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 الباب األول

 مقدمة

خلفية البحث أ.  

لغات األجنبية اليت تتكون من أربع مهارات، ادلهارات وىي اللغة العربية ىي إحدى ال      

إن وجود اللغة العربية يف  1االستماع، ومهارات التحدث ومهارات القراءة، مهارات الكتابة.

ن ة الطالع النصوص والبد من وضعها يف مكانة الزمة. والبد مفهم العلوم الًتبوية ىو وسيل

من العوامل يف زلاولة منتظمة لتكوين الًتبية ادلتصفة خباصة فهم اللغة العربية كجزء مهم 

إسالمية انقدة انسانية ربولية تعطي ادلفاىم ادلتقدمة التامة ادلتعادلة عن اإلنسان و حقيقتو. 

ءة حقيقة احلياة البد من التفكَت و احلاجة إىل إعادة النظر يف قراءة وذلك أن احملاولة إىل قرا

)فهم( الكتاب ادلقدس أو النصوص اليت كانت مادهتا من التاريخ و خربات الناس مجيعهم. 

 2ومن احملال أن يفهم ادلرء القرآن مادام مل يفهم فهما جيدا عن اللغة الكائنة فيو.

ومن اجلانب التارؼلي قد ظهرت اللغة العربية قبل قدوم اإلسالم. و بعد قدوم اإلسالم،       

ىل النيب ادلصطفى األخيار فتكون اللغة العربية يف مكانة مهمة جدا. وذلك ألن القرآن يوحي إ
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دمحم صلى هللا عليو و سلم يف القرن السابع ميالدية ابستعمال اللغة العربية. و قد قرر يف 

العبادة ادلخضة أن اللغة ادلستعملة فيها ىي اللغة العربية و من أمثال تلك العبادة ىي الصالة، 

    3و احلج، وغَت علا.

واللغة العربية درس حيث يطور مهارة الكالم و الكتابة ألجل فهم و تعبَت ادلعلومات         

و األفكار و العواطف و كذلك تطوير العلوم و التكنولوجيا و الثقافة . و مع ذلك كانت 

ث تكون من فئة مواد الدروس الدينية اإلسالمية اليت تعد مهمة يف اللغة العربية لغة أجنبية حي

  4ادلساعدة على فهم ادلعرفة و تطوير الدين اإلسالمي و تطوير العلوم و العالقة بُت القوم.

اىل تعليم اللغة العربية.  الطالب كإحدى األدوات لإلتصال العادلية، ىكذا فيحتاج       

تعلم اللغة ىي احدى من األغراض اليت لوحظت العديد من الباحثُت دلعرفة اكتساب اللغة 

األجنبية، ومن اغراض ىذا ادلثال ىو األخطاء يف متعلم اللغة، ومن خالل األخطاء ادلوجودة 

عملية اكتساب اللغة الشخص الذي بدوره هنج زلدد للتعلم أو التعليم حيث ان ينظر اىل 
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ؽلكن تطبيقها، وفعالية التعليم يف فصل ػلتاج ادلدرس ادلنظم التعليم منظما كما يرشد مدرس 

 5الطالب لتطوير ادلنهج والتعليم فعالية.

تقدم  قيقة، الزم دلدرس أن يستطيع استفادةيف احل تعليم اللغة العربية اجلديد

الوسائل الصحيحة الىت تساعد  لشرح مادة الدراسية اىل  أن ؼلتار دلدرسالزم  6التكنولوجيا.

طالب. التعليم اجليد ىو التعليم الذى تستعمل الوسائل ادلتنوعة. كانت الوسائل  تصنيفا 

ابلنفس او ابإلشًتى.  البد على استخدام الوسائل أن يناسب هبدف التعليمية وخصائص 

      التالميذ.

 ة على تقوية احلواس والذاكرة والعقل للحصول على الكثَت منالقدر ىي القراءة 

القراءة ىي حياة أخرى سبنح لإلنسان، ُتوّسع لو آفاق ادلعرفة والثقافة، فتتوّسع مداركو  ادلعرفة.

