
1 
 

 الباب األول

 مةمقد

ب األول على خلفية البحث، مسائل البحث وأىداف حيتوي ىذا البا

البحث وحدود البحث وفوائد البحث وتوضيح ادلصطلحات والبحوث السابقة 

 وترتيب البحث.

 خلفية البحث .أ 

اللغة رلموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معُت واليت يتعارف أفراد 

ق االتصال بُت بعضهم رلتمع ذي ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل حتقي

اللغة أساسا صوتية فلقد تكلم اإلنسان اللغة قبل أن يكتبها. كما أن  1وبعض.

مل الطفل يتكلم اللغة قبل أن يستطيع كتابتها. كما أن كثَتا من الناس يف العا

يتكلمون لغة ما دون أن يستطيعوا كتابتها.  فاللغة أساسا نشاط شفوي أو كالم 

 2.وما الكتابة إال دتثيل جزئي للكالم

الم واإلستماع والقراءة ىي مهارة الك أربع مهارات لغويةيف اللغة العربية 

والكتابة. فالقراءة بعض من عملّية التعليم ادلهّمة، ألن ابلقراءة حنن نستطيع أن نقرأ 
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ونفهم ما اليت كتب ادلؤلف يف كتابتو وفهم القرآن والكتب الدينية وغَتىا. وبعملية 

ال هللا القراءة حنن نستطيع أن ننال العلوم اجلديدة النافعة وما مل نعلم عنها. كما ق

: تعاىل يف كتابو الكرمي                          

                                   .3
والقراءة  

4تعريف وفهم ما ادلكتوب )الرموز ادلكتوبة( بتلّفظ وىضمها يف القلب.قدرة على ال
 

القراءة ىي عملية صعبة جدا )أي قراءة الكتب أو النصوص بال حركة فيها( 

هبا. أّما أنواع القراءة ىي القراءة اجلهرية، القراءة الصامتة، للتالميذ غَت الناطقُت 

5.القراءة السريعة، القراءة اإلستمتاعية والقراءة التحليلية
ومن حيث األداء والشكل  

  6تنقسم إىل قراءة صامتة وقراءة جهرية. العام

هي قراءة ابللفظ أو بتعبَت الرموز ادلكتوبة يف صيغة فأما القراءة اجلهرية 

والقراءة اجلهرية موقع ىام يف أي برانمج لتعليم  7.ادلقروءة الكلمات أو اجلملة

مهارات اللغة، وتستمد القراءة اجلهرية ىذه األمهية من أمهية موقعها يف حياة 
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مثل قراءة األخبار أو التعليمات أو زلاضر  8مع.اإلنسان ونشاطتو يف اجملت

 9.اجللسات أو الشعر أو القراءة يف الراديو والتلفزيون

الكتب أو النصوص العربية البد ذلم أن  واويفهم التالميذ وقبل أن يقرأ 

يفهموا القواعد أواال. ألن القواعد علم أساس يف تدريس اللغة العربية وبعلم 

القواعد يفهمون زلل الكلمة يف اجلملة وإعراهبا. وكفاءة قراءة اللغة العربية تعتمد 

فهم ادلعٌت أو ترمجة ما ادلقروءة. وهبذا ادلعٌت أهنا تعتمد جدا على إتقان جدا على 

. من أجل يةوالصرف يةالنحو على القواعد القواعد أو قواعد اللغة العربية اليت تشمل 

ذلك، ادلهارة القراءة يف اللغة العربية بعد الفهم، ليست القراءة للفهم. أي، يفهم 

        10ميكن القراءة بصحيح.قواعد اللغة العربية أوال، مث 

تنبغي  ولذلك، تعليم القراءة حيتاج إىل احلصول على إىتمام جاّد، وال 

زلاضرة القراءة منظورة كوسيلة للوصول لعملية الكالم والكتابة فقط. ىدف تعليم 

من أجل ذلك، على ادلدرس أن  قراءة التالميذ. القراءة، كما عرفنا ىو ينمي مهارة

وليجعل ادلدرس  11يوقن عملية تعليم القراءة أن تكون خربة مسرورة للتالميذ.

