
1 

 

  الباب األول

  المقدمة

  مسألة. خلفية الأ

 اللغة هي وسيلة االتصال بني أفراد اتمع أو الشعب لسان أو كتابه، كما أا وسيلة نأ

العنصر الثقايف الىت  أيضا اللغةو  وآلة التفاهم بني أفراد اجلماعية الواحداة. ،االرتباط بني الطفل وبيئته
الذى  فيد كاآلة املواصالت بني الناستترقية احلضارة. اللغة يف  األساسية اإلنسانت من حاجة ولد

َوحد األّمة  يةالدين يشرتك كالفكر، رمز
ُ
  .خاصة للغة العربيةباوامل

الصوتية الىت حيكمها نظام معني والىت يتعارف أفرد جمتمع ذى  أن اللغة جمموعة من الرموز
ثقافة معينة على دالالا، من أجل حتقيق االتصال بني بعضهم وبعض. ويف ضوء هذا التعريف 
يتبني أن اللغة مقومات أساسية تفرض نفسها عند التفكري يف طريقة تعليمها. ولنتناول أهم هذه 

بأن اهلدف األساس من اللغة هي وسيلة اتصال، ونقل معلومات نالحظ  .1املقومات باملناقشة
بأفضل طرق متبوعة بأفضل تعبري، وتوصيل، وتأثري وذلك عن طريق اللغة، فاللغة تعترب وسيلة 

  .2االتصال األساسية األوىل

ىف كالمه،ألنه  اويستمسك ا املتكلم لكل لغة منطقها اخلاص ونظامها اخلاص، يراعيه
و إذا أخل املتكلم ذه النظام حكم  إلفهام بني الناس ىف البيئة اللغوية الواحدةشرط الفهم وا

ولكن هذا املنطق اللغوى بعيد كل البعد عن املنطق العقل  .السامع على كالمه بالغرابة والشذوذ
العام الذى يهدى التفكري اإلنساىن يف كل البيئات، فهو نظام للناس عامة، ىف حني أن املنطق 

هم الذين يطلق عليهم (أبناء البيئة ي نظام خاص الينتظم إال طائفة خاصة من الناس، اللغو 
 3اللغوي).

كالنظام الّرمزّي ألن اللغة هي   الفردّشخصّية اللغة هي أمر مهم لتطّور إجتماع و  تعّلم
تبادل اآلراء و الشعور. كاللغة املستخدمة تماع يف استبدادّي ومستخدمة ألعضاء الا لألصوات

هذه اللغة وبصرف النظر، تكون  اللغة العربية كاإلحدى اللغة العاملية. يشرتك عرفة،امليف جمال لكثري 
ية ثقافالجتماعية اإلة واإلرتباط بني األمم وأهداف يهداف اإلقتصادية التجار األل على لحصو آلة ل

 .حمتاجة اللغة العربية الك إستيعابية. ولذناهاملالتنمية والرتبية و 
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اقف مو رشد وتنمية ويبىن القدرة وينشأ وي ليدفع ّتجهن ىتمادة اللغة العربية هي املادة ال
فهم الكالم اإلنسان ى لعالقدرة  ُمْنَتَجٌة. القدرة املتفتح هوو أإىل اللغة العربية، ُمتَـَفتٌح كان  إجيابية

وسيلة لالتصال شفويا كان او اللغة ك ى استخداملهو القدرة عفهم القراءة. القدرة اإلنتاجية و 
ة على فهم مصادر ساعدجدا يف المهم  ا إىل اللغة العربيةإجيابيا موقفخطيا. مهارات اللغة العربية و 

  لتالميذ.اإلسالم ومها القرأن واحلديث و الكتب العربية ملتعلقة اإلسالم ل
يف الزمان  رد يف االستجابة التحدياتنجاح الفإستيعاب اللغة العربية يصبح شرط مهم ل

 لتالميذاألساسية ل تعليم اللغة العربية الرمسية يف املدرسة الثانوية هي الوسيلةال .عصر العوملة
تطوير املختلفة  من جابة فعالياالة كذا أى لكي التالميذ يستطيع االستإلكتساب اللغة العربية. يف ح

جناح أهداف تعليم تعني متعلم العناصر يف تنفيذ وهذا الخيلوا من  وجيا.م والتكنولو املعلومات والعل
عملية التعليم والتعلم ألن املتعلم قادر أن يؤثّر ويبىن ويرقى ذكاء الطالب ومهارم. لذلك، دور 
املتعلم هام ويرجا للمتعلم أن يستوعب التعلم اجليد وخيتارها طريقة التعليم صحيحا ويناسب 

  .ة الدراسة الذي يوصل إليهياألفكار ماد
ف أن و املدارس الثانوية اإلسالمية بإندونيسيا. ومن املعر اللغة العربية مادة أساسية لتالميذ 

اللغة العربية هلا أربع مهارات وهي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 
الميذ يف املدارس الثانوية أن يتعلموها يف تدريس والقراءة مادة من املواد الدراسة الىت جيب على الت

