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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

من املعروف أن اللغة هي نظام إعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل   

( ومما سبق يعرف أن اللغة نظام 148:  1982األفكار واملشاعر )علي اخلويل، 

إعتباطي يستخدم اجملتمع كأالت االتصال يف التعامل. باللغة يقدر اإلنسان على 

تطوير ثقافته وبدون اللغة لن يقدر اإلنسان على التفاعل والتقديم  على هذه 

 األرض.

ومن اللغة اليت حيتاج إليها اإلنسان وينبغي تعلمها هي الغة العربية، فقال  

( عن أمهية اللغة العربية تسبب بعوامل متعددة منها لغة 16:  1982علي اخلويل )

يف تعليم اللغة العربية نظاريتان منها نظارية  القرآن الكريم واألحاديث والصالة.

( إن نظارية الوحدة أن ننظر 50:  1985الوحدة والفروع قال عبد العليم إبراهيم )

 إىل اللغة أهنا وحدة مرتابطة متماسكة ونظارية الفروع أن نقسم اللغة فروعا. 

عاهد يغلب على ظن أن نظارية الفروع تستخدم يف الرتبية غري رمسية كامل  

التقليدية والعصرية وأما نظارية الوحدة تستخدم يف الرتبية الرمسية مثل املدارس 
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 منهاجماهلا نفسالرمسية من املدرسة االبتدائية  حتى اجلامعة مبادة خمتلفة ولكن  

كالم والرتكيب أو النحوية العربية مثل علم م املفردات والقراءة واالستماع واليتعل

النحو والصرف. ومن املؤكد إكتساب تلك املواد، يف تعليم اللغة العربية ينبغي 

 .والقراءة والكتابة كالماالستماع وال منها أربع مهارات لغوية تالميذاللدي 

اليت املهارات اللغوية إحدى  هي القراءة، والقراءة هي  اللغوية املهاراتومن   

ن إ( 187: 1985د كامل الناقة )ولديها أكرب فائدة يف احلياة البشرية. يقول حمم

الغرض من  و دف إىل اكتساب املعرفةهتاليت القراءة هي نشاط موجه حنو القراءة 

وينتج عن ( هو إتقان وفهم ما يقرأ. 109: 2012كوسيم ) جنانانمبا قاله القراءة 

راءة هي قدرة الطالب على القراءة من أجل اكتساب مهارة القالتعرفني السابقني أن 

 .املعرفة من خالل القارئ جيب أن يتقن ويفهم ما يقرأ

يف وكذلك  أصبح من الواضح أن مشكلة التعليم جندها يف كل املدرسة 

اليت غالبا ما واجهت مشاكل خمتلفة  قراءةال ةدمبالم اللغة العربية وخاصة يتع

م هي الفجوة بني الوضع احلقيقي ياملشكلة يف التعلفحتقيق األهداف.  يضغط على

عربية، القارئ ال(. ومن مشاكل 216: 2010)وينا ساجنايا،  طلوبوالوضع امل
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 قراءة، و ال يفهم حمتوى الصحيحا و فصيحاقراءة النص  القارئ صعبي هامن

 ها.واألفكار الرئيسية يف النص الذي يقرأ

  قراءةواد المبوخاصة يف مدرسة األلفة العالية  للغة العربيةتعليم ا ومشكلة  

 راءةم مادة القيأن تعل 2018يناير  19يف  درساملالحظات واملقابالت مع املبعد

قدرة التالميذ على فهم  العربية يف الصف العاشر ال يزال منخفضا، وخاصة يف 

أنشطة على   دافع وعدم وجود ال تالميذخللفية التعليمية املختلفة للابسبب املقروء 

م يعملية التعل جتريم القراءة يف املدرسة ال تزال أقل فعالية، وعندما يالقراءة، وتعل

