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 الباب األول

 مةمقد

 
 لمشكلةاتمهيد  .أ 

يت حتتاج األساسية ال القدرات اللغوية األربعيف  القدرة على القراءةدخل ضمن 

قراءة أيضا ذلا دور مهم الوالقدرة على غري ذلك، و . ن للغة العربيةإىل أن يلم هبا ادلتعلمو 

حاميجايا وروكمانا )يف  Steinbach شتاينباخ قالكما . جدا لتحقيق النجاح يف التعلم

٪ من ٧٠يقرب من  اإمن (٧، ص ٨٠٠٨،  Hamijaya, Rukmana, & Suciati وسوجيئىت

اتقان تقنيات القراءة ضمانات تصل  .قراءة ىو التعلم يف ادلدرسة االبتدائية إىل اجلامعة

 ٪ من النجاح يف التعلم.٧٠إىل 

ىذا  ادلادة ادلقروءة. والغرض الرئيسي من القراءة ىو احلصول على معلومات من

أن  ( ٥٩، ص ٨٠٠٨) Abidin ف عابدينيعر  . الغرض ادلعروف كغرض من فهم ادلقروء

للحصول على ادلعلومات الواردة يف  القراءةنططة مصطلح يستخدم أل ىو فهم ادلقروء

 على أن   (٠٤٧، ص ٨٠٠٩) Sarimanah سارميانة تنص ويف ىذا الصدد، قراءة النص.

القراءة  ولذلك، فهم زلتوى. ة على كيف يفهم ادلادة ادلقروءةد ر جودة قراءة الطخص مق

قدر التالميذ على يألنو، . لتحقيق النجاح يف التعلمىو عامل مهم 
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. شيئا بسيطا فهم ادلادة ادلقروءة ليسيف الواقع، ادلؤلف.  من فهم ادلعٌت وفهم القصد

نوعية الواسعة، واالسًتاتيجية الصحيحة لتحقيق العرفة ادليدة، و اجلفكرية ال حيتاج إىل

  .يدة للقراءةاجل

لنص لفهم ادلقروء  أن   غري العربتالميذ  يعترب .العريبلنص ل ادلقروء فهمللك وكذ

اإلندونيسية اللغة رية بني وبالنظر إىل أن ىناك اختالفات كث. صعب جدا ومعقد العريب

فخرورازي ل وفقا. وادلفردات القواعد وأصوات اللغة سواء من حيث ،العربيةاللغة و 

 وممارسة التمرينات الرياضيةاجلدية أن  (٨٠٠٨) Fakhrurrozi & Mahyudin وزليودين

 .ىذه ادلطاكل من للحد مطلوب

الباحثة  تأجر ( ٨٠٠٥ثناء شهر األول )فرباير أبناء على جتربة الباحثة يف 

عطر بادلدرسة العالية احلكومية  احلادي مادة اللغة العربية يف الصف علىتدريس الممارسة 

 فهم ادلقروءلديهم مطاكل يف الباحثة أن التالميذ  تحظالاحلادية عطرة باندونج، 

كلمة، التفسري معٌت عوبة يف حتديد الفكرة الرئيسية، و وخاصة ص .مطكواللنص العريب ل

 يستصعب التالميذ يف متركزيف القراءة. وغري ذلك،  الضمنيةو  الصرحيةادلعلومات  حتديدو 

وأدى ذلك إىل  احملكمة.غري  قراءةال اسًتاتيجيةالقراءة، و  أثناء، وعدم الراحة لفًتة طويلة

احلد  هتم حتت ادرجألن  لنص العريب يف الفئة ادلنخفضةل ادلقروء فهمالتالميذ على  قدرة

 (.KKM)األدىن 
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للغة يف تعلم ا التالميذونظرا ألمهية القدرة على فهم زلتوى القراءة لتحقيق جناح 

حتصل على  ادلطكلة ال كانت  إذا .ل  احلتبدو فورا عن  العربية، جيب أن ىذه ادلطكلة

 يستصعب سوف. أنفسهم التالميذضر ست تمكن ىذه ادلطكلةف دياجلىتمام اال

 .تجزأ من القراءةال ت اليت اللغة العربية واجباهتم يف مادةيف استكمال التالميذ 

للحصول على جتربة  التالميذعلى توجيو  القديرةم يالتعل اسًتاتيجيةولذلك لزم 

فاالتصاالت  متع،ادل تعلمال خللق .فهم ادلقروء على التالميذ قدرةالتعلم ادلرح وحتسني 

 ااىتمام ا لزيادةإجيابي احيتاج ادلعلمون إىل إعطاء رد .وادلعلمني تالميذال بني ةالزمة موجود

ىو و  حلل ادلطكلةو استخدام للمعلمني ميكن ذيم اليالتعل منوذجو  .لتالميذل ا التعلمودافع

 (.Neuro Linguistic Programming/NLPالعضبية )الربرلة اللغوية 

الربرلة  تطبيق( إن ٠٣٨، ص ٨٠٠٩) Wikanengsih تقول ويكاننجسية 

يف التعليم تركز على التواصل بني ادلعلمني والتالميذ حبيث أن عملية  اللغوية العضبية

( إن الربرلة اللغوية العضبية ىي ٠٤، ص ٨٠٠٨الفقي ) يقولو  تعة.طي مممتالتعليم 

تقدم "دليل استخدام العقل أو دراسة التجريب ادلوضوعي وىي )برامج تطغيل العقل(". 