  خرى وتسهلهم فيها.اللغة العربية، ألا ستوصل التالميذ إىل املواد األ
وق فيها فتوالتلميذ ي ية لصلتها بكل مادة أخرى.تعّد القراءة أهم مادة من املواد الدراس

مادة من املواد  يف أية مميذ أن يتقدالتلاألخرى يف مجيع املراحل التعليم وال يستطيع املواد  يتفوق ىف
من تعلم سيلة موصلة إىل الغاية املطلوبة وهي أعظم و  ات القراءة.السيطرة على مهار  إال إذا استطاع

  .4اللغة
القراءة مهارة أساسية يف تعليم اللغة العربية أو اللغة األجنبية ملن أراد أن يطلع  أنّ وال شك 

غتها. ويقراء ماتيسر ا من كتب وصحف وجمالت والرجوع إىل املراجع على تراث األمة الىت يتعلم ل
  واملصادر.

والقراءة إحدى املهارات املهمة الىت جيب على مدرس اللغة جذقها، وهي ترتبط ارتبط وثيقا 
بالكالم والكتابة إذا هي فك الرموز الكتابية وحتليلها إىل أصوات منطوقة، وهي مهارة تلعب اخلربات 
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، إن للتعلم دورا كبريا يف إتقاا، فمتعلم اللغة األجنبية يكون قد عرف املبادئ األساسية  السابقة
للقراءة يف اللغة األم مثل إدراك أن نظام اللغة نظام خطي وإن اختلف االجتاه من اليسار إىل اليمني 

بيه وما إىل أو العكس ونقل العني والسرعة وعدم استعمال األصابع والشفتني وحل الرموز والكتا
  .5ذلك

وتعلم القراءة يعين تطوير جمموعة من العادات اجلسدية والعقلية، وتلك العادات تتضمن 
احلروف واملقاطع  اجتاه املادة املقروءة من اليمني إىل اليسار كما هو احلال يف اللغة العربية ومتييزِ  عَ بُ ت تَـ 

والكلمات والتعبريات واجلمل مع إدراك معانيها، وذلك حىت يتم فهم األفكار الىت تشتمل عليها 
لطلبة عند تعّلم الىت استيعاا جدير با األساسيةمهارة القراءة إحدى املهارات و  .6املادة املكتوبة

ة يقدر الطالب على فتح آفاق العلوم وأصبحت مهارة القراءة مهمة ألّن ذه املهار اللغة األجنبية. 
  النصوص القدمية.يف  الواسعة وكشف الورثة الثقافية املكتوبة

وم وكلهم يتعلق بعضه حيتاج إىل بعض العل األ القراءة هي النشاط املعقد أنّ  لذلكو 
القراءة  من نتائجاخلالصة  إضافة وترمجة ويكتب. وراء ذالك يستطيع أيضا تنفيذ إسرتاتيجية ببعض

القراءة تساعد الطلبة و  .7باللغة العربية كان أو اللغة اللغة االندونيسية. كلهم مهم جدا ليفهم النصّ 
ة تزداد معرفة الطلبة على اكتساب املعارف و تثري لديهم الرغبة يف الكتابة  اخلالقة. فمن القراء

هذا فهي تساعد الطلبة يف  علىوالكتابة. و  العبارات املستخدمة يف الكالمبالكلمات واجلمل و 
  تكوين إحساسهم اللغوي.

ت الكلمة يف صيغة الصوت تناسب جرد نطق صو يف تطويره، قراءة اللغة العربية ليس مب
السرعة بفهم املعىن  إىل األخذ ومهارة القراءة أيضا هيوجللقواعد النحو والصرف الصحيح ولكن 

: يهتم األشياء التاليةالشخص  أن يهتم  فينبغي حني عملية القراءة ارةامله تلكل الصحيح. ليص
معىن ممّا املكتوب يف لحصول على نشاط لهي  القراءة ألن .8بالرتكيب واملعىن و يصنع اخلالصة

بالعادة يهتّم تعليم القراءة وينبغي  اللغة املستعمل.، واجب القارئ استيعاب هلذا الغرض النص،
 املعقدة جدا، يشارك فيما مجيع لعمليةيف حالة كذا يسبب القراءة كا .اصحيحطريقة الفكر 
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ولكن قريب  ، مثل الذاكرة والتفكري واخليال والرتتيب والتنفيذ وحّل املسألة.العقلية العليا اتعمليال
ترك يف فهم النص وهم مل يبال أو يرتكه فقط. مع أّن  بعض شخص يواجه املشكلة أو الصعوبة

سعٌي لالستعالم حني وجدت الصورة السلبية واليزيد يف تدريب الفهم. ولذلك  إىل الفهم سيسّببُ 
 .الصعوبة هي حل املسألة احملتاجة بالتطبيق

ة بطريقة يدرسها يف املدرسة و هذه هي املهارة الفريد نالتُ  مهارة القراءةأّن  على العموم
ألن ليس كل  ةاملواصالت يف حياة اإلنسان. يُقال الفريد آلةكو تطوير املعرفة، جّدا والدور اهلاّم ل

