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  األول الفصل

  البحث أساسيات 

 مقدمة  - أ

م أي لغة أجنبية القراءة مهارة . تعترب القراءة مهارة أساسية من مهارات تعّل
ن العمليات العقلية املتضمنة يف االستماع ، القراءة  استقبالية كاالستماع ومن مثّ فهي تتضمّ

وإدراك العالقات  تتطلب القدرة على تعرف األمناط الصوتية من خالل الرموز املكتوبة ،
اليت تتجمع هذه األمناط والرموز وتكون منها وحدات لغوية تامة ، ومعرفة دالالت 

. الوحدات من حيث هي أمساء وحروف وأفعال وظروف زمان ومكان ، وعالمات الرتقيم 
  .مث متابعة املعىن واستخالصه وتوقع املعاىن التالية من خالل معايشة كاملة للسياق. 

املفهوم التايل لعملية  NSSEالقومية لدراسة الرتبية يف أمريكا رابطة وقد ثبت لل
ا ليس ءةأن القرا"القراءة  ا .. ت أداة مدرسية ضيقة ليست مهارة آلية بسيطة ، كما إ إ
و ينبغي أن تنمي كتنظيم مركب يتكون من أمناط ذات . عملية ذهنية تأملية  أساس

ا نشاط ينبغي أن حيتوي على كل أمناط التفكري ، والتقومي ، . عمليات عقلية عليا  إ
  1.واحلكم ، والتحليل ، والتعليل ، وحل املشكالت 

ا اجياد الصلة بني لغة الكالم والرموز الكتابي ة وتتألف لغة الكالم فالقراءة عملية 
: من املعاىن واأللفاظ اليت تؤدي هذه املعاىن، ويفهم من ذلك أن للقراءة ثالثة عناصر هي

إذا، القراءة تتم باجتماع هذه  .املعىن الذهىن، واللفظ الذي يؤديه، والرموز املكتوب
املعاين ( العناصر أي البدء بالرمز، ومن مث االنتقال إىل لغة الكالم، وترمجة الرموز إىل

  2).واأللفاظ
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والقراءة عنصر فعال يف املتقدم العلمي، وتعمل املدارس على تعليم التالميذ يف 
ويتضمن مفهوم القراءة، األداء . خمتلف املراحل التعليمية كيفية االستفادة مما يطالعونه

ضيف اىل شكلة أو ياللفظى السليم، وفهم القارئ ملا يقرأ نقده أياه وترمجته اىل سلوك حيل 
  3.عامل املعرفة عنصرا جديدا

ا العربية اللغة قسم خرجيو يستوعبها أن بجي اليت املهارات إحدى قراءةوال  وأد
 الىت األهداف إىل فنظرا سورابايا يف احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جبامعة االداب بكلية
ا  حيث الكلية، قررته قد وما الواقع بني كبري تفاوت فهناك اخلرجيني وواقع الكلية قرر
  .املشكالت بعض التعلم و التعليم عملية تواجه

 األخطاء هي اآلداب بكلية قراءةال مهارة يف الباحث الحظها الىت املشكالت ومن
، مثل إنك لتداعبنا أي متازح وتالعب و )مرتادفات(معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد  يف

وأخطاء قراءة الكلمات اليت تغريت  .ي أجازأباح اإلسالم الرتويح باملزاح واملداعبة أ
ح الشيخ لأشكال احلروف بتغريها من ا تصريف، مثل يريد أن يرَجع يف املساء ويسمُ

   .يف استخالص األفكار من النص ، واألخطاءباإلنفصال عن حلقته 

 املواد عدي أن الباحث فرييد املشكالت هذه ولعالج اخللفيات هذه من انطالقا
 كتابا وجد ما الباحث ألن وذلك،. الطالب قراءةل وترقية املشكالت هلذه حال التعليمية

  . العربية مقراء يف الطالب يساعد مقررا

  
  
  البحث مشكلة - ب

 يف وعالجها حلها الباحث يريد الىت فاملشكلة البيان من املقدمة يف ما إىل استنادا
تدين مهارة القراءة لدى  و .)مرتدفات(معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد  يف  هي حبثه

 .الطلبة يف القواعد الصرفية الصحيحة 
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  البحث أسئلة -ج

  :هي البحث هلذا األسئلة فتكون املقدمة إىل نظرا

 ؟قراءةال مهارة لرتقية التعليمية املواد إعدادكيف  -1
معرفة مع  قراءة الكتب يف الطالب مهارة لرتقية التعليمية املواد فعالية مدى ما -2

