
 الفصل األول

 مقدمة

البحث خلفية. أ  

والغرض من هذا تغيري السلوك، . التعلم سلوك النشاط أو العملية بفضل اخلربات والتدريبات

سواء فيما يتعلق باملهارات، واملعرفة أو موقف حىت تغطي مجيع جوانب من الكائنات احلية أو 

0Fالقطاع اخلاص

١ 

كل شيء مت إضافة ستنفذ . جمال التعليمأنشطة التعلم والتدريس يف صلب األنشطة يف 

عملية املعلم والتعلم، وإشراك مجيع عناصر وأنشطة التعلم، هناك تفاعل بني املعلمني واملتعلم ومع 

 1F٢.املعلم هو تعليم السلوك وهو التعلم من سلوك املتعلم. املواد التعليمية ميديومنيا

عل التلميذ يف مستوى نضج معني أو مبعىن اخلاص حمدد ميكن القول أن مسؤولية كل معلم ج

الرتتيب هلذا املعلم ليس فقط كمدرس الذين قاموا بنقل املعرفة، ولكن أيضا  . تاريخ االستحقاق

كمربية الذين قاموا بتحويل القيمة ويف نفس الوقت كاملشرف الذي قدم إحاطة ودليل التلميذ يف 

 2F٣.تعلمهم

مث يقضي بوجود جمموعة متنوعة واسعة من األدوار  فيما يتعلق بوظيفة كاملعلم واملرب واملرشد،

وسوف تصف دور هؤالء املعلم دائمًا منط من السلوك املتوقع يف جمموعة متنوعة من . على املعلم
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. ، وزمالئه املعلم، فضال عن غريهم من املوظف)يف األول(التفاعالت، على حد سواء مع التلميذ 

ألنه سواء عن وعي أو غري ذلك اجلزء . ن رؤية وسط لدورهااألنشطة املختلفة للتفاعل التعلم، ميك

 .من الوقت واالهتمام للمعلم وخصصت لزراعة الكثري من عملية التعليم والتفاعل مع التلميذ

يف كل دراسة، املعلم له دور هام جدًا يف تنظيم ما هي املواد اليت سيتم تسليمها، واملخطط 

مهارات : يف تعليم اللغة العربية معروفة املهارات جيب أن يكون أربعة .واملنفذ والقائم بالتقييم للتعليم

االستماع، مهارات احملدث، مهارات القراءة، مهارات الكتابة، وكذلك كما هو احلال يف إتقان 

مهارات اللغة العربيع هذه بعض اللغوي تفرتض أن القدرات اللغوية لشخص ما ببساطة حتدد 

ا�ا بالتاكيد ذات الصلة إىل املهارات اللغوي كاداه لالتصال جيب أوال  .مستوى إتقان ضد املفردات

كل تعليم اللغة العربية لن يفلت من األساليب واالسرتاتيجيات، فضال عن وسائل . إتقان املفردات

للحصول علي املهارات اللغوي يف عمليه التعلم وتصبح العادات اليومية يف البيئة بطبيعة  .االعالم

 .لب كفاءه معلمي اللغة العربية اليت لديها اسرتاتيجيات مبتكره يف التدريساألمر تتط

وفيما يتعلق بدور املعلم يف التدريس املذكور أعاله ، ميكننا ان نربط الدور كمدرس ألنشطه 

القراءة النصية العربية وخاصه يف اللغة العربية اليت يف هذا الكائن البحثي هو فئة الطالب املدرسة 

ميه الزهراء يف باليمبانغ، الزهراء باملببانغ واملدرسة املسلمة لديها منهجني دراسيني، مها املنهج االسال

وهكذا أصبحت اللغة العربية مواد  .الوطين الذي وضعته وزاره الرتبية الوطنية واملناهج الوطنية واإلسالم

 .إلزاميه تدرس يف املدرسة الثانوية الزهراء االسالميه بالبانج



). القراءة(ه من املهارات اللغوية اليت سيتم حتقيقها يف تدريس اللغة العربية هي القرياط واحد

مث تصبح مساله . الدرس القرياط هو جزء من تعلم اللغة العربية ال تزال تعاين من مشاكل أو قيود

يف هذه  معظم الطالب ساعدوا كثريا يف قراءه نص اللغة العربية. تعلم قراءه النص باللغة العربية

اللحظة بالنظر إىل املفردات أو يف احلرف ، وهو صحيح بالفعل يف نطق الرسالة خمارييوليه ، علي 

 .الرغم من ان خرجيي الثانوية العامة يف الزهراء من هذا املتوسط من املدرسة االعداديه احلكومية

 دور املعلم علي همتون يف البحث عن تاثرياملوجات نظر املشكلة ، مث يف هذه احلالة الباحث 

 قراءة نص التلميذ املدارسة العالية اإلسالميه من الزهراء باملببانج

 

 

 أسئلة البحث. ب

 ؟ العربية باملدرسة العالية اإلسالمية الزهراء باملبانجدور املعلم  كيف. ١

 ؟ باملدرسة العالية اإلسالمية الزهراء باملبانج مبهارتم يف قرأة العربية التلميذ كيف. ٢

يف املدرسة العالية اإلسالمية من  التلميذكيف تأثري دور املعلم على مهارات قراءة العربية . ٣

  .الزهراء باملبانج

أهداف البحث. ج  

 العربية باملدرسة العالية اإلسالمية الزهراء باملبانجدور املعلم ملعرفة . ١

 .العالية اإلسالمية الزهراء باملبانجباملدرسة  مبهارتم يف قرأة النصوص العربية التلميذملعرفة . ٢



يف املدرسة العالية اإلسالمية من  التلميذملمعرفه تأثري دور املعلم على مهارات قراءه العريب . ٣

 .الزهراء باملبانج

 أهمية البحث.د

 الناحية النظرية - أ

دور  باويإجراء هذا البحثليكو نأنتزيد املعرفة و البصرية للباحثينفي علما لتدريس اخلاصة  

 اللغة العربيةقراءه  علىاملعلم يف القدرة 

 التطبيقيةالناحية  - ب

الكفاعة ويإجراء هذا البحثليكون نافعا للمعلم و املعلم اجلديد ىف تعليم اللغة العربية و خاصة 

 .قرأة اللغة العربية

الدراسات السابقة. ه  

القضايا املتصلة استعراض للمؤلفات من ختصصات البحوث السابقة يف شكل أطروحة حول 

 " دور املعلم" بالتأثري من

دور املعلم بأي يف حتسني عادات القراءة للطالب يف الصف . "ليزا أجوستيانا األطروحة. ١

هذه األطروحة ويناقش دور معلم الرتبية اإلسالمية يف حتسني عادات القراءة " ١العاشر ميا 

اليت متت كتابتها مع صاحب االختالفات . الطالب، واألسلوب املستخدم أسلوب كمي

 .االقرتاح املكتوب، هو دور املعلم جتاه القدرة على قراءة النص للطالب العربية



وقدرات للنص العريب مامباكا هذه " العالقة بني املصاحل"أطروحