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 الباب االول

 المقدمة

 التمهيد للمشكلة .أ

ناطقني هبا أم اللغة أجنبية لغري ىي يبدك لنا بوضوح أف اللغة العربية ك 

اجملتمع عند  . بالرغم من أف ىذه اللغة أجنبيةوفإندكنيسي منهمني ك عجمياأل

جيعلو ادلسلموف ك  اإلندكنيسي إال أهنا تكوف مألوفة ذلم. كاعلم أف القرآف عريب

 ىدل يف حياهتم. كلذا أصبحت ىذه اللغة حاجة ضركرية للمسلمني.

كمما يذكر أف القراءة مهارة من ادلهارات اللغوية تشتمل على االستماع 

خري احلتاـ ىف كما قاؿ ترغاف   ربعالكتابة. لن تُفصَّل ىذه األلكالـ كالقراءة ك كا

كل مهارة لغوية تتعلق بادلهارات الثالث األخرل. تلك ادلهارات  (3122)

عرفة كعي ىي كحدة. إف ىذه ادلهارات ىي عملية ذلا ىدؼ مؤكد دل األربع

ىف  ا قاؿ ترغافدلالقراءة ىي قراءة حمتويات ادلقركء. كفقا فلك بذالقارئ الكلي. ك 

فهم احملتويات. لالقراءة ىي قدرة مهارية تابعة  ،(435:  2891 ) متفوبولوف

 لكنها تتبع اكتساب النحوية العربية. 
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 ىو عملية ضركرية يف اكتساب قركلمما سبق بيانو يبدك أف فهم ادلك 

معربة ية. ىناؾ معلومات كثرية مكتوبة ك كذلك التسلالعلـو كادلعلومات ك 

ادلعلومات رؽ لًتقية ادلعرفات ك احدل الطُ  كلقر ادلبالوسائل الكتابتية. كلذا فهم 

 (.3123 ،)مرحاف

يف أثناء عملية  التالميذمن احملقق طبعا أف مهارة القراءة مفتاح جناح 

 . لتالميذاد القراءة ليالًتبية. كاعلم أف القراءة كالفهم مهارتاف مهمتاف يف اعت

 تريد ،نج للفصل الثامناإلستبار يف ادلدرسة ادلشاكرة ليمببعد القياـ بادلالحظة ك 

أف مهارة قراءة النصوص العربية كفهمها مل تكوف  على الباحثة أف تقدـ احلاصل

كد ؤ ذلك يك . التالميذتعّلق الباحثة أف ىذه ادلهارة ناقصة عند رجاَء ادلدرسني. ك 

للفصل الثامن. ىذه عملية  قركلادلفهم ل سؤاال 51لنا االختبار األكؿ فيو بػػػ 

بادلعيار. أما نتيجة  قركلادليف فهم  التالميذلها الباحثة دلعرفة مهارة االختبار تعم

. كما ىو ادلعركؼ أف 59,59بقيمة ادلتوسط فهي  التالميذاالختبار الىت ناذلا 

 . 01,11 و( ىKKMمعيار األدىن )
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قد يتعلموف  التالميذيطيب للباحثة أف تقدـ يف ىذا اإلستبار أف ك 

