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 ابب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

يف حياة اإلنسان, فرداي ومجاعيا. االلغة الفردية ىي أداة للتعبَت عن  الغة ىي األداة الرئيسية للتواصل

 1زلتوايت األفكار الداخلية لالخرين. بشكل مجاعي اجتماعيا, اللغة ىي أداة للتفاعل مع بعضنا البعض.

يعترب تعلم اللغة األجنبية عملية معقدة ذات ظواىر معقدة, لذا فليس من ادلستغرب أن تعٍت أشياء 

أحدىا تعلم اللغة العربية, تعلم اللغة العربية ىو عملية تفاعل بُت الطالب وادلعلمُت  2ة ألانس سلتلفُت.سلتلف

 يف عملية تعلم اللغة العربية هبدف تسهل فهم الطالب للغة العربية.

يف تدريس اللغة ابطبع ىناك العديد من ادلشاكل, خاصة يف تعليم اللعة العربية. يف تعلم اللغة 

ة, اليستطيع ادلعلم توفَت التعلم من خالل شرحو, ولكنو حيتاج أيضا إىل استخدام أمثلة أو وسائط العربي

سلتلفة لتسهيل فهم الطالب للغة العربية. كمدرس جيب أن ينتبو أيضا لقدرات الطالب يف تعلم اللغة العربية 

 علم اللغة العربية.ألن لكل طلب قدرات سلتلفة. إىل جانب اىتمام ادلدرس مبشاكل الطالب يف ت

اللغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبية اليت لطادلا درسها أجيال من ادلسلمُت يف العامل. يف 

إندونيسيا, يتم تعلم اللغة يف سن مبكرة, ألن غالبية الناس مسلمون, حيث لديهم القرآن الذي نزل ابللغة 

 3العربية.
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ذه على النحو األمثل من قبل ادلعلم حىت يتمكنن تعلم اللغة العربية ىو نشاط تعليمي يتم تنفي

الطالب من تنفيذ األنشطة التعليمية بشكل صحيح من أجل حتقيق ىدف تعلم اللغة العربية. من أجل 

القيام بتعلم اللغة العربية, حيتاج ادلعلم إىل مراعاة عدة عوامل ألن ىذا حيدد ما إذا كانت عملية التعلم 

ُت العوامل الرئيسية ادلتعلقة بتعليم اللغة لغة ادلتعلمُت والعوامل اخلارجية والعوامل ستكون فعالة أم ال. من ب

 4الداخلية للمتعلمُت وادلتعلمُت كأفراد.

يف تعلم اللغة العربية, الينفصل عن أربع مهارة, وىي : مهارة الكالم, مهارة القراءة, ومهارة 

شيئُت, ومها التعرف على الرموز ادلكتوبة وفهم زلتوايهتا. الكتابة, ومهارة اإلستماع. تعطي مهارات القراءة 

ابلنسبة للطالب اإلندونيسيُت الذين لديهم خلفية إجادة يف قراءة اللغة العربية متثل مشكلة. ألن األجبدية 

 5العربية ذلا التينية سلتلفة. األجبدية العربية ذلا نظامها وخصائصها.

القراء ىي 6علم اللغة العربية وخاصة للطلبة غَت العرب.القراءة من أىم وسائل حتقيق أىداف ت

مهارة اللغوية اليت سيتم حتقيقها يف متابعة اللغة العربية ابإلضافة إىل مهارة االستماع والكالم والكتابة, وىي 

عملية )ذات ىذف زلدد( لتقدمي وتفسَت وتقييم األفكار ادلتعلقة ابلوزن العقلي أوالوعي الكلي للقارئ. 

ءة اللغة العربية نشاط تعليمي يتطلب مشولية وإتقان قواعد اللغة العربية بدون القوامة العربية, أي النحو قرا

والصرف,سيؤدي إىل سوء فهم معٌت زلتوى القراءة. القراءة ىي قدرة تعتمد بشكل كبَت على فهم احملتوى 

 7قان اللغة العربية القويد مثل ضلو وصرف.أو ادلعٌت الذي تتم قراءتو, شلا يعٍت أهنا تعتمد بشكل كبَت على إت
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ىناك مشكالت يف تعليم اللغة العربية, ومها اللغوايت وغَت اللغوايت. اللغوايت )علم الصوت(, 

إتقان القواعد وادلفردات. بينما غَت لغوية وىي ادلعلمُت والطالب واألساليب وادلواد والبيئة سواء يف ادلدارس 

 8أو مساكن الطالب.

ة ادلتوسطة اإلسالمية سنان كاليجاغا تقع يف كليداور. ىذه ادلدرسة حتت رعاية احلكومة و اادلدرس

وزارةالدين. أجرى ادلؤلفون يف ىذه الدرسة حبثا عن معلمة اللغة العربية اليت كانت تعاين من مشاكل يف 

الذين أوضحوا أن التدريس عن بعد لطالب الصف السابع, وبعد إجراء مقا بالت مع مدرسي اللغة العربية 

ىناك العديد من ادلشكالت يف تدريس اللغة العربية يف تعلم عن بعد, وخاصة تعليم مهارات القراءة, ألن 

 الطالب أقل اىتماما. يف تعلم مهارات القراءة. 

