
 
 الباب األول

 املقدمة
 خلفية البحث .أ

اشياً مع تطور اجملتمع احدة من لغات العامل، وقد شهدت تطوراً متتعترب اللغة العربية و 
. تعلم لغة أجنبية هو والعلوم االجتماعية. تعلم اللغة العربية أمر صعب ألنه لغة أجنبية

ون هلا معان عملية معقدة ذات ظواهر معقدة متعددة، لذلك ليس من املستغرب أن يك
لديهم مهارات لغوية،  لغة العربية. جيب أن يكونخمتلفة للجميع. وابملثل، يتعلم الناس ال

تماع ومهارة الكالم حىت يتمكنوا من فهم اجلمل العربية. وتشمل هذه القدرات مهارة االس
 ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 

والقراءة عاملة أساسية ىف ومهارة القراءة هي إحدى املهارات يف تعليم اللغة العربية. 
ها، فهى تزويد القارئ ابملعارف و اخلربات اليت قد ال يستطيع أن بناء الشخصية وصقل

يكتسبها مباشرة اال من خالل القراءة، كما أهنا هي اانة الطالب ىف حتصيل علومه الدراسية, 
فمن ال يقراء جيدا ال حيصل جيدا. و القراءة هي النافذة للدارس األجنيب اليت من خالهلا 

اإلسالمية و العربية،و من مث فإن القراءة بكاد تكون هي  يستطيع أن يطل و يرى الثقافة
 1الوسيلة األوىل إلشباع رغبات وفهم الدارس األجنيب الذي يتطلع إىل فكر العرب و تراثهم.

واملناهج  وتعود بعض نقاط الضعف يف مهارات القراءة إىل الطالب واملعلمني
وت، ال ميكن التعرف كتابة إىل الصالدراسية. من الطالب مل تكن قادرة على تغيري رمز ال

مني يف مشاكل املعل على احلروف وخاصة متييز مماثل، كما أنه مل يفهم حمتوايت القراءة.
رات القراءة لدى شكل أساليب غري مناسبة يف تعليم مهارات القراءة وكيفية تقييم مها

علمني قابلة للتطبيق لملالطالب من املناهج الدراسية، قد ال تكون الكتب املدرسية املقدمة 
 يف مجيع الصفوف ألهنا تعتمد على وضع وحالة الطالب.
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وينبغى أن تنمى كتنظيم مركب يتكون من أمناط ذات عمليات عقلية عليا. إهنا 
نشاط ينبغى أن حيتوي على كل أمناط التفكري، والتقومي، واحلكم، والتحليل،  والتعليل،  

لقراءة إذن،  نشاط يتكون من أربعة إن ا  .Problem solvingوحل املشكالت 
عناصر: استقبال بصري للرموز وهذا ما نسميه ابلنقد، ودمج هلذه األفكار مع أفكار 

 القارىء وتصور لتطبيقا متا ىف مستقبل حباته وهذا ما نسميه ابلتفاعل.

القراءة، إذن، تعرف وفهم ونقد وتفاعل، أهنا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية 
 جوانبها.  وتشتمل هذه املكوانت األربعة على عدد من املهارات. اإلنسان بكل

ابإلضافة إىل ذلك، فإن اللغة العربية هلا أيًضا أمرًا حنواًي ليس سهاًل وخمتلًفا وفًقا 
لقواعد النحو املوجودة. البعض لديهم أمناط اجلملة اليت تبدأ ابألمساء، واليت تسمى ابجلملة 

 اجلملة اليت تبدأ ابألفعال، ويطلق عليها ابجلملة الفعلية. االمسية. هناك أيضا أمناط 
لذلك، فإن إتقان القراءة يف تعليم اللغة العربية أمر ضروري ومهم للغاية. هذا ميكن 
أن يساعد ويسهل الطالب يف حتقيق املهارات اللغوية، سواء يف االستماع والكالم والكتابة. 

ن يف قراءة القرآن واحلديث. ومهارة القراءة هي أحد وليس فقط يف قراءة اللغة العربية، ولك
مهارة مهمة، ألهنا شيء مهم لطالب يف تعليم اللغة األجنبية خاصة تعليم اللغة العربية. 
والطالب الذين هلم مهارات حسنة فيكونوا مسهلة يف فهم نص اللغة العربية. وذلك ميكن 

 ابستخدام اسرتاتيجيات يف التعليم. بتنفيذ تغيري كيفية التعلم إىل تعليم أكثر سرورا
وفقا لذلك، إن استخدام الطرق املتنوعة ينتفذ يف املدارس املتوسطة مبنطقة ابالجنن، 

قطعة  ومن الطرق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة طريقة
 Broken Square/Text & Index) املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسة

Card Match.) 
أجرت الباحثة البحث يف املدارس املتوسطة مبنطقة ابالجنان حلقيقة واحدة يف بعض 
الطالب الذين جيدون صعوبة يف قراءة النص العريب. ألن كتابة العربية هلا منط خمتلف مع 
الكتابة الالتينية، خاصة أن الكتابة يف اللغة العربية ليست هلا حركة. هذا سيجعل من 

عب على الطالب قراءته. يف كتابة العربية، مثل القرآن، هناك العديد من عالمات الص
الرتقيم مثل احلركات والتجويد. جيب أن يتقن الطالب، ألن إساءة قراءة الكلمات العربية 



 قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسةميكن أن يغري معىن الكلمة. تساعد طريقة 
(Broken Square/Text & Index Card Match)  على حتسني مهارات

الطالب يف تعليم مهارة القراءة حبيث يتمكن الطالب من فهم حمتوى املادة يف كتاب اللغة 
 العربية يف كل فصل. 

وبناء على اخللفية املذكورة يف السابق، فالباحثة تشعر ابهتمام يف إجراء حبث بعنوان 
 Broken) ص وتطابق بطاقة الفهرسةأتثري اسرتاتيجيات قطعة املربع أو الن "

Square/Text & Index Card Match ) يف تعليم مهارة القراءة لطلبة
 ".باالجنانباملدارس املتوسطة اإلسالمية 

 
 مشكلة البحث. ب

استنادًا إىل خلفية املشكلة املذكورة أعاله، مث املشكلة ميكن أن تصاغ على النحو 
 التايل:

 عة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسةقطكيف تنفيذ اسرتاتيجية   .1
(Broken Square/Text & Index Card Match ) للطالب

 يف املدارس املتوسطة اإل سالمية بباالجنان؟
 Broken) قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسةكيف أتثري اسرتاتيجية  .2

Square/Text & Index Card Match)  للطالب يف املدارس
 اإل سالمية بباالجنان؟ املتوسطة

 
 أهداف البحث. ج

 قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسةملعرفة كيفية تنفيذ اسرتاتيجية   .1
(Broken Square/Text & Index Card Match ) للطالب يف

 املدارس املتوسطة اإل سالمية بباالجنان.



 Broken) لفهرسةاقة قطعة املربع أو النص وتطابق بطا ملعرفة أتثري اسرتاتيجية " .2
Square/Text & Index Card Match) للطالب يف املدارس "

 املتوسطة اإل سالمية بباالجنان.
 
 فوائد البجث. د

 لتايلوهناك فائداتن اثنتان، مها األساس النظري والعملي على النحو ا
 سيما يف تدريس فوائد النظرية إلضافة البصرية والفكر مسامهة لتطوير العلوم ال .1

 د من البحوثاللغة العربية يف وقت ميكن استخدامها كمصدر مرجعي إلجراء مزي
 الفوائد العملية .2

 .للطالب، كحافز يف اخلزائن مفردات اللغة العربية بنشاط (أ
اصة يف تعليم مهارة خللباحثني واملدرسني، لتطوير األساليب يف تعليم اللغة العربية  (ب

 القراءة.
 
 
 جرائياإلالتعريف  .ه

حدث. عموما، غالبا  جية التعليم: وتعرف االسرتاتيجية أبهنا مهارة لتنظيماسرتاتي .1
 ما يقرتح أن االسرتاتيجية هي تقنية تستخدم لتحقيق اهلدف.

هي لعبة عن طريق    (:Broken Square/Textقطعة املربع أو النص ) .2
 2ترتيب قطع الورقات يف مربع.

علم نشط تطابق نوع هو ت (:Index Card Matchتطابق بطاقة الفهرسة ) .3
بطاقة الفهرس االسرتاتيجية نوع من متعة التعلم النشط ابستخدام بطاقات 
الفهرسة، حيث ستكون عملية التعلم تريكونسيب يف اللعب والتعلم. وبني 

                                                             
لرتقية مهارة  )n SquareBroke(وحي ألفة النزار، فعالية تطبيق طريقة لعبة "بروكون سقوار  2

علمي،  ن سيدوارجو، حبثالكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "األمني" الثانوية األهلية كراي
 .15، ص. 2012جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، 



سوبرجيونو أن تطابق بطاقة الفهرسة )طلب زوج البطاقة( هو أحد من 
 3طالب على مادة مدروسة.االسرتاتيجيات املفرحة ويستخدم لرتكيز معرفة ال

القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز تعليم مهارة القراءة:  .4
والرسوم اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم املعىن، والربط بني اخلربة السابقة 
وهذه املعىن، واستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت، والقراءة عملية 

بة تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا القارئ وصوال إىل املعىن الذي قصده مرك
واصتخالصه أو إعادة تنظيمه، واإلفادة منه. والقراءة هبذا املفهوم وسيلة ال 
كتساب خربات جديدة تتناغم مع طبيعة العصرى اليت تتطلب مع اإلنسان املزيد 

ر القرئ لقدراته العقلية وألمناط من املعرفة احلديثة واملتجددة، كما تتطلب تطوي
وأما القراءة اليت تقصد  4التفكري وألنساة الفكرية وتنمية ريصد اخلربات لدى الفرد.

 .فيها الكاتبة يعين قراءة النصوص العربية
اإلسالمية احلكومية  املدارس املتوسطة اإلسالمية ابلنجان: يعين املدرسة املتوسطة .5

 التن.سوسطة اإلسالمية إانن ابرينجني أوااين ومدرسة اهلداية املت 3
 الدراسات السابقة.و

توسطة معاريف البحث السابق عن "اسرتاتيجية تعليم القراءة يف املدرسة امل .1
". ونتائج 2016\2015أجيبارنج ابنيوماس سنة دراسية  1هنضة العلماء 

 التعلم متاما هذا البحث تظهر أن املعلمني تعطى إليهموالية الضطالع عملية
واملعلم  .يست رتيبةولذلك بيئة الفصل الدراسية ل.بتنفيذ االسرتاتيجيااتملتنوعة

إهداء الفصل املصلصلبرتكيز الطالب يف املادة أيضا جيدة في
لطالب أكثر نشاطا وجتعل احلالة املهدية إىل أن ا.املدروسباسرتاتيجيات خمتلفة

 ملرجو.هو ا ومركزة للتعلم، وجتعل أهداف التعلم ممكنا أن يتحقق كما
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Pelajar, 2013), h. 120. 
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 2البحث السابق عن"اسرتاتيجيات تعليم القراءة يف معاريف هنضة العلماء  .2
النتائج اليت أظهرت أن .  و "2016\2015جيلوجنوك ابنيوماس سنة دراسية 

هناك الطالب الذين مل يكونوا فصيحني يف قراءة اخلط العريب ألن بعضهم من 
ب أيضا أن اللغة العربية لغة رأى الطالقد مت يف تعليم القرآن وبعض العكس. و 

ينبغي للمدرس يف صعبة جداً، ولذلك أن الدوافع يف تعليمها قليلة.ولذلك 
أنشطة تعليم اللغة العربية أن يهتم قدرة كل طالب وتطبيق االسرتاتيجيات 

 املناسبة يف التعليم حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم.
ونظرية الذكاء املتعددة البحث السابق عن "أسلوب تعلم مهارة القراءة  .3

. ونتائج هذا البحث تظهر أن ")استخبارات متعددة( املستندة إىل اللغة العربية
األسلوب من التصميم هو احلكم لتكون جيدة مبا فيه الكفاية واالستخدام 

 .السليم مع تنقيحات يف تعليم القراءة
وأظهرت النتائج . "البحث السابق عن "إدارة تعليم القرآن الكرمي بطريقة دالنج .4

أن الطالب على فهم املواد اليت قدمها املعلمون عملية تعلم القرآن بطريقة 
 دالنج.

البحث السابق عن"التنفيذ فيطريقة فهم القرآن الكرمي لرتقية مزية حفظ القرآن  .5
. ونتائج هذا البحث هي جعل الطالب "الكرمي يف مادة حتفيظ القرآن للطالب

بب أهنم أكثر يف استخدام تلك الطريقة. وهلذا أن أفضل يف جمال القراءة بس
 هذه الطريقة مناسبة يف ترقية مزية القراءة للطالب.

والشبه يف هذا البحث ابلدراسات السابقة على قدم املساواة منها أن البحث على 
أما ابلنسبة  .مهارات القراءة واستخدام االسرتاتيجيات والطريقة يف تعلم اللغة العربية

اسرتاتيجيات "فات، يستخدم هذا البحث اسرتاتيجية ساحة املكسور/النص و لالختال
مطابقة بطاقة الفهرس" يف حماولة لتحسني الفهم والقراءة مهارات الطالب يف النظام 

من الواضح  .التجاري املتعدد األطراف يف ابالجنان، والنص مستمدة من الكتاب املدرسي
 الدراسات السابقة، مث متكن الشروع يف هذا البحث.أن هناك اختالفاً يف هذا البحث مع 

 



 ز. هيكل البحث
ول ألب البااآلتية: اب ابوأترتيبه. فتوضع فيه مخسة ولبحث على تنظيمه ا اهذل حيا

لبحث اف اهدوألبحث امشكلة ولبحث اليت تتضمن فيها: خلفية البحث ت اساسيا: أ
 لبحث.ال هيكولسابقة ت اسارالدوائي اإلجرالتحديد والبحث ائد افوو
تعليم مهارة القراءة املتضمن عن ي لنظرر اإلطاافيه م سيقدي، ولنظرر اإلطاالثاين : ب الباا

تعريف مهارة القراءة وأمهية مهارة القراءة وأنواع مهارة القراءة وأهداف مهارة القراءة على 
أو النص  وطرق تدريس يف تعليم مهارة القراءة واالسرتاتيجيات فيه، واسرتاتيجية قطعة املربع

التعريف واخلطوات واملزية والنقصان ملتضمنة على واسرتاتيجية تطابق بطاقة الفهرسة  ا
 فيهما.

انت لبيادر امصاعه، وموضو، ولبحثع ابنون ملكوالبحث الثالث :منهج ب الباا 
 انت. لبيااحتليل ب سلوانت، وألبيااساليب مجع وأ
 حتليلها.انت ولبياابوصف ن ملكواحتليلها تقدمي البياانت وبع: الرب الباا

 أتثري اسرتاتيجيات قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسةعن ب لباا اهذي حيتو
(Broken Square/Text & Index Card Match ) يف تعليم مهارة

 ".القراءة لطلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابلنجان
 ت.لتوصياواخلالصة اخلامتة ابخلامس: ب الباا 

 