بحث حال تالبد للباحثة أف ادللل يف دراستها. ك النصوص العربية كيشعركف ب

استجواب األسئلة ادلتعلقة اكتساب ادلفردات ك  ىفثر للمشكلة الظاىرة الهنا تؤ 

 .ءقرك ادلمشكلة عندىم ىي قدرة فهم أعظم وص العربية. ك بالنص

سعي ترقية مهارة القراءة الذم  الـز لنا أف نقدـ ،نظرا إىل الواقع السابق

حيتاج ىذا السعي إىل تنمية الطريقة حىت يكوف خريا. ك  لتالميذاسلوؾ ىف ثر يؤ 

ادلدرس باستعماؿ طريقة التدريس ادلناسبة الالئقة.  يعلمهاالىت ادلتعلقة بادلادة 

ىل طريقة التدريس الىت سني حيتاجوف إر ف ادلدإكيطيب للباحثة أف تقوؿ بصراحة 

كثرية ُتستعمل يف   رؽطُ  موىبتهم يف القراءة. ىناؾك  التالميذميوؿ هبا حيثوف 

لًتقية مهارة القراءة  التالميذيستعملها . PQ4Rمنها طريقة  ،دراسة القراءة

القراءة ىو  PQ4Rمقصود ذه الطريقة يف مذاكرة قراءهتم. ك كتساعدىم ى

 ،)حريياكافراجعة.ادلك  اإلستدكرك  التأملك قراءة الك  التساؤالتك  التمهيدية

3123.) 
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 قركلادلفهم ل التالميذل ىي طريقة تسهّ  PQ4Rطريقة  ك مما سبق بيانو يبدك أف

جودة نتيجة الدراسة يف  واأف يكتسب التالميذ من الًتكيز يف كقت طويل. يرجىك 

ساعد ياعلم أف استعماؿ ىذه الطريقة نصوص العربية كفهمها. ك مهارة قراءة ال

ي ىذا االستعماؿ أف يرق من يرجىتركيب السياسة التدريسية ك  علىادلدرَس 

 . قركلادليف فهم  التالميذمهارة 

يف ادلاضي حتت ادلوضوع  PQ4Rقد حبث ددياس خري األماـ عن طريقة ك 

ذلك التطبيق ء لنص الشعر اجلديد". ك ك قر يف دراسة فهم ادل PQ4R"تطبيق طريقة 

ليا بسبب استعماؿ ىذه يرتفع ارتفاعا دال قركلادليدؿ على أف مهارة فهم 

دلتعلق هبذه الطريقة ىو ما حبث فرحاتٌت ناندنج إيغ البحث اآلخر االطريقة. ك 

 ةءايف دراسة مهارة فهم القر  PQ4Rتياس حتت ادلوضوع "فعالية استعماؿ طريقة 

 للنصوص األدلانية" فيو نتيجة تدؿ على أف استعماؿ ىذه الطريقة فعالية.

 الباحثة أف تفّكر أف الطريقة اخلاصة تريد ،نظرا إىل نتيجة البحث السابقة

الـز للمدرس صوص العربية تكوف حاجة ضركرية. ك للن ءقرك ادللتدريب مهارة فهم 

. بالرغم من أف ةءاأف يستعمل ىذه الطريقة دلساعدة ترقية مهارة فهم القر 
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لنص الشعر  ةءاهارة فهم القر مبيف البحث السابق خيتص  PQ4Rاستعماؿ طريقة 

ستمعل تال أف الباحثة ذلا غرية لإ يف ترقية ميوذلم ىف القراءة األدلانية األدلاين ك

 تلك الطريقة يف دراسة قراءة النصوص العربية يف ىذا البحث.

ال يعرؼ  إذا كانت ادلشكلة ال تبحثها الباحثة فتأيت اخلسارات اليت

العربية  حل ادلشكالت اليت يشعر هبا التالميذ يف فهم النصوصك منها السبب 

ادلفردات القليلة. التالميذ سوؼ  معرفة ىفر ؤثتحىت ال تنحي ادلشكالت ك 

األخري أهنم ال ديلكوف الدافع أف صعوبة تعليم اللغة العربية ك  يستمركف يف النظر

 اللغة العربية. تعّلميف 

ىذه ادلشكالت حبثها الف كل ما ينظر التالميذ من كاجب على 

نصوص العربية البد أف يغري المشكالت تعليم اللغة العربية خاصة يف فهم 

باستعماؿ التعليم الصحيح  فصار سهال أكّؿ األمرصعبة يف  تاليت كان ارىمآث

 تنتهى ادلشكالت ادلوجودة.اللغة العربية ك  تعّلمحىت ترتفع رغبة التالميذ يف 
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 و صياغتها عيين المشكلةت .ب

