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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث -أ 

 للغة العربية تطورا سريعا للغاية،واآلن ا العربية ىي إحدى اللغات الدولية، اللغة

عربية يف بالدىم أو يف بالد أخرى، مثال يف يتعلم األعجمّيون اللغة الأن وىذا يدل على 

تعليم اللغة العربية  ااذلولندة وغًنىا. وأيضو  والصٌنإجنليزّي و  بالد إندونيسيا وأمريكا

 .ادلثبتة طبقاتاليف كل  تدرج يف مناىج تعليمهم، مثّ يتعّلمون اللغة العربية

سلمٌن أيضا. ويف غًن ادلم تعلّ ليس كل ادلسلمٌن يتعّلمٌن اللغة العربية ولكن ي اآلنو 

ىي ن اللغة العربية مون ويستعملون اللغة العربية كل يوم أليتعلّ  إندونيسيا، كان ادلسلمون

. والعربية ىي لغة القرآن، فإهنا ارتبطت ابإلسالم ارتباطًا كبًنًا، فهي اللغة لغة اإلسالم

الدينية جلميع ادلسلمٌن يف مجيع أحناء العامل سواء كانوا يتكّلمون العربية أو اليتكلموهنا 

  1وادلسلمون يتلون القرآن يف أصلو العريب.

ادلدرسة التدرس يف ادلدرسة اإلبتدائية و إندونيسيا بالدان يف  اللغة العربية كانت

ة أيضا. وادلشكلة اآلن عندادلدارس العام سطة وادلدرسة الثانوية فقط، ولكن يفادلتو 

                                                           
، اللغة العربية لألجانب""املرجع يف تعليم فتحي علي يونس ودكتور دمحم عبد الرؤوف الشيخ، دكتور  1

 .12(، ص. 2003)القاىرة: مكتبة وىبة، 
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وىذا يسبب  لغة العربية صعب جدا،أن ال عملّية تعليمّية اللغة العربية، يعترب الطلبة

نقصان رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية. وىذه ادلشكلة يكون الوظيفة للمعّلمٌن 

 وادلدّرسٌن لرتقية رغبة الطلبة وقدرهتم يف تعليم اللغة العربية.

ة يف تعليم الطلبة، يعّلم ع ادلدّرس تلك العمليخيرت  عملّية تعلمّية ىي عملية سلرتعة،

عملّية تعلمّية العلم ويتعّلم الطلبة بعده. عن اشرتاك أساسي اإلنسانٌن يظهر  ادلدرس

ف ليبلغ أىدا ابستخدام األدوات كوسيلتها، فيها يستخدم كل عناصر التدريس

 2.التدريس ادلثبت قبل تدريس العلم

اللغة مّث عند رأي أوريل حبر الدين يف كتابو "مهارات التدريس" أن التخصص يف 

يشمل أمرين: ادلعلومات ادلتعلقة ابللغة، حنوا وصرفا وبالغة وأداب وتذوقا وانفعاال العربية 

مبا حتتويو اللغة من قيم واجتاىات، مّث يشمل أيضا إتقان مهارات اللغة، حديثا وقراءة 

والبّد على مدّرس اللغة العربية أن ديلك وديّكن مهارات اللغة يف تعليم  3.واستماعا وكتابة

ادلهمة يف اللغة العربية ألن ابلقراءة  اللغة العربية. مّث أن مهارة القراءة ىي إحدى ادلهارات

ليحصل الرسالة الذي  ون الطلبة تفكًنا وتفهيما عميقا عن النص العريب، ويساعدىميك

"طرق  الدتور دمحم عبد القادر أمحد يف كتابرأي وعند  ة الكتابة.يكتب الكّتاب بوسيل

                                                           
2
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar Edisi Revisi, (Jakarta: 

PT, Rineka Cipta, 2010), h. 37. 
 .35ص. (، 2011)ماالنق: جامعة موالان ملك إبراىيم فرس، ، "مهارات التدريس"أوريل حبر الدين،  3
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أن القراءة أكرب نعمة أنعم هللا هبا على اخللق، وكفى هبا شرفا أهنا   تعليم اللغة العربية"

)) كما يف قولو تعاىل:  4كانت أول ما نطق بو احلق، ويُنزل على رسولو الكرمي.    

