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  الباب األول
  المقدمة
  

 ة البحثيفخل  .أ 
ة شيئغات األيم اللّ تعل ّ ّ مه جنبي ّ  م ّ اس فضال عىف حياة الن مان ن هذا الز

ىت ال ميكن حلياوية الّ مور من مناطق ااأل ةلو د لسهفيهذا ي ،ى ىف عصر العوملةأ
ّ ن يقضيه لبلد أ ن لنا أ البدّ  من مث ذلك .خرىرط أو مساعدة بالد أدون تو

  .اتعليمهب الّ ال يناله إو  خرىنعرف لغات بالد أ
ّ األغات حدى اللّ إ ّ  هي ةإندونيسيدارسون  اعلمهىت يتة الّ جنبي  .ةلغة العربي
ّ للّ ا تعليم  ّ غة العربي ّ لإلكونه    جبانب ،ة ىف إندونيسيا له دور مهم فراد بني أ صالت
تمع كان سال نّ إ ،وسطبالد الشرق األية بيننا و ملشاركة ىف عالقة ثنائوا ا

ّ و  اإلندونيسيا عدد كثري من املسلمني ا عرفنا وكم احلديثكون بالقرآن و هم يتمس
ّ  احلديث هيلغة القرآن و  نّ أ لتفهيم ف ،)٣٢:  ١٩٨٠ ،معروف نايف(ة العربي

ّ ول ّ ن نتوفر اللّ أ ىلإتاج ه حنفين تعميق ما يتضم   . ةغة العريب
ّ لّ كان ال ّ ة هي لغة مغة العريب  عليها تقرير يا قد دلّ ة ىف إندونيسهم

 ّ غة  نّ أا ة اإلندونيسياجلمهري ّ الّل ن ب أالطالّ  على ىت جيبالّ املواد ة من بعض العربي
ة  ىف هاو ميتعل ّ يني كما تقرير اجلمهرية و  ،املتوسطة ية حىتمن اإلبتدآئ املدارس الدّ

ّ  عامة ىف املختارة جنبيةاأل من اللغة أن اللغة العربية يضاأ بناء  .طةاملدرسة املتوس
ّ  هاو ميتعلن ب ألطالّ على ا على ذلك جيب لطالّب املدرسة دة فضال على اجي

ّ ساإل ّ م اللّ ألن تعل ،ةالمي كتعليم  ىخر لدراسة املعلومات األ ساسة هلم أغة العربي
 هريماوان، أجيف( م جراهلّ و  العقيدة اإلسالمية حاديث والفقه و ن واألالقرآ

  علوماتمصدر تلك املو  ،تلك املواد مأخوذة من القرآن تكان. )٥٧:  ٢٠١١
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أم  اإلندونيسيةغة للّ با تاملعلوما تلك تكان  مهما ألحاديثان و القرآ هي كلها
 اللغة من تقواعد نبعالو صطالحات أها كثري من اإلفي باللغة األجنبية األخرى

 ّ   . ةالعربي
ّ أ ّ ا تعليم اللّ م ة األ كزري فة غة العربي ّ هي اإلستماع  ةربععلى مهارات اللغوي

ّ و  .والكالم والقراءة والكتابة رها هي ن يتوفب ألطالّ يلزم ا ىتة الّ من املهارات اللغوي
مفتاح جلميع املواد ساس عملية تعليمية و لقراءة هي أا ألن .مهاراة القراءة

 ّ ّ و . ةالدراسي خرى خفاقه ىف املواد األساس إلقراءة أا كان ضعف الدارس ىف ارمب
خلق جتاه و ة لتحقيق هذا اإلالقراءة وسيلة الفعالّ  نّ أل. خفاقه ىف احلياةبل إ

 ،امحد حممد عبد القدير(للحياة  دادهاعإيق نفسه و املواطن القادر على توث
جه املشكالت يوا ذى ال يقدر أن يقرأ جيدا فهو لدارس الفا ).١٠٨: ١٩٩٧

ن ينال هو اليستطيع أفضال  ،تعليمة جلميع املواد الدراسيةالعملية التباع إىف 
 ّ عتمادا على إ. الكتابةىف لك ستماع والكالم وكذكاإل  ىخر ة األمهارات اللغوي

عليه قدرة الطالب ىف مهاراة القراءة و بن يهتم جيدا لى املدرس ألك جيب عذ
  .كمل وجهبأعلى قدرة ىف القراءة  واحيصل أن بطالّ ر كيف يستطيع الن يفكّ أ

