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  مقدمة
 

  خلفية املسألة  .أ 
اللّغة هي الوسيلة األوىل للتعامل و للتخاطب و للتفاهم و هي األداة الفنية 

ب و املبدع والكاتب اليت يصل ا إىل الناس، و يؤثّر ا فيهم وميتعهم حيث إنه حيملها لألدي
اللّغة يف العامل كثرية ألن لكل من البالد يف العامل  ٢.أفكاره، وكل ما يريده و يريد للناس

 ا العرب الغالييين عنها بأنها الكلمات اليت يعرب كماقال اللّغة العربية .لغة، ومنها لغة العربية
عن أغراضهم ووصلت إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرآن واألحاديث وما رواه الثقات 

   ٣.من منثور العرب ومنظومهم
كانت اللّغة العربية عند اإلندونسني إحدى لغات األجنبية املتعلّمة كاللّغة 

ينبغى على التالميذ . سياساسية لتالميذ املدارس الثانوية بإندونياألادة املوهي  اإلجنليزية،
ملعرفة و فهم اللّغة العربية ألا مفتاح ملسيطرة األيات القرآنية والوقوف على العلوم الدينية و 

إال بإتقان بعض من كلمات هذه  اإلسالم يف) وعبادات أخرى(وال تتم الصالة املعارف 
  .و ألنها وسيلة من وسائل االتصال االجتماعية اليت يعرب ا كل الناس عن أغراضهم. اللّغة

مهارة القراءة  اليت تشتمل علىتدريس اللّغة العربية هو تدريس املهارات اللغوية 
همة يف املة هي إحدى املهارات فالقراء .ستماع ومهارة الكتابة ومهارة الكالممهارة االو

تعليم اللّغة العربية، ألنّ القراءة ترتبط ارتباط وثيقا بالكالم و الكتابة، فالقراءة اجليدة تؤثر 
و ليس املتعجب إذا يف تعليم اللّغة العربية . على الكالم و الكتابة تأثريا جيدا أو عكس ذلك

القراءة مهارة أساسية يف تعليم اللّغة  وال شك أنّ. يسعى املدرس على ترقية مهارة القراءة
  .العربية أو اللّغة األجنبية

  : ومن أهم مهارات القراءة ، ما يلي   
 التعرف إىل احلروف  )١

 الربط بني األصوات واحلروف  )٢
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 التعرف إىل الكلمة )٣

  ). ستيعاباال( الفهم  )٤
املكتوبة إىل تغيري الرموز : مهارة القراءة مبستوى الثانوية تتكون من تعرفني، أوال

معرفة   فهي القراءة تعليم يف الكثرية املشكالت هناك. فهم مادة املقروء: األصوات، و ثانيا
الرموز املكتوبة و التلفظ أو تصويت الرموز أو احلروف الالطينية اليت استعماهلا املتعلمون يف 

الو سط و يف  إندونيسيا، و شكل احلروف و طريقة كتابتها، و غري متسأوية يف األول و يف
 غري عربية ألفاظ وهناك .األخري و له عالقة النطق أو حركة، وكتابتها من اليمني إىل اليسار

   ٤.اإلندونسي لسان عند النطق الزمة
ولكن فهم املقروء هو مشكلة التالميذ . ومن أمهية مهارة القراءة هي فهم املقروء
و من اسباب التالميذ مل  .قليالفهم املعىن  أيضا، ألنّ كثريا من التالميذ يستطيعون القراءة بل

 الطريقة تستخدم القراءة مهارة تعليم يزال ال: يعين املدرس يواصل الذي الدرس يفهموا
 العربية، اللغة التعليم مميزات وسوء التعليم، عملية يف املناسبة الطريقة يوجد ومل القدمية،
 ستخدمي ملو القراءة، مهارة يف خاصة يةالعرب اللغة درس يف للتالميذ التعليم اجناز وسوء

لذالك، تعليم مهارة القراءة اللّغة العربية اليزال مشكالت و . الفُعال التعليم طريقة املدرس
  .حتتاجون إىل حلها

إىل حد  -جناح التعليم يرتبط :"قال عبد العليم إبراهيم يف كتابه املوجه الفىن 
السديدة أن تعاجل كثريا من فساد املنهج، وضعف  بنجاح الطريقة، وتستطيع الطريقة -كبري

لذلك إذا كان  ٥".املتعلمني، وصعوبة الكتابة املدرسية، وغري ذلك من مشكالت التعليم
. تعليم اللّغة العربية جمردا عن استخدام الطريقة السديدة فيبعد الوصول إىل الغاية املنشودة

ملهمة يف تعليم اللغة العربية لتعمق مهارة القراءة، ومادة القراءة مادة من املواد اللغة العربية ا
فينبغي على املدرس أن يستعمل الطريقة او االستراتيجية املوافقة إللقاء املادة الدراسية لكي 

  . يسهل قبوهلا عند املتعلمني، حىت حيقق ا اهلدف التعليمية املنشودة
تعليم اللّغة العربية يتعلق  الفقرة السابقة دلت على أن جناحإذا نظر الباحث إىل و

ا أمر مهم لكل معلم وتلميذ يف تعليم م، ألالطريقة و االستراتيجيةبالعوامل الكثرية منها 
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ويف وجوه التعليم استراييجية كثرية متنوعة، يرى الباحث أنّ من إحدى  .اللّغة العربية
حيث , (Teks Acak)العشوائي التعليم الفعال يف تعليم اللّغة العربية هي النص  إستراتيجيات

ستراتيجية يستخدم لتعليم مهارة القراءة، يف هذه االستراتيجية يطلب التالميذ بفكرة االهذه 
 .منطقية لترتيب القصة و القراءة املقطعة 

 فعالية"  املوضوع حتتأن يبحث  باحثال يريد, انطالقا من األفكار السابقة
 التالميذ لدى القراءة مهارة إجناز تعلّم ترقيةيف  العشوائي النص استراتيجية استخدام

 " بربس-بسيتانغال اإلسالمية الثانوية" السلفية" مبدرسة الثامن صفلل
  

 

  توضيح املصطلحات   .ب 
وبناء على خلفية املسئلة السابق ، هناك بعض العبارات غري واضحة املعىن لذالك 

ث حىت تكون مفهومة لدى هذا البحيف ينبغي على الباحث ان يوضح بعض املصطلحات 
 : القارئ ، وهي كما يلي

 فعالية )١

  ٦.السباححنو  غة مبالغة داللة على التكثرييوهو ص ،لفظ فعالية من لفظ فعال
، حاصل الفائدة، ساعد صائب و مفيد عىنمبالقاموس اللغة اإلندونيسي  يفلفظ فعالية 

 Taraf ىل إدراك الغرض أوتعريف فعالية مرحلة إ و من األفكار السابقة  ٧.الغرض

tercapainya suatu tujuan.ويف هذا البحث مبعىن مفيد أم غري مفيد باستخدام  ٨
    .مهارة القراءةاجناز تعلم ترقية يف  استراتيجية النص العشوائي

  استخدام )٢
 ويف ٩.استفعاال-يستفعل - استخداما على وزن استفعل–يستخدم-من كلمة استخدم

  ١٠.guna/penggunaan/menggunakan يعين األندونيسي املعجم من األندونيسية اللغة
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 استراتيجية النص العشوائي )٣

استراتيجية هي اخلطوات األساسية اليت تؤثر عليه عملية تعليمية لوصول إىل الغاية 
  ١١.و هي مناسب بالطريقة واملدخل املختر. املنشودة

 هذه االستراتيجية التعليم الفعال، يف إستراتيجياتالنص العشوائي هي إحدى 
يطلب التالميذ بفكرة منطقية لترتيب القصة و القراءة املقطعة أو يطلب املفردات 

 قصرية، قصصا يقص مث وقطّع الكتب من نص أو القصرية القصص وهي ١٢.املقفود
القراءة املقطعة إىل  يترتب أن التالميذ إىل يطلب املدرس من والبيان القصة انتهاء وبعد

و هي مل يخصص لتالميذ املبتدئني يف تعليم اللغة العربية، ولكن خيصص . مالالقراءة كا
 .لتالميذ الثانوية الذين يعرفون تركيب اجلملة العربية

 ترقية )٤

تفعلة بزيادة التضعيف للتعدية حنو  –يفعل  –ترقية على وزن فعل  –يرقّى  -رقى
و لفظ ترقية هي  ١٣.ل و غري ذلكالداللة على التكثري حنو قطّع زيد احلب. فرح زيد عمرا

تقدم قدرة التالميذ يف مهارة القراءة بعد تعلم اللّغة العربية باستخدام استراتيجية النص 
  . العشوائي

 مهارة القراءة )٥

و هي السرعة و الدقة و اإلجادة يف  ١٤مهارة هي مصدر من مهر مبعىن احلذق،
  .عنيو املهارة استعداد الكتساب شيئ م ١٥.عمل من األعمال

النصوص العربية اليت تشتمل على تعرف  قراءةمهارة القراءة هي القدرة على 
القراءة جهرا لفقرة أو , الضبط الصحيح للكلمات يف القراءة اجلهرية, األصوات العربية

فهم املعاين الرئيسية , فهم معاين الكلمات من السياق, سلسلة تتكون من عدة مجل
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  ١٤. ، صاملرجع السابق، حممد معصوم ابن على 
١٤

  ٧٧٧. ، ص)٢٠٠٥دار املشرق، : بريوت(، املنجد يف اللغة و األعالملويس معلوف،   
١٥

 ٥١ .ص. )الرياض، دار الغاىل، دون سنة(، لكتب التعليمية لغري الناطقني بالعريةأسس إعداد اناصر عبد اهللا الغاىل،   



فهم وظيفة , الرئيسية يف فقرة أو يف عدة فقرات فهم الفكرة, للجمل يف فقرة ما
  ١٦.عالمات الترقيم

 

 الثانوية اإلسالمية " السلفية"مدرسة  )٦

 Sekolah Agama (Islam) Tingkat Menengah Pertama :املدرسة الثانوية هي 
١٧

.  
وهي من إحدى املدارس الثانوية اإلسالمية غري احلكومية اليت كانت حتت رعاية 

جوى - بربس- الدينية جلمهور اإلندونيسية اليت وقعت يف قرية سيتانغالوزارة الشؤون 
و يريد الباحث أن يقوم بالبحث هذه . فيها عملية التعليم اللغة العربية .الوسطى
  .املدرسة

  

 حتديد البحث  .ج 

ليكون البحث ال خيرج عن املوضوع املذكور، فينبغي للباحث أن حيدد املوضوع املبحوث 
يف تعليم اللّغة العربية  ود من ناحية استخدام استراتيجية النص العشوائييعين هذا البحث حمد

  ٢٠١١مهارة القراءة الصامتة يف السنة الدراسية  إجناز تعلّمترقية يف 
  

  تقرير البحث  .د 
التالميذ الذين يتعلمون مهارة القراءة باستخدام استراتيجية النص  مإجناز تعلّكيف . ۱

  بربس؟-الثانوية اإلسالمية بسيتانغال" السلفية"درسة العشوائي يف الصف الثامن مب
التالميذ الذين يتعلمون مهارة القراءة بدون استخدام استراتيجية النص  مإجناز تعلّكيف . ۲

  بربس؟-الثانوية اإلسالمية بسيتانغال" السلفية"العشوائي يف الصف الثامن مبدرسة 
مهارة القراءة لدى  مإجناز تعلّترقية يف هل استخدام استراتيجية النص العشوائي فعال . ٣

  بربس؟- الثانوية اإلسالمية بسيتانغال" السلفية"التالميذ يف الصف الثامن مبدرسة 
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  البحث منافع  .ه 

 من ناحية النظرية .١

  هذه البحث نافع ليخلق حالة التعليم إبتكاري ويفرح وتطوير   
 :من ناحية عملية هذه البحث نافع على  .٢

كاملراجع , بربس-الثانوية اإلسالمية بسيتانغال" السلفية" املدرسةمؤسسة التربية   .أ 
  .ليتفوق على مشكالت اليت وقع يف التعليم 

 حتريك يف أساتيذ أو املدرسة لرئيس ونصيحة خربا يكون أنللمدرس   .ب 
اليت منها باستخدام استراتيجية  الفعال التعليم استراتيجيةب املستخدمةستراتيجية اال

  .النص العشوائي
 تشجيعالتعليم التالميذ وينقص ملل التالميذ يف حالة التعليم، و  غريةلينهض   .ج 

  .واألسئلة الرأي تعبري يف التالميذ
استيفاء بعض الشروط و اجلديد وعلم خربة البحث هذا يكون أنللباحث   .د 

 .الليسانسللحصول على الدرجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