                                                           
، )مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى معهد اللغة ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىرشدى أمحد طعيمة،  8
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التالميذ ادلسرورين خربهتم يف عملية التعليم والتعلم فيحتاج إىل الطريقة ادلناسبة 

لية التعليم. ليوّصل ادلادة الدراسية لتالميذه. والطريقة ىي شيء مهمة جدا يف عم

ألهنا دتكن أن تسّهل تطبيق الوسيلة الّدراسية وتتحّقق هبا األغراض الدراسية 

كانت الطرق ادلختلفة لتعليم اللغة، منها ىي طريقة القواعد والًتمجة،   12جيدا.

الطريقة ادلباشرة، الطريقة السمعية الشفوية، الطريقة االنتقائية، طريقة التدريبات، 

 ستخدم يف الدراسة اللغة العربية.طريقة تالريقة القراءة وغَتىا. وكل ط

كما نقل أ.د. و  13هي طريقة مركبة من عناصر الطرق.فأما الطريقة االنتقائية 

 Richards, Platt and Weberوبالتت وويبَت  ينري غونتور اتريغان، قال رجياردسى

أحياان دلمارسة استخدامة ادلمّيزات عن  ريقة االنتقائية ىي مصطلحة مستخدمةالط

ونبعت فلسفة ىذه الطريقة من األسباب التالية:  14الطريقة ادلختلفة يف تعليم اللغة.

لكل طريقة زلاسنها اليت تفيد يف تدريس اللغة، وال توجد طريقة مثالية ختلو من 
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العيوب، وطرائق التدريس تتكامل فيما بينها وال تتعارض، وليست ىناك طريقة 

 15والربامج.تناسب جلميع األىداف والطالب وادلدرسُت 

ىي إحدى من ادلشكالت اليت  ادلختلفة خلفية التدريسميلك التالميذ 

د يف ادلدرسة ادلتوسطة، فيها تواجو يف تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة كما توج

 صدروا من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية وادلدرسة اإلبتدائية غَت اإلسالمية.تالميذ 

اختالف تلك خلفية التدريس تسبب معرفات التالميذ على اللغة العربية تكون 

     16متخالفة.

الثانوية اإلسالمية  ادلدرسة اللغة العربية يف تشعر أيضا دلدرسي الظاىرةىذه 

يف ىذه ادلدرسة  ونادلدرس ونلكن ميلكو  .أجونجتولونج  (MAN 1) 1احلكومية 

 منها ىذه ادلدرسة ذلا مزااييف و  الطريقة االنتقائية.ىذه ابستخدام  ظاىرةحل ىذه ال

ىي مدرسة  األوىل، :اليت تسبب للباحث يريد أن يبحث يف ىذه ادلدرسة منها

ليم اللغة العربية اىتماما  هتتم بتع ، والثانية،أوىل يف تولونج أجونج ابعتماد " أ "

 كبَتا دليل على ذلك كانت أنشطة التعليم اإلضافية دلن يريد ابدلشاركة، والثالثة،

                                                           
، )سورااباي: اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن ، ادلدخل إىل طرق تدريس العربية لالندونيسيُتآخروندمحم طاىر و  15
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16

Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Bahasa Arab: Konsep dan Implementasinya, 

(Yogyakarta: Ombak, 2016), h. 66.  



6 
 

 ونيفرّق نالذي يف التعلم بتكاراتاالو  قدراتال نو ميلك يف ىذه ادلدرسة ونادلدرس

  .وادلدرسُت اآلخرين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف تولونج أجونج همبين

ئية لتطوير مهارة تطبيق الطريقة االنتقاادلوضوع عن ختار الباحث ىذا ا قدو 

يف احلقيقة طريقة ادلعلم اخلاصة اليت االنتقائية  الطريقة بسبب أن القراءة اجلهرية

خباصة لتنمية  17.اليت يشعر أهنا فعالة يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى

اليت تلزم  القراءة اجلهرية عملية مهمة حلياة التالميذألن  مهارة القراءة اجلهرية

النصوص العربية بداية من ىذه العملية القراءة  ويفهموا وا، ميكنون أن يقرأتنميتها

ملية ميكن للمدرس أن يصححها إذا أخطأوا من انحية النطق وهبذه الع اجلهرية

  .والتنغيم والقطع الكلمات أو اجلمل والقواعد العريبة وإعراهبا

الطريقة االنتقائية تطبيق عن عملية  يعرف يريد الباحث أن ومن أجل ذلك،

ادلوضوع "تطبيق الطريقة االنتقائية  على  ادلدرسة فيحصل  البحث العلمي يف ىذه

تطوير مهارة القراءة اجلهرية للتالميذ يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية ل