اإلجابة،  همط حيث عندما تعطي السؤال ال ميكنينشيشرتكون بال  تالميذمعظم ال

 تالميذاملواد باستخدام طريقة احملاضرات حبيث يشعر ال درسخبالف أن يشرح امل

النماذج ال يستخدم  درساملبسبب م رتيبة يعملية التعل حتى تكون للموبسأم 

 .ةيفعالالتنوعة  وامل

جيب أن يكون املدرس قادرا على أن يضيع التعليم اجلذاب واملمتع بذلك  ف 

النماذج  الكاتبةويطلب الطالب النشيط إعتمادا إىل املشكلة السابقة أن تطبق 

ومن مناذج التعليم اجلذاب   تعليم.املتنوعة ليمكن أن يبين  نشيط التالميذ  يف ال
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ودؤوب نشاط التالميذ هي التعلم التعاوني بسبب لديه اسرتاتيجيات أو أساليب 

 .حتى يكون كل التلميذ نشيطا ويتعلم وفقا للغرض خمتلفة يف تطوير التعليم

شاط التعليم الذي جيب أن يقوم به هو ناسرتاتيجية أو أسلوب التعليم  

حتى ميكن حتقيق أهداف التعليم بأيسر السبل والنفقات  املدرسون والتالميذ

( اسرتاتيجية طرح األسئلة إحدى من اسرتاتيجيات التعليم الذي 1995)كيمف : 

( إن 155: 2001مباقاله سيلبريمان ) .ميكن استخدامها لرتقية مهارة القراءة

ق املتعة اسرتاتيجية طرح األسئلة سرتقي مسؤولية التالميذ ملا يتعلمونه عن طري

إضافة إىل ذلك أن اسرتاتيجية طرح األسئلة هي جمموعة التعليم  من غري ختويف.

الذي تدرب على نشيط التالميذ يف اإلستيعاب وفهم النص جذابة، عن طريق 

كل جمموعة معا يتعلم املواد اليت شرحها املدرس، ويعطي التوجيه واألسئلة 

سترياتيجية هي دعوة التالميذ فمن مزايا هذه اال .واألجوبة جملموعات أخرى

لرتكيزهم على القراءة واشرتاكهم بنشيط يف التعليم لتدريب مسؤوليتهم عن التعليم  

الذي يكتسبون من خالل صنع األسئلة واألجوبة من نص القراءة حبيث يقدرون 

 .على فهم النص و جيدون الفكرة الرئيسية
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درس كيفية تعلم التالميذ ويهدف تطوير استرياتيجيات التعليم كي يفهم امل 

بشكل فعايل، وأن اسرتاتيجيات التعليم اليت ميكن اختيارها واستخدامها جيب 

 الكاتبةأن تكون وفقا لظروف التالميذ واملواد واملرافق واملدرسيني. حبيث تكون 

معرفة عن تأثري اسرتاتيجيات طرح األسئلة يف ترقية قدرهتم على فهم املقروء.لذا، 

ميكن أن تسهم إسهاما  رسالةأيضا أن نتائج البحث اجملسدة بكتاب ال الكاتبةتأمل 

 كبريا يف ترقية تعلم اللغة العربية.

التجارب لبحث عن إحدى  الكاتبةالوصف السابق، فستقوم  بناءا على 

حال   الكاتبةاالسرتاتيجية التعليمية تعين اسرتا تيجية طرح األسئلة اليت ختتارها 

 .ة  على فهم على املقروء يف تعليم اللغة العربية باملدرسة املعينةلرتقية القدر

استخدام اسرتاتيجية طرح األسئلة يف  " حتت املوضوء  الكاتبةوستبحث عنه 

)دراسة تعليم اللغة العربية مبادة القراءة وأثره يف قدرة التالميذ على فهم املقروء

 العالية غاروت( جتريبية على تالميذ الفصل العاشر مبدرسة األلفة
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 حتقيق البحثالفصل الثاني : 

عن حتقيق البحث الذي يبحث  الكاتبةإضافة إىل تلك خلفية البحث، فتحصر 

 منها:

كيف تكون قدرة التالميذ على فهم املقروء قبل استخدام استرياتيجية  .1

 الفصل العاشر مبدرسة األلفة العالية غاروت؟يف طرح األسئلة 

كيف تكون قدرة التالميذ على فهم املقروء بعد استخدام اسرتاتيجية  .2

 الفصل العاشر مبدرسة األلفة العالية غاروت؟يف طرح األسئلة 

كيف يكون أثر استخدام اسرتاتيجية طرح األسئلة يف ترقية قدرة  .3

الفصل العاشر مبدرسة األلفة العالية يف التالميذ على فهم املقروء 

 غاروت؟

 

 
 

 أغراض البحثالفصل الثالث : 
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البحث الذي تبحثها  أغراضعن  الكاتبةإضافة إىل تلك خلفية البحث، فتحصر 

 منها:

ملعرفة قدرة التالميذ على فهم املقروء قبل استخدام اسرتاتيجية طرح  .1

 الفصل العاشر مبدرسة األلفة العالية غاروتيف األسئلة 

د استخدام اسرتاتيجية طرح ملعرفة قدرة التالميذ على فهم املقروء بع .2

 الفصل العاشر مبدرسة األلفة العالية غاروتيف األسئلة 

ملعرفة أثر استخدام اسرتاتيجية طرح األسئلة يف ترقية قدرة التالميذ  .3

 الفصل العاشر مبدرسة األلفة العالية غاروتيف على فهم املقروء 

 الفصل الرابع : فوائدالبحث

نتمنى على حصول  ،املذكور من قبل بناء على مشاكل البحث وأهدافه

 هذا البحث فيه فوائد كما يلي :

بالنسبة للمدارس عسى أن يكون هذا البحث منهجا يف طريقة التعليم  .1

 ة.املختلف

 قراءةعسى أن يكون هذا البحث وسيلة يف طريقة تعليم ال درسنيبالنسبة للم .2

 املستخدمة حلصول على اآلثار التعليم املسرور املتنوع لتالميذ.
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ولتالميذ أن نتائج هذه الدراسة ممكن أن تدافعهم لينشطوا وميهرون يف تعليم  .3

 .يف مهارة القراءة اللغة العربية خاصة

نفسها أن تكون نتائج هذه الدراسة حصلت على تصور واضح يف  للكاتبةو .4

اسرتاتيجية طرح العربية وزيادة من املعلوم لتالميذ بعد استخدام  قراءةتعليم ال

 األسئلة.

 أساس التفكريالفصل اخلامس : 

التعليم هو عملية التفاعل بني التالميذ واملدرسني و  املواد يف من املعلوم أن   

 ( و تعليم اللغة العربية هو عملية43: 2015نونو موليونو  . البيئة التعليمية. )احلاج

التفاعل بني املدرسني والتالميذ هبدف تسهيل التالميذ لفهم اللغة العربية مع 

يهدف ذالك التعليم إىل إكتساب علم اللغة واملهارة اللغوية منها االستماع وجماهلا.

 والكالم والقراءة والكتابة.

قارئ يستخدم العمل فكري فومن املهارات اللغوية هي القراءة. القراءة   

من الرسالة اليت نقلها املؤلف، وهذا  اربه السابقة لفهم واكتشاف جوهرأفكاره وجت

ليس حيل رموز اللغة الواردة يف خطوط الكتابة ولكن أيضا يبحث عن ضمن وراء 

مهارات القراءة هي القدرة على إدراك و( 166: 2012الرموز )أمحد فؤاد أفندي، 
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خالل نطقها أو هضمها يف  وفهم حمتوى األشياء املكتوبة )الرموز املكتوبة( من

