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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية المسألة  . أ

وأا عنصر هام لإلنسان أن يتفاعل  1اللغة هي ألفاظ يعرب ا كل قوم عن مقاصدهم.

ومن اللغات اللغة العربية هى الكلمات الىت يعرب ا  مع األخرين. ويف كل دولة لغة خمتلفة.

هلا امتياز وبديع نفسها حىت خيتارها اهللا كلغة القرأن الكرمي كما قال اهللا   2العرب عن أغراضهم.

 تعاىل: 

������ ��	
������� ���������֠ 
�������� ������ִ�! 

"#$��%��'(  :يوسف)۲.(  

اى إنا أنزلنا هذا الكتاب على النيب العريب، لتبني لكم بلغتكم العربية مامل تكونوا 

الدين وأنباء الرسل واحلكمة وشؤون االجتماع وأصول العمران وأدب تعلمونه من أحكام 

السياسة لتعلقوا معانيه وتفهموا ما ترشد إليه من مطالب الروح ومدارك العقل وتزكية النفس 

   3وإصالح حال اجلماعات واألفراد مبا فيه سعادم يف دنياهم وآخرم.

الكتاب  وهف . وأما القرأن الكرمين الكرميلغة القرأهي أن اللغة العربية هذه االية تشرح 

وطبعا كمسلم مطيع جيب أن يعرفها أو  إسالميةالىت فيها تعاليم  يف العامل املقدس لإلسالم

م املعاىن املرادة يف القرأن فيجب على لفهمبعىن أخر البد املسلم أن يفهم القرأن الكرمي جيدا. و 

 4ن يتقن اللغة العربية جيدا.أاملسلم 

كلغة القرأن, وهي اللغة الرمسية الىت تستخدم يف الصالة واألذان   هالعربية جبانب اللغة

عندهم.  ىت تصري حمل اللغة العربية مرتفعاواإلقامة. ألا تستخدم يف حياة املسلمني دائما ح

  قال رسول اللة : " أحبوا العرب لثالث ألين عريب والقرأن عريب وكالم اهل اجلنة عريب".
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اللغة العربية لغة عاملية وحتاذيا مع اللغة اإلجنليزية ألا تستخدم يف االس الدولية حنو 

أخرى. ويف منظمة الوحدة امل اإلسالمي و منظمة إسالمية اإلسالمي, رابطة الع العاملمؤمتر 

سنة  , ويف األمم املتحدة استخدمت اللغة العربية مندةثالثفريقية جعل اللغة العربية كلغة األ

 5م. 1973

من اإليضاحة السابقة أن دراسة اللغة العربية تنصح بشدة ملسلمني. لذا, قد علمت 

يف املعهد  الرمسية. مثال: تعليم كتب الرتاثاللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية الرمسية أو غري 

  الديين اإلسالمي وتعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية.

ة واملصاحل. كان للغة العربية على نطاق واسع من خمتلف الدائر اليوم, استخدمت ا

ختلفة فلذلك غراض امللو باألو  نيمن املسلمني فقط ولكن من غري املسلم وامستخدموا  ليس

درست اللغة العربية يف خمتلف اجلامعات يف الغرب. يف أمريكا مثال, على شك ال واحدة من 

عتبارها إحدى من املواد الدراسية, دخل يف ذلك جامعة اجلامعات مل تقدم اللغة العربية با

الذى حيتوى  )Georgetown University(وجورج تاون  )Harvard University(هارفارد 

  Center for contemporery Arab Studies(.6(على مركز الدراسات العربية املعاصرة 

ة الواجبة على الطالب يف يالدراس املوادلذا يف إندونيسيا, اللغة العربية هي من إحدى 

املدارس اإلسالمية. وتعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية يف املدارس اإلسالمية ليس بأمر 

تعلم اللغة العربية غري الناطقني ا. هناك أربع مهارات الىت جيب أن يتحقق يف  تالميذسهل ل

 ءة و مهارة الكتابة.  ستماع و مهارة الكالم و مهارة القراوهي مهارة اال

أن القراءة مهارة أساسية يف تعلم وتعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية يف  ال شك

تراث األمة. وإن القراءة هى  لع ويقرأ ما يف الكتب والصحف واالت مناملن أراد أن يط

الىت تورط املهارات  وهي مهارة مركبة اللغة األجنبية. إىل اهلدف احلقيقى من حيث حاجة متعلم

  . هناك نوعان من جهة مهمتها, ومها: املهارات امليكانيكية واملهارات الفهمية. ىر األخرى الصغ
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تضمن املهارات امليكانيكية هي تعرف شكل احلرف وعناصر اللغات ومراسلة بني 

لة اهلجاء والصوت وقراءة بطيئة. واملهارات الفهمية تشمل فهم التعريف البسيط وفهم رسا

   7املؤلف وقراءة مرونة يعىن سرعة القراءة مناسبة باحلال.

جيابيات وسلبيات إاللغة العربية طرق متنوعة ولكل واحدة منها  قراءة يف تعليم

وأهداف خمتلفة. واملدرس سيأخذ الطريقة املناسبة باملادة واألهداف الذى يعربه. أما تلك الطرق 

  فهي:

 رج حتتها طريقتان فرعيتان: األجبدية والصوتية.ويند طريقة الرتكيبية (اجلزئية) .1

 الطريقة التحليلية (الكلية) ويندرج حتتها طريقتان فرعيتان طريقة الكلمة واجلملة. .2

  8.فية (املزدوجة)يالتولالطريقة  .3

بنجاح الطريقة, وتستطيع الطريقة السديدة أن  -إىل حد كبري -جناح التدريس يرتبطو 

رسي, وغري ذالك من املدتعاجل كثريا من فساد املنهج, وضعف الطالب, وصعوبة الكتاب 

مشكالت التدريس. وإذا كان املدرسون يتفاوتون مبادم وشخصيام فإن التفاوت بينهم من 

    9حيث الطريقة أبعد أثرا, وأجل خطرا.