للعام الدراسي  تولونج أجونج يف ادلستوى األول (MAN 1) 1اإلسالمية احلكومية 

 م".2017-2018

                                                           
معة ، )مكة ادلكرمة: جاطرق تدريسو-مدخلو-تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى: أسسوزلمود كامل الناقة،  17

 .107 (، ص.1985اللغة العربية وحدة البحوث وادلناىج،  أم القرى معهد
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 مسائل البحث .ب 

كيف عملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطوير مهارة القراءة اجلهرية للتالميذ  .1

 (MAN 1) 1الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف

 م؟2018-2017للعام الدراسي  تولونج أجونج يف ادلستوى األول

الطريقة االنتقائية تطبيق ما ادلشكالت وحّلها يف عملية تعليم القراءة اجلهرية ب .2

 1ية احلكومية للتالميذ يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالم

(MAN 1) 2017للعام الدراسي  تولونج أجونج يف ادلستوى األول-

 م؟2018

 أهداف البحث .ج 

دلعرفة عملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطوير مهارة القراءة اجلهرية للتالميذ  .1

( MAN 1) 1يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 م.2018-2017للعام الدراسي  ادلستوى األول تولونج أجونج يف

الطريقة تطبيق دلعرفة ادلشكالت وحّلها يف عملية تعليم القراءة اجلهرية ب .2

االنتقائية للتالميذ يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

للعام الدراسي  تولونج أجونج يف ادلستوى األول (MAN 1) 1احلكومية 

 م.2017-2018
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 حدود البحث .د 

تطبيق الطريقة االنتقائية لتطوير  العلمي يف ىذا البحث باحثحّدد القد 

يف  (XI-MIA-2)مهارة القراءة اجلهرية خاصة للتالميذ يف الصف احلادي عشر 

 تولونج أجونج يف ادلستوى األول( MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 م.2018-2017 للعام الدراسي

 فوائد البحث .ه 

بعد أداء البحث يرجو الباحث الفوائد. أما ىذا البحث فائداتن فهما 

 الفائدة النظرية والفائدة التطبيقية كما يلي:

  الفائدة النظرية .1

أ(   أن تكون نتائج ىذا البحث مزيدة للخزانة العلمية إبندونيسيا، وخباصة  

 يف تعليم اللغة العربية.

ن تكون نتائج ىذا البحث مرجعة جديدة يف مكتبة اجلامعة ب(  أ

 اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.

 الفائدة التطبيقية  .2

أ(  للباحث، أن تكون نتائج ىذا البحث مزيدة دلعفرة الباحث لتطوير  

 مهارة القراءة اجلهرية يف تدريس اللغة العربية ابلطريقة االنتقائية. 
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سهّل نتائج ىذا البحث التالميذ يف تعليم القراءة اجلهرية ب(  للتالميذ، أن ت

 ابلطريقة االنتقائية.

اللغة العربية  ج(  للمدرسُت، أن تكون نتائج ىذا البحث مرجعة ألداء تعليم

تعليم مهارة القراءة اجلهرية. ويعطي ىذا البحث ادلعلومات خباصة يف 

 ية.لتطوير مهارة القراءة اجلهرية ابلطريقة االنتقائ

د(  للباحثُت اآلخرين يف ادلستقبل، أن تكون نتائج ىذا البحث مرجعة 

لبحوثهم ومزيدة معريفتهم ومعلومات مهّمة جدا لتنمية تعليم اللغة 

 العربية.

 توضيح املصطلحات .و 

إلجتناب عن خطاء الفهم ادلوضوع يف ىذا البحث العلمي فينبغي الباحث 

 ما يلي:كأن يوّضح توضيح ادلصطلحات  

 التوضيح النظري .1

ارية مبعٍت مرّكب عن عناصر طريقة االنتقائية: مسيت بطريقة اخليأ(  ال 

  18.قالطر 
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Hamid, Metode dan Strategi…, h. 62. 
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القراءة اجلهرية: قراءة ابللفظ أو بتعبَت الرموز ادلكتوبة يف صيغة مهارة  ب(  

