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 الباب األول

 المقدمة

 التمهيد للمشكلة .أ

لوسائل ادلمكنة للحصول على الدروس. كان تعليم تربية رمسية ىي إحدى ا
. ألّن اللغة نشاط رئيسي لإلنسان. يف الًتبية الرمسية اللغة درسا من دروس ىامة

)يف " Harimurti"إلنسان باللغة التواصل مع آخرين. كما قال حارميورتى ميكن ل
ال ستخدم لالتصاللغة نظام الصوت ادلعٌت الذي ي نإ (Sofia" ،2102"صافيا 

طيع اإلنسان أن يُوصل األفكار اليت ميلكها أو الشعور الذي . يستبُت الناس
 خر باتاتصال. لل  الييان مناس  دلعٌت اللغة الذي قالوإىل اإلنسان اآل يشعربو
لتيليغ الفكرة  الكامل والفعايل فأكثر اتاتصال ( وىو0991 :4) "Walija"واجلا 

 ، جي  على الًتبية الرمسية اآلخرين. لذل والرسالة وادلقصود والشعور والرأي على
 يات اإلنسان.ي النشاط ادلهّم حل، ألّن اللغة ىعّلم تعليم اللغة جّيدأن ت

الدروس اليت تدرس يف ادلدرسة. إما يف ادلدرسة  اللغة العربية ىي أحد
 اإلبتدائية أو ادلتوسطة أو الثانوية. ألّن اللغة العربية ليست من لغة أّمية فسوف كثَت
من التالميذ يشعرون بالصعوبة يف تعّلمها إما يف اتاستماع أو التكلم أو القراءة أو 

ادلقروء ىو مهارة غَت الكتابة، وتاسيما يف القراءة وخاصة يف فهم ادلقروء. فهم 
 ها.وا علي جي  على التالميذ أن يقدر سهلة، حتتاج إىل بعض ادلهارات اليت
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يف  امتحان نصف الدراسي قيمة اللخ الياحثة من احلاصل الذي جتده
ادلعينة قيمة الباندونج ىو كثَت من التالميذ مل ييلغوا  2ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 

“KKM” أحد اتاسياب من تل  ادلشكلة ىو كثَت من التالميذ يشعرون بالصعوبة .
يع بعض التالميذ أن يقرؤوا ستط. يف عملية القراءة، يعلى فهم نص اللغة العربية

عوا أن يفهموا زلتوى النص. ي، ولكن كثَت منهم مل يستطةجّيداللغة العربية نص 
نص اللغة العربية بادلدرسة  انو ييدو أن قدرة التالميذ على فهم ادلقروء يفوممّا سيق بي

باندونج مازالت منخفضة. وتايزال تعليم اللغة العربية يف ىذا  2ادلتوسطة احلكومية 
 يف عملية التعّلم. ةبو تالميذ بسرعة ادلّل والصعالوقت رلهوتا، حىت يشعر ال

قراءة ال"الكتاب ىو باب العلم و  القراءة ىي باب العلم، كما قالت النصيحة
)يف  "Carol". دون القراءة سوف يعمى ويشّل ويشقى الناس. قال كارول "مفتاحو

(، إن القراءة ىي مستويان من عملية Wiryodijoyo" ،0999 :0"ويريودجيويو 
لل   شكل رمز )الكتابة( وُيًتجم القارئًتمجة والفهم: يكت  ادلؤلف الرسالة يف ال

 الرمز.

على  واليقدر ىا و القراءة ىي ادلهارة األساسية اليت جي  على التالميذ أن ميلك
نصوص اللغة العربية  ؤّسف لو أشّد األسف أن فهماتياع كل عملية التعليم. وممّا ي

 2لكثرة التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  صعيا نشاط القراءة ىذا تايزال يف
ادلناسية    من لل  احلال ىو نقصن السيباندونج. وممّا سيق بيانو ييدو أ
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إلسًتاتيجية التعليم الىت يستخدمها ادلدّرس. وذلذا حيتاج تعليم القراءة للغة العربية 
 يف القراءة.إىل إسًتاتيجية التعليم ادلناسية لًتقية مهارة التالميذ 

ىداف التعليم. على وجو أل مناسيااستخدام إسًتاتيجية التعليم  أن يكون
اتيجية تعليم سًت إاألساس ليست ىناك إسًتاتيجية التعليم اجلّيدة ولكّن ىناك 

ة اختيار استطاع على ادلدرس ستخدم يف عملية التعليم. وذلذا جي لي مصيية وفّعالة
إسًتاتيجية التعليم يؤثر كثَتا على  لتعليم. ألّن استخدامّدة ادلااإلسًتاتيجية ادلناسية 
 جناح تعّلم التالميذ.

إسًتاتيجية  ثة التعليم لفهم ادلقروء باستخداميف ىذه الفرصة، تيحث الياح
اإلسًتاتيجية  . رأت الياحثة أن ىذه(Think-Talk-Write)اكت " -حتدث-"فكر

ادلقروء. سوف يقسم التالميذ إىل تستطيع اعطاء السهولة للتالميذ يف تعليم فهم 
تيجية، حيث يتعلم اإلسًتا حويل ثالثة أو أربعة أشخاص يف ىذهفرقة الصغَتة ال

يف الفرقة. سوف يُعطى التالميذ يف الفرقة نص العربية، وبالتفكَت  التالميذ مستقلُت
 ، وباليحث على نتائج قرائتهمون بالقراءة منفردينمعٌت كل كلمة يف النص، ويُؤمر 

 كتابة النتائج من لل  اليحث.بون مع أصدقائهم يف الفرقة. وأخَتا، سيؤمر 

تقدميو يف اليحث. وترجو  ابقة، تشعر الياحثة بأمهّيةبناء على ادلشكلة الس
لتها يف تنمية الًتبية طل  حّل مشكة أن تنهى تل  ادلشكلة وتالياحثة استطاع

 خاصة تربية اللغة العربية.



