيجة ىف اجملموعة الت
 اجملموعة الضابطة.

التعليم هو إلقاء املعلومات من املدرس إىل الطلبة. ىف تعريف آخر التعليم هو  .2
عملية تغيري السلوك ىف نفس الناس بوجوه األنشطة بني الناس وبيئته، و تراد 

القراءة لطلبة الصف احلادى عشر من املدرسة الثانوية  هنا تعليم الباحثة
 اإلسالمّية احلكومّية الثانية النموذجية ببنجرماسني.

القراءة عملية عشوائية، بل تستلزم وجود قدرات  تمهارة القراءة: ليس .3
القدرات  ةالباحث تومهارات خاصة ميكن صقلها وتنميتها، وقد حدد

القراءة اجلهرية، والقراءة  الرئيسية للقراءة يف مخس مهارات أساسية هي:
 ااءة النموذجية، والقراءة اإلستيماعية، والقراءة التحليلية. يف هذالصامتة، والقر 

 البحث استخدام نوع واحد من مهارة القراءة يعين قراءة الصامتة.
وسيلة األلغاز من اللغة اإلجنليزية هي اللعب تضام صورة دون ترتب وصار  .4

جيد التكامل. ولكن لناس هذا األلغاز فااإلختيار بالقطع متساوق. األلغاز 
     لعب مباشرة يعين األلغاز من القطع القرطس الغليظ أو اجلذع بلقيس معلوم.

 

 أسئلة البحث -ج
 أسئلة هذا البحث هي:

يف تعليم القراءة لطلبة The Thing puzzle) )استخدام وسيلة األلغاز هل 
دى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمّية احلكومّية الثانية النموذجية احلالصف ا

 فعال؟ ببنجرماسني
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 أهداف البحث -د
يف تعليم القراءة The Thing puzzle) )فعالية استخدام وسيلة األلغاز ملعرفة 

دى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمّية احلكومّية الثانية احللطلبة الصف ا
 .النموذجية ببنجرماسني

 

 أمهية البحث -ه
                                                                أمهية هذا  البحث هي:      

للمعلومات وساعدة تفكري ملدرس اللغة العربية، وملدير املدرسة، وملشرف  .1
 املدرسة.

يفيد للمدرس على املعلومات والقارنات يف اختبار تدّرب وسيلة األلغاز  .2
 .الطلبة يف اللغة العربيةولعب التعليم املتصل لزيادة األنشطة ونتائج تعلم 

 

 أسباب اختيار املوضوع -و
 اليت دعتنا إىل اختيار املوضوع وهي:                          فالسبب 

الباحثة اشتهى أن قّدمه حصوال مشرتك يف يرّغب طلبة يف تعليم القرأة يب  .1
 وسيلة سحبه ياعين األلغاز.

ابتكار والتصميمات اخلاصة ألمناه وسيلة تعليم اللغة العربية حىت اكثر  .2
 للتعليم القرأة.

 وسيلة األلغاز من السهل جدا ليستخدم املعلمني. .3
 

 املسّلمات األساسية وفرضية البحث -ز
 هذا البحث هي:املسّلمات األساسية 
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األلغاز سوف وسيلة على أساس نظرية املوجودة أن تعليم القراءة باستخدام  .1
وتوجد أن تشجيع فهم الطلبة يف يكون أكثر نشاطا يف عملية التعلم 

 القراءة.
األلغاز  سيلةعلى أساس نظرية املوجودة أيضا أن تعليم القراءة باستخدام و  .2

 أن تطوير قدرة الطلبة يف مهارة القراءة.
 

 فرضية البحث -ح
 فرضية البحث هنا:

 (، توجد فروق بني اجملموعة التجربيية الطلبة الصف𝐻𝑎  (الفرضّية البديلة   (أ
النموذجية  الثانيةاحلادى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمّية احلكومّية 

 ببنجرماسني الذي دون يستخدم وسيلة األلغاز.
 (، التوجد فروق بني اجملموعة التجربيية الطلبة الصف𝐻𝑂الفرضية الصفرية ) (ب

النموذجية  الثانيةاحلادى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمّية احلكومّية 
 جرماسني الذي دون يستخدم وسيلة األلغاز.ببن

 
 الدراسات السابقة -ط

جامعة أنتساري  ةبحث يف كتبهبذ الوجدت الباحثة الدراسة املتعلقة 
 البحث العلمى الذي حتت املوضوع: اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، وهي

( فعالية استخدام الكلمات املتقاطعة 1301230710أمحد شوقاين، )
(Teka-teki Silang (  يف تعليم املفردات لدى طلبة الصف الثامن مبدرسة املتوسطة

يركب األلغاز قرطاس  اإلسالمية مبعهد الفرقان العصرى حممدية الثالثة بنجرماسني.
 صار اجلملة إال الكلمة املتقاطعة يركب تركز الكلمة جزافا.
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 هيكل البحث -ي
 يف هيكل البحث سأبني مخسة باب :                                              

أهداف ، أسئلة البحث، التحديد اإلجرائي، البحثخلفية :  لالباب األو 
املسّلمات ، أسباب اختيار املوضوع، أمهية البحث، البحث

 .هيكل البحث، الدراسات السابقة، األساسية وفرضية البحث
أمناط القراءة، القراءة ، مهارات القراءة، القراءةتعريف تعليم  : الثاينلباب ا

اجلهرية، أنواع القراءة الصامتة، القراءة اإلستيماعية، القراءة 
التحليلية، أمهية تعليم القراءة، الوسيلة التعليمية، مفهوم وسيلة 

، األلغازتعريف وسيلة ، أمهية الوسائل التعليميةالتعليمية، 
 .األلغاز وسيلة  اخلطوات

جمتمع البحث وعّينته، تصميم البحث، ، البحث نوع ومدخل:  الباب الثالث
البيانات ومصادرها، أساليب مجع البيانات، تصميم القياسات، 

 اسلوب حتليل البيانات.
حتليل البيانات ، تقدمي البيانات، البحث ميدان عن اللمحة:  الباب الربع

 .البحثاخلالصة ، وتفسريها
 خالصة البحث، توصيات البحث.:  الباب اخلامس

 


