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 الباب األول 

 المقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
 مع أي شخص عاملةتصال األكثر يف املإلاللغة ىي أىم أداة ا

يف العامل، يتم إنشاء العديد من اللغات، كل ذلك لسهولة يف  
: 1997تيار يوسف و سيف األنوار، ) .التواصل مع اآلخرين

187. ) 
سريع للبشر أن ينقل  رئيسي والتصال إلاللغة أيضا ىي أداة ا

ن اللغة ال ميكن فصلها عن احلياة البشرية، ألن إ. األفكار وادلشاعر
.  يف معاملتهمالناس يستعملون اللغة نفسها 

اللغة ىي نظام  (15: 1982) زلمد علي اخلويل كما قال
إعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار و ادلشاعر بُت 

 . أعضاء مجاعة لغوية متجانسة
فاللغة ىي  (49: 2008) وأما قال نادية رمضان النجار 

ادلوضوعات اليت شغلت اإلنسان قدميا و حديثا، وذلك الرتباطها 
 .حبياتو منذ بداية اخللفية باعتماد على عناصر زلددة

1 
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نظرا إىل الرأي السابق استنبط الباحث بأن اللغة ىي صوت 
 .   بأغراضهم مع أي شخصاإلنسان بلهجة متنوعة و متفرقة لتعامل

يف  كما قال  اللغة ىي عالمة على عظمة اهلل تعاىل  أنوبالتايل
 : القرآن الكرمي 

                   

           (  22: الروم) 
قيمة ال  ذلا ألن، يف لغات أخرىاتمتيازإعربية لديها اللغة ال

 لغة القرآن الكرمي ىي واللغة العربية ،عالية اجلودة لتلك األدبياتال
 للبشر وليس ىناك من ىو قادر على ة مدىشأساليب ىاألن يف

: كما قال يف كتابو الكرمي. لك ادلباراةت
                    

              (88: اإلسراء) 

اللغة العربية . اللغة العربية والقرآن ال ميكن فصلها عن البعض
 يسمىلغة القرآن ال تعلم وشرط ضروري يف دراسة القرآن الكرمي 

. تعلم اللغة العربيةب
 اللغات اليت تستخدم على نطاق إحدىاللغة العربية ىي 

واسع يف العامل، ألن العديد من الذين يستخدمون اللغة العربية ىي 
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مل يكن مفرطا إذا كان تعلم . لغة عادلية ومعًتف هبا من قبل العامل
يف تدريسها و ترقيتها مبا نتباه إل الًتكيز واإىلاج حيتاللغة العربية 

بتدائية إلمن مستوى ادلدرسة ا تنمية ادلتعلمُتيتالئم بقدرات و 
.حكومية كانت أم أىلية جلامعةحىت ا (ادلدرسة االبتدائية)  

ىو أىم الدور لتذكية  (2: 2003)التعلم عند سلميطى 
يف ىذه احلالة جيب على . األمة من أجل حتسُت ادلوارد البشرية

الطالب و مواضيع الدراسة تأخذ الوقت األمثل لتحسُت نوعية 
 . التعلم

. إذا التعلم ىي عملية اتسم التغيَتات يف ظهر النفس
التغيَتات يف  ىذا الصدد ىو السلوك، ادلعرفة، الفهم، العادات، 

 .والتغيَتات األخرى اليت توجد على الطالب
(http://bukuonline1.blogspot.com/2012/05 /pengertian-belajar-dan-gaya-belajar.html) 

لكل إنسان قدرة على إتقان أي لغة كانت، على الرغم من 
أما االختالفات ادلقصودة فمنها . سلتلف القدر و ادلستويات

األىداف التعليمية، ادلهارات األساسية ادلملوكة، الدوافع، الرغبة و 
 .ادلواضبة

سلتلفا بتعلم لغة األم، لذلك إن  (األجنبية)تعلم اللغة العربية 
ادلبادئ األساسية للتعليم جيب أن تكون سلتلفة أيضا، أما يف 

http://bukuonline1.blogspot.com/2012/05/pengertian-belajar-dan-gaya-belajar.html
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الطريقة، و مواد التدريس أو عملية التنفيذ ادليدانية على التمكن من 
مهارات اللغة العربية اليت تشمل مهاراة االستماع، الكالم، القراءة، 

 .و الكتابة
ادلعهد اإلسالمي ىو ادلؤسسة الًتبوية يف  إندونيسيا منذ عصر 

رأى ادلؤرخُت أن أول ادلعهد الذي يبٍت جبزيرة جاوى . أولياء التسع
 يقع يف قرية جافورا جرسك جاوى الشرقية، ىو معهد إسالمي

ذلك ادلعهد لو تأثَت وثيقة مبوالنا مالك إبراىيم وىو أحد األولياء 
 (.2003: 3: معصوم )التسع 