 , أم يقرتحون طريقة القراءة١٩۲٩وأصدقائه سنة  (Colmen)ولقد كتب كوملان 

(reading method) ل وستمايك أو طريقة (Metode Michael West)  .يف تدريس القراءة

كل يإذ نشر ما ألجنبية يف أوائل القرن العشرين.اللغة ا فكار معلميأهذه الطريقة من  تظهر 

   Bilingualism with Spesial Reference to bengal.كتابه  (Michael West)وست

وقد تناول يف هذا الكتاب قضية تعليم اللغة اإلجنليزية يف اهلند. وبني أن الناس يف اهلند 

أشد حاجة لتعلم القراءة واإلنطالق فيها من غري حاجة للتحدث باإلجنليزية باإلضافة إىل أا 

م القراءة مستندا إىل قائمة أيسر يف التعليم. وقد بدأ ويست بالفعل يف تأليف كتب تعلي

ثورنديك يف اختيار مفرداته وضبط عددها. ولقد كانت رابطة تعليم اللغات احلديثة يف أمريكا 

قد أعدت تقريرا حول تعليم اللغة األجنبية خصص اجلزء الثاىن عشر منه للحديث عن طرق 

املادة املطبوعة يف تعليم هذه اللغات. ولقد انتشرات يف ظروف كان حمور العمل فيها تقدمي 
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اللغة األجنبية للدارس من بداية تعلمه هلذه اللغة دون حماولة لرتمجتها وعليه أن يقرأ حىت حيصل 

  10على املعىن.

يف  (Micahel West Method)ويست كليما ستخدمت طريقةأيف إندونيسيا, قد 

الية اإلسالمية عاملدرسة التعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم قراءة اللغة العربية, ال سيما يف 

كبومني. هناك, يرجو املدرس ذه الطريقة أا ميكن أن تساعد التالميذ   - احلكومية غمبونج

القراءة الفهمية. القراءة الفهمية هي عملية القراءة الىت حتول لتفسر اخلربة لتسلط على مهارة 

  سئلة املعرفية من القراءة املكتوبة.فة وعثر على األجوبة من األاملعلومات اجلديدة باملعر  إيصالو 

لتالميذ الصف احلادى عشر ة يف تعليم قراءة اللغة العربية تنفيذ هذه الطريق كان  ولو

مهارة  توىلمبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج يف فرتة طويلة لكن هناك التالميذ مل 

 Michael West)ويست مايكل القراءة جيدة. ولذلك  تريد الباحثة أن جترب لتعرب تنفيذ طريقة

Method)  لتالميذ الصف احلادى عشر مبدرسة العالية اإلسالمية يف تعليم قراءة اللغة العربية

 ليكما احلكومية غمبونج وحتليلها. من هنا تأخذ الباحثة حبث علمي باملوضوع "تنفيذ طريقة

لتالميذ الصف احلادى عشر يف تعليم قراءة اللغة العربية  (Michael West Method) ويست

  "2013-2012مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة 

  المسألة تحديد  . ب

يف تعليم قراءة اللغة  (Michael West Method) ويست لمايك تنفيذ طريقة حال كيف .1

ية اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة عشر مبدرسة العال يذ الصف احلادىالعربية للتالم

 ؟ 2012-2013

 Michael West)ويست كليما طريقة تنفيذلما العوامل الدافعة والعوامل العائقة  .2

Method) ية يذ الصف احلادى عشر مبدرسة العاليف تعليم قراءة اللغة العربية للتالم

 ؟ 2013- 2012اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة 

  

  البحث افأهد  . ج
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  : السابقة فأهداف هذا البحث كما يلى ائلباملس مناسبة

يف تعليم قراءة اللغة  (Michael West Method) ويست كليما تنفيذ طريقةملعرفة كيفية  .1

تالميذ الصف احلادى عشر مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة العربية ل

2012-2013 

 Michael West)ويست كليما تنفيذ طريقةلملعرفة العوامل الدافعة والعوامل العائقة  .2

Method) ية يذ الصف احلادى عشر مبدرسة العاليف تعليم قراءة اللغة العربية للتالم

  .2013- 2012اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة 

  

 البحث منافع  . د

 النظرية .1

 ويست كليما تنفيذ طريقة وخاصة من األخبار النظري بكثريى سيأت هذا البحث

(Michael West Method)  يف تعليم قراءة اللغة العربية لتالميذ الصف احلادى عشر

 2013-2012مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة 

 العملية .2

 للمدرسة  )أ 

 ويست لمايك تنفيذ طريقةاملدرسة واألساتيذ إلعادة تقييم  تساعد رئيس )1

(Michael West Method)  يف تعليم قراءة اللغة العربية لتالميذ الصف احلادى

 2013-2012عشر مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة 

 Michael)ويست لمايك تنفيذ طريقةتقدمي املعلومات للمعلمني حول أساليب  )2

West Method) تالميذ الصف احلادى عشر مبدرسة يف تعليم قراءة اللغة العربية ل

 2013- 2012العالية اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة 

 للباحثة  )ب 

  خاصة يف جمال حبث النوعى. للباحثة اجديد اخربة وعلمزيد ي أنهذا البحث  