   19.الكلمات أو اجلملة ادلقروءة

 يالتوضيح العمل .2

"تطبيق الطريقة  توضيح ادلصطلحات السابقة، أن مقصود ادلوضوع

االنتقائية لتطوير مهارة القراءة اجلهرية للتالميذ يف الصف احلادي عشر يف 

تولونج أجونج يف ادلستوى  (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

م". ليعرف الباحث عن عملية تطبيق 2018-2017للعام الدراسي  ألولا

الطريقة االنتقائية وادلشكالت وحّلها يف تعليم القراءة اجلهرية. ويسعى ىذا 

البحث دلصدر تطوير تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

مية  تولونج تولونج أجونج واجلامعة اإلسالمية احلكو  (MAN 1) 1احلكومية 

 أجونج وادلؤّسسة الًتوبّية األخرى.
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 البحوث السابقة .ز 

 إن البحوث اليت وجدت عن ىذا ادلوضوع فيما يلي:

حتت ادلوضوع "ترقية مهارة الكالم اللغة  البحث الذي كتبتو عزة النساء .1

العربية ابلطريقة االنتقائية يف اللعب"ختمُت زميلك احلق" على تالميذ الصف 

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   2-العشر العلوم الطبيعية احلادي

ن الدور األول يف معّدل النتائج مكندال".  كانت نتائج من ىذا البحث أّن 

ترقية إىل   الدور األول يف اإلتقاء الثاي% مث يف 70،84ىو  اإللتقاء األول

% مث  80،03ىو   الدور الثاي يف اإللتقاء األول % وبعده من 74،59

%. استخدام الطريقة  86،84ترقية إىل  الدور األول يف اإللتقاء الثاي يف

االنتقائية يف اللعب "ختمُت زميلك احلق" لًتقية مهارة الكالم اللغة العربية  

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  2-يف الصف احلادي عشر العلوم الطبيعية

التالميذ يف طول عملية البحث احلكومية كندال أتكيد بًتقية نتائج تعليم 

 20.%14،75من الدور األول إىل الثاي 
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حتت ادلوضوع "دور تطبيق الطريقة االنتقائية يف  تو عزيتالبحث الذي كتب .2

تنمية مهارة الكالم لدي طالب ادلدرسة الثانوية اإلصطفائية النهضية 

دور تطبيق ابيورف أكينج بكالوجنان". كانت نتائج من ىذا البحث أّن 

تقائية يف تنمية مهارة الكالم طالب ادلدرسة الثانوية اإلصطفائية الطريقة االن

النهضية ابيورف أكينج بكالوجنان كالتلي: قدرة الطريقة االنتقائية على ترقية 

مهارة كالم الطالب، ألن يف الطريقة االنتقائية استخدام ادلدرس اللغة العربية 

. وجود دافعية الطالب يف دائما حىت يهّيج  الطالب ليستخدموا اللغة العربية

تعليم اللغة العربية، وىذا أمر مهم يف عملية التعليم خصوصا يف تنمية مهارة 

الكالم. تسهل الطريقة االنتقائية الطالب يف خفظ احملادثة، ألن الطالب 

 21.يستمعون ادلدرس ابللغة العربية دائما

حتت ادلوضوع "أتثَت الطريقة االنتقائية على  البحث الذي كتبو زين العابدين .3

يف ادلدرسة  1لعاشر العلوم اإلجتماعية ميول تعليم اللغة العربية يف الصف ا

م".  2015-2014الثانوية اإلسالمية احلكومية مباالنج للعام الدراسي 

كانت نتائج ىذا البحث أّن دّلت نتائج البحث  أهّنا تكون أتثَت موجب 

                                                           
لدي طالب ادلدرسة الثانوية اإلصطفائية النهضية ابيورف  دور تطبيق الطريقة االنتقائية يف تنمية مهارة الكالمزيت، 21
 م(.2016 البحث العلمي.غ.م،  ، )بكالوجنان: اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكالوجنان،أكينج بكالوجنان
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الطريقة االنتقائية على ميول تعليم التالميذ يف الصف العاشر العلوم 

ثانوية اإلسالمية احلكومية مباالنج للعام الدراسي يف ادلدرسة ال 1اإلجتماعية 

 22م.2014-2015

حتت ادلوضوع "الطريقة االنتقائية يف تعليم  البحث الذي كتبتو أطع فطرية .4

اإلنشاء يف الفصل إحدى عشر مبدرسة "إحسنية" العالية جومبانغ )دراسة 

وصفية(". كانت نتائج ىذا البحث أنّو كان تطبيق الطريقة االنتقائية يف 

أثناء عملية تعليم، يعٍت:  تعليم اإلنشاء و ىي تظهر يف العمليات الفنية

التمهيد ابحملاضرة، يشرح القواعد ابلطريقة اإلستقرائية واأللعاب الًتبوية 

 23والتدريبات شبو االتصالية، وابدلسرحية.