ينقسم ادلعهد عامة على قسمُت وىو ادلعهد السلفي  و ادلعهد 
و يسمى ادلعهد السلفي  إذا كان يف  (ادلعهد العصري)اخللفي 

تعليمو يتعلق بادلواد الدراسية السلفية وىي العلوم الدينية و العلوم 
األخرى اليت تتعلق بعلوم الدين و أما التعليم يف  ادلعهد العصري 

فتدرس ادلواد السلفية و ادلواد العصرية أي أن ادلواد الدراسية ختتلط 
 .(2003 : 8: معصوم )بُت ادلواد السلفية و ادلواد العصرية 

وأما معهد دار األمانة فهو أحد ادلعاىد العصرية الذى يقع يف 
يف معهد دار األمانة أوجب على . مدينة رلالنجكا جاوا الغربية

التالميذ أن يتكلموا باللغتُت يعٌت اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية يف 
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أنشطتهم اليومية، وجبانب ذلك ىم يدرسون العلوم العامة و العلوم 
 .الدينية

معهد دار األمانة كان مدرس اللغة يعلم دروس اللغة العربية يف 
باستعمال كتاب اللغة العربية الذى قد قـّرره وزارة الشئــــون الدينـيــــة 

و يتضمن يف ذلك الكتاب أربع مهارات ىي مهارة االستماع 
ولكل منها أسلوب . ومهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة

ولـــكن خّصــص ىذا البـــحث . التـعليـم و طـرق و أىـداف مـتفرقة
 .يف تنمية مهارة القراءة بطريقة القراءة النموذجية

قراءة يقوم هبا ادلعلم لتكون منوذجا يستمع القراءة النموذجية 
يقرأ ادلعلم مجلة واحدة، أو جزء من مجلة . إليو الطالب ويقلدونو

 . إذا كانت اجلملة طويلة، ويردد الطالب من بعده ترديدا مجعيا
ىا ىي ذا ما فعل معلم اللغة العربية يف معهد دار األمانة يف 
تعليم اللغة العربية من أجل قدرة الطالب على قراءة النص العربية 

أما الواقع كان عدة من الطالب مل يستطعوا أن . صحيحا و سليما
 . يقرؤوا النص العربية بصحيح و سليم
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يف ىذه و من ادلشكلة السابقة قرر الباحث أن يبحث 
تأثير القراءة النموذجية على قدرة الطالب " الرسالة بادلوضوع

 قراءة نصوص اللغة العربية دراسة الحالة بمعهد دار األمانة على
  ".سينجاوادا راجاجالوه ماجالينكا

 

 فروض البحث .ب 

 :ستعرض فروض البحث يف ىذه الرسالة فيما ياىل

 ميدان البحث  .1

 إذا نظر الباحث إىل ىذا ادلوضوع فميدان البحث ىى القراءة

 منهج البحث .2

 ىي حبث كمىفوأما منهج البحث يف كتابة ىذه الرسالة 

 حتديد ادلسألة  .3

الدرس "القراءة النموذجية يف قراءة نصوص اللغة العربية  (أ 
لطالب الفصل الثاين مبعهد دار األمانة سينجاوادا " الثالث

 .راجاجالوه ماجالينكا
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 قدرة الطالب على قراءة نصوص اللغة العربية الدرس الثالث (ب 
لطالب الفصل الثاين مبعهد دار األمانة سينجاوادا 

 .راجاجالوه ماجالينكا

قدرة الطالب على قراءة  على القراءة النموذجيةتأثَت  (ج 
 لطالب الفصل الثاين نصوص اللغة العربية الدرس الثالث

 .مبعهد دار األمانة سينجاوادا راجاجالوه ماجالينكا

 أسئلة البحث  .4

القراءة النموذجية يف قراءة نصوص اللغة العربية إىل أي حّد  (أ 
لطالب الفصل الثاين مبعهد دار األمانة الدرس الثالث 

 سينجاوادا راجاجالوه ماجالينكا ؟

 قدرة الطالب على قراءة نصوص اللغة العربية إىل أي حدّ  (ب 
 لطالب الفصل الثاين مبعهد دار األمانة الدرس الثالث

 سينجاوادا راجاجالوه ماجالينكا ؟

قدرة الطالب على  على القراءة النموذجيةإىل أي حّد تأثَت  (ج 
 لطالب الفصل قراءة نصوص اللغة العربية الدرس الثالث

 الثاين مبعهد دار األمانة سينجاوادا راجاجالوه ماجالينكا ؟
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 أهداف البحث  .ج 

القراءة النموذجية يف قراءة نصوص اللغة لنيل احلقائق عن  .1
لطالب الفصل الثاين مبعهد دار األمانة العربية الدرس الثالث 

 . سينجاوادا راجاجالوه ماجالينكا

قدرة الطالب على قراءة نصوص اللغة العربية لنيل احلقائق عن  .2
 لطالب الفصل الثاين مبعهد دار األمانة الدرس الثالث