 تعيين المشكلة -1

لي :فيما ي ادلشكلة تصاغهيد للمشكلة السابق التممن حواصل شرح   

عيار ادليف القراءة أقل من  التالميذة قيمة احملتول دلهارة نتيج ( أ

 .األدىن

 فهم التالميذ علي قراءة النصوص العربية. عدـ ( ب

 .طريقة تدريس قراءة النصوص العربية طريقة تقليدية ( ت

 صياغة المشكلة -2

عن النصوص العربية قبل لتالميذ ا ادلقركءفهم م يكيف اجناز تعل ( أ

 ؟ PQ4Rة طريقاستعماؿ 

عن النصوص العربية بعد لتالميذ ل فهم ادلقركءم يكيف اجناز تعل ( ب

 ؟ PQ4Rطريقة استعماؿ 

فعالية على فهم التالميذ عن قراءة  PQ4Rالطريقة  استخداـىل يف   ( ج

 النصوص العربية ؟
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 أغراض البحث  ج.

 ي :يلكما   تصوغ أعراض البحث  الباحثةبناء علي ادلشكلة السابقة ف

طريقة استعماؿ العربية قبل  وصعن النص تالميذم قراءة اليػػػ لتعريف اجناز تعل 2

PQ4R. 

طريقة استعماؿ العربية بعد  وصعن النص لتعريف اجناز تعليم قراءة التالميذػػػ  3

PQ4R. 

 وصعن قراءة النصفهم التالميذ  على PQ4Rطريقة  استخداـ فعالية ػػػ لتعريف 4

 .العربية
 

 بحثفوائد الد. 

 رة ك منها:شيرجى من ىذا البحث إعطاء فائدة إما مباسرة أك غري مبا

 العلـو تطوير أ(

 يف تطوير علـو إجيابية يستطيع ىذا البحث إعطاء مسامهة

تعليم ذات قيمة عالية خصوصا لًتقية احلاصالت من عملية التعليم ال

 تعلم اللغة العربية. على يف الفصوؿنتائج التعلم ك 
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 للمدرسةب( 

 حىت تكوف فعالية الدراسية طريقة تعليم لتحسني للمدرسة كمدخل

 جودة التعلم ك نتائج التالميذ. ةًتتقيل

 للتالميذ ج(

 لرفعة العربية ك نتائج التالميذ حىت يستطيع التالميذ فهم اللغ لرفع

 الشجاعة لتحدث اللغة العربية.

 للمدرس أك للباحثة د(

رتباط اإلالبحث بالتأثري ك جع يف تطوير كمراكمصدر للمعلومات ك 

ىذا البحث أف  من يرجىعزيز ثقافة البحث لتجديد التعليم ك كتجناز اإلك 

 إجناج التالميذ. رفعجل قييم يف ترقية مهارة التعليم من أيكوف موضوع الت

 للباحثةق( 

 ءقرك ادللفهم  PQ4Rطريقة تعريف فعالية التعليم يف إف ىذا البحث ىو 

ول ذلك، إف ىذا البحث ىو ليكوف كسيلة التعليم اللغة العربية. س وصنصل

شعر عوامل تنظر ك تر إىل ادليداف مباشرة حىت بالنظ لدمج ادلعارؼ كادلهارات

 كفاءة أك العكس.حىت اآلف على أهنا فعالية ك  ا  م إجنازىاليتالتعليم  
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 هيكل نظام الرسالةه. 