و تدين مهارة القراءة لدى الطلبة يف القواعد الصرفية  .اجلديدة ملعىن واحدالكلمات 
 . الصحيحة

  

  البحث فروض -د

 الكلمات استخدام على حيتوي مقرر كتاب خالل من التعليمية املواد إعداد يتم -1
 .وذكر املعاىن يف االستخدامات املختلفة  اجلديدة ملعىن واحد

 الكلمات معرفةو  العربية قراءة الكتب يف الطالب مهارة لرتقية فعالية التعليمية املواد -2
و تدين مهارة القراءة لدى الطلبة يف القواعد الصرفية الصحيحة  .اجلديدة ملعىن واحد

. 
  

  

  

  البحث أهداف - هـ

  :هي إليها الوصول الباحث يريد الىت األهداف

 الطالب لدى قراءةال مهارة لرتقية التعليمية املواد إعداد -1



 
 

4 
 

 العربية قراءة الكتب يف الطالب مهارة ترقية يف التعليمية املواد فعالية مدى ملعرفة -2
و تدين مهارة القراءة لدى الطلبة يف القواعد  .اجلديدة ملعىن واحد الكلماتمعرفة و 

 .الصرفية الصحيحة 

  

  البحث أهميات - و

  :يلي فيما البحث أمهيات إن

 نظرية أمهية  -1
 العربية اللغة تعليم مشكالت لبعض وعالجا حال البحث هذا يكون  -  أ
 العربية اللغة تعليم لرتقية البحث هذا معطيات  - ب

 تطبيقية أمهية -2
 العربية اللغة تعليم يف التعليمية املواد أمهية عن لالكتشاق:   للباحث   -  أ
م:  للمعلمني   - ب  يف الفعالة التعليم وسيلة ذواختا التدريس عملية تنفيذ يف ملساعد

 قراءةال مهارة  تعليم
 

م:   للطالب  -ج   صحيحة ةقراء العربية قراءة الكتب يف ملساعد
  التعلم و التعليم عملية لتطوير يساعدها البحث هذا يكون أن:   للكلية   -د

  

  

  البحث حدود - ز

 ىاملوضوع احلد   -  أ
، ثاىنال للمستوى قراءةال ملهارة مقرر كتاب إعداد يف البحث هذا موضوع يتحدد

 .درسًا ولكل درس مخسة تدريباتوى على اثنا عشر والكتاب حيت
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 املكاىن احلد  - ب
ا العربية اللغة قسم يف ثاىنال املستوى يف التطويرى البحث هذا جيرى  بكلية وأد

  سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جبامعة اآلداب
  الزماىن احلد -ج

  2012/2013 الدراسي العام من ثاىنال للمستوى البحث هذا جيري
  

  البحث مصطلحات -ح
 من عليه حيتوى ما الباحث يوضح أن املستحسن فمن البحث يف الشروع قبل

  :يلي كما املوضوع مصطلحات
 تقدم اليت اللغوية املواد يعين شامل، مصطلح التعليمية املواد:  التعليمية املواد -1

 والصحف بأنواعها كالكتب مقروءة، أم مسموعة أكانت سواء اللغة، ملتعلمي
الت  4املناهج، و اخلطط ذلك يف ويدخل واألفالم، واألشرطة وا

انتقال املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة اىل عقل القارئ أو :  قراءةال مهارة -2
 5.فهم املعاين مباشرة وبطالقة من الصفحة املكتوبة أو املطبوعة

  

  البحث هيكل - ط

  :وهي فصول مخسة من البحث هذا يتكون

 البحث ومشكلة مقدمة على الفصل هذا وحيتوى البحث، أساسيات:   األول الفصل
  سابقة، ودراسات وهيكله ومصطلحاته وحدوده وأمهياته وأهدافه وفروضه وأسئلة

: األول املبحث:  املبحثني على حيتوى الفصل هذا:  النظري اإلطار:  الثاين الفصل
 وبناء الكتاب إعداد وأسس التعليمية املواد مفهوم على يشمل التعليمية، املوادإعداد 
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 وأهدافها وأمهيتها ،قراءةال مفهوم على يشمل ،قراءةال مهارة: الثاين واملبحث الكتاب،
 هلا لغوية وألعاب فيها تعليمية ونشاطات تعليمها ووسائل وموادها تدريسها وطرائق