 .(143: 2013)أجيف هرموان،  القلب

( هو 109: 2012الغرض من القراءة مباقاله نانانج قاسم )على العموم أن   

: 2012. والغرض من القراءة مباقاله عزيز فخرورازي ) االستيعاب وفهم ما يقرأ

صرحية كانت  ( هو قدرة القارئ على املعرفة ونطق رموز الكتابة وفهم معاهنا94

 .أم ضمنية  املتضمن يف النصوص العربية وتطبيق فهمها يف احلياة احلقيقية

قاموس اندونيسي الكبري أن الفهم عملية وطريقة وعمل الفهم و اإلفهام. ويف   

( 97: 2012وكان الفهم يف تعلم القراءة عندعزيز فخررورازي وأيرت حمي الدين )

هيم البسيطة املعجمية والنحوية والبالغية. )ب( تتضمن القدرة على: )أ( فهم املفا

فهم املعنى نظرا إىل القصد واهلدف من املؤلف واستجابة القارئ )ج( التقييم 

أمحد أفندي   قال. احملتوى والشكل، )د( سرعة القراءة بسهولة وفقالظروف

هناك ثالثة عناصر جيب النظر فيها وتطويرها يف تعليم القراءة  ( 168:  2012)

قال بونيامن   .وخاصة يف فهم القراءة هي عناصر من الكلمات واجلمل والفقرات

 س.بلوم إن املؤشرات يف فهم النصوص العربية هي :

 معرفة املفردات املختلفة .1



10 

 

 

 معرفة استخدام املفردات والكلمات .2

 معرفة معنى املفردات .3

 فهم معنى الكلمات .4

 فهم حمتوى القراءة .5

 إستنباط حمتويات القراءة .6

 إن من الكفاءات القراءة مايلي : (131: 2012ل إمام أسراري )وقا 

 القراءة بسرعة و دقة .1

 تعيني معاني املفردات يف السياق .2

 اكتشاف املعلومات الصرحية يف النص .3

 اكتشاف املعلومات الضمنية يف النص .4

 اكتشاف الفكرة األساسية يف النص .5

 اكتشاف الفكرة اإلضافية يف النص .6

 يف النصربط األفكار الضمنية  .7

 استنباط األفكار األساسية .8

 فهم املقروء بالسرعة .9
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 تعليق على القراءة  .10

أن جوانب الفهم تشمل القدرة على  (111:  2012ويضيف أوىل هنى )  

فهم املقروء ببساطة لفهم املعنى الضمين وتعديل عالمات الرتقيم أو املعلومات 

 بسرعة القراءة.

 املؤشرات يف فهم املقروء كما يلي:أن  الكاتبةومن البيان السابق تستنتج   

 فهم املفردات املختلفة .1

 الضمينفهم  املعنى  .2

 إجابة  األسئلة  من نص القراءة .3

 الفكرة الرئيسية يف نص القرءةحتديد  .4

 استنباط القراءة .5

م مادة اللغة العربية هبدف فهم نص القراءة حيتاج إىل تطوير يال شك أن تعل  

املدرسون مثل التطوير يف مكونات التعليم. ومن املكونات التعلم الذي يقوم به 

التعليمية هي االسرتاتيجية يف التعليم. اسرتاتيجية أو أسلوب التعليم هي نشاط 

التعليم الذي جيب أن يقوم به املدرسون والتالميذحتى ميكن حتقيق أهداف التعلم 

( كما 88: 2002فقال فريجنوودغدا )) 1995:  كيمف (بأيسر السبل والنفقات
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طريقة أو أسلوب الذي يقوم به  اسرتاتيجية ( إن84:  2015نقله نونو موليونو )