يف التعامل وازباذ القرارات، فتجد ادلثّقف ػُلب الناس مساع رأيو واألخذ بو؛ ألنّو يعلم أكثر شلا 

وقد حّث اإلسالم على القراءة، بل نزل الوحي كلو على قاعدة اقرأ فكانت يعلم الكثَتون. 

)اقرأ ابسم ربك الذي خلق(، وإّن أول ما خلق هللا ىو القلم، وقد مُسّيت أمة اإلسالم )أبّمة 

التطورات يف العلوم والتكنولوجيا يتطلب خلق الناس الذين   7اقرأ( وستقرأ يوًما إبذن هللا.
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ػلبون القراءة. اجلماعة الذين ػلبون القراءة الكتساب ادلعرفة واألفكار اجلديدة اليت من شأظلا 

       8زايدة ربسُت الذكاء حبيث تكون أكثر قدرة على مواجهة ربدايت احلياة يف ادلستقبل.

ويف عملية التعلم، يكون صلاح تعليم وفشلو يؤثرعلا العوامل ادلختلفة منها الطريقة 

غة ما اليت " أن يف تدريس الل (Sumardi)ادلستعمل. وابدلثل يف تعليم اللغة، كما رأي سوماردي 

الطريقة  يهتمها كل العامل وىي الطريقة. وغالبا، ػلكم صلاح برانمج تعليم اللغة من حيث

 9ادلستخدمة. ألهنا ربدد ادلادة يف أنشطة تعليم اللغة.

إجراء لتحقيق ىدف زلدد سلفا. دي يف تعليم اللغة، ويتم استخدامو  طريقة ىي        

طرق التدريس للغة األجنبية  10إلطار اجلامع للطعن يف عملية طرق طبيعة إجرائية.للتعبَت عن ا

دريس اللغة العربية ىو علم جديد يف نشأتو بعد فًتة طويلة ظلو طرق تدريس اللغة لت

لتعليم فقط، وإظلا إن طريقة أمر مهم يف عملية التعليم. بل ال تقتصر أعليتها يف ا 11اإلصلليزية.

يف أنشطة كثَتة. وصلاح سَت العملية يف تلك الالنشطة يتعلق كثَتا ابلطريقة ادلختارة، ويقول 

 12زلمود يونوس كما نقلو أزىار أرشاد إن الطريقة أىم من ادلادة.
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سابيع مع الطالب ابجلابب الشفوي، ففي األ وطريقة القراءة بشكل أجرائي تبدأ

األوىل يدرب تدريبا مكثفا على النظام الصويت للغة، ويتعود مساع اجلملة البسيطة و التحدث 

هبا، حيث ترى ىذه الطريقة أن التخيل السمعي للغة الىت ػلصلها الطالب غلب أن يساعده 

رة يف وؽلكن أن يتم ىذا طريقة القراءة تقنية من قبل ادلعلم قراءة مباش عندما يعود لقراءة النص.

الطالب أن تويل اىتماما أو االستماع إيل قراءات من استاذه جيدا، بعد ادلعلم ادلوضوع وقيل 

 13تعيُت أحد الطالب للقراءة، مع تغيَت ) الدورية(.

ءة الكفاءة، والطريقة السابقة. عطي االىتمام لقراب اليت تطريقة القراءة ىي األسلو           

قد ولد ىذا طريقة نظرا لعدم رضاىا عن الطريقة ادلباشرة، واليت ينظر إليها على أهنا أقل توفَت و 

جزء كاف على مهارات القراءة. ىذه طريقة تبدأ من افًتاض أن إتقان يف مجيع ادلهارات 

واقعية لغرض تعلم لغة أجنبية، مهارات القراءة غلب أن  اللغوية ىي ادلستحيل وجعلها أكثر

وؽلكن أن يتم ىذا  14أييت أوال، مع عدم وجود أجزاء من ذباوز تعلم الكتابة و التحدث.

طريقة القراءة تقنية من قبل ادلعلم قراءة مباشرة يف ادلوضوع و قيل الطالب أن تويل اىتماما أو 
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     االستماع إىل قراءات من أستاذه جيدا، بعد ادلعلم تعيُت أحد الطالب للقراءة، مع تغيَت 

 15) الدورية(.

