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  خلفية البحث  .أ 

اللغة العربية هي اللغة اليت جيب أن تكون مملوكة من قبل كل شخص يريد 
وذلك ألن مصدر لتعاليم دين اإلسالم . ان يتعلم الذين اإلسالمي واملصدر األصلي

يقرأ باللغة العربية ووفقا ألمحد وارد، وميكن تفسري اللغة هو القرأن واحلديث الذي 
كوسيلة للتعبري عن الفكرة يف الشكل من اشكال اإلتصال والتفاعل او أدة نظم او 

  ١.عل والتعاون والتعرف على أنفسهمرمز اليت بستخدمها اتمع للتفا
فهي  ،فإا ارتبطت باإلسالم ارتباطا كبريا ،وألن اللغة العربية لغة القرآن

اللغة الدينية جلميع املسلمني يف مجيع أحناء العامل سواء كانوا يتكلمون العربية أو ال 
, والقرآن معجز يف بالغته وفنه ٢.فهم يتلون القرآن يف أصله العريب, يتكلمون ا

  ٣.فال سبيل إىل ترمجته إىل لغة أجنبية ترمجة حتتفظ ذه البالغة املعجزة
يف إندونسيا و اليها وأوضح أن تعليم العربية  يف كتاب مشكالت التدريس

كل من تعليم لغات أجنبية مبا فيها اللغة العربية لطالب من إندونيسيا، وغالبا ما 
  ٤اإلجتماعية والثقافية واملنهجية يواجه ثالث مشاكل، وهي مشكلة لغوية،

جبوانب النحوية، النحوية، مشاكل لغوية على حد سواء ذات الصلة 
املشاكل . يف اللغة) االرتباك(إجنليزية، املعجمية، وغائبا ما يسبب تشويشا 

االجتماعية والثقافية متوسط ميكن ان يسبب عبيا نفسيا من الطالب، ألن كل 
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ما يرتبط والدة وتطور يف خمتلف االجتماعي وسيط املشاكل املنهجية عادة اللغة 
ساليب عطااءت التدريس، كل منها مييل اىل مركز ميزة بقوة مع عدد من األ

املفرطة وإنكار أساليب أخرى دون عرض األشياء مع واقع الطالب والظروف 
  .اإلجتماعية والتقافية استمرت عملية تعلم اللغة

باعتبارها مشكلة، يف يف قاموس كبري، وميكن تفسري هذه املشكلة 
نانية والالتينية، وهي العملية اليت يبدو اإلجنليزية يسمى مشكلة، ويأيت من اليو

للبحوث، ومصدرا لالرتباك أو صعوبات، والصعوبات اليت حنتلج إىل حل أو 
  .ضمنت

اء نظرة على يف حني يعرف مصلحة كشرط الذي حيدث عند إلق
أن الوضع على اتصال مع رغبات أو احتياجات خاصة اخلصائص أو معىن يف حني 

بقدر ما رآه  االهتمامشخص ما بالتأكيد إثارة . لذلك، ما كنت قد رأيت م
كان هلا عالقة مع مصاحله اخلاصةولذلك فمن الواضح أن الفائدة سوف تتصل 

  ٥.دائما إىل مسألة ضرورة أو رغبة
الفائدة لديها ما الدافع، ألنه يبدو أن هناك حاجة، حىت أن الفائدة ميكن 

بسالسة إذا كان  دجيانوسيتم تشغيل عملية التعلم . ئيسىالرأن تسميه عن الدافع 
مصحوبا باهتمام ويعرف مصلحة كشرط الذى حيدث عندما يكون الشخص لديه 
خصائص أو العطري يف حني أن الواضع متصال مع رغبات أو احتياجات خاصة 

  ٦.م
حقيقة لطبقاً ل. بداية لظهور املشكلة هيممارسة التدريس امليداين األنشطة 

يوجد الطالب كان املتخرج من اإلبتدائية احلكومية أجنبيةً باللغة العربية و أن 
وكان التعليمية عند . ناقصة الرغبة لتفهيم اللغة العربية وناقصة حبية ا يف نفسهم

ونعرف . يشرح املدرس كثريا من الطالب مازحا مع زميلهم وكساالّ باللغة العربية
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وهكذا . يعرف احلاجة الطالب حىت ما يهدفوا مالئاً للمدرس إنّ املدرس املثايل
والطالب كان الطالب رغبة قوية للتعليم اللغة العربية وليس هلم مالال للتعليمية 

 .وجود املعلم والدرس كما جيري تدريسها وناملهتم
و تعود أسباب هذا الضعف إىل عوامل كثرية منها ما يتعلق مبا يطرح على 