شخص أو جمموعة من الناس لتحقيق الغرض املقصود واسرتاتيجية طرح األسئلة 

سرتقي مسؤولية التالميذ ملا يتعلمونه عن طريق املتعة من غري ختويف )ميل 

 .(155:  2001سيلبريمان، 

 اليت يستخدمها املدرس يف هذه االسترياتيجية كما يلي : أما اخلطوات

 يقسم املدرس املادة إىل ثالثة موضوعات .أ

 يقسم املدرس التالميذ  إىل ثالثة جمموعات .ب

 يشرح املدرس الصورة التعليمية .ج

ومن املستحسن يشرح املادة على عشرة  املدرس املادة للموضوع األوىليلقي  .د

 .دقائق

اجملموعة األوىل إعداد األسئلة املتعلقة باملادة، ويف الوقت يطلب املدرس من  .ه

 نفسه يطلب من اجملموعتني الثانية والثالثة دراسة املادة )لفتح املالحظة(

اجملموعة )أ( طرح األسئلة على اجملموعة )ب( لإلجابة املدرس  يطلب .و

 .عليها، إذا مل جتيب اجملموعة )ب(، ويتم طرح األسئلة للمجموعة )ج(
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للموضوع األول ، يشرح املدرس املوضوع األسئلة  د االنتهاء من عملية بع .ز

 .الثاني

 )ب(ككاتب السؤال، يف حني أن اجملموعات يطلب املدرس إىل اجملموعة .ح

غري أن اجملموعة  7و  6)أ( و )ج( كمجيب األسئلة. اخلطوات التالية يف منرة 

 األسئلة.)ب ككاتب السؤال واجملموعتني )أ( و )ج( كمجيب 

ستمر املدرس إىل املوضوع الثالث بطريق اجملموعة )ج( ككاتب السؤال ي .ط

 واجملموعتني )أ( و )ب( كمجيب األسئلة.

 يستنبط املدرس األسئلة يف آخر التعليم .ي

 (50:  2010)دايينج آريفني، 

مزايا استرياتيجية طرح األسئلة هي دعوة التالميذ لرتكيزهم على ومن   

م بنشيط يف التعليم لتدريب مسؤوليتهم عن التعليم  الذي يكتسبون القراءة واشرتاكه

من خالل صنع األسئلة واألجوبة من نص القراءة حبيث يقدرون على فهم النص و 

 جيدون الفكرة الرئيسية.

 أساس التفكري يف الرسم البياني كما يلي:  الكاتبةومماسبق بيانه، تصور 
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 ال تستخدم استرياتيحية طرح األسئلة
 تستخدم استرياتيجية طرح األسئلة 

. يستخدم املدرس طريقة احملاضرة1  

. يستمع التالميذ إىل شرح املدرس 2  

. يسأل  التلميذ املادة اليت مل يفهم إىل املدرس.3  

 املادةيشرح املدرس  .1 

 يستمع التالميذ إىل شرح املدرس .2

 يقسم املدرس التالميذ إىل أربعة أقسام .3

 تعليم القراءة
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 الفصل السادس : فرضية البحث

( 84:  2008الفرضية هي إجابة مؤقتة لتحقيق البحث )سوغييونوا  

ذلك، فإن الفرضية هي إجابة مؤقتة على أنه ال يزال يتعني اختبار وباإلضافة إىل 

( ومن ثم حتقيق الفرضية يف هذا البحث 63:  2012احلقيقة، )نانانغ مارتونو، 

 هو :

.  يفعل التالميذ التدريبات من املادة اليت 4

 يتعلموهنا  

  

يصنع كل جمموعة األسئلة واألجوبة لطرحها  .4

 جمموعات أخرى

 يشرف املدرس صنع األسئلة .5

 يستنبط املدرس األسئلة واألجوبة .6

 القدرة على فهم املقروء

 فهم  املفردات  املختلفة يف نصوص العربية .1

 الضمينفهم  املعنى  .2

 إجابة  األسئلة  من نص القراءة .3

 الفكرة الرئيسية يف نص القرءةحتديد  .4

 إستنباط القراءة  .5

 ترقية قدرة التالميذ على فهم املقروء
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الفرضية الصفرية  :  عدم تأثري يف قدرة التالميذ على فهم املقروء باستخدام 

 استرياتيجية طرح األسئلة

تأثري يف قدرة التالميذ على فهم املقروء باستخدام  وجود       :الفرضية املقرتحة

 استرياتيجية طرح األسئلة

 % فالفرضية : 5باملستوى الداللة  

إذا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب من "ت"اجلدولية فالفرضية الصفرية مردودة   

 وهذه تسبب  وجود خمتلفة و إذا كانت  قيمة "ت" احلسابية أصغر من "ت"اجلدولية

 فالفرضية الصفرية مقبولة وهذه التسبب وجود خمتلفة.