فطاين جنوب  عهد الدراسات االسالميةم البحث يف موضوع الباحثاختيار سبب 

 يف والية فطاين جنوب اتيالندإن ىذه ادلعهد إحدى ادلداريس اإلسالمية ادلشهور ، اتيالند

 اعدد طالهب لكن اينوالية فتبراىق  القرية يف تقعغلري فيها تعليم اللغة العربية وىي  يذال

يف حقيقة أن . فيها اجملتمع رغبة و شهرهتا على ىذا ودل طالب. 9۰۰أى يوجد منها  كثَتا

  .اللغة العربية يف احلياة اليوميةو التحدث  ىناك ، يف ىذا النزل طالب قادرين على القراءة

إستخدام " على البياانت السابقة تريد الباحثة أن تكتب البحث العلمي ربت ادلوضوعفبناء 

عهد دبادلرحلة ادلتوسطة  الصف الثالث من لتالميذغة العربية تعليم اللطريقة القراءة ىف 

 " احلصول من البحث سيكون زايدة ادلنفعة.فطاين جنوب اتيالند الدراسات االسالمية
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 ب. مسائل البحث

 ت االسالمية فطاين جنوب اتيالندعهد الدراسامنظر إىل الوقائع اليت حدثت يف           

فتكون مسائل البحث الرئيسية اليت   ية غة العربتعليم اللخاصة إستخدام طريقة القراءة ىف 

 يراد اطالعها عميقا ىي:

 الصف الثالث من يذلتالم اللغة العربية تعليمإستخدام طريقة القراءة يف .كيف عملية ۱

          ؟          االسالمية فطاين جنوب اتيالند عهد الدراساتدبادلرحلة ادلتوسطة 

تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث إستخدام طريقة القراءة يف  .ما مشكالت وحلها۲

   ؟    من ادلرحلة ادلتوسطة دبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند

 ج. اهداف البحث

 :يتوقف ىذا البحث أن ػلقيق عددا من األىداف اليت أعلها ما يلي     

تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث من إستخدام طريقة القراءة يف  . دلعرفة عملية۱

  .ادلرحلة ادلتوسطة دبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند
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تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف خدام طريقة القراءة يف إست . دلعرفة مشكالت وحلها۲

       .  الثالث من ادلرحلة ادلتوسطة دبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند

 د.  فوائد البحث

 يرجي أن يكون ىذا البحث انفعا مفيدا للكاتبة نفسها وكذالك لعامة اجملتمع       

 ذلذا البحث فوائد كما يلي: سواء من النظري او العملي إن

 . الفائدة النظرية۱

لعلمية خاصة فيما يتعلق أن تكون نتائج ىذا البحث زائدة مفيدة للخزانة ا      

 يف تعليم اللغة العربية. ابلطريقة القراءة

. الفائدة العملية۲  

 الفوائد ادلتوقعة من ىذا البحث ىي 

يف معهد الدراسات  ا لًتقية جودة التعليمللمدرسة، أن تكون النتيجة ىذا البحث انفعأ( 

  يت.كمال عملية تعليم اللغة العربية يف العام الدراسي اآلاالسالمية يف أ
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يف معهد الدراسات  للمدرسُت، أن تكون النتيجة ىذا البحث سهما للمدرسُت (ب

 االسالمية كاعتبار ادلواد يف إجزاء الدراسة وأنشطة التعليم والتعلم من أجل ربسُت

 نوعية التعليم طالهبم.

ج( للطالب، لبناء أنشطة الطالب وابتكارىم عند اشًتاك تعليم اللغة العربية كالدافع يف 

 تعلمهم حيت يكون ذلم استيعاب حسن على طريقات اللغة العربية.

د(  للباحثة، ترجى أن تؤدي إىل زايدة العلوم وادلعارف و اخلربات حىت يتمكن للباحثة 

كفيئا ماىرا  فيما بعد. ونتيجة لذلك من التدريب من أجل إجراء   أن يكون مدرسا

 البحوث العلمية وكتابة التقادير العلمية.

