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 األول  الباب

 مقّدمة

 لمشكلةتمهيد ا 1.1

مهو تعريف التعليم  أن كما هو المعروف  
ّ
م فيه  ,محاولة ترتيب التعل

ّ
يتعل

بيئة  من عانتفل ا عداد وا احاولةاملبوالمراد  , هالتالميذ بحضور المعلم أو غياب

م.
ّ
 التعل

(، التعليم هو 00، ص. 7002سوغيحرتونو وزمالئه  )في ذكر سوجانا 

ُم  اهفعلي ةمحاول
ّ
م. وذكر فى تجعل التالميذ يشاركون  متعّمداالمعل

ّ
أنشطة التعل

 لتنظيم أو 00، ص. 7002ناستيون )في سوغيحرتونو وزمالئه 
ٌ
( التعليم هو نشاط

 تتصاله مع التالميذ حتى او  ىطريقة األفضلالترتيب البيئة ب
ُ
حدث العملية

 هنا 
ُ
على المعلمين،  ةعلى الفصل، ولكنها مشتمل ةمشتملالتعليمية. ما كانِت البيئة

م الألوالمعمل، وكل ش ئ مناسٍب  والوسائل التعليمية والمكتبات
ّ
 . تالميذنشطة تعل

من تعليم المهارات  ,مما يجدر بالذكر أن تعليم اللغة العربية بخالف ذلك

اءات اللغوية خاصة في تعليم القراءة. بناء على التعريف )اللغوي(، كانت كلمة القر 

". من التعريف bacaan اسم المصدر من قرأ. معناها " يجمعا من القراءة، وه

 لقراءة القرآن الكريم كما قال اإلمام الزرقاني -طالحي()اإلص
ٌ
، القراءة هي: "طريقة
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نطق  فيى اآلخر  شخص القراءة يختارها أحُد أئمة أهل القراءة، اختالف طريقة

 القرآن الكريم، لو كان سنُده سوّيا. 

م التالميذ تعليَم القراءة يواجه كثير منهم
ّ
في قراءة اللغة  ةمشكل حين يتعل

 أخرى، لغوية أو غير لغوية.  ةكلمش العربية و

 هي 
ُ
 في  دتاألجزاِء في تعليم اللغة العربية. وج عنصٌر مهّم القراءة

ُ
الباحثة

م القراءة يظن الميدان المشكلة
ّ
التالميذ أّن هذا التعليم سهٌل،  كثير من، عند تعل

 وتؤثر مختلفة معاني لهاقراءة اللغة العربية خطأ، فذلك  فيلكن الاحقيقة إذا كان 

قلة الفهم على  فيثر على خطأ النطق. وذلك بسبب التقصير تؤ و  .النطق أخطاء على

نها، لكن عند التطبيق في قراءة دروس القراءة، على الرغم عند التعليم قد يفهمو 

الكتاب التالميذ يشعرون بالاحيرة والقلق لقراءة اللغة العربية. واستنادا إلى ذلك، 

 عن هذه المشكلة و
َ
على الاحل الصاحيح للتغلب  تشفكت فال بد للباحثة أن تبحث

 أهداف تعليم اللغة العربية فيعليها كي ل تتدخل 

مما سبق أن تعليم مهارة القراءة لم يكن فعاليا. أصابت أنواع المشكالت 

سبب العوامل الكثيرة. مما بالتالميذ في اتباع تعليم القراءة. تقع هذه المشكالت 

يجدر بالذكر أن المشكلة التربوية والتعليمية مشكلة مجمعية. هناك عوامل كثيرة 

ر
ّ
أداء  علىا العلم. والمعلم عنصر هام على أداء التعليم. أهم العوامل منه تؤث
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ورئيس ي ألنه يعين نجاح عملية التعليم. يقال إن نجاح  جّدا التعليم. دوره مهم

 عامل المعلم. على التعليم يعتمد

فاعلم أن المعلم أو مرشح معلم اللغة العربية يجب عليه أن يهتم بجوانب 

الاحالة تشجع الباحثة في أداء تتعلق بأداء تعلم اللغة العربية وتعليمها. هذه 

البحث، ألنه من يهتم بمجال تدريس المهارات اللغوية العربية. التدريس مهم 

 لوجود درس اللغة العربية في المستقبل.

إضافة إلى ذلك، ينبغى على معلم اللغة العربية أن يقدر على تصنيف أو 

الفعالية والمثالية  استخدام نموذج التعليم المناسب لعملية تعليم اللغة العربية

دع المعلم حالة التعليم تحة. باستخدام نموذج التعليم، يبو واإلبداعية والمفر 

لتالميذ. يهدف التعليم السابق إلى تغيير ظن املجتمع عن سوء أو صعوبة ل حةمفر 

 تعلم اللغة العربية حتى يكون ذلك التعليم سهال على جميع المتعلمين أو التالميذ.