 

 

 الفصل السابع : الدراسة املناسبة

 ومن الدراسة املناسبة كما يلي :

غونونج جاتي سونان الرتبية الدينية  قسمطالب  الفطريةعارف بودميان مل .1

استخدام اسرتا تيجية طرح  املوضوع " حتتاإلسالمية احلكومية جاكرتا 

)دراسة جتريبية يف األسئلة يف درس الفقه وأثره يف إجناز التالميذ عليه"
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أن هناك أثر فدل الباحث   املدرسة املتوسطة دار املعارف جاكرتا اجلنوبية(

باستخدام اسرتاتيجية طرح    على إجنازهم يف دراسة الفقهقدرة التالميذ 

يستخدمها الباحث يف هذا البحث هي طريقة  كانت الطريقة اليت .األسئلة

شبه جتريبة. والعينة يف هذا البحث تتكون من ثالثني تلميذا. ونتيجة البحث 

يكون إجناز التالميذ يف دراسة الفقه مرتفعا بنظر إىل نتيجة الفصل التجرييب 

 .73.88أكرب من نتيجة الفصل الضابط  83.5

 حتتيف كلية الرتيية  االندونسية غةقسم تعليم الل طالبة لرمحة ذو الفطرية .2

استخدام اسرتاتيجية طرح األسئلة يف تعليم اللغة االندونسيا مبادة "املوضوع 

)دراسة جتريبية قراءة القصة وأثره يف قدرة التالميذ على تعيني العامل الداخلي 

سيفار دولوك خايل(  1على تالميذ الفصل العاشر مبدرسة الثانوية احلكومية 

 على تعيني العامل الداخليأثر قدرة التالميذ  هناك فيه الكاتبةفدلّت 

كان اجملتمع يف هذا البحث كل التلميذ يف الفصل باسرتاتيجية طرح  األسئلة. 

عدد اجملتمع أقل من مائة فيكون العاشر الذي يتكون من مخسني تلميذا. لذا 

البحث هي يف هذا  الكاتبةالبحث حبثاجمتمعا. والطريقة اليت تستخدمها 

طريقة شبه جتريبة. ونتيجة البحث يف تعيني العامل الداخلي تدل قدرة 
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إىل نتيجة االختبار القبلي  نظربالتالميذ على العامل الداخلي نتيجة إجيابية 

 .٪ 30أصغر من نتيجة البعدي   ٪ 11

"  املوضوع حتتالرتيية  يةالعلوم االجتماعية يف كل قسمطالب حملبو الدين  .3

استخدام اسرتا تيجية طرح األسئلة يف تعليم العلوم االجتماعية لرتقية إجناز 

هذه  أن هناك التطوّر السريع بعد استخدامفيه  فدلّ الباحثالتالميذ عليها. 

التالميذ على تعليم العلوم االجتماعية  ترقيةيشري إىل وجود االسرتاتيجية فهذا 

 أعلى حداألدنى للقيمة. 7.04بنتيجة 

وينطلق من ذلك، هناك طرف أخر خيالف للبحوث السابقة منها البحث  

. والبحث جناز التالميذ يف درس الفقها مركز على الفطريةبودميان األول لسيد 

 .تعيني العامل الداخلي يف القصةمركز على  رمحة ذو الفطرية ةلسيد الثانى

وأما  .جناز التالميذ يف العلوم االجتمائيةا مركز علىحملبو الدين والبحث الثالث 

قراءة وخباصة على فهم فتقدم البحث الذي يركز ويؤكد على تعليم ال الكاتبة

استرياتيجية طرح وطرف أخر يساوى بالبحوث السابقة هو استخدام  .املقروء

األسئلة
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