الباحث اآلخر، ترجى أن تكون مرجعا يف أداء البحث كما يرجى أن يواصل ىذا  (ه

 .  البحث حىت يصَت أوثق
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 ه.  توضيح املصطلحات

الفهم اخلاطئ ضلو ادلوضوع، ينبغي للباحث بيان ألجل توضيح الغرض و االجتناب عن     

:ادلصطلحات كما يلي  

. التوضيح النظري۱  

          16الطريقة ىي اخلطة اليت يسلكها ادلدرس يف القاء درسو ليكفل النجاح يف التعليم. ( أ .أ

 17ىي أجراءات أو كيفيات يف معرفة الشيئ ابستعمال اخلطوات ادلنتظمة.و      

قل للحصول على الكثَت من       القدرة على تقوية احلواس والذاكرة والع: وىي  ( القراءةب

القراءة ىي حياة أخرى سبنح لإلنسان، ُتوّسع لو آفاق ادلعرفة والثقافة، فتتوّسع  .ادلعرفة

مداركو يف التعامل وازباذ القرارات، فتجد ادلثّقف ػُلب الناس مساع رأيو واألخذ بو؛ 

ا يعلم الكثَتون. وقد حّث اإلسالم على القراءة، بل نزل الوحي  ألنّو يعلم أكثر شل

كلو على قاعدة اقرأ فكانت )اقرأ ابسم ربك الذي خلق(، وإّن أول ما خلق هللا ىو 

 18القلم، وقد مُسّيت أمة اإلسالم )أبّمة اقرأ( وستقرأ يوًما إبذن هللا.
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الطريقة ىف إلقاء درس اللغة األجنبية حيث يعترب أن ذلا غرض  القراءة ىي( الطريقة ج

طريق الذي اعطى  19أكثره واقعيا وأكثر زلتاجا عند ادلدرس والطالب بوسيلة القراءة.

 ادلادة لقرأ قبل الدروس، يعٌت معلم يقرأ ادلوضوع من قرأة مث استمراره الطالب.

. التوضيح العملي۲  

تعليم اللغة  قراءة يفإستخدام طريقة الو أما التوضيح العملي من البحث ابدلوضوع "             

الدراسات االسالمية فطاين العربية لتالميذ الصف الثالث من ادلرحلة ادلتوسطة دبعهد 

لغة العربية و م الكتاب ال" ىو الوصف الذي فصلة الباحث عن إجراء تعليجنوب اتيالند

 حلها.ة تعليمها يف الفصل مث مشكالتو و عملي

السابقة بحوثو. ال  

 لتنفيذ ىذا البحث ػلتاج الباحث إىل البحوث العلمية السابقة ادلتعلّقة دبوضوع حبثو : 

 تطبيقربت ادلوضوع " م( ۲۰۱4)لمى الذي كتبها توتوت روكماان فضيلة البحث الع( ۱

دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اطريقة القراءة ىف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف األول اب

عامة نوعان وعلا  ترصلاليك" خلفية ىذا البحث أن مدة تعلييم اللغة العربية -رادين فاكو

كل منهما ػلتاح إىل طريقة سلتلفة ألهنما من نوع سلتلف، النوع ادلفردات والقراءة. إلتقان  
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األول أي القراءة، لًتقية الطالب دون احملاجة الفكَت أو الًتشيد، و يف النوع الثاين أي 

صارت نتائج ىذا  القواعد ال يكفي دبجرد حفظو، لكنها مطلوبة ابلتفكَت والقياس.

ين فاكو" ادلتوسطة اإلسالمية و اإلسالمية البحث مفيدة دلسؤويل التدريس دبدرسة "راد

احلكومية تولونج اجونج وخاصة للمدرسُت حىت يتزودوا هبا عند تعيُت القرارات اجلديدة 

و كذلك القيام ابلبحث عن عمليات الًتبية والتعليم حىت يسهل للمعلم النجاح يف أداء 

 واجبو.