الفشل النجاح و  ،ني ىف عملية التعليمتعري من العوامل الىت تأثر و كث
 ليالداخ مل املقصودة هي العاملالعوا ،تلك العواملالتعليم يتوقف على 

من  ةشياء نابعالعامل الداخلي هو األ). ٥٤: ٢٠١٠ ،سالميطى(اخلارجي و 
 .لنجاح ىف التعلم هي الرغبةني بامن العوامل الداخلي اليت تع ،ب نفسهمالطالّ 

 ،إقامة األنشطة ىفألن الرغبة أساسية  ،اإلنسان فرادد الرغبة  مهمة ىف األو وجو 
 ىفو أنشطته أ ىفنسان النجاح نال اإلي ،الفشل والنجاح أ ىفالرغبة حيتمل 
 ىفلية التعليم تأثر الرغبة عم ىف ،كذلك بعكسهرغبة عالية و  ذا يشرتكهعمله إ

 من له ).١٣٧:  ٢٠٠٣ ،شح حمبني( املادة ىفازات تعليمية التالميذ جودة إجن
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بسببه و  ،األخرىهتمامه أكثر من فهو سريكز إ ،درس احلساب مثالالرغبة ىف 
  . م تلك املادة حىت يناله إجنازا على ما يرامتعلّ  ىفأن جيتهد  لباالطميكن لذلك 

قد حاول املدرس ليقدم التعليم بأحسن ممكن لنيل أهداف التعليم 
املدرس فهي باختيار طريقة التعليم املناسبة،  هاأما احملاولة الىت قد قام. ةاحملدد

ال لكن و  ،فيظ املفردات وترمجة نص القراءةالطريقة املقصودة هي طريقة حت
خاصة ىف استثار رغبة  ىف إقامة التعليم الفعالكافية تسهم تلك الطريقة  

املدرسة  ىفا احلقائق اليت اجرأ بداية النظر ىف الباحثة تقد حصل. الطالب
 ،تعليم اللغة العربية فضال عن القراءة ىفشربون عن رغبتهم  ٢الثانوية احلكومية 

. القراءة ال تزال ضعيفة ىفعن رغبتهم  باحثةال تطريق املالحظة املباشرة وجدوب
إال  ،مع بعض ونمنهم يتمازح همأي بعض يشرتكوا عملية التعليم جيدا الوهم 

. ري ىف تلك احلالةتعليم اللغة العربية الذي جي تباعهتمام وبإقليال منهم يقوم بإ
الة طبعا تلك احل.  بقيمة قليلةالإجنازا إالطالّب ينال معظم من جبانب ذلك ال

جيتهد  الطالّب كىلزم لنا أن جنذب رغبة يف ،هاذا نرتكعلم إالت ىفل سبب الفشت
  .التعليمالتعلم و  ىفيهتم و 

ملمارسة عند اخلربات و با ،ملشاركةباجأة ولكن يربزها لن يربز الرغبة مفا
الطريقة . )٥٧:  ٢٠١٠ ،سالميطى(ن يسعها نستطيع أ و التعلم ولذاالعمل أ

ينال والنيل الغرض ني الطريقة ىف وتع ،مليت تأثر ىف التعلّ حدى العوامل اهي إ
على بيان إعتمادا . )٩٩:  ٢٠٠٥ ،ساجناياوينا(املناسبة الغرض بدون طريقة 

حتتاج ان جتديدها وتقصد  ى الباحثة ان طريقة التعليم ىف تلك املدرسةر السابق ت
  .ان تقوم بتجريبة طريقة التعليم اجلديد الباحثة

وجدها اخلرباء لغرض ق التدريس ىف يومنا هذا وقد أئطرامن  كثري
الباحثة طريقة عملية  تفاختار الطالّب جلذب رغبة و . مأثرا وفعاال التدريس
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ثر باجلهد ىف تؤ الطالّب املنافسة بني  نّ الباحثة أ تونظر ). competition(املنافسة 
  .التعلم

ام طريقة ستخدإ"بحث الباحثة حبثا حتت املوضوع تعتمادا على ذلك فإ
 الطالّبة هارة القراءة  وتأثيرها على رغبفى م ةيمجموعلااللعبية المنافسة 

  ."هافي
  

  فروض البحث  .ب 
   :ما فروض البحث ىف كتابة هذه الرسالة فكما يلىأ
 تقرير البحث .١

  : ما يلىيفهو كما سيعرض لرسالة و تقرير البحث ىف هذه او 
  فسوهو ما يتعلق بعلم الن:   ميدان البحث. أ