ا ا و وتدريبا   .اختبارا

 على يشمل األول املبحث املبحثني، على حيتوي البحث، منهجية:  الثالث الفصل
 وتعديل، وتصحيح اخلرباء، وحتكيم وإنتاج وحتطيط مبدئية دراسة من اإلنتاج مرحلة
 يشمل االنتاج، جتربة مرحلة:  الثاثي املبحث و ائي، وتعديل تصحيح و حمددة وجتربة
 وأدواته البحث ومتغريات هوتصميم وعينته البحث وجمتمع ونوعة البحث مدخل على

  .البيانات حتليل وطريقة املواد مجع وطريقة

 املبحث املبحثني، على حيتوي ومناقشتها، حتليلها و البيانات عرض:    الرابع الفصل
  .ومناقشتها البيانات حتليل على يشتمل الثاين واملبحث البيانات عرض هو األول

 الفصل بعد تأتى مث القرتاحاتتوا البحث نتائج على حيتوى: خامتة:  اخلامس الفصل
  . واملالحق املراجع قائمة اخلامس

  

  سابقة دراسات - ي

 املوضوعات عن تلفخي البحث هذا موضوع أن فتبني املكتبات إىل الرجوع بعد
  :هي البحث هذا سبقت قد الىت والبحوث. السابقة والبحوث األخرى

صميم وسيلة ت: العنوان حتت) م 2010( عارف الرمحن حكيم به قام الذى البحث -1
دراسة جتريبية يف مدرسة هداية (القواعد وفعاليتها يف ترقية مهارة القراءة دائرة 

 .ستريجاملا رسالة ،)املبتدئني املتوسطة اإلسالمية مباالنج
  :هي البحث هذا وأهداف

 .املعرفة التامة لتصميم وسيلة دائرة القواعد يف تعليم اللغة العربية  -1
 .الرتاكيب لطلبة الصف األولمعرفة فعالية استخدام دائرة القواعد لفهم   -2
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معرفة فعالية استخدام دائرة القواعد لرتقية كفاءة طلبة الصف األول يف القراءة   -3
 .اجلهرية

 .معرفة فعالية استخدام دائرة القواعد لفهم املقروء لدى طلبة الصف األول -4
 .معرفة دافعة الطلبة يف تعلم مهارة القراءة باستخدام دائرة القواعد -5

تنمية : ، حتت العنوان )2008(قام به مديان سريا إسحاق  البحث الذي -2
حبث إجرائي يف (Metacognitiveمهارة القراءة باسرتاتيجية ما وراء املعرفة 
رسالة . )للبنات بالكيف IMMIN الصف األول باملدرسة الثانوية يف املعهد 

 .ماالنجاملاجستري لربنامج الدراسات العليا باجلامعات اإلسالمية احلكومية 
  :أهداف هذا البحث 

 تستطيع الطالبات ادراك ختمني حمتوى املادة مستعينا باملوضوع والصور .1
 تستطيع الطالبات ادراك املشرتك اللفظي ومعناها وكذلك بالعكس .2
 تستطيع الطالبات تفريق املعلومات على املوضوع الفرعي .3
 ملقروءةتستطيع الطالبات إعادة كتابة املعلومات املهمة من املادة ا .4
 .تستطيع الطالبات إقامة باملناقشة عن حمتوى املادة املقروءة .5

التصميم يف ترتيب األنشطة التعليمية الكتساب كل األهداف وهي تنقسم إىل 
  :ثالث مراحل 

 األنشطة ما قبل القراءة .1
 األنشطة أثناء القراءة .2
 مابعد القراءةاألنشطة  .3

إعداد مواد : العنوان  حتت ) 2010(البحث الذي قام به سلطان فردوس  -3
تعليمية ملهارة القراءة يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان 

البحث العلمى، جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية . بروبولنجو
 .ماالنج

  :ومن نتائج حبثه
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يتكون مواد تعليم القراءة من ستة موضوعات، يقدم لكل من املوضوع  .1
 مرتني يف التعليم

اعتماد على البيانات اليت حصل عليها الباحث مث قام بتحليلها  .2
ومناقشتها عن كفاءة الطالب يف القراءة وبعد أن قارن الباحث النتائج 

موعة الضابطة يف االختبا ر القبلي والبعدي بعد للمجموعة التجريبية وا
  .دةتطبيق املا

 لرتقية التعليمية املواد إعداد إىل كزفيرت  الباحث به يقوم الذى البحث وأما
 .قراءةال  مهارة