الرسوم اذلزلية  يف  حتت ادلوضوع "استنفاع وسيلة ةالبحث الذي كتبتو أنيس .5

 ب-ترقية مهارة القراءة اجلهرية بتكّلم العربية على تالميذ الصف الثامن

اروجنربينج مباالنج للعام ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية السلفية كاراجنتنجاه و 

كانت نتائج ىذا البحث أّن سلوك موجب    م".2011-2010الدراسي 

                                                           
22

Zaenal Abidin, Pengaruh Metode Eklektik terhadap Minat Belajar Bahasa Arab Siswa 

Kelas X IPS I di MAN Pemalang Tahun Ajaran 2014-2015, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 

Skripsi Tidak Diterbitkan,  2015).   
الطريقة االنتقائية يف تعليم اإلنشاء يف الفصل إحدى عشر مبدرسة "إحسنية" العالية جومبانغ )دراسة أطع فطرية، 23

 م(.2012 البحث العلمي.غ.م،  : جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية،، )سوراابايوصفية(
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ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية السلفية كاراجنتنجاه  ب-تالميذ الصف الثامن

. ىذا احلال يظهر م ترقية2011-2010لعام الدراسي واروجنربينج مباالنج ل

اء والتوثيق. قيمة ادلعّدل اإلستفت تبار ادلالحظة، ادلقابلة،من نتائج غَت إخ

سلوك موجب  ميول ودوافع التالميذ، منظورا منمزية ادلالحظة تظهر 

التالميذ ادلرّق من الدور األول إىل الثاي. من نتائج مقابلة التالميذ تكون 

ترقية ميول ودوافع التالميذ على تعليم القراءة اجلهرية اللغة العربية ابستخدام 

اء أيضا تكون ترقية ميول ودوافع اذلزلية. ومن نتائج اإلستفت لرسوموسائل ا

التالميذ منظورا من إىتمامهم  على تعليم القراءة اجلهرية ابستخدام وسائل 

 24.الرسوم اذلزلية

 

 

 

 

 

                                                           
24

Anisah, Pemanfaatan Media Komik dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Nyaring Berbahasa Arab pada Siswa Kelas VIII B MTs. Salafiyah Karangtengah Warungpring-

Pemalang Tahun Ajaran 2010-2011, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, Skripsi Tidak 

Diterbitkan,  2011). 
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كتب الباحث ىيكل مقارنة البحوث فقد  ، ةلتسهيل القارئ يف القراء

 لي:كما ي  1.1السابقة يف اجلدول 

 رنة البحوث الّسابقةهيكل مقا

أمساء الباحثني  منرة
 ومواضيع حبثوثهم

 نتائج البحث مسائل البحث

عزة النساء، "ترقية  1
مهارة الكالم اللغة 

العربية ابلطريقة 
االنتقائية يف 

اللعب"ختمُت 
زميلك احلق" على 

تالميذ الصف 
احلادي عشر 
 2-العلوم الطبيعية

ادلدرسة الثانوية 
  اإلسالمية احلكومية

 كندال".  

كيف تطبيق يف  (1
اللعب "ختمُت 
زميلك احلق" 

ابلطريقة االنتقائية 
 يف عملية التعليم؟

كيف ترقية مهارة  (2
الكالم لدي التالميذ 

يف الصف احلادي 
عشر العلوم 

ادلدرسة  2-الطبيعية
الثانوية اإلسالمية 

احلكومية كندال بعد 
اللعب "ختمُت 
زميلك احلق" 

 ؟ابلطريقة االنتقائية
كيف تغيَت السلوك،  (3

ادليل واستجابة 
التالميذ بعد تطبيق 

اللعب "ختمُت 
زميلك احلق" 

 ابلطريقة االنتقائية؟

الطريقة االنتقائية يف اللعب "ختمُت زميلك احلق"  (1
ىي الطريقة السمعية الشفوية والطريقة االتصالية 
بوسيلة البطاقة ادلفردات والبطاقة الزميلة. البطاقة 

ت حتتوي على ادلفردات اللغة العربية اليت ادلفردا
جعلت يف اللغز ابإلشارة ادلناسبة ابلبطاقة ادلفردات 

اليت قد أعطيت للمدرس. والبطاقة الزميلة حتتوي 
على ادلسألة، اإلجابة والًتمجة اليت يلعب هبا 