جعل الثقافة لتمكني أنفسهم أو حىت  أداةكلقراءة، يستطيع تطويره  اإلنسان ولو َميِْلك املهارة ا
  أكثر يفَعل َميُر بالقراءة. ال املعرفةقويقال ضرورية لتطوير املعرفة ألن تقدمي ن. منفسهأل

 لتدريب، األلعاب اللغوية هي إحدى وسائل التدريس اجلديدة العربيةيف تدريس اللغة 
 تعليم مواد استيعاب اللغة املعينة، السيما مهارة القراءة. ذه الوسيلة، ميكن مهارةعلى  الطالب

 األلعاب اللغوية لتالميذ. منل والتعب يف نفس اضيع امللبالكاملة ألا تعطى الفرح وت العربية اللغة
 مهارة القراءة. تعليم ب اللغوي يف"التضاد" كاللع الباحثةأخذت  املختلفة

لتالميذ ملعرفة اناسب تيعىن حتضري كلمة أخرى مضادة يف املعىن. وهذه االسرتاتيجّية  التضاد
م الكلمات يف مهارة صحيحا. ولذلك، ذه الوسيلة يكون فه الكلمات املرّكبة يف اللغة العربية

 القراءة راقيا.

لعب اللغوي بوسيلة الهارة القراءة املرّب توصيف تعليم ة، أصبحت الباحثة جتذه اخللفي  
يف  اللعب اللغوي (التضاد) وسيلة ستخدمةتعليم مهارة القراءة با (التضاد) وحتليلها ملعرفة اإلرتقاء

 حبث كزمن هذه الفكر، تريد الباحثة أن تر . وانطالقا مسارانج 1املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
استخدام وسيلة اللعب اللغوي (التضاد) لرتقية مهارة القراءة لدى على املوضوع " الفصل فـَعال

  ".مسارانج 1طالب الصف احلادى عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
  
  
  
  
  

  لةسأتحديد الم. ب
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  هي:و  اآلتية املسألة الباحثة أن تركز على متكن السابقةبناء على خلفية املسألة 
لرتقية مهارة القراءة (ANTONIM)  خدام وسيلة اللعب اللغوي التضاداستيكون  كيف .1

 ؟مسارانج 1ية اإلسالمية احلكومية لدى طالب الصف احلادى عشر يف املدرسة الثانو 
(ANTONIM) سيلة اللعب اللغوي التضادهل ترّقي و  .2  الطالب على مهارة القراءة؟ زُ جِ نْ تُـ  

  
  البحث وفوائد . أهدافج

  مناسبة باملسائل السابقة يهدف هذا البحث إىل:
  اللعب اللغوي التضاد وسيلةم ااستخدبعربية للتالميذ يف تعليم اللغة ال عرفة مهارة القراءةمل .1

(ANTONIM)مسارانج. 1ثانوية االسالمية احلكومية الصف احلادى عشر مبدرسة ال يف 
 اللعب اللغوي التضاد وسيلةم اتخدباسبية للتالميذ مهارة القراءة يف تعليم اللغة العر  رتقيةل .2

ANTONIM)( مسارانج. 1ثانوية االسالمية احلكومية يف الصف احلادى عشر مبدرسة ال   
  وهذا البحث فوائدتني، ومها:

  فوائد النظرية •
اللعب سيما تعلم مهارة القراءة باستخدام وسيلة اللغة واليف تدريس  ةزيادة التعليم للباحث

  يف جمال أساليب التعلم. (التضاد) اللغوي
  فوائد العملية •

  . للمعلمني١
النقص يف  معلمي اللغة العربية سوف تتعلم أكثر انفتاحا ألنه اليزال هناك العديد •

  .اللغة العربية ، لذلك سوف حتاول دائما حتسني طريقة التدريسفهم املقروء
م وسيلة اءة باستخداللمعلمني حول أساليب تعلم مهارات القر  علوماتاملتقدمي  •

  .اللعب اللغوي (التضاد)
  . للتالميذ٢

  وسوف يدرس التالميذ وممارسة القراءة، وذلك ألن املنفعة واعية ملصاحل القراءة. •
  زيادة الفكر واإلبداع من التالميذ يف القراءة. •
  ارتفاع حركة التالميذ يف وظيفته، فردية كانت أو فرقة. •
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العربية لصف احلادى عشر مبدرسة الثانوية االسالمية ارتفاع مهارة القراءة يف اللغة  •
  احلكومية االوىل مسارانج.

  . للمدارس٣
  على صب الكثري من كتابة األفكر. ميذالتتوفري مرافق كافية لتدريب ال •
  م التالميذ و قدرة القراءة.يحتسني نوعية تعل •
ملستخدمة أن يكون خربا ونصيحة لرئيسة املدرسة أو أساتيذ يف حتريك الطريقة ا •

  بطريقة التعليم الفّعال بوسيلة يف تعليم مهارة القراءة.
يصري عملية التعليم اللغة العربية لصف احلادى عشر مبدرسة الثانوية االسالمية  •

  احلكومية االوىل مسارانج عملية مسرورة.
  .لفعلي يف التفكريينهض احلماس و الرغبة التالميذ  يةتعليماخرتاع وسيلة عملية  •