       )).5 

ي تبالونج ىي إحدى ادلدارس ادلتقدمة امدرسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور 

دلدرسة إحدى مؤسسة الرتبية اليت جُتد مادة يف انحية بنوا الوس منطقة تبالونج. ىذه ا

ي تبالونج ادار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور  مدرسةاللغة العربية يف  . تعليماللغة العربية

الباحثة مهارة القراءة. مث بعد مقابلة يف  تعليّمةعملية ك منهاة يّ شكلة التعلمد من ادلالجترّ 

رة قراءة بعض الطلبة نقصان، وأّما سبب مع مدّرس اللغة العربية يف تلك ادلدرسة أن قد

ألن أيمر ادلدّرس  يف القراءة،بطيئهم و الفصاحة و  فهم الطلبة وتذكًنىم قليل نقصاهنم منها

االسرتاتيجية  ، مثّ اللغة العربية ليل رغبة الطلبة عن تعليمقأيضا و الطلبة ليقرأ النص،  بعض

استخدم ادلدرس طريقة قواعيد وترمجة فقط.  إاّل قليال،د رغبة الطلبة ال يزي ادلستخدمة

 6.ىذه األسباب أتثّر نتائج الطلبة يف عملّية تعلمّية

                                                           
(، 1986، )القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، "طرق تعليم اللغة العربية"تور دمحم عبد القادر أمحد، الد 4

 .107ص. 

 (.96:1، )ورة العلقسالقرآن الكرمي،  5
6
 Hasil Wawancara dengan Bapak Fajeri Elmi Elyadi, S.Pd.I., 22 Maret 2021 
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 من د الباحثة أن أقّدم إحدى اسرتاتيجيةفأراها الباحثة تاليت قدمومن تلك ادلشكلة 

قادرة اليت تعترب (Random Text) اسرتاتيجية النص العشوائي  خالل القراءة الصامتة يعين

 يافور ادلتوسطة اإلسالمية  دار العلوم درسةلرتقية قدرة القراءة وفهم ادلقروء للطلبة مب

 منشيطهم وفرحهم يف تعليالطلبة و أن يكون مهّة هبذه االسرتاتيجية  الباحثة تأّملتبالونج. ت

يتفاىم عليو و  أصدقائهم  يف ترتيب النص العشوائي ألهّنم يشرتكوا مع اللغة العربية مرتفع،

 ويقرأ النص تكرارًا.

" فعالية حتت ادلوضوع: ولذلك، تريد الباحثة أن تبحث يف البحث العلمي

مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن اسرتاتيجية النص العشوائي يف تعليم استخدام 

 "ي تبالونج كاليمنتان اجلنوبيةافور  دار العلوم املتوسطة اإلسالمية درسةمب

 التحديد اإلجرائي -ب 

 :يف ىذا البحث العلمي، كما يليأّما التحديد اإلجرائي 

 7، نُ ُفوذ.ًنأ ث  أت أ : ف اع ل ي ة، ةي  ال  ع  ف    عريب إندونيسي العصري قاموسالفعالية: يف  -1

نة نتائج التعليممقار وقصدت الباحثة الفعالية يف ىذا البحث العلمي يعين 

                                                           
، )معهد كرابياك إندونيسي –العصري عريب  قاموس كرابياكعلي وأمحد زىدي زلضر،  أاتبك 7

 .1399(، ص. 1999يغياكرات: مليت كراي غرافيك، 
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النص العشوائي وبدون استخدامها وأيضا قبل  اسرتاتيجية ابستخدام

 .النص العشوائي وبعد استخدامها اسرتاتيجية استخدام

أو اجلماعة للوصول  ادلرء سعي الذي يفعلسرتاتيجية ىي االسرتاتيجية: اال -2

عن  ط العامّ و طية تتعّلق بعملية التدريس مبعىن خإذ اسرتاتيج 8األىداف. إىل

  9.لية التدريس ألىداف التدريسعم عملّية ادلدرس والطلبة يف حتقيق

ة حتتوي على عمليات ألجل أىداف االسرتاتيجية ىي خطّ  ولذلك،

 ادلثبتة. التدريس

قطع ي 10اسرتاتيجية تستعمل يف تعليم اللغة أحسن. النص العشوائي: ىذه -3

 ادلدرس بتقسيم الطلبة إىل رلموعات يقوم نص القراءة إىل بعض أقسام،

 ىذه ادلدرس يستخدمب الطلبة النص العشوائي ترتيًبا صحيًحا. صغًنة ويرتّ 

يقرأ ويفهم النص العريب  االسرتاتيجية ألىداف كل الطلبة يستطيع أن

                                              .العشوائيمبساعدة اسرتاتيجية النص 

                                                           
8
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia,2011), h. 18. 

9
 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Op.Cit., h. 5. 

10
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru& Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 402. 
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القراءة  11اًن.آق ر اء ًة و قُ رأ  –ق  ر أ   القراءة: القراءة مصدر من ق  ر أ  يعين من كلمة -4

تعرف احلروف والكلمات والنطق هبا صحيحة، كما يشتمل يشتمل على 

على الفهم والربط واالستنتاج والتحليل والتفاعل مع ادلقروء ونقده 

مبعىن يقرأ مجيع الطلبة النص العريب  12واإلسهام يف حل ادلشكالت.

ابلصحيح، يعين يقرأ رمز الكتابة ابلقراءة اجلهرية بصوت مرتفع والفصاحة 

 رّتب نص القراءةراءة الصامتة أي يستطيع أن يفهم النص و يُ ادلناسبة مث الق

 ابلصحيح.

 أسئلة البحث -ج 

 يعين: العلمي فأسئلة البحث يف ىذا البحث

 القراءة لطلبة يف تعليم مهارة استخدام اسرتاتيجية النص العشوائي ما مدى فعالية

 كاليمنتان اجلنوبية؟ي تبالونج  ادرسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور الصف الثامن مب

 أهداف البحث -د 

 يعين: العلمي أّما أىداف البحث يف ىذا البحث

                                                           
 (،1997، )سورااباي: بوستك برغرسيف، اإلندونيسية-قاموس املنور العربية ورسون منور، أمحد 11

 .1101ص. 
 .95ص.  (،1988، )الرايض: دار الفصيل الثقافية، واكتسابً اللغة تدريسًا  د السيد،أمح زلمود 12
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تعليم مهارة القراءة لطلبة  دلعرفة فعالية استخدام اسرتاتيجية النص العشوائي يف

 ي تبالونج كاليمنتان اجلنوبية.ادار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور  درسةالصف الثامن مب

 أمّهية البحث -ه 

 كما يلي:  العلمي أمهّية البحث يف ىذا البحثمثّ 

 أمهّية النظريّة: ( أ

تعليم اللغة العربية يساعد على عملية  العلمي ىذا البحث يُرجى أن يكون

 .وادلراجع

 أمهية العملية ( ب

 للمدرسة -1

درسة دار العلوم التعليم مبمواد ادلخزون للمدرسة يف عملية يُرجى أن يكون 

 تبالونج.ي اادلتوسطة اإلسالمية فور 

 للمدّرسٌن -2

استخدام اسرتاتيجية النص  فة علىر يُرجى أن يكون زايدة العلوم وادلع -

ي ادار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور  درسةائي يف عملية تعلمّية مبالعشو 

 تبالونج.
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دار العلوم  درسةودليال يف تعليم اللغة العربية مب اتوجيهيُرجى أن يكون  -

 بالونج.ي تاادلتوسطة اإلسالمية فور 

 للطلبة -3

درسة دار العلوم لبة يف تعليم اللغة العربية مبينمو رغبة الطيُرجى أن  -

 ي تبالونج.اادلتوسطة اإلسالمية فور 

 درسةيف تعليم اللغة العربية مب الطلبة يُرجى أن يكون ترقية وزايدة دوافع -

 ي تبالونجادار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور 

 للباحثة -4

استخدام اسرتاتيجية النص العشوائي يف  ثة والقرّاء علىزايدة العلوم للباح

 .واللغة اآلخرى تعليم اللغة العربية

 فروض البحث -و 

 أما فروض البحث اليت أخذت الباحثة فتشتمل عن:

 :Ha القراءة مهارة  تعليماستخدام اسرتاتيجية النص العشوائي فّعال يف ترقية نتيجة

ي تبالونج كاليمنتان اادلتوسطة اإلسالمية فور دار العلوم  درسةالصف الثامن مب لطلبة

 .اجلنوبية
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:H0مهارة  تعليماسرتاتيجية النص العشوائي غًن فّعال يف ترقية نتيجة  استخدام

ي تبالونج  ادرسة دار العلوم ادلتوسطة اإلسالمية فور الصف الثامن مب القراءة لطلبة

 .كاليمنتان اجلنوبية

 الدراسات السابقة -ز 

قد فّتشت الباحثة بعض  قدمت الباحثة ادلوضوع من البحث العلمي، قبل أن

 منها: ادلصادر اليت تتعّلق هبذا البحث العلميادلراجع و 

حتت ادلوضوع " فعالية  2017مرضاة هللا يف سنة  البحث العلمي الذي كتبتو -1

استخدام اسرتاتيجية النصوص العشوائية يف تعليم ادلفردات اللغة العربية لطلبة 

وأىداف  " ادلتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌن"،لصف السابع مبدرسة "ابب السالما

البحث دلعرفة فعالية استخدام اسرتاتيجية النصوص العشوائية يف تعليم ادلفردات 

سالمية اللغة العربية لطلبة الصف السابع مبدرسة "ابب السالم" ادلتوسطة اإل

وأّما القراءة  مهارة تعليميف  العلمي يعين البحث يف ىذا بنجرماسٌن. والفرق

 ادلفردات.يف تعليم مرضاة هللا  البحث العلمي الذي كتبتو

فعالية استخدام "حتت ادلوضوع  2015رديا يف سنة  البحث العلمي الذي كتبتو -2

اسرتاتيجية النصوص العشوائية يف تعليم الرتكيب لطلبة الصف الثامن يف مدرسة 

وأىداف البحث دلعرفة فعالية  ،سوجناي لولوت"روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية 
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استخدام اسرتاتيجية النصوص العشوائية يف تعليم الرتكيب لطلبة الصف الثامن يف 

 البحث يف ىذاالفرق اإلسالمية سوجناي لولوت. و مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة 

عليم رديا يف ت والبحث العلمي الذي كتبتو القراءة مهارة يف تعليم العلمي يعين

 الرتكيب.

فعالية حتت ادلوضوع "  2017يف سنة  البحث العلمي الذي كتبتو نور استقامة -3

دى طلبة لدرس مهارة القراءة يف تعليم  استخدام اسرتاتيجية النص العشوائي

وأىداف البحث  االستقامة الثانوية اإلسالمية بنجرماسٌن"،مبدرسة  الصف العاشر

 دىلدرس مهارة القراءة تعليم  ة النص العشوائي يففعالية استخدام اسرتاتيجيدلعرفة 

يف الفرق االستقامة الثانوية اإلسالمية بنجرماسٌن. و مبدرسة  طلبة الصف العاشر

ىذا البحث العلمي يف تعليم مهارة القراءة يف الصف الثامن ابدلستوى ادلتوسط 

الذي كتبتو نور العلمي  البحثوأّما  وحيتوي على القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية

راءة يف الصف العاشر ابدلستوى الثانوي وحيتوي على الق مهارة تعليم استقامة يعين

 القراءة الصامتة فقط.

 هيكل البحث -ح 

 كما يلي:  وىيكل البحث يف ىذا البحث العلمي يتكّون من مخسة أبواب
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رائي وأسئلة تحديد اإلجالحتتوي على خلفية البحث و  ، ادلقّدمة،الباب األول

والدراسات السابقة وىيكل  وفروض البحث أىداف البحث وأمهّية البحثلبحث و ا

 البحث.

 القراءة وأىداف اإلطار النظري، حيتوي على مفهوم تعليم مهارة ،الباب الثاين

 وأنواع تعليم مهارة القراءة ومشكالت يف تعليم مهارة القراءة ومفهومالقراءة  تعليم مهارة

 وعيوب وخطوات استخدام اسرتاتيجية النص العشوائي ومزااي اسرتاتيجية النص العشوائي

 اسرتاتيجية النص العشوائي.

ومدخل البحث وتصميم البحث  توي على نوعية البحث، حتمنهج ،الباب الثالث

والبياانت ومصادرىا وأساليب مجع البياانت  البحث وعينتو ورلتمع ومكان البحث

 البياانت.ب حتليل اليوأس اتوتصميم القياس

تقدمي البياانت وحتليلها، حيتوي على حملة عن ميدان البحث وتقدمي الباب الرابع، 

 البياانت وحتليل البياانت وتفسًنىا.

االختتام، حيتوي على خالصة البحث وتوصيات البحث.الباب اخلامس،   