. من مة للاحصول على التعليم الفاعلياذج التعليم المستخَد هناك أنواع نما

نموذج التعليم البصري والسمعي والاحركي.  باحثةق الأنواع النماذج الكثيرة، يطبّ 

 Quantumمن تقريبر نموذج التعليم البصري والسمعي والاحركي هو تطوّ 

Learning  . ففي قراءة استخدام هذا النموذج يهدف إلى تطوير إبداعية التالميذ

 .النص العربي باعتبار اختالف أساليب التعلم التى يملكها جميع التالميذ
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التعليم. ألنه يهتم بخبرة  يكون التعليم بهذا النموذج عالجا لاحل مشكلة

 
ّ
م مباشرة. في نموذج التعليم السابق عملية التعليم بواسطة النظر )البصري( التعل

(. تجرى عملية 117، ص. 7002)ديفوتير، والسماع )السمعي( والاحركي والعاطفة 

ة شخاصة في حا شجميع الاحوا ضّمنومعنوية ألنها ت حةمفر التعليم فعالية و 

كي ر البصر والسمع والاحركي أو العاطفة. نموذج التعليم البصري والسمعي والاح

م هذا التعليم توفير األدوات ا. استخدمباشرةدم فرصة للتالميذ في أداء تعلم يق

 (.7، ص. 7012)نوانجسارى، احصول على الفهم والتعليم الفعالي لل

في نموذج التعليم البصري والسمعي والاحركي، يقال إن التعليم يكون فعاليا 

هناك التالميذ. احتمال باهتمام الجوانب الثالثة السابقة. أول، ينظر المعلم إلى 

ويملك أسلوب التعلم ر. صري وأصله من الصوّ بأسلوب التعلم التالميذ ال يملك

هم الذين يعبرون عن أنفسهم بواسطة المناقشة واألصوات المسموعة.  ,السمعي

أسلوب التعلم الاحركي باستخدام برنامج السياحة التعلمية. ثم تالميذ اليملك  و

 حتمالر المعلم المواد التعليمية أي تدريس مهارة القراءة المناسب ل يطوّ 

هذا النموذج أن يساعد التالميذ في الفهم والقراءة  التالميذ. ُيرجى من استخدام

أسرع ما يمكن. تجرى عملية التعليم باستخدام النموذج السابق فعالية. والتعليم 

 (.760، 7012يجرى بخير. )يونينجسيه، 
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في استقبال المعلومات  التالميذأسلوب التعلم هو أسهل طرق يملكه 

الموجودة وتنظيمها وتحويلها. األسلوب المناسب هو مفتاح نجاح التالميذ في 

التعليم. اعتقادا بهذا الاحال، يقدر التالميذ على استقبال المعلومات وتنظيمها 

علم أن استخدام لويسهل عليهم اتباع التعلم بواسطة األسلوب المناسب. وا

ل الختالف في استقبال المعلومات لدى التالميذ. م الواحد يجعأسلوب التعل

إضافة إلى ذلك، يحتاج التالميذ إلى المساهدة والتجاه في استعراف أساليب 

 فعالية.صل التالميذ إلى أهداف التعليم التعلم المناسبة ألنفسهم. حتى ي

 الموضوعات من واحدة هي القراءةبعد إقامة المشاهدة القبلية، ُيعرف أن 

، بل في تطبيق هذا الدرس أخطاء في قراءة تنفيذها في رؤيتها السهل من يبدو التي

النص العربي حتى تتغير معانى النص. تجد الباحثة مشكلة أي صعوبة التالميذ في 

 قراءة النص العربي حتى لم يركزوا أو يهتموا باستيعاب مهارة القراءة.

لواقع والنظريات المشكلة في ميدان التعليم هي وجود الختالف بين ا

المقدمة. هناك عدم اإلبداعية في تعليم القراءة. يشعر التالميذ بصعوبة القراءة. 

والتعليم ل يتبع حالة التالميذ. ألن حالة التالميذ دلت على صعوبة التركيز في 

التعلم. واستخدم التعليم طريقة تقليدية نحو استخدام سبورة وغير ذلك. أصبح 

اتباع درس اللغة العربية خاصة لستيعاب  التالميذ يدل ير التعليم ممال، حتى 

 مهارة قراءة النص العربي.
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المعلم، أصبحت هذه المشكلة سبب وقوع الخوف والخزن لو كانت  حكمرش

الباحثة لم تعالجها. ترى الباحثة أن هذه المشكلة تقع في مجال تعليم اللغة 

 العربية أي في تعليم مهارة القراءة.

