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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية المسألة  .أ 

عربية هلا أربع مهارات، وهي مهارة اإلستماع و مهارة الكالم ومن املعروف أن اللغة ال

مهارة القراءة ليست بأمر سهل وال بنطق األحرف أو  و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.

الكلمات فحسب وإمنا هذه املهارة تتطلبنا أن نبذل أفكارنا جبهد لفهم املعلومات ىف نص 

١القراءة.
عملية عقلية  فهي وأّما املراد بالقراءة كما نقلته الباحثة من كتاب حسن سحاتة 

انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز و الرسوم الىت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم 

عاىن، واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل املعاىن، و الربط بني اخلربة السابقة وهذه امل

  ٢املشكالت.

ومهارة القراءة هي فهم املقروء ولكن فهم املقروء هو مسئلة أيضا. ألن كثريا من 

و ال سيما اذا املقروء مشكل. وكانت ثالثة التالميذ يستطيعون القراءة بل ال يفهمون املعىن. 

عناصر الىت تم وتنتشر ىف الدرس القراءة يعىن الكلمة واجلملة والفقرة، ألم يعضون املقروء 

وعندها اهلدف هو تنمية فهم املقروء والطالقة فيه، فقد أصبح من واجب املعلم أال  ٣معا.

يستعجل طالبة ىف الوصول إىل هذااهلدف. ألن الطالقة ىف القراءة تكتسب ىف متهل، ومن 

  خالل التدريب املستمر عليها.

ربية أصعب من اللغات كثري من التالميذ أن لديهم اإلنطباع بأن تعليم اللغة الع

االجنبية األخرى. صعوبات التعليم وميكن أيضا أن يكون التالميذ ضعفاء العقل أوبسبب قلة 

اإلهتمام وعدم وجود جهد، أو مشكالت التالميذ يف قبول تقدمي املعلم يف توفري تعليمية مادة 

 أواخلطابة التقليدية ةبطريق ملادة يشرحا املعلم ألن تعلمها يف مرغبة له وليس ،اللغة العربية

أو عدم الوسائل التعليمية اليت يتوسل ا املعلم للوصول إىل الغاية املنشودة، كلهم  فحسب،

  هي سبب من أسباب امللل والتعب والتشاؤم.
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وإذا قرأ التالميذ كتب اللغة العربية، فيجدون فيها عدة مشكالت، وقد تكون هذه 

العربية تتضمن على القواعد املتنوعة املختلفة، من  احلال معلومة ومفهومة، ألن كتب اللغة

معرفة الكالم أو اجلمل املفيدة أي اجلملة الفعلية أو اجلملة اإلمسية وما أشبه ذلك. لذلك 

يف املمارسة املعينة املخصوصة، أي ما مناسبة للمبتدئني  العربيةحيتاجون كثريا إىل قراءة الكتب 

  واملتقدمني.

هارة أساسية يف تعلم وتعليم اللغة العربية أو اللغة األجنبية، ملن وال شك أن القراءة م

أراد أن يطلع على تراث األمة اليت يتعلم لغتها. ويقرأ ما تيسر ا من كتب وصحف وجمالت 

  والرجوع إىل املراجع واملصادر.

د ولذلك، مادة القراءة مهمة ىف تعليم اللغة العربية، حىت تكون القراءة مادة من املوا

الدراسية الىت جيب على التالميذ ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية أن يتعلموها ىف تدريس اللغة 

املواد  ألن مادة القراءة إحدى ٤العربية. ألّا سيتصل التالميذ اىل املواد األخرى والتساهل هلم.

مهمة وينبغى ملعلم اللغة العربية أن يهتم مهارة التالميذ ىف عملية التعليم ويستخدمه طريقة أو 

  اسرتاتيجية مناسبة لتعليم مهارة القراءة.

إن طرق تعليم اللغات الثانية من الكثرة حبيث يستلزم ملعلم اللغة أن خيتار منها ما 

الذهن هنا هي أنه ليس مثة طريقة مثلى من طرق يناسب. واحلقيقة الىت ينبغى أن تستقر ىف 

  تعليم اللغات تتناسب مع كل الظروف و ىف كل اتمعات و لكل الدارسني.

والطريقة املناسبة هي تلك اليت تساعد على حتقيق اهلدف املرجو يف الظروف اخلاصة 

  بتعليم اللغة الثانية. فما قد يكون مناسبا هنا قد ال يكون مناسبا هناك.