التمهيد للمشكلة اليت   ىيكل تنظيم الرسالة بالباب األكؿ كىو ادلقدمة أكاليبدأ 

ادلزية  تبحث، ال التجرييب للمشكالت، النظريات، اخلسارة عندماكانت فيها البياف 

ثانيا البيانات ادلهمة لبحث ىذه ادلشكالت.  كلها ىي  ىتحث ادلشكالت التب عندما

. ةادلشكلة ادلبحوث كانت فيها األسئلة الرئيسية عن نطاؽ  صياغتها اليتتعيني ادلشكلة ك 

ىداؼ التعليم ىي ادلقدمة. ثالثا، إف أمن تعيني ادلشكلة  اغة ادلشكلة تناؿصيك 

اليت كانت فيها البحث  فوائدمن ىذه البحث. رابعا، إف الباحثة ها األشياء اليت ستبلغ

ذلك البحث. خامسا، ىناؾ ىيكاؿ تنظيم الرسالة ما فوائد ىذا البحث ك  البياف دلن

 تركيب كيفية البحث.  لتعريف

لمتغريات ادلبحوثة لبياف لادلفهومات ادلناسبة باب الثاىن، ىناؾ النظريات ك  اليف

بني ادلتغريات ليزـر  درس العالقةىيكاؿ التفكري سول ذلك ت الظاىرة العلمية. ىناؾ

الفرضية اليت كانت آراء اساسية أك إجابة ناسب كاالفًتاض ك البحث ادلعن فرضية ك 

 مصاغة يف البحث.موقتة 

حث. أكال عن موقيع ك عينة البحث. ادلوقع الث، ىناؾ منهجية الب الباب الثيف

. مسنبحثه ذينياء أك األشخاص الالعينة ىي األشكاف الذم أقيم بو البحث ك ادلىو 

 اليتإجابة األسئلة اليت قد حتدث ك  االحنرافات تحكمالذم ي البحث ا تصميمثاني
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داـ ية لنيل البيانات باستخريقة العلمالطيف قدحتدث كذلك. ثالثا إف طريقة البحث 

استنتاج احلدكد  يف عملية ادلتغريات الذم كاف فيوعن تعر أىداؼ معينة. رابعا، ك 

ادلقياس  حد ادلفاىيم للحصوؿ علىأدتية من الذم يبني عن العالمة احملصوصية كادلا

ىي اآللة لبحث ك فهمها. خامسا عن أدة ا ةادلناسب مع حقيقة ادلتغريات ادلعركف

ادلعلومات ادلفيدة إلجابة مشكالت البحث. سادسا عن البيانات ك  ة جلمعادلستعمل

.  مستول الصعوبةك  الثباتتقدًن ك  صدؽكاف فيها تقدًن ال  اليتعملية تطوير البحث 

للحصوؿ على ىدؼ  ةتقصد لنيل ادلعلومات احملتاج اليتع البيانات سابعا طريقة مج

اليت ادلعلومات طريقة جتهيز ادلصادر ك امنا، عن طريقة حتليل البيانات كىي البحث. ث

 ادلشكالت قبل نيل اإلجابة ادلناسبة. يستعملها األحد يف احناء

حاصل تفسريه الذم كاف فيو بياف الباب الرابع، ىناؾ حاصل البحث ك يف 

 فلسفة العلم.أقيم بو مستوؼ بالقواعد ك الدراسة عن ما البحث ك 

م كمها التفهيحليل ك ب يف التييص ذلال هاتطبيقيف الباب اخلامس، ىناؾ نتائج ك 

 الذم اشرة. مث ىناؾ قائمة ادلراجع كالدفًتغري مب إما ادلسامهةإما ادلسامهة ادلباشرة ك 

ادلعلومات ر ك اسم ادلؤلف ك الناشوضوع الكتاب ك حد الكتب فيها مأيعلق التعيني من 

اد إىل ز ت اليتت فيها زيادة البيانا اليتلك، نستمر بادلالحق ة. بعد ذاألخرل ادلناسب
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عن صورة أحد أك  ةىي ادللحوظة ادلختصر ك  الباحثةالبيانات األكلية. أخريا ىناؾ سرية 

 البيانات الشخصية.

   
 