على قلة  الخسارة. دلت لمشكلة حدثت الخسارة لدى المعلمهذه ا إذا بقيت

اهتمام التالميذ بتعلم اللغة العربية وقلة مهارتهم في قراءة النص العربي وعدم 

العتماد على أنفس التالميذ وعائق تعليم اللغة العربية لشعبة أخرى. وتحدث 

ي عملية التعليم. ولم الذين يشتركون ف ألطرافإلى جميع اارة سهذه المشكلة الخ

 يصل التعليم إلى أهدافه فعاليا.

الدينية التكميلية األولية  روضة األطفال القرآنية والمدرسةباحالة لمخالفة 

لفصل السادس، يجتهد التالميذ في اتباع تعليم اللغة ا دار العلم جيفاغالو باندونج

العربية، ألن المعلم يطبق نموذج التعليم البصري والسمعي والاحراكي. هذا 

النموذج يؤثر أثرا إيجابيا إلى جميع التالميذ. وهو يطلب منهم خير الهتمام حتى 

لعربية حتى يتركزوا أثناء التعليم. بجانب ذلك، يجتهد التالميذ في درس اللغة ا

 المعنىيريدوا أن يقرأوا النص العربي مرارا، وأصابهم خير التغيير في القراءة وفهم 

 في نشاط القراءة.

تعليم مهارة القراءة  عن بحثالأداء  علىهذه المشكلة، تشجع الباحثة 

 روضة األطفال القرآنية والمدرسةبنموذج البصري والسمعي والاحركي الستخدام با
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الدينية التكميلية األولية دار العلم جيفاغالو باندونج للفصل السادس، إذا ُبحث 

هذا البحث حصل على حل مشكلة تعليم القراءة، ألن جميع التالميذ في المدرسة 

 يحبون استخدام هذا النموذج في التعليم، حسب فعالية التعليم و التقويم

 .التعليم

موذج التعليم البصري والسمعي م نالسابق عن يستخدبناء على البحث 

هذا النموذج يؤثر على التحصيل  ن( أ52، ص. 7014والاحراكي، ذكر صادقة )

تخلص أن تطبيق تعليم اللغة العربية يكون فعاليا  وه الدراس ي لدى التالميذ. و

م باستخدام هذا النموذج. هناك يجتهدون ويتحمسون في اتباع التعلوالتالميذ 

 التجريبي وتالميذ الفصل الضابط الفصلاختالف دللي بين تالميذ 

نموذج  باستخدام قراءةال تعليم تحليلالسابق، ُيرجى من  حثبناء على الب

البصري والسمعي والاحركي أن يؤثر أثرا إيجابيا ويشجع المعلمين في الهتمام بين 

لة التالميذ. يهدف هذا اإلجهاد إلى تنمية رغبة استخدام نموذج التعليم وحا

 التالميذ في اللغة العربية وترقية اجتهادهم في قراءة النص العربي.

بناء على مشكلة مجمعية، ينبغى على الباحثة أن تبحثها بحثا كامال. ألن هذه 

المشكلة تتعلق بمجال تعليم اللغة العربية. إضافة إلى ذلك، اجتهدت الباحثة في 

 قراءةال تعليم تحليل عنوان "شكالت السابقة بأداء البحث تحت الم حل

 ".في اللغة العربيةنموذج البصري والسمعي والاحركي ال باستخدام
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 كلةشالم صياغة  ١.٢

 في ة المشكلةغاصي ةالباحث شكلت المذكورة، لةشكالم يدهتم إلى واستنادا

 :فهي البحث هذا ةمشكل بصياغة يتعلق فيما اما. أجزاء أربعة

نموذج البصري والسمعي ال باستخدامقراءة ال تعليم تخطيط كيف ١.٢.١

 ( في اللغة العربية ؟VAKوالاحركي )

نموذج البصري والسمعي ال باستخدامقراءة ال تعليم أداء كيف ١.٢.٢

 ( في اللغة العربية ؟VAKوالاحركي )

البصري والسمعي نموذج ال باستخدامقراءة ال تعليم أداء تقييم كيف ١.٢.٣

 ( في اللغة العربية ؟VAKوالاحركي )

نموذج البصري ال باستخدامقراءة ال تعليم في صعوبات هي ما ١.٢.٤

 ( في اللغة العربية ؟VAKوالسمعي والاحركي )

١.٣   
 
 البحث   أهداف

 النحو على وهو عموم بهدف منظومة الكتابة هذه ،المشكلة صياغة إلى استنادا 

 والاحركي نموذج البصري والسمعيال باستخدامقراءة ال تعليم لتحليل :التالي

(VAK.في اللغة العربية ) 

  :يلي ما هيف البحث لهذا الخاّصة هدافاأل  أما
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نموذج البصري والسمعي ال باستخدامقراءة ال تعليم تخطيط لمعرفة  ١.٣.١