 التالميذ ويوافقوا على اإلجابة ادلناسبة بزميلهم.
ول يف اإللتقاء األوىل ىو معّدل النتائج من الدور األ (2

  الدور األول يف اإلتقاء الثاي% مث يف 70،84
الدور الثاي يف  % وبعده من 74،59ترقية إىل 

الدور األول  % مث يف 80،03ىو   اإللتقاء األول
%. استخدام  86،84ترقية إىل  يف اإللتقاء الثاي

الطريقة االنتقائية يف اللعب "ختمُت زميلك احلق" 
مهارة الكالم اللغة العربية  يف الصف احلادي  لًتقية

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  2-عشر العلوم الطبيعية
احلكومية كندال أتكيد بًتقية نتائج تعليم التالميذ 
يف طول عملية البحث من الدور األول إىل الثاي 

14،75.% 
يف طول عملية البحث كان تغيَت سلوك التالميذ   (3

جب، ادليل واالستجابة أتكيدان بكثَت إىل الوجو ادلو 
 من التالميذ حيبون هبذا اللعب.        
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عزيت، "دور تطبيق  2
الطريقة االنتقائية 

يف تنمية مهارة 
الكالم لدي 

طالب ادلدرسة 
الثانوية اإلصطفائية 

النهضية ابيورف 
 أكينج بكالوجنان".

كيف تطبيق الطريقة  (1
االنتقائية  يف تنمية 

م طالب مهارة الكال
ادلدرسة الثانوية 

اإلصطفائية النهضية 
ابيورف أكينج 

 بكالوجنان؟
ما ىو دور تطبيق  (2

الطريقة االنتقائية  يف 
تنمية مهارة الكالم 

طالب ادلدرسة 
الثانوية اإلصطفائية 

النهضية ابيورف 
 أكينج بكالوجنان؟

تطبيق  الطريقة االنتقائية يف تنمية مهارة الكالم  (1
ة الثانوية اإلصطفائية النهضية ابيورف طالب ادلدرس

أكينج بكالوجنان تكون جّيدة. والدليل على ذلك 
أن خطوات مدرس اللغة العربية  عند تطبيق 
الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية كانت 

 متوافق ابألسس النظرية نفسها.
دور تطبيق الطريقة االنتقائية يف تنمية مهارة الكالم  (2

دلدرسة الثانوية اإلصطفائية النهضية ابيورف طالب ا
 أكينج بكالوجنان كالتلي:

أ( قدرة الطريقة االنتقائية على ترقية مهارة كالم 
الطالب، ألن يف الطريقة االنتقائية استخدام 

ادلدرس اللغة العربية دائما حىت يهّيج  الطالب 
 ليستخدموا اللغة العربية. 

م اللغة العربية، ب( وجود دافعية الطالب يف تعلي
وىذا أمر مهم يف عملية التعليم خصوصا يف تنمية 

 مهارة الكالم.
ج( تسهل الطريقة االنتقائية الطالب يف خفظ 
احملادثة، ألن الطالب يستمعون ادلدرس ابللغة 

 العربية دائما. 
زين العابدين،  3

"أتثَت الطريقة 
االنتقائية على 

ميول تعليم اللغة 
العربية يف الصف 

العاشر العلوم 
يف  1اإلجتماعية 

ادلدرسة الثانوية 
اإلسالمية احلكومية 

مباالنج للعام 
-2014الدراسي 

كيف تطبيق الطريقة  (1
االنتقائية على تعليم 

اللغة العربية يف 
الصف العاشر العلوم 

يف  1اإلجتماعية 
ادلدرسة الثانوية 

اإلسالمية احلكومية 
مباالنج للعام 

-2014الدراسي 
 م؟2015

كيف ميول تعليم  (2

تطبيق الطريقة االنتقائية يف الصف العاشر العلوم  (1
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  1اإلجتماعية 

م  2015-2014احلكومية مباالنج للعام الدراسي 
داخل يف الطبقة اجليدة. الدليل على ذلك مبعّدل 

. ىذه القيمة وقعت يف الفاصلة 53،16القيمة 
 21،62 (prosentase)ابلنسبة  ادلثوية  52-54
.% 

ميول التعليم  يف الصف العاشر العلوم اإلجتماعية  (2
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مباالنج  1

م  داخل يف الطبقة 2015-2014للعام الدراسي 
 rata-rata) اجليدة. الدليل على ذلك مبعّدل القيمة 
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اللغة العربية يف   م.2015
الصف العاشر العلوم 