ن الواقع ىف مدرسة "سلطان فتاح" الثانوية اإلسالمية غاجى جونتور دماك، كثريا من إ

التالميذ هم ال يقدرون على قراءة مادة اللغة العربية قراءة صحيحة جيدا كاملة. ولذالك تقدم 

ءة الباحثة إىل املدرسة بعض املبادئ املفيدة لرتقية مهارة القراءة ىف مادة اللغة العربية ألن القرا

هي مهارة أساسية ىف تعليم اللغة العربية. ووجود تعليم القراءة هي قدرة التالميذ على القراءة 

على القراءة باللغة العربية جيدة وصحيحة وكاملة، معرفة معاىن املفردات، معرفة احلروف 

ليم والكلمة ىف اللغة العربية. وهناك يستخدم املعلم الطريقة القدمية، ومل يوجد طريقة التع

املناسبة ىف عملية التعليم، وسوء مميزات التعليم اللغة العربية، وسوء إجناز التعليم لتالميذ ىف 
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درس اللغة العربية خاصة ىف مهارة القراءة.وتريد الباحثة أن جتارب باسرتاتيجية للوصول اىل 

املعلم ليكون سرتاتيجيات التعليمية هي اسرتاتيجية فعالة، تستخدمها الغاية املرجوة. ومن اال

التالميذ عماليا ولتسهيل إلقاء املواد التعليمية حىت ال يشعر التالميذ بامللل. واختارت الباحثة 

يف ترقية مهارة   (Everyone is a Teacher Here)باسرتاتيجية "كل متعلم يلعب دور املعلم"

وهي . ونتور دماكىف الصف السابع مبدرسة "سلطان فتاح" الثانوية اإلسالمية غاجى ج القراءة

اسرتاتيجية الذى يستخدم البطاقات ملعرفة فهم التالميذ النصوص الىت تطلب التالميذ لكتابة 

  أسئلة وأجوبتها.

وانطالقامما سبق، تريد الباحثة أن تبحث "فعالية اسرتاتيجية كل متعلم يلعب دور 

لصف السابع مبدرسة ىف ترقية مهارة القراءة يف ا  (Everyone is a Teacher Here)املعلم"

  "سلطان فتاح" الثانوية اإلسالمية غاجى جونتور دماك.

 

 تحديد المسألة  .ب 

  : ألن ال ينحرف عن املوضوع املكتوب، ينبغي للباحثة أن حتدد املسائل وهي مما تلي

بدون اسرتاتيجية "كل متعلم يلعب دور يعلمهم املعلم كيف مهارة القراءة للتالميذ الذين   .١

ىف الصف السابع مبدرسة "سلطان فتاح" الثانوية   (Everyone is a Teacher Here)املعلم"

  اإلسالمية غاجى جونتور دماك.

باسرتاتيجية "كل متعلم يلعب دور يعلمهم املعلم كيف مهارة القراءة للتالميذ الذين   .٢

لثانوية ىف الصف السابع مبدرسة "سلطان فتاح" ا (Everyone is a Teacher Here)املعلم" 

  اإلسالمية غاجى جونتور دماك.

 (Everyone is a Teacher Here)هل استخدام اسرتاتيجية "كل متعلم يلعب دور املعلم"   .٣

فعال ىف ترقية مهارة القراءة ىف الصف السابع مبدرسة "سلطان فتاح" الثانوية اإلسالمية 

  غاجى جونتور دماك.

  

 أهداف البحث ومنافعه  .ج 

  ف و منافع. وأّما أهداف هذا البحث ومنافعه فهي مما تلي:لكل البحث أهدا

  أهداف البحث يعين:  .١
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بدون اسرتاتيجية "كل متعلم يعلمهم املعلم معرفة مهارة القراءة للتالميذ الذين   .أ 

 (Everyone is a Teacher Here)" يلعب دور املعلم

رتاتيجية "كل متعلم يلعب دور باسيعلمهم املعلم معرفة مهارة القراءة للتالميذ الذين   .ب 

 (Everyone is a Teacher Here)املعلم" 

 Everyone is a Teacher)" معرفة فعالية اسرتاتيجية "كل متعلم يلعب دور املعلم  .ج 

Here)  ىف ترقية مهارة القراءة يف الصف السابع مبدرسة "سلطان فتاح" الثانوية

 اإلسالمية غاجى جونتور دماك

  ثمنافع البح  .٢

 املنافع للمعلم  .أ 

أن يكون احدى اسرتاتيجية فعالة يستخدمها املعّلم لرتقية مهارة اللغة ىف   )١

  عملية التعليم.

 إحدى املعلومات للمعلم عن أمهية الطريقة أوسرتاتيجية ىف عملية التعليم.  )٢

 املنافع للتالميذ  .ب 

  امللل.أن يكون أنشطة التعليم الفعالة حىت ال يشعر التالميذ ب  )١

 ترقية مهارة التالميذ ىف تعليم اللغة العربية.  )٢

 املنافع للباحثة  .ج 

  تنال اخلربة ىف عملية التعليم لتعليم مهارة القراءة.  )١

 Everyone is a)معرفة فعالية اسرتاتيجية "كل متعلم يلعب دور معلم"   )٢

Teacher Here) " سلطان ىف ترقية مهارة القراءة يف الصف السابع مبدرسة

 فتاح" الثانوية اإلسالمية غاجى جونتور دماك.