ّ أ:   منهج البحث. ب هو فىف كتابة هذه الرسالة ا منهج البحث م
  حبث كمى

ّ أ:   نوع البحث. ج  يبير جتتابة هذه الرسالة فهو البحث ىف كا نوع م
  
 تحديد المسألة .٢

دت الباحثة ىف   :هذه الرسالة املشكالت التالية حدّ
مو ة ختتار الباحثة عن الطريق:   الطريقة. أ عية املنافسة اللعبية ا

  .رغبة الطالّبية لتنم
  "املهنة"نص القراءة حتت العنوان  :  املواد. ب
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وية اندرسة الثاملالطالب ىف الصفّ العاشر من : املوضوع البحث . ج
 شربون  ٢احلكومية 

  
  لة البحث أسئ  .ج 

ّ إ .١  ٢ة الثانوية احلكومية ملدرسطالب الفصل العاشر با  رغبة حد ىل أي
موعيةطريقة  استخدام قبل ىف مهارة القراءة شربون  ؟املنافسة اللعبية ا

ّ إىل أ .٢  الفصل العاشر باملدرسة الثانوية احلكوميةىف حد رغبة الطالب  ي
بعد إستخدام طريقة املنافسة اللعبية  ىف مهارة القراءة شربون ٢

موعية  ؟ا
موعية ستخدام طريقة ي حد تأثري إإىل أ .٣ على رغبة املنافسة اللعبية ا

 ؟ىف مهارة القراءة  الطالب
 

  هداف البحثأ  . د
 ٢ احلكومية الثانوية باملدرسة العاشر فصلال طالب  رغبةملعرفة  .١

موعية اللعبية املنافسة طريقة ستخدام قبل شربون  .ا
 ٢الفصل العاشر باملدرسة الثانوية احلكومية الطالب  ملعرفة رغبة .٢

املنافسة اللعبية  طريقةستخدام إ شربون ىف مهارة القراءة بعد
موعية  .ا

موعية  طريقةستخدام إ ريملعرفة تأث .٣ على رغبة املنافسة اللعبية ا
 .ىف مهارة القراءة الطالب
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 ريةياألسس التفك. هـ
ها القارئ عن اري الرموز الىت يتلقتفس على عملية عقلية تشتمل هي القراءة

حممود كامل تحى على يونس و ف(وز فهم املعاىن تطلب هذا الرمطريق عينه و 
 العلوم على حصولللهي أمر ضروري ىف حياتنا  القراءة) ١٧٩:  ١٩٧٧ ،الناقة

قال . اللغةميكننا للتوفر العلوم واملعلومات مما قرأناه و  بالقراءة نعرفف ،وفهمها
مهية كربى ىف حياة قراءة ذات أال: "بو حطب وأمال صادق دكتور فؤاد أ

فاق املعرفة اتساع أاخلربات و  ىف اكتساب ىساساألفهو العامل  ،اإلنسان
  .)٤٤:  ١٩٨٠(" خصويتهاو 

جناح التعلم القراءة مهمة للتالميذ ىف نيل  نمن البيان السابق إتضح لنا أ
طالب لأما لنيل الكفاءة ىف مهارة القراءة فل .فضال عن تعليم اللغة االجنبية

تهد الطالب ىف تعلمهم إال ولن جت ،عليها أن جتتهد ىف التعلم مهارة القراءة
   .ءةم القراوسهم لتعلّ بوجود الرغبة ىف نف

يكون غالبا بشعور ه و فيذلك ألمهية ىل شيئ و لنفس إالرغبة هي ميل ا
  ).٧٩:  ١٩٨٠ ،امحد مارمبا( الفرح 
ا حمركة تدفع الشخص إو ثر على التعلم أرغبة هي العامل يؤ لا ىل عمل إ

تعني الرغبة التالميذ ىف عملية التعليم و تيسر  الرغبة. ىل الغرضبوجهه إ ئالشي
ما إميذ ىف اجلهد وانتباه التعلم و ة العالية تدفع التالالرغب. هفشلجناح التعلم و على 

  .)١١٣:  ١٩٧٥ ،محالكعمر (اجلهد التعلم نتباه و يضعف اإل نقصان الرغبة
ميذ ا التالن ميلكهمهم ال بد أ ن الرغبة شيئمن البيان السابق إتضح لنا أ