من خالل االستفادة  التالميذنظرة عملية وإجيابية لتحسني تعلم  الربرلة اللغوية العضبية

، Wikanengsihويكانينجسيح ) من ادلرونة يف السلوك يف عملية التعلم جديدة ومثرية

٨٠٠٩).  
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 واعتقدي حيت للعثور على أفضل حالة يف حني تعلم التالميذ NLP قودت سوف

 تكمن يف االستخدام الفعايل اليت قوة الربرلة اللغوية العصبيةعلى التعلم.  أهنم يسيطرون

ثالثة األنططة  من فيثقالتالكالم، والتفكري، و ادلزاج والسلوك للتالميذ.  يفؤثر ة تللغ

 الربرلة اللغوية العصبية (.٥٠، ص ٨٠٠٩، Chaer)خري  ادلًتابطة يف حياة اإلنسان

اعتماد  ؤكدت ، اليت"Wilhelm Von Humboldt" مع نظرية فيلهلم فون مهبولت تمطىت

الىت  "Sapir-Whorf" ورف - سابريلنظرية ا أيضا لمطابقو  .الفكر اإلنساين يف اللغة

 (.٥٣، ص ٨٠٠٩، Chaer)خري  تفكري الطخص قد تعني  من لغتوتقول إن طريقة 

أداة  ( إن نظام القواعد للغة ليس٥٣، ص ٨٠٠٩، Chaerيف خري يقول ورف )

برامج النطاط العقلي كن أيضا يف تطكيل تلك األفكار و للتعبري عن األفكار، ول

يقول إيسكانداروس د وسونيندار القراءة، ناسبة مب .للطخص واحملددات اذليكلية العقلية

Iskandarwassid & Sunendar (إن ٨٤٦، ص ٨٠٠٨ )لحصولقراءة ىي النطاط لال 

باإلضافة إىل احلاجة إلتقان اللغة على ادلعٌت مما مكتوب يف النص. ذلذا الغرض، 

. لعمليات العقلية يف نظام اإلدراكمنو عا ل، وينبغي أن يكون القارئ أيضا ادلستخدمة

عملية النفسية البني القراءة و  عالقةرأيني السابقني ميكن استنتاج أن ىناك الومن 

امج النطاط العقلي ميكن برنعلى  اجعلو نافذقواعد استخدام الفإن الطخصية. 

 .لتحسني قدرة الطخص على القراءة استخدامو
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قيام بضرورة وتطعر الباحثة ، والنظريات اليت مت عرضها طكالتىل ادلاإلشارة إيف 

م يمن تعلإلجناز ادلهام  يكون ضروريا فهم ادلقروءالبحث، بسبب قدرة التالميذ على  ىذا

لنص ل ادلقروء فهميف زلاولة لتحسني القدرة على  بحثال ىذا وقد أجري اللغة العربية.

 تعليم اللغة العربية.بأيضا ألنو يرتبط ارتباطا  بحثال وقد أجري ىذا .تالميذالعريب لل

 
 وصياغة المشكلةتعريف  .ب 

 . تعريف المشكلة١

 ف ادلطكلة كما يلي :على التمهيد للمطكلة السابقة تعر  بناء 

 ضعيفة. للنص العريب على فهم ادلقروء قدرة التالميذ .أ 

ض رغبة التالميذ اخنفا تسب ب للنص العريب ضعيفة، التالميذ على فهم ادلقروءقدرة  .ب 

 قراءة النص العريب.يف 

للحصول على جتربة التعلم ادلرح  التالميذعلى توجيو  القديرةم يالتعل لزم اسًتاتيجية .ج 

 فهم ادلقروء. قدرة التالميذ علىوحتسني 

 تدقيق فالباحثة تقصر ادلطكلة اليت ستبحثها يعٌت يف  ألن زلتوى ادلطكلة واسع

 فهم ادلقروء. قدرة التالميذ علىحتسني  م للحصول علىيالتعل اسًتاتيجية

 لمشكلةا. صياغة ٢
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 لي :يكما   الصياغة للمطكلةف هاتعريف و بناء على التمهيد للمطكلة

قبل التعليم باستخدام الربرلة اللغوية  ادلقروء ىل ىناك فرق بني قدرة التالميذ على فهم .٠

 ؟وبعده (NLPالعصبية )