والتوصيات إىل الباحثُت  اخلالصة انطالقا من ىذا البحث يعطي الباحث          

ادلستقبلُت أن يقوموا بوصف تعليم مهارة القراءة بطريقة القراءة يف ادلدارس وادلعاىد 

األخرى ليعرف متعلمي اللغة العربية أن الكفاءة القرائية مهمة جدا قبل مهارات القراءة 

رة القراءة األخرى. ودلعلمي اللغة العربية أن يستعمل ىذا البحث مرجعا حول تعليم مها

 20بطريقة القراءة وعالج ادلشكالت التعليمية اللغة العربية.

ه( تنمية يف تدرييب برانمج ربت  ۱427ن دخيل ) الذي كتبتو عواد ب العلمى ( البحث۲

العنوان " أثر برانمج تدرييب يف تنمية مفهوم تعليم القراءة لدى معلمى اللغة العربية يف 

 اإلسالمية بالجامعة العليا الدراسات لبرنامج الماجستير ادلرحلة اإلبتدائية" البحث
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 رادين اإلسالمية المتوسطة لمدرسةابا األول الصف لتالميذ العربية اللغة تعليم فً القراءة طريقة تطبيك ،فضيلة روكمانا توتوت         

 2014 سنة في ،ترنجاليك -فاكو
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 يف اقتصروا حيث القراءة متعلي مفهوم يف فهي.تتحدث فيها الباحث  ماالنج الحكومية

روتينية كالتعرف والنطق والتفسَت احلريف للمقروء  وأساليب إجراءات على تعليمها

م(. كما كشفت دراسة اخلرؽلي  2002م؛ الفقيو،  1992ه؛ ابدي،  1403)ادلطريف، 

ه( _ لقياس مدى تطبيق مشريف اللغة العربية مفهوم تعليم القراءة يف شلارستهم  1413) 

رافية على تعليمها _ عن ضعف يف تطبيق ىذا ادلفهوم. وال بد ذلذا القصور اإلش

التعليمي واإلشرايف أن يكون لو انعكاساتو وآاثره السلبية على ادلستوى القرائي لدى 

إىل تصميم برانمج تدرييب يهدف إىل  -يف نظر الباحث  -التالميذ. لذا بدت احلاجة 

 بتدائية.مي اللغة العربية يف ادلرحلة االتنمية مفهوم تعليم القراءة لدى معل

يف تطبيق ىذا ادلفهوم. وال بد ذلذا القصور التعليمي واإلشرايف أن يكون لو             

يف نظر  ذا بدت احلاجةئي لدى التالميذ. ذلانعكاساتو وآاثره السلبية على  ادلستوى القرا

فهوم تعليم القراءة لدى معلمي إىل تصميم برانمج  تدرييب يهدف إىل تنمية م -الباحث 

  21اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية.

ابدلوضوع " إستخدام طريقة القراءة لفهم معاين البحث العلمى الذي كتبو فتح السنُت  ( ۳

النصوص يف التعليم اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة الشافعية جونداع تولونج أجونج للعام 
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 رسالة ،اإلبتدائية المرحلة في العربية اللغة معلمً لدي القراءة تعليم مفهوم تنمية في تدريبي برنامج أثر ،دخيل بن عواد       

 ھ 1421  سنة في ماالنج الحكىمية اإلسالمية بالجامعة العليا الدراسات لبرنامج الماجستير



14 
 

" والغرض من ىذا البحث العلمي دلعرفة عملية طريقة القراءة ۲۰۱6/ ۲۰۱ہ الدراسي

يف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة الشافعية جونداع تولونج أجونج  لفهم النصوص

ودلعرفة مشكالت وحلها يف إستخدام طريقة القراءة لفهم معاين النصوص يف التعليم اللغة 

  العربية ابدلدرسة ادلتوسطة الشافعية جونداع تولونج أجونج.