يف  1اإلجتماعية 
ادلدرسة الثانوية 

اإلسالمية احلكومية 
مباالنج للعام 

-2014الدراسي 
 م؟2015

كيف أتثَت تطبيق  (3
الطريقة االنتقائية 
على ميول تعليم 
اللغة العربية يف 

الصف العاشر العلوم 
يف  1اإلجتماعية 

درسة الثانوية ادل
اإلسالمية احلكومية 

مباالنج للعام 
-2014الدراسي 
 م؟2015

nilai) 52،27 ىذه القيمة وقعت يف الفاصلة .
(interval) 52-54  2،70ابلنسبة  ادلثوية .% 

دّلت نتائج البحث  أهّنا تكون أتثَت موجب الطريقة  (3
االنتقائية على ميول تعليم التالميذ يف الصف 

يف ادلدرسة الثانوية  1العاشر العلوم اإلجتماعية 
االنج للعام الدراسي اإلسالمية احلكومية مب

م. الدليل على ذلك ابألسس 2014-2015
على احلساابت اإلحصائية ابستخدام الرمز ارتباط 

  (product moment correlation )ضرب العزوم 

 ممّا حصل على:
  0،325% = 5على درجة األمهية rt أ(      

   0،418% = 1على درجة األمهية   rtب( 
rxy  =0375539. (rxy > rt)    خَت على درجة األمهية
%. ابلدليل على ذلك فالفرضية 1% و  5

 ادلتقّدمة مقبولة.

أطع فطرية،  4
"الطريقة االنتقائية 
يف تعليم اإلنشاء 

يف الفصل إحدى 
عشر مبدرسة 

"إحسنية" العالية 
جومبانغ )دراسة 

 وصفية(".

كيف تعليم اإلنشاء  (1
ابستخدام الطريقة 

االنتقائية يف الفصل 
حدى عشر مبدرسة إ

"إحسنية" العالية 
 جومبانغ؟

كيف نتيجة  (2
الطالب يف تعليم 

اإلنشاء ابستخدام 
الطريقة االنتقائية يف 
الفصل إحدى عشر 

كان تطبيق الطريقة االنتقائية يف تعليم اإلنشاء و  (1
ىي تظهر يف العمليات الفنية أثناء عملية تعليم، 
يعٍت: التمهيد ابحملاضرة، يشرح القواعد ابلطريقة 

اإلستقرائية واأللعاب الًتبوية والتدريبات شبو 
 االتصالية، وابدلسرحية.

اء ىي جيد جدا. كانت قدرة الطالب يف اإلنش (2
ألن معظم الطالب حيصلون النتيجة اليت ال تقل 

طالبا وىي  39بتقدير جيد جدا، تعٍت  80من 
 % من الطالب. 50،6

خدام الطريقة ادلشكلة يف تعليم اإلنشاء ابست ما يف (3
ىناك مشكلة تتعلق بتطوير أفكار  اإلنتقائية. لكن 
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مبدرسة "إحسنية" 
 العالية جومبانغ؟

ما مشكالت تعليم  (3
اإلنشاء ابستخدام 

الطريقة االنتقائية يف 
الفصل إحدى عشر 

مبدرسة "إحسنية" 
مبانغ العالية جو 

 وعالجها؟ 

 الطالب يف كتابة اإلنشاء.  

فاع أنيسة، "استن 5
الرسوم  وسيلة

اذلزلية  يف ترقية 
مهارة القراءة 
اجلهرية بتكّلم 

العربية على تالميذ 
 ب-الصف الثامن

ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية السلفية 

كاراجنتنجاه 
واروجنربينج مباالنج 

للعام الدراسي 
2010-
 م".2011

كيف ترقية مهارة   (1
تالميذ يف القراءة ال

 اجلهرية بوسيلة
زلية على الرسوم اذل

تالميذ الصف 
ادلدرسة  ب-الثامن

ادلتوسطة اإلسالمية 
السلفية كاراجنتنجاه 
 واروجنربينج مباالنج؟

كيف تغيَت سلوك  (2
التالميذ يف مهارة 

بتكّلم القراءة اجلهرية 
الرسوم  العربية بوسيلة

اذلزلية يف الصف 
ادلدرسة  ب-الثامن

ادلتوسطة اإلسالمية 
السلفية كاراجنتنجاه 

 ربينج مباالنج؟ واروجن

يف كل اإللتقاء يف تعليم اللغة العربية، تكون ترقية  (1
نتائج تعليم التالميذ يف مهارة القراءة اجلهرية بتكّلم 