قبل التعليم باستخدام التعليم ادلقروء قدرة التالميذ على فهم  بني ىل ىناك فرق .٨

 ؟وبعدهالتقليدي 

الذي يستخدم  بني الصفادلقروء لًتقية يف قدرة التالميذ على فهم ل ىل ىناك فرق .٣

 الذي يستخدم التعليم التقليدي؟ يف التعليم والصف (NLP) الربرلة اللغوية العصبية

 
 أهداف البحث .ج 

 لي :يكما   أىداف ىذا البحثفالصياغة للمطكلة السابقة  بناء على

قبل التعليم باستخدام الربرلة اللغوية ادلقروء فرق بني قدرة التالميذ على فهم لتعريف  .٠

 .وبعده (NLPالعصبية )

قبل التعليم باستخدام التعليم ادلقروء فرق بني قدرة التالميذ على فهم لتعريف  .٨

 .وبعده التقليدي

الذي يستخدم  صفبني الادلقروء فرق للًتقية يف قدرة التالميذ على فهم لتعريف  .٣

 .الذي يستخدم التعليم التقليدي صف( يف التعليم والNLPالربرلة اللغوية العصبية )
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 لبحث افوائد  .د 

 يفيد الفائدتني مها : البحث فهذا البحث على األقل بناء على أىداف

 الفائدة النظرية .١

 ىذا البحث كتربع لتطوير العلم الذي يتعلق مبجال العلم يُدرس على األقل ىو

نظرية الالفكرة أو  تعليم اللغة العربية وإثراءر يمساعدة األفكار أو زيادة األخبار لتطو 

 بتدريس قراءة اللغة العربية. تعلقادل تعليمالر يلتطو 

 
 الفائدة العملية .٢

 مباشرة أو غري مباشرة منها : الفائدة العمليةحاصل ىذا البحث يعطى 

 لتطور التربية .أ 

ر نظرية تدريس اللغة حصوصا يتربع فكرة العلم لتطو ىذا البحث يعطى مساعدة 

 لرقة حاصل التدريس و القيمة يف الفصل بتدريس اللغة العربية.

 

 للمدرسة .ب 
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م مهارة يىذا البحث يفيد للمساعدة للمدرسة حصوصا حلل  ادلطكلة يف تعل

 لتالميذ. لقراءة اللغة العربية حىت يرفع كيفية و حاصل التعلم 

 للتالميذ .ج 

فهم  على قدرةال ر العلم ورفعفيد للتالميذ حلل  ادلطكلة و لتطويالبحث يىذا 

 . ةاللغة العربية بطريقة مبتكر  تعليم يفادلقروء 

 للمدرسين .د 

ريقة الربرلة ر البحث باستخدام طيف تطوي جعاللمدرسني كمر  ىذا البحث يفيد

 .ميالتعلجتديد  حلصولنبات ثقافة البحث إاللغوية العصبية و 

 للباحثة .ه 

 رةباشادلهارة بعمل مللباحثة كوسيلة التعلم لتكامل ادلعرفة و  ىذا البحث يفيد

  ر واإلشعار واحلضول على اخلربة الباطنية.النظحىت ميكن 

 
 نظام الرسالة .ه 

تكو ن من القسم األول والقسم تىل ثالثة أقسام إتقسم الباحثة ىذه الرسالة 

 : من ىذه النظاميات فهيادلباحثة ما ي. أئالنهاالرئيس أو وسط والقسم 
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قرار )بيان صفحة عنوان الرسالة وصفحة ادلصادقة واإلالقسم األول يتكون من 

 اجلداول قائمةو  دير وادللخص واحملتويات( وشكر وتقالتعبري حرية انتحال وأصالة الرسالة 

رئيسي من الرسالة يتكون من ىو القسم الو القسم الثاىن  .قائمة ادلالحقو  وقائمة الصور

دلطكلة فيو افيها يستعمل على )أ( متهيد  الباب األول فيو يعٌت مقدمة ىيمخسة أبواب و 

أىداف صياغة ادلطكلة مث )ج( ىا الباحثة مث )ب( تعريف و ادلطكالت الىت جتد تعريف

 عن اإلطار النظرييف الباب الثاىن و  مث )ه( نظام الرسالة.البحث و )د( فوائد البحث 

الباب و  .البحث فرضياتو  البحوث السابقةو  رلة اللغوية العصبيةطريقة الرب فهم ادلقروء و 

عينة البحث كان ورلتمع و ىو منهج البحث مكو ن من )أ( ادلو اآليت يعٌت الباب الثالث 

البحث مث )د( التعريفات اإلجرائية و مث  طريقة وعمليةمث )ب( تصميم البحث و )ج( 

 ختبار الثبات مثمن اختبار الصدق واو( عملية تطوير أداة تتكون ( أداة البحث )ه)

تطرح يف الباب الرابع و  )ح( حتليل البيانات.مثطريقة مجع البيانات ز( البيانات و )

األجوبة من  الباحثة ن حتليل البيانات وتطرحتفسريىا مل البحث و حواص الباحثة عن

 غة ادلطكلة. ويف الباب اخلامس نتائج البحث واالقًتاحات. صيا

لة يتكون من ادلراجع وادلالحق  من ىذه الرساريىو القسم األخو ث القسم الثالو 

 سرية الباحثة.و 