أ. تكوين مهارة القراءة عند الطالب ابدلدرسة ادلتوسطة  أما نتائج البحث فهي:                

الشافعية جونداع تولونج أجونج يعلمون يف أنشطة تعليم اللغة العربية. ألن كفاءة يف 

وإلقاء  القراءة وسيلة لفهم ادلعٌت ادلقروء. يعمل أبنشطة اإلضافية وتعلم النحو والصرف

طلب الطالب كفاءة للقراءة، إذا مل القصة. ولكنو يشًتك على مهارة األخرى اليت ي

يستطيعوا الطالب القراءة فال يستطيع الطالب فهم ادلعٌت الدرس الذي يستعمل اللغة 

. إن اخلصة لتعليم مهارة القراءة قليلة و  متصادمة ۱العربية. ب. ادلشكالت: 

لتعليم. . قد يتأخر ادلعلم والطالب يف احلضور ألداء عملية التعلم وا۲ابألنشطةاألخرى. 

/ تطبيق . قلة وعي الطالب حلفظ ادلفردات حىت بواجهوا الصعوبة يف إستخدام۳

. إن قدرة بعض الطالب غَت اتمة يف إستخدام االستماع 4االتصال ابللغة العربية. 

. للطالب الذين عرفوا قليال عن اللغةالعربية فيواجهون ہادلتاحة من قبل األساتيذ اللغة. 

احلفظ واستخدام القراءة اليت أعطاىا األساتيذ. ج. حل ادلشكالت: يف الفهم والتلفيظ و 
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. ينبغي ادلعلم أن يشجع ۲. ينبغي للطالب القدرة على إدارة األوقات بفعالة وكفاءة. ۱

وادلعلم االنتزام ابلنظام ) احلضور . ينبغي للطالب ۳الطالب إىل إستخدام اللغة العربية. 

أن يستخدم القراءة بوجو مثلى حىت ال تضيع . يرجي من الطالب 4يف ادليعات(. 

. للطالب الذين يواجهون الصعوبة يف فهم ہادلفردات سدى بعد خروجهم من الفصل. 

القراءة وتلفيظها وحفظها واستخدامها فينبغي ذلم اجلهد األكثر يف التعلم وتقدمي األسئلة 

   22إىل ادلعلمُت أو غَتىم من األصدقاء.

ربت ادلوضوع " أتثَت تطبيق طريقة القراءة على  سييت عائشة البحث العلمى الذي كتبتها ( 4

" طالينب" كاراع سونو   اخلامس يف اللغة العربية ابدلدرسة اإلبتدائيةاصلاز طالب الصف 

للعام  " طالينب" كاراع سونو كانيجورو بليتار ۲۰۱۳/۲۰۱۲كانيجورو بليتار للعام 

أتثَت تطبيق طريقة القراءة  والغرض من ىذا البحث العلمي دلعرفة "۲۰۱۳/۲۰۱۲

خلامس يف اللغة العربية ابدلدرسة ادلوجهة إىل فهم القراءة على اصلاز طالب الصف ا

 ودلعرفة أتثَت ۲۰۱۳/۲۰۱۲اإلبتدائية " طالينب" كاراع سونو كانيجورو بليتار للعام 

تطبيق طريقة القراءة ادلوجهة إىل اجابة األسئلة يف القراءة على اصلاز طالب الصف 
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 تولونج جونداع الشافعية المتوسطة بالمدرسة العربية اللغة التعليم في النصوص معاني لفهم القراءة طريقة إستخدام ، السنين فتح            

 2016  سنة في ،2016/ 201ہ الدراسي للعام أجونج
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جورو بليتار للعام اخلامس يف اللغة العربية ابدلدرسة اإلبتدائية " طالينب" كاراع سونو كاني

۲۰۱۳/۲۰۱۲. 

أتثَت تطبيق طريقة القراءة ادلوجهة إىل فهم القراءة ( ىناك ۱أما نتائج البحث فهي: )         

على اصلاز طالب الصف اخلامس يف اللغة العربية ابدلدرسة اإلبتدائية " طالينب" كاراع 

 t األعلية . يتضح من قيم اجلدول يف۲۰۱۳/۲۰۱۲سونو كانيجورو بليتار للعام 

 ۰٦۰ہ< ۰٦۰۰( ومستوى كبَت من ۲٦۱6۰اجلدول ) t( 64٦۱۱8 -%ہحساب )

وىو ما يعٍت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت  Ho  لذلك ؽلكن أن طللص إىل رفض

( ىناك ۲فهم القراءة االستيعاب لدى الطالب يف اللغة العربية على اصلاز الطالب. )

جهة إىل اجابة األسئلة يف القراءة على اصلاز طالب الصف أتثَت تطبيق طريقة القراءة ادلو 

اخلامس يف اللغة العربية ابدلدرسة اإلبتدائية " طالينب" كاراع سونو كانيجورو بليتار للعام 

 t( ۳6٦۰84 -%ہحساب ) t. بتضح من قيم اجلدول يف األعلية ۲۰۱۳/۲۰۱۲

  طللص إىل رفض ؽلكن أن لذلك ۰٦۰ہ< ۰٦۰۰( ومستوى كبَت من ۲٦۱6۰اجلدول )

Ho ذات داللة إحصائية بُت اجابة األسئلة يف القراءة يف اللغة  وىو ما يعٍت وجود عالقة

 23العربية على اصلاز الطالب.
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" طاليبن"  اإلبتدائية بالمدرسة العربية اللغة في الخامس الصف طالب انجاز علً القراءة طريقة تطبيك تأثير  ، عائشة سيتي            

  2013/2012 للعام  ،بليتار كانيجورو سونو كاراع
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 اجلدول عن البحوث السابقة

اسم صاحب  رقم

 البحث

 الفرق من الدراسة الغرض من البحث موضوع البحث

توتوت  ۱

روكماان 

 فضيلة

طريقة  تطبيق
القراءة ىف تعليم 
اللغة العربية 

لتالميذ الصف 
دلدرسة ااألول اب

ادلتوسطة 
اإلسالمية رادين 

 رصلاليكت -فاكو

انطالقا من ىذا البحث 
يعطي الباحث اخلالصة 
والتوصيات إىل الباحثُت 
ادلستقبلُت أن يقوموا 

بوصف تعليم مهارة القراءة 
بطريقة القراءة يف ادلدارس 
وادلعاىد األخرى ليعرف 
متعلمي اللغة العربية أن 

الكفاءة القرائية مهمة جدا 
قبل مهارات القراءة 
 األخرى. ودلعلمي اللغة

العربية أن يستعمل ىذا 
البحث مرجعا حول تعليم 
مهارة القراءة بطريقة القراءة 
وعالج ادلشكالت التعليمية 

 اللغة العربية.

اللغة تعليم البحث 
العربية بتطبيق طريقة 
القراءة ىف تعليم اللغة 

 العربية
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عواد بن  ۲

 دخيل

أثر برانمج تدرييب 
يف تنمية مفهوم 

تعليم القراءة لدى 
اللغة  معلمى

العربية يف ادلرحلة 
 اإلبتدائية

والغرض من ىذا البحث 
مدى إدلام العلمي دلعرفة 

معلمي اللغة العربية يف 
الصفوف العليا ابدلرحلة 
اإلبتدائية دبفهوم تعليم 
القراءة، ومن مث تصميم 

يعينهم  برانمج تدريسي ذلم
على تنمية مفهوم تعليم 
القراءة نظراي وتطبيقيا، 

 أداء معلمي وقياس أثره يف
 القراءة يف موقف تعليمها

البحث تعليم القراءة 
لدى معلمى اللغة 

 العربية

فتح  ۳

 السنُت

إستخدام طريقة 
القراءة لفهم معاين 

النصوص يف 
التعليم اللغة العربية 
ابدلدرسة ادلتوسطة 
الشافعية جونداع 
تولونج أجونج 
للعام الدراسي 

 ۲۰۱6/ ۲۰۱ہ

والغرض من ىذا البحث 
مي دلعرفة عملية طريقة العل

القراءة لفهم النصوص يف 
تعليم اللغة العربية ابدلدرسة 
ادلتوسطة الشافعية جونداع 

تولونج أجونج ودلعرفة 
مشكالت وحلها يف 

إستخدام طريقة القراءة 
لفهم معاين النصوص يف 

عن  عامةلالبحث ا
طريقة القراءة يف تعليم 

 اللغة العربية
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التعليم اللغة العربية ابدلدرسة 
ادلتوسطة الشافعية جونداع 

 تولونج أجونج.
سييت  3

 عائشة

أتثَت تطبيق  
طريقة القراءة على 

اصلاز طالب 
الصف اخلامس 
يف اللغة العربية 

ابدلدرسة اإلبتدائية 
" طالينب" كاراع 
سونو كانيجورو 

بليتار للعام 
۲۰۱۳/۲۰۱۲ 

والغرض من ىذا البحث 
أتثَت تطبيق  العلمي دلعرفة

القراءة ادلوجهة إىل طريقة 
فهم القراءة على اصلاز 

طالب الصف اخلامس يف 
اللغة العربية ابدلدرسة 

اإلبتدائية " طالينب" كاراع 
سونو كانيجورو بليتار للعام 

ودلعرفة  ۲۰۱۳/۲۰۱۲
أتثَت تطبيق طريقة القراءة 
ادلوجهة إىل اجابة األسئلة 

يف القراءة على اصلاز طالب 
الصف اخلامس يف اللغة 

العربية ابدلدرسة اإلبتدائية " 
طالينب" كاراع سونو  

كانيجورو بليتار للعام 
۲۰۱۳/۲۰۱۲. 

معرفة أتثَت تطبيق 
 طريقة القراءة
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ة يف البحوث السابقة لكن يف الكتاب تعليم فوأما ادلوضوع الذي سيبحثو ادلختل          

فرق من انحية ادلكان وموضوع القراءة للمبتدئُت أساليبو وأسسو النفسية والًتبوية، وغلد ال

تدريس القراءة. فلذلك سأحبث ىذا البحث، والفرق بينها وبُت ىذا البحث فيما يتعلق ب

عليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث تاءة يف إستخدام طريقة القر " ربت العنوانالبحث 

 ".من ادلرحلة ادلتوسطة دبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند

 تنظيم البحثز. 

كان التنظيم البحث شرطا للحصول على الفهم عن ادلؤلفات العلمية، وبناء على         

 ذلك، لسهولة الفهم عن ىذا البحث العلمى فتضع الكاتبة تنظيم البحث كما يلي:

القسم األول، ػلتوي على صفحة الغالف، صفحة ادلوضوع، صفحة ادلوافقة ادلشرف،  .1

ادلناقشة، صفحة بيان األصلية، صفحة الشعار، صفحة اإلىداء،   لسصفحة تصديق رل

 كلمة الشكر والتقدير، دفًت اجلدوال، دفًت الصور، دفًت ادللحقات، ملخص، والفهرس.

 القسم الثاين، ػلتوي على مخسة أشياء، وىي: .۲

الباب األول ادلقدمة حيث تشتمل على خلفية البحث، مسائل البحث، اىداف أ( 

 السابقة، وتنظيم البحث. بحوثائد البحث، توضيح ادلصطلحات، الالبحث، فو 
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اللغة العربية، مفهوم القراءة، تعليم الباب الثاين النظرايت حيث تشمل على مفهوم ب( 

 طرق ومشكالت تعليم اللغة العربية، وطريقة القراءة.

حضور الباحثة، ج البحث حيث تتكون من مدخل البحث، و الباب الثالث منهج(  

مجع البياانت، طريقة ربليل البياانت، كان البحث، مصادر البياانت، طريقة م

 تفتيش صحة البياانت، وخطوات البحث.

الباب الرابع تقدمي نتائج البحث ويشتمل على بيان موجز عن موضوع البحث،  د(

 البياانت، ربليل البياانت.تقدمي 

 .قًتاحاتاليت تتكون من اخلالصة واال الباب اخلامس اخلاسبةه( 

 .  القسم الثالث، ػلتوي على ادلراجع وادللحقات۳

 

 

 