 .سينجاوادا راجاجالوه ماجالينكا

قدرة الطالب على قراءة  على القراءة النموذجيةدلعرفة تأثَت  .3
 لطالب الفصل الثاين مبعهد نصوص اللغة العربية الدرس الثالث

 .دار األمانة سينجاوادا راجاجالوه ماجالينكا
 

 األسس التفكيرية .د 

قراءة يقوم هبا ادلعلم لتكون منوذجا يستمع القراءة النموذجية 
و من ادلمكن أن تتخذ القراءة النموذجية . إليو الطالب ويقلدونو

 ( :119: 1982)أحد شكلُت، زلمد علي اخلويل  

 القراءة ادلتصلة  .1

يقرأ ادلعلم ادلادة القرائية والطالب يستمعون إليو فقط، أي دون 
و قد تكون ىذه ادلادة فقرة واحدة أو . أن يرددوا من بعده

 .أكثر
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 القراءة ادلتقطعة  .2

يقرأ ادلعلم مجلة واحدة، أو جزءا من مجلة إذا كانت اجلملة 
مث يقرأ ادلعلم . طوية، و يردد الطالب من بعده ترديدا مجعيا

اجلملة التالية يردد الطالب من بعده، و تعامل اجلمل التالية 
 .بنفس الطريقة

كما قال زلمد على .  أحد من مراحل القرائيةالقراءة النموذجية
 :اخلويل

 :إن ادلكثفة اليت تتم يف غرفة الصف دتر يف ثالث مراحل
يعرض ادلعلم ادلفردات اجلديدة . ما قبل القراءة (أ 

 .والًتاكيب اجلديدة عرضا وافيا

بعد أن يتعرف الطالب على ادلفردات . القراءة الصامتة (ب 
اجلديدة والًتاكيب اجلديدة يف وحدة قرائية ما، يطلب 

منهم ادلعلم أن يقرؤوا الوحدة قراءة صامتة بقصد 
 .اإلستيعاب

بعد أن يتم الطالب القراءة الصامتة، . ما بعد القراءة (ج 
تأيت ادلرحلة الثالثة اليت تشمل أسئلة االستيعاب 
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واإلجابات عليها، كما تشمل القراءة النموذجية اليت 
 .يقدمها ادلعلم والقراءة اجلهرية اليت يقوم هبا الطالب

يُقال أن اساليب التدريس يبٌت على نظريات علم اللغة و 
نظرية علم النفس يف تعليمو يشّدده بالسماع . نظريات علم النفس

  .و التكرار و تدريب اللغة و التقليد
 (:38: 2009)كما قال عزيز فخر الرازي  و إيرتا زليودي 

عند السلوكي استخدام أساليب يف تعليم اللغة ىي يؤّسس 
 (الطالب)االستماع، التكرار و التقليد : على خطوات اآليت

 .، التدريب، الًتكيب، القراءة و الكتابة(ادلدرس)التشريح 
إذا من النظريات السابقة استنبط الباحث أن ادلوضوع يف ىذه 
الرسالة يعٍت القراءة النموذجية يُعَضد بنظريّة علم النفس ألن التعليم 

 .يشّدده بالسماع و التكرار و تدريب اللغة و التقليد
 

 فرضية البحث .ه 

قدرة  و القراءة النموذجيةوجود التأثَت الداليل بُت  : 
 الطالب على قراءة نصوص اللغة العربية الدرس الثالث

لطالب الفصل الثاين مبعهد دار األمانة سينجاوادا 
 .راجاجالوه ماجالينكا

Ha 
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و قدرة  القراءة النموذجيةعدم التأثَت الداليل بُت   : 
  قراءة نصوص اللغة العربية الدرس الثالثعلىالطالب 

لطالب الفصل الثاين مبعهد دار األمانة سينجاوادا 
 راجاجالوه ماجالينكا

 

 الكتابةتنظيم  .و 

،  أىداف البحث،البحث، فروض خلفية البحث :  الباب األّول
 تنظيم  والبحث، فرضية يّةيراألسس التفك

  الكتابة
أىداف ، ساليب تعليم القراءة، اتعريف القراءة :  يالباب الثّان

، تعريف القراءة النموذجية، أمناط القراءة، القراءة
أسباب إختالف قدرة الطالب ، تعريف القدرة

كيفية ترقية قدرة ، على قراءة نصوص اللغة العربية
الطالب على قراءة نصوص اللغة العربية 

 طريقة البحث، تصميم البحث، الزمرة و ادلثال، :  الباب الثالث
 مدة البحث و مكانو و أدوات البحث

   وادلناقشة وصف احلقائق وحتليل احلقائق والتحليل: الباب الرابع
 قًتاحاتالا، نتائج البحث :الباب الخامس

HO 
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