موضوعات قد تكون غري مالئمة ملستويام، أو يتعلق بالقدرات الطلبة من 
واملهارات اليت ميتلكوا، وعدم االتساق بني الشكل واملضمون، وابتعادهم عن 
عناصر الشكل واملضمون، نظرا لنقص اخلربة لديهم، وضعف القاموس اللغوي، 

ياتية، وغري وبعد املوضوعات اليت يكتبون فيها عن احتياجام املدرسية و احل
مالئمة لقدرام املعرفية واملهارية، فال مراعاة لنظام الفقرات، وعالمات الترقيم وال 

  .حتديد لألفكار، وال إقناع للقارئ
لبحث عن  ناسبامل هي مكان الصاحلني جةاملتوسطة  املدرسة  

ة قد الباحث ألنّ. لدى الطالب ة العربية يف ترقية مهارة القراءةات معلمي اللّغإبتكار
هي املدرسة  الصاحلني جةاملتوسطة املدرسة . يالحظ حالة يف ذلك املدرسة

يف ذلك املدرسة أعد بعض الوسائل الذي . جيدا عتمدقد ي ألنّاملتقدمة و اجلودة 
قد تنال الشهادة يف  الصاحلني جةاملتوسطة املدرسة معلمى . حيتاج عند التعليمية
و  اللّغة العربيةهم قد جتربة يف تعليم . اللّغة العربية يمدرسالتعليم و خصوصا 

الباحثة تركيز يف مهارة القراءة ألنّ يف . اللّغة العربيةدائما إشتراكهم يف الندوة 
ذلك املدرسة يعتربه مشكلة لبعض الطالب، حىت الباحثة تم لتبحث مهارة القراءة 

    .عمقا
هو إحد مدارس الىت تعلم فيها  الصاحلني رمباج جةملتوسطة مدرسة ا

الذى  مهارة القراءةتعلم  معلم اللّغة العربية يف ملعرف ةأركز الباحث. اللغة العربية
 .يصنعه املعلم
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 فهم ناجحة تكون أن الصاحلني جةاملتوسطة املدرسة  للطالب ميكن
 والتعلم التدريس وقت يف عربية لغة مدرس التدريس يف بتكارلإل العربية

 هذه الباحثة تاختار لذا، املستخدمة التعلم منوذج من العديد مع األنشطة
  .البحوث الستخدامها الصاحلني جة املتوسطة املدرسة

إبتكارات " حولت الباحثة موضوع البحث فبناء على ذلك، فاختار
املتوسطة  باملدرسة الطالبلدى  يف ترقية مهارة القراءةاللّغة العربية  مدرسي

  م ٢٠١٧-٢٠١٦ية سنة دراسرمباج  الصاحلني جة
  

 أسئلة البحث  .ب 
 الطالب لدى ترقية مهارة القراءةاللّغة العربية يف  إبتكارات مدرسيكيف  .١

 ؟ م ٢٠١٧- ٢٠١٦ةيسنة دراس رمباج الصاحلني جةاملتوسطة باملدرسة 
ة يسنة دراس رمباج الصاحلني جةاملتوسطة ملدرسة الطالب يف ا إجنازكيف  .٢

 ؟ م ٢٠١٧- ٢٠١٦
املدرسة  يف العربية اللغة إبتكارات مدرسيعوامل املؤثرة للنجاح و للفشل ماذا  .٣

 ؟ م ٢٠١٧-٢٠١٦ةيسنة دراس رمباج الصاحلني جةاملتوسطة 
 

 أهداف البحث  .ج 
  :فأهداف البحث هي , وفقا على املسائل السابقة

 الطالب لدى القراءةترقية مهارة اللّغة العربية يف  إبتكارات مدرسي ملعرفة .١
 .م ٢٠١٧- ٢٠١٦ةيسنة دراس رمباج الصاحلني جةاملتوسطة باملدرسة 

ة يسنة دراس رمباج الصاحلني جةاملتوسطة ملدرسة الطالب يف ا إجناز ملعرفة .٢
 .م ٢٠١٧- ٢٠١٦
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باملدرسة  العربية اللغة مدرسي كاراتتمل املؤثرة للنجاح و للفشل إبعوا ملعرفة .٣
 .م ٢٠١٧-٢٠١٦ةيسنة دراس رمباج الصاحلني جةاملتوسطة 

 
 البحث أمهّية  .د 

 النظرية أمهّية .١
يظهر البصرية و الطالب أن يسهم التفكري يف ترقية مهارة القراءة ميكن

  .ات ملعلم اللغة العربيةاإلبتكارعن 
 العملية أمهّية .٢

 .اإلبتكارالتنمية من  كتقييم ونقد ملزيد:  للمعلم  .أ 
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 ميكن إضافة إىل اخلربة فضال عن مفردات املعرفة العلمية  :   للباحثة  .ج 

  .للغة العربية يف املستقبلاباالشتراك كمدرس 
 