وبناء على الشرح أعاله, شعرت الباحثة بضرورة إجراء حبث معمق حول مشاكل ادلدرسُت الذين 

رة القراءة يف التلم عن بعد بسبب ادلشاكل العديدة اليت يوجهها ادلعلمون. من ادلسائل يقومون بتدريس مها

" مشكالت مدرس ادلذكورة اعاله اىتمت الباحثة بدراسة مشاكل ادلدرسُت بتعليم مهارة القراءة ابدلوضوع 

مية سونا   لطالب الصف السربع ابملدرسة املتوسطة اإلسالدريس الشبكة اهررة القااةة  ي  امل التعلم

 " ولونج أجونج كرليجرغر كرليداويا

 مسرئل البحث . ب

الشبكة لطالب الصف السابع ابدلدرسة ادلتوسطة  دريسهارة القراءة يف تالتعلم ادلكيف مدرس  .1

 ؟ تولونج أجونج اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير
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الشبكة لطالب الصف السابع ابدلدرسة  دريسهارة القراءة يف تالتعلم ادلكيف مشكالت مدرس  .2

 ؟تولونج أجونجادلتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير 

الشبكة لطالب الصف السابع ابدلدرسة  دريسهارة القراءة يف تالتعلم ادلكيف حل ادلشكالت مدرس  .3

 ؟تولونج أجونجادلتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير 

 أهداف البحث . ج

بع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية االشبكة لطالب الصف الس دريسهارة القراءة يف تالتعلم ادلمدرس  دلعرفة .1

 تولونج أجونج سوانن كاليجاغا كاليداوير

بع ابدلدرسة االشبكة لطالب الصف الس دريسهارة القراءة يف تالتعلم ادلدلعرفة مشكالت مدرس  .2

 تولونج أجونج رادلتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوي

بع ابدلدرسة االشبكة لطالب الصف الس دريسهارة القراءة يف تالتعلم ادلدلعرفة حل مشكالت مدرس  .3

 تولونج أجونج ادلتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير

 فوائد البحث . د

 وأما ىذا البحث فائداتن فهي الفائدة النظرية و التطبيقية :

 الفرئدة النظاية .1

نتائج ىذا البحث تعطى ادلساعدة إلثراء خزانة العلوم يف إندونيسي, وحصوصا يف تعليم أن تكون 

 اللغة العربية.

 الفرئدة التطبيقية .2
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للمؤسسة, ادلدرسة التوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليباتور واجلامعة اإلسالمية احلكومية  . أ

 وخاصة يف تعليم اللغة العربية. تولونج أجونج, وترجى نتائج ىذا البحث لزايدة خزانة العلوم 

للمدرسُت, ميكن استخدام نتائج البحث كجهل عند مواجهة مشاكل يف التدريس, وحصوصا يف  . ب

 تعليم اللغة العربية

 للطالب, ميكن استخدام ىذا البحث كمرجع حىت يتمكن الطالب من إجراء التعلم بشكل جيد . ج

 تدريس الحقاللباحثُت, ميكن ذلذا البحث اشتخدام الدروس عند ال . د

  وضيح املصطلحرت . ه

من أجل جتنب سوء الفهم حول ادلوضوع ىذه الدراسة, مث يقوم البا حث بتنقيحو من خالل تقدمي 

 توضيح ادلصطلحات :

 من النرحية املفرهيمية   .1

 مشكالت . أ

شلا يعٍت مشكلة أو مشكلة.  "problematic"من اللغة اإلصلليزية أي  مشكالتأييت 

اإلشكالية ىي فجوة  9بينما يف القاموس اإلندونيسي, تعٍت ادلشكلة شيئا مل يتم حلو, شلا يسبب مشاكل.

 10بُت التوقعات والواقع واليت من ادلتوقع حلها أو قد تكون ىناك حاجة إليها.

داد ظروف الطالب, مشكالت يف تنفيذ التعلم اليت يعاين منها ادلعلمون ىي مشاكل يف : إع

وتعزيز ادلواقف اإلجيابية جتاه أنشطة القراءة, وتقدمي أىداف التعلم, وتقدمي ادلواد التعليمية, واستخدام 

االسًتاتيجيات النشطة, واستخدام الوسائط, ونقل أنشطة التعلم الرئيسية, وتنفيذ قراءة متابعة, واختتام 
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ون صعوبة يف استخدام عناصر االختبار وفقا لذلك, جيد التعلم, وتنظيم الوقت ادلناسب, يواجو ادلعلم

 11ادلعلم صعوبة يف جعل الطفل قادرا على القراءة جيدا.

 مهارة القراءة . ب

يعد مهارة القراءة أحد ادلهارات اللغوية اليت ال تقتصر على نطق احلروف أو الكلمات 

ميكن للقرئ أن يفهم القراءة  12فحسب, بل إهنا مهارة تتضمن رلموعة متنوعة من أعمال العقل والعقل.

