
1 
 

  الباب األول
  مقّدمة

  خلفية البحث–١
من النظريات، القراءة هي تنظر وتفهم على حمتويات الكتابة باللسان أو 

وفيها تكون مهارتني مها مهارة ليتعرّف رموز . الّصامتة أو قراءة النّص املكتوبة
مهارة القراءة حتتاج إىل تدقيق الطالب، ليست . املكتوبة ىف النّص ولتفهم املقروء

بل هي مهارة الىت يتورّط على استعمال العقل . ءة احلروف او املفردات فقطبقرا
ة االتصالية بني القارئ والكاتب 1 .والفكر ّ ىف تعريف األخرى، القراءة هي عملي

م أن يعرف و يفهم عن  2.بالنص الذى كتبه ىف تعليم القراءة، تلزم على كل املعّل
م أن يستعمل الطريقة مبناسبة بني البّد لل. مجيع طريقة التعليم و استخدامها معّل

  .  املادة والوسائل ليساعد الطالب بنجاح تعليمه
ا املدرس  وطريقة تدريس اللغة العربية هي اخلطة الشاملة الىت يستعني 

وتتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من . لتحقيق األهداف املطلوبة من تعلم اللغة
تكون طريقة واسرتاتيجية  3.سائل معينةأساليب، وإجراءات، ومادة تعليمية وو 

ى اإلجناز طالبه فال بد للمعلّ  يف م تعليم اللغة العربية ، عندما املعلم يريد أن يرّق
أن يفهم عن مجيع طريقة التعليم ووسائلها، ألن باستعماهلا يستطيع أن جيّذب 

 .حىت حيصل مقاصد التعليم ماذا يريد ةطلبالإنتباه 
الكفايات املهنية التعليمية، بعض من كفايته هو   البّد للمعلم أن ميلك

كفاية املعلم يف ختطيط التدريس، وتتعني يف حتديد أهداف الدرس، اختيار 
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املوضوع املناسب لتدريسه، اختيار الطريقة املناسبة واستخدامها، واختيار املصادر 
  4.يف التدريس واستخدامها، اختيار الوسائل واستخدامها

ىف تعليمهم  البهة،  جيب للمعلم أن يعرف قدرة مجيع طتعليم القراء يف
ولكى تعليم القراءة . ليسّهله  ىف اختيار اسرتاتيجيات وأساليب التدريس املناسبة

م أن خيتار مادة القراءة مناسبة برغبة ومرحلة وعمر  تعليما جاذبا، ينبغي للمعّل
ر مهارة قر  5.طالبه فضال على  .ائتهألّن بقراءة اجلاذب سيدفع الطالب لتطوّ

ذلك، قد تفهم املعلم عن العلوم النحو والصرف ألن يف مهارة القراءة لفهم 
  .املقروء حتتاج إىل فهمهما

وجبانبه، بعد املعلم يقدر على مجيع طرائق التدريس واستخدامها، جيب 
أن يقدر عن تقومي التدريس، من الكفايات املعرفية، والكفايات الوجدانية، 

بل يف احلقيقة، أحيانا املعلم . ركتية لتعريف قدرة الطالب يف تعليمهوالكفايات احل
مل يقدر على ختطيط التدريس، وبعضه حتديد أهداف الدرس، إختيار املوضوع و 

  .الطريقة املناسب وغري ذلك
يف تعليم القراءة املعلم حتتاج . لكل املدرس ميلكون قدرة وابكاريا خمتلفة 

طريقة ووسائال يهتمون كثري منهم مل و  لفهم املقروءإىل إستعمال طريقة ووسائل 
واحد من الطريقة . ويف القراءة تكون طريقة كثرية يف تعليمها. مناسبا مبادة تعليمه

  .     يف القراءة لفهم املقروء هي طريقة الوحدة
طريقة الوحدة هي طريقة الىت تقدم على تعليم اللغة بوحدة التعريف 

ة مخس خطوات لتطبيقه، هم االستعداد، وتقدمي املادة، ويف هذه الطريق. الكامل
  6.والرتابط، والتعميم، والعمل
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ومــــن هــــذه التصــــورات ارادت الباحثــــة ان تبحــــث طريقــــة الوحــــدة لتفهــــيم 
مهـــارة القـــراءة، ألّن يف هـــذه الطريقـــة تكـــون مخـــس خطـــوات الـــىت تســـتطيع لرتقيـــة 

ــة تطبيــق " قــرتاخ عــن لــذلك تأخــذ الباحثــة موضــوع اإل. مهــارة القــراءة الطلبــة ّ الي فعّ
 بمدرســـة تربيـــة األخـــالق المتوســـطةطريقـــة الوحـــدة فـــي ترقيـــة مهـــارة القـــراءة 

  ". اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك
  البحث اياقض –٢

تطبيق طريقة الوحدة لطّالب الفصل الثامن مبدرسة تربية األخالق كيف   .1
 اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك؟ املتوسطة

 املتوسطةمبدرسة تربية األخالق  ثامن الفصل اليفلطالب مهارة قراءة اكيف  .2
 اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك؟

امن مبدرسة ثفعالية تطبيق طريقة الوحدة ملهارة القراءة الطلبة يف الفصل الكيف  .3
 اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك؟  املتوسطةتربية األخالق 

  اهداف البحث –3
تعلم اللغة  طريقة الوحدة يفءة يستعملون كفاءة التالميذ يف القرا كيف  ملعرفة .1

 ويدوروانوم غرسيك اإلسالمية املتوسطة مبدرسة تربية األخالق العربية
لطّالب الفصل الثامن مبدرسة تربية القراءة  مهارة رفة كيف كفاءة التالميذ يفملع  .2