 

Mirna Komala Sari, 2014 
Efektivitas Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write (Ttw) Dalam Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Pemahaman 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

 

 

 تحديد المشكلة .ب
 ادلشكلة حتّدد أن الياحثة تستطيع, ادلذكور للمشكلة التمهيد على بناء

 :ةالتالي
 فهم النص اللغة العربية.درة التالميذ على ق قلة .0

 تعلم اللغة العربية. إىلدافع التالميذ  قلة .2
 

 صياغة المشكلة .ج
الياحثة ادلشكالت بصياغة ادلشكلة على  ليكون ىذا اليحث موّجها حتّدد

 :ةقراءة التاليال
استخدام إسًتاتيجية فهم ادلقروء قيل  كيف قدرة التالميذ على .0

 ؟( ”Think-Talk-Write“)اكت " -حتدث-"فكر
استخدام إسًتاتيجية فهم ادلقروء بعد  كيف قدرة التالميذ على .2

 ؟( ”Think-Talk-Write“) اكت "-حتدث-"فكر
 اكت " -دثحت-استخدام إسًتاتيجية "فكرىل ىناك فعالية  .3

(“Think-Talk-Write”) فهم ادلقروء؟ التالميذ على قدرة ترقية يف 
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 أهداف البحث  د. 

 الياحثة أىداف اليحث التالية:  تقّدم بناء على صياغة ادلشكلة ادلذكورة،
-استخدام إسًتاتيجية "فكرفهم ادلقروء قيل  قدرة التالميذ علىدلعرفة  .0

 .(”Think-Talk-Write“) اكت "-حتدث
-استخدام إسًتاتيجية "فكرفهم ادلقروء بعد  قدرة التالميذ علىدلعرفة  .2

 .(”Think-Talk-Write“) اكت "-حتدث
-Think-Talk“) اكت -حتدث-استخدام إسًتاتيجية "فكرفعالية  دلعرفة .3

Write”)  فهم ادلقروء.يف ترقية قدرة التالميذ على  
 

 فوائد البحث   ه.
 سًتاتيجية التعليم األكثر متنّوعاإدا يف تقدمي عموما، ىذا اليحث مفي

والفائدة يف تعليم اللغة العربية، خاصة يف تعليم القراءة.  ميادتان و كييستطيع أن و 
 ترجوىا الياحثة من ىذا اليحث كما يلي:يت الاخلاصة 

 النظرية الناحية .0
لغة خصوصا علم اا اليحث أن يعطى ادلساعدة يف تطّور العلوم يفيد ىذ

 علوم اللغة العربية.تطّور  غٌت الفكرات والنظريات الىت تسندالعربية وت
 السياسة الناحية .2
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وىي قلة فهم يف ادليدان  اليت تظهر نهى ادلشكالتيل اليحث ايفيد ىذ
 تعّلم اللغة العربية.ل التالميذ علىاللغة العربية ويسهل على نص  التالميذ
 
 

 عملّيةال الناحية .3
 لغة العربيةدلدارس ال . أ

إضافة إىل نوعية ادلدارس يف تدريس ىذا اليحث سوف  يفيد
 .(TTW) اكت "-حتدث-سًتاتيجية "فكرإمهارات القراءة ب

 لتالميذ . ب
قدرة فهم  ًتقيةل التالميذعلى فوائد ىذا اليحث سوف تسهل 

 ادلقروء على النصوص العربية. 

 لياحثة  ج. 
 أسلوبلياحثة عن ة لىذا اليحث ترقية العلم وادلعرففوائد 

اكت " -حتدث-التعليم القراءة ىي باستعمال إسًتاتيجية "فكر
(TTW). 

  

 نظام البحث  و. 
 يها كما يلي:يرتتيف ىذا اليحث، قسمت الياحثة حبثها إىل مخسة أبواب و 

 الباب األول المقدمة .1
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لمشكلة و حتديد ادلشكلة و صياغة شتمل على التمهيد لىذا الياب ي
 و أىداف اليحث و فوائد اليحث ونظام اليحث.ادلشكلة 

 الباب الثاني النظريات .2
اّلذي ىذا الياب يراق  فيو عالقة بُت ادلطيوعات بالنظريات واليحث 

-سًتاتيجية "فكرإشتمل على فهم ادلقروء و يتعلق على بعنوان اليحث. في
 و اليحوث السابقة و اإلطار و فرضية (Think-Talk-Write)اكت " -حتدث
 اليحث.

 الباب الثالث منهجّية البحث .3
يُّت الياحثة عن مكان اليحث و رلتمعو و عينتو يف ىذا الياب، ت

 أدوات اليحثوتصميم اليحث وطريقة اليحث وتعريف إجرائي دلتغَت اليحث و 
 .حتليل الييانات تقنيةو  مجع الييانات تقنيةو  داةاألعملّية تنمية و 

 تفسيرهاالباب الرابع حواصل البحث و  .4
-pre)فيو يقّدم حواصل الّنتائج وحبثها يعٍت الييانات اإلختيار القيلي 

test)  وبيابات اإلختيار اليعدي(post-test)  ويقّدم أيضا الييانات اليت تكون ىل
قدرة  يف ترقيةفّعالية  (Think-Talk-Write) اكت " -حتدث-إسًتاتيجية "فكر
 فهم ادلقروء.التالميذ على 

 اإلقتراحاتلخامس النتائج و الباب ا .5
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تقّدم الياحثة يف ىذا الياب التفسَت وادلعٌت على حواصل اليحث اليت 
 .حتصلها