 ( في اللغة العربية ؟VAKوالاحركي )

نموذج البصري والسمعي ال باستخدامقراءة ال تعليم أداء لمعرفة ١.٣.٢

 في اللغة العربية ؟ (VAKوالاحركي )

نموذج البصري والسمعي ال باستخدامقراءة ال تعليم تقييم لمعرفة ١.٣.٣

 ( في اللغة العربية ؟VAKوالاحركي )

نموذج البصري ال باستخدامقراءة ال تعليم صعوبات لمعرفة ١.٣.٤

 العربية ؟( في اللغة VAKوالسمعي والاحركي )

  البحث   فوائد   ١.٤

 النظرية، الناحية من سواء أهمية فلها كلة،المش هذه إلى استنادا

  .للناس فوائدا يعطي أن البحث هذا عس ى لذلك والَعملية، والسياسة،

عها التي الفوائد
ّ
  تتوق

ُ
  :هي الباحثة

  األكاديمية /النظرية الفوائد  ١.٤.١

  تجد لم
ُ
نموذج  باستخدامقراءة ال تعليم تحليل عن المناقشة الباحثة

 من فائدة وجود برجاء تبحثها أن تريد وهكذا ،البصري والسمعي والاحركي

 العلوم تطوير في المساهمة أجل من وذلك األكاديمية، /النظرية الناحية

 إضافة أو التفكير مساهمة بشكل األقل على المبحوث بالعلم المتعلقة
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 أو فكرة يكثر أن البحث هذا عس ى العربية، اللغة تعليم لتطوير المعلومة

 تعليم بتحليل تتعلق خاصة العربية، اللفة تعليم علوم تطويَر  تؤيد نظريات

( في اللغة VAKنموذج البصري والسمعي والاحركي )ال باستخدامقراءة ال

 العربية.

 ر و األم على جديًدا نموذًجا البحث هذا يعطى ذلك، إلى باإلضافة

 يكون  أن عس ى العربية، اللغة تعليم بعالم ةلصتّ لما بالنظريات المتعلقة

 في الاحالية بالاحقائق المطابقة بالنظريات متعلًقا مشّبًها مفيًدا البحث

  .البحث موقع

  السياسية الفوائد  ١.٤.٢

 للعالم فوائد يعطي أن عس ى للتبّحث، مثيرا البحث هذا كان

ا، البحث هذا كان إذا .بالتعليم يتعلق فيما خاصة األكاديمي،
ً
 متروك

 العربية، اللغة تعليم في السياسة سياق في عرجو  خسائر منه فستظهر

  .قراءةال تعليم في خاصة

 يعطي أن عس ى مفعول، البحث هذا كان وإذا العكس، على

  .العربية اللغة تعليم أداء في سياساٍت  ليجعلوا األطراف ملختلف مساهمات

  العملية الفوائد ١.٤.٣
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 البحث نتائج أّن  الصورة بشكل فوائد يعطي أن البحث هذا عس ى

 البحث هذا يكشف .الخاّصة ةكلالمشحال  في وحلول النظرة بدائل تعطي

  ثمين البحث نتائج وتكون  .واقعية مقدرة، تعميلية، صورة عن
ّ
 في يعمل

 العربية. اللغة تعليم لتطّور  الثمينة القتراحات إعطاء

  االجتماعي والعمل القضايا حيث من فوائد ١.٤.٤

 يحّرك مزاول  ,هارةيملك الم مفيدا يكون  أن عس ى البحث هذا

 ، التعليم بعملية تتعلق إيجابية بأعمال ليفعل التربويين الممارسين العلماء

 أو نموذج التعليم المناسب والترحيل ميالتعل طرق  :مثل

 الرسالة تنظيم هيكل  ١.٥

وصياغة  ،المشكلةتمهيد  الباب هذا شمليَ  و مقدمة :األول  الباب

  .الرسالة تنظيم وهيكل البحث، فوائد البحث، أهداف ، ةمشكل

 النظري  طاراإل  الباب هذا يشمل و المكتبية الدراسات :الثاني الباب

 ، والفتراضات والفرضيات.السابق،والبحث 

تصميم  ,البحث منهج الباب هذا يشمل و البحث طريقة :الثالث الباب

 ةقضيالو  ، وجمع البيانات، وتحليل البيانات،البحث ومكانه مشاركيبحث، و ال

 . ةخالقياأل 
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البحث نتائج  الباب هذا يشمل هامناقشتالبحث و  نتائج :الرابع الباب

 .هامناقشتو 

 كتابة ذلك وبعد. قتراحاتنتائج والالالخامس من  البابويتالف 

 .المراجع قائمة في المكتوبة النظريات مرجع هو واألخير وآثارها، الخالصات