 ويدوروانوم غرسيك اإلسالمية املتوسطة األخالق
  لم اللغة العربيةتع ملعرفة تطبيق طريقة الوحدة يف .3
 

  منافع البحث -4
ا منافع كتابة هذا البحث       : كما يلىأمّ

من الناحية النظرية، الطريقة مهم ليستعني املدرس لتحقيق األهداف 
ة ثالباح ثو احد من الطريقة هي طريقة الوحدة الىت تبح. املطلوبة من تعلم اللغة
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يف فهم املقروء يف تعليم ، وباستخدامها ليساعد و يسهل الطالب ثيف هذا البح
ا وكذلك ليكون مادة . اللغة العربية و ليعرّف املعلم على طريقة التعليم وامهية كو

  .مقارنة إلصالح طريقة التعليم ىف املستقبل
 (S. Pd. I )ة ألداء الوظيفة النهائية إىل درجة سرجانا ثومن الناحية العملية للباح
 .بشعبة تدريس اللغة العربية

  وحدوده ثمجال البح -5
 امنثعن كفاءة قراءة الطالب يف الفصل ال ثيبح -
 عن تطبيق طريقة الوحدة يف مهارة القراءة ثيبح -
 .كالفصل التجريبامن  ثال الفصل يف البحث هذا يف الباحثة أخذت -

 عن قراءة الطالب بعد أن يستخدم طريقة الوحدة ثيبح -
  توضيح بعض المصطلحات-6

هذا البحث إىل القارئني فشرحت الباحثة املوضوعات ىف  لزيادة شرح البيانات ىف  
  :هذا البحث ـ هنا تستخدم الباحثة املصطلحات منها ما يلى 

الية .1 الية ىف استخدام حصل االستخدام، ودعم االهداف:    فعّ وهذا يعىن  ، فعّ
 7.كم من الكبرية شيء الذى حيتوى أن يستطيع لنيل

 8.سعي اىل استعماهلميطبق اي ال –مصدر من طبق :     تطبيق .2
حصول مقاصد العقل او اختيار الطلبة بالعمليات ـ فعل :   ترقية .3

 9.االرادة وغري ذلك. االنساط. ترقية احملاولة
الكفاءة الىت تستعمل على جهتني تغيري رمز الكتابة إىل :   مهارة القراءة  .4

األصوات وتغيري املعاين إىل مجيع األحوال الىت ترمز إىل رموز 
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ال ركزت الباحثة على جهة . بة والصوتالكتا وىف هذا ا
 .ثانيا وهو عن تفهيم املعاىن من حمتوى نص القراءة

 دراسة سابقة-7
  نور رمحة واتى اميا:      اإلسم

  D32207018:      رقم القيد
  2012/تعليم اللغة العربية:   السنة الدراسية/الشعبة

لرتقية  Course Review Horayفعالية تطبيق طريقة :   املوضوع
مهارة القراءة لطالب الفصل العاشر مبدرسة واحد 

 10ناوية سوراباياثهاشيم ال
  وارلناتى:   اإلسم

  D32205016:   رقم القيد
  تعليم اللغة العربية:   الشعبة

مبعهد فتح  ثتعليم طريقة الصف لقراءة كتب الرتا:   املوضوع
  11القرأن منهجا سوكادادى الموجنان

 خّطة البحث-8
ذه البحث اجلامعي رتبتها الباحثة إىل تسهالت  أبواب، مخسة إلّطالع واإلفادة 

  :ولكل أبواب أجزاء الباب كما يلى 
يف هذا الباب يبحث عن خلفية البحث وقضايا البحث وفروض :    لوّ أللباب اا 

البحث وأهداف البحث ومنافع البحث وتوضيح بعض املصطلحات 
وطريقة حتليل البيانات وخطة وطريقة البحث وطريقة مجع البيانات 

  . البحث
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  :دراسة نظرية، تقسم هذا الباب على ثالثة اقسام :   الباب الثاىن
ا Unit Method  "طريقة الوحدة"تعريف طريقة :   األلف   .وأهدافها وخطوا

يبحث عن تعريف مهارة القراءة، ووظيفتها، وأنواعها، وأهدافها، : الباء    
  .يمهاوالضعف يف القراءة وتعل

يف تعليم اللغة Unit Method  "طريقة الوحدة" يبحث عن فعالية تطبيق: اجليم   
  .العربية

 وهيكل, البحث نوع عن تبحث أي البحث طريقة البحث هذا تبحث:   ثالثالباب ال 
, البحث وبنود, البيانات مجع وطريقة, وعينته البحث وجمتمع, البحث
 .البيانات وحتليل

  :اسة ميدانية، تقسم هذا الباب على قسمني، مها در :   الباب الرابع
  ويدوروانوم غرسيك اإلسالمية  املتوسطةتربية األخالق حملة عن املدرسة :   األول

 املتوسطةتربية األخالق  ومنها تبحث عن تاريخ تأسيس املدرسة
وأهداف تأسيسه وحال املدرسة وحال نوم غرسيك ويدوروأاإلسالمية 

س والطالب وطري   .قة التعليم الىت استخدمهااملدرّ
طريقة "يبحث عن البيانات وكيفية التحليل عن فعالية طريقة التعليم  : الباء   

تربية  لرتقية مهارة قراءة الطالب مبدرسة   Unit Method"الوحدة
  . نوم غرسيكويدوروأاإلسالمية  املتوسطةاألخالق 

  اخلامتة:   الباب اخلامس
 .تويات البحث واإلقرتاحاتوفيه اخلالصة من مجيع حم      

 
 

 