هداف فتوجه الرغبة ألما ىف القراءة أو  جنازهم، إالنجاح ىفغرض التعليم و لنيل 
  .تأيدهاة و تعليم القراء
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ن دت ىف نفس التالميذ ولكن ميكننا أوج الىت يةالرغبة من العوامل الداخل
تكون الرغبة محلها ال. همفعاليتو    همتعليماشرتاك عملية ىف  محواهلأنعرفها من 

ا فراد منذاأل ة عند بحسن الطريقة لتنمية الرغأ ،لكن تكون بعدهاو  والد
 وأحافزا  هان يستعملميكن للمدرس أو  ،همفيوجد ميذ هي باستعمال ما التال

  .)١٨١-١٨٠: ٢٠١٠ ،ميطاسال(هدايا لتنمية الرغبة 
ذهان ىل أل املعلومات إصساليب الىت يتبعها املدرس ىف إيهي األ الطريقة

ن الطريقة التعليمية هلا دور مهم إ. )١٢٢:  ٢٠١١ ،الدينوريل حبر أ(الطالب 
اح التدريس من حيث ن جنذلك ألو . دريس مادة من املواد الدراسيةىف ت

له بل قد  هداف املنشودة تتوقف ىف صالحية الطريقة املستخدمةىل األالوصول إ
مدرس كثرة العلوم للمهما جودة املادة و و . رساملدهم من املادة و تكون الطريقة أ

  .هدافىل بلوغ األاملناسبة قد الينال إمل تصاحبها الطريقة ذاإ
 ،ركان التدريسالطريقة ركن من أ") ٣١:  ١٩٦٢( براهيمالعليم إ عبدقال 

أن تستطيع الطريقة السديدة و ىل حد كبري بنجاح الطريقة جناح التعليم يرتبط إو 
غري ذلك املدرس و  صعوبة الكتابلتلميذ و ضعف اتعاجل كثريا من فساد املنهج و 

  ".من مشكالت التعليم
 صل الدراسةىف إيستخدام الطريقة الناجحة حقيقة املعلم الناجح هي إ نإو 

لكنه ال ميلك الطريقة ل فمنه كان املعلم غزير املادة و يسر السبيالطالب بأ اإىل
:  ١٩٩٧ ،امحد عبد القادرحممد (ىف عمله  ن النجاح لن يكون حليفةاجليدة فإ

٦(.  
موعية طريقة تعليم بوال  نشطةأ يركز على فيهعملية املنافسة اللعبية ا
 املشاورةطلب الطالب يقوموا باملشاركة و ت احيث إ (student center) التالميذ

ن تدفع طريقة عليها ألكان ل) "٢٢٥:  ٢٠١٠( اياساجن وينا شارههذا كما أو 
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ماللعبية املنافسة تصفت طريقة إ". نشطة الطالبأ مجعية بني ملنافسة ة بايوعا
امحد (املشاركة كلهما مهمتان ىف عملية التعليم وكانت املنافسة و  .التالميذ
  )٢٠١٠:٢٩ ،رحاىن

هارة منيل النجاح ىف ثر ىف تؤ لنا أن الرغبة تعني و  إتضح من البيان السابق
موعيةوطريقة  ،لطريقة املناسبةغبة باتكون الر و  ،القراءة ثر ىف تؤ  املنافسة اللعبية ا
  .اكتساب الرغبةتنمية و 

  
  فرضية البحث  .و 
HA   : موعية ة ستخدام طريقدالىل بني إ د تأثريوجو املنافسة اللعبية ا

  .ىف مهارة القراءة على رغبة الطالب ىف تلك املدرسة
HO   : موعية ة ستخدام طريقعدم تأثري دالىل بني إ  املنافسة اللعبية ا

  .ة الطالب ىف تلك املدرسةىف مهارة القراءة على رغب
  تنظيم الكتابة  .ز 

  :بواب التاليةألتشتمل هذه الرسالة على ا
أهداف  ،فروض البحث ،حثة البفيهي خلمقدمة و : ول الباب األ )١

 .تنظيم الكتابةفرضية البحث و  ،يةري سس التفكاأل ،البحث
موعية املنافسة اللعبية ا وهو البحث النظري عن طريقة: الباب الثاىن  )٢

 .والقراءة الرغبةو 
املثال الزمرة و تصميم البحث و مناهج البحث تتكون من : الباب الثالث   )٣

 .خطوات البحثاحلقائق و  مجعطريقة ادواته البحث و ومكانه و 
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حتليل احلقائق يل البحث تتكون من وصف احلقائق و حتل: الباب الرابع  )٤
 .تحليل واملناقشةالو 

 .قرتاحاإلئج و تانال: الباب اخلامس  )٥
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