ل القيمة يف كل العربية. ىذا احلال عرف مبعدّ 
 لي:إلتقائها، كما ي

 .66،33ىو   الدور األول يف اإللتقاء األولأ( يف 
 .70ىو  لتقاء الثايالدور األول يف اإل ب( يف
 .75ىو  الدور الثاي يف اإللتقاء األول ج( يف
 .82ىو  الدور الثاي يف اإللتقاء الثايد( يف 

من معّدل القيمة يف كل تلك اإللتقاء فاحملصول 
على معّدل القيمة كلو يف الدور األول والثاي ىو 

% ويف  68،16معّدل القيمة يف الدور األول 
%. من معّدل القيمة يف الدور  78،5الدور الثاي 

األول والثاي فهذا البحث عنده ترقية النسبة  ادلثوية 
ية %. فلذلك، تعليم مهارة القراءة اجلهر 15،17

 بتكّلم العربية ابستخدام وسيلة الرسوم اذلزلية ترقية
مهارة القراءة اجلهرية بتكّلم العربية يف الصف 

السلفية   ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ب-الثامن
للعام الدراسي  كاراجنتنجاه واروجنربينج مباالنج

 .  م2010-2011
ادلدرسة  ب-سلوك موجب  تالميذ الصف الثامن (2

ادلتوسطة اإلسالمية السلفية كاراجنتنجاه واروجنربينج 
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م قد ترّقى. 2011-2010مباالنج للعام الدراسي 
ىذا احلال يظهر من نتائج غَت إختبار ادلالحظة، 

اء والتوثيق. قيمة ادلعّدل مزية ستفتبلة، اإلادلقا
ادلالحظة تظهر ميول ودوافع التالميذ، منظورا من  
سلوك موجب التالميذ ادلرّق من الدور األول إىل 

الثاي. من نتائج مقابلة التالميذ تكون ترقية ميول 
هرية اللغة ودوافع التالميذ على تعليم القراءة اجل

زلية. ومن نتائج لرسوم اذلا ةلالعربية ابستخدام وسي
اء أيضا تكون ترقية ميول ودوافع التالميذ اإلستفت

يم القراءة اجلهرية منظورا من إىتمامهم  على تعل
 الرسوم اذلزلية.        ةلابستخدام وسي

 1.1اجلدول 

السابقة. ويف ىذ البحث العلمي، فقد فرق ىذا البحث العلمي ابلبحوث 

يف  طريقة القواعد والًتمجة وطريقة التدريباتخدامة ىنا ىي ادلست الطريقة االنتقائية

وقد خصص الباحث ابلقراءة اجلهرية فقط ابدلدرسة  عملية تعليم القراءة اجلهرية،

لصف احلادي عشر تولونج أجونج يف ا  (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ث العلمي م، ويف ىذا البح2018-2017للعام الدراسي  يف ادلستوى األول

 عملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطوير مهارة القراءة اجلهريةمسألتان مها كيف 

أما ىذه الفروق  كما كتب الباحث يف مسائل البحث.  وكيف ادلشكات وحلها

 ، حيتصل الباحثفلذلك جتعل ىذا البحث العلمي جديدة من البحوث السابقة.

  .ادلوضوععلى ىذا 
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 كما يلي:هو  فأما ترتيب البحث يف ىذا البحث و  

الباب األول : ادلقدمة، حتتوي على خليفية البحث، مسائل البحث، 

أىداف البحث، حدود البحث، فوائد البحث، توضيح ادلصطلحات، البحوث 

 السابقة، ترتيب البحث.

مفهوم ريقة االنتقائية، لطمفهوم االباب الثاي : النظرايت، حتتوي على 

 القراءة اجلهرية.

الباب الثالث : منهج البحث، حيتوي على مدخل البحث وتصميمو، 

حضور الباحث، مكان البحث، مصادر احلقائق، طريقة مجع احلقائق، طريقة 

 حتليل احلقائق، تفتيش صحة احلقائق، خطوات البحث.

 عن أحوال مكان البحث،اللمحة  حث، حتتوي علىالباب الرابع : نتائج الب

 وحتليل احلقائق.تقدمي احلقائق  

 ، حيتوي على اخلالصة واإلقًتاحات.الباب اخلامس  : اإلختتام

 