جيدا إذا وصلت إىل عدة مؤشرات موجودة. ىذه ادلؤشرات ىي القراء القادرين على قراءة النص العريب 

ابلقراءة الصحيحة, وقادرين على فهم القراءة بشكل صحيح, وقادرين على ترمجة الكالم بشكل 

 13صحيح, وقادرين على إعادة كتابتة بلغتهم اخلصة.

لقراءة ىي مهارات أساسية للطالب جيب عليهم إتقاهنا من أجل ادلشاركة يف مجيع مهارة ا

مهارة القراءة ىي مهارات تقبل اللغة ادلكتوبة, والقراءة كنشاط 14األنشطة يف العملية التعليم والتعلم.

فيذىا واستخدامها تفاعلي الختيار ادلعٌت وفهمو أو ادلعٌت الوارد يف اللغة ادلكتوبة. ادلامباكا كعملية يتم تن

من قبل القراء للحصول على الرسالة يريد الكاتب أن ينقل عرب وسائل اإلعالم الكلمات / اللغة 

 15ادلكتوبة.

 تعليم الشبكة . ج
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تعليم الشبكة ىو تعليم رمسي يعتمد على ادلؤسسات اليت يوجد فيها الطالب وادلدرسون يف 

بط االثنُت وادلوارد ادلختلفة ادلطلوبة فيهما. التعلم مواقع منفصلة حبيث يتطلب نظام اتصاالت تفاعليا لر 

عرب اإلنًتنت ىو جزء من التعليم الشبكة الذي جيمع بشكل خاص بُت التكنولوجيا اإللكًتونية 

 16والتكنولوجيا القائمة على اإلنًتنت.

تعلم الشبكة ىو نظام تعليمي يتم تنفيذه ليس وجها لوجو, ولكن ابستخدام الوسائط اليت 

 17ن أن تساعد يف عملية التدريس والتعلم اليت يتم تنفيذىا على الرغم من أهنا بعيدة.ميك

 من النرحية عملير .2

 الشبكة  دريسهارة القراءة يف تالتعلم ادلمدرس  مشكالت . أ

الشبكة  لطالب الصف السابع  دريسهارة القراءة يف تالتعلم ادلوأما ىذا "مشكالت مدرس 

" فهو ان يعرف مشكالت مدرس تولونج أجونج ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوانن كاليجاغا كاليداوير

مهارة القراءة يف تعليم الشبكة إىل مدرس اللغة العربية للصف السابع. لذلك أجرى الباحثون حبثا جول 

 مشكلة ادلعلمُت يف تدريس مهارة القراءة.

دائما مشكلة يف تعليم مهارة القراءة يف تعليم الشبكة, ىناك دائما ما يسمى مشكلة, ىناك 

خاصة يف تعلم اللغة العربية يف مهارة القراءة اليت تتم الشبكة. تكمن ادلشكلة أيضا يف عدم وجود عملية 

اءة ىي تعليم وتعلم جيدة بُت الطالب وادلعلمُت. ولكن ميكن حل ادلشكلة بشكل صحيح. مهارة القر 

مهارة يف اللغة العربية, حيث يتعلم الطالب اللغة العربية ويتعلمون أيضا مهارة القراءة. ومن ادلؤكد أن 

تعلم مهارة القراءة ليس من السهل على كل طالب تعلمو. إىل جانب صعوبة قراءة النص العريب, من 
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ىناك تعليمات من الرؤساء, عادة  الصعب أيضا معرفة معٌت القراءة. يتم تنفيذ تعلم الشبكة عندما يكون

ألنو ال يسمح ابلتعلم ادلباشر, يف ىذه الدراسة سيتم شرح تعلم الشبكة ىو تعلم ليس مطلواب من قبل 

 ادلعلمُت أو الطالب ألن تعلم الشبكة الميكنهم التعلم بشكل جيد.

  ا يب البحث . و

 ادلؤلف. ترتيب البحث حيت يتمكن القراء من فهم البحث العلمي الذي قام بو

: خلفية البحث, مسائل البحث, أىداف البحث, فوائد البحث, توضيح  البرب األول .1

 ادلصطلحات, ترتيب البحث.

 : يتكون من النظرية والتفسَت مشكالت التعليم و حبوث السابقة. البرب الثرين .2

: منهج البحث : وصف البحث, مكان البحث, وحضور البحث, ومصادر  البرب الثرلث .3

 طريقة مجع احلقائق وأدواهتا, وحتليل احلقائق, وتفتيش صحة احلقائق و مراحل البحث.البحث, و 

: نتائج البحث حيث تشتمل : اللمحة عن ادلدرسة التوسطة اإلسالمية سنان   البرب الابع .4

 .كاليجاغا كاليدوير, و عرضنتائج البحث, وحتليل نتائج البحث

 واالقًتاحات. : خامتة حيث حتتوي على اخلالصة البرب اخلرمس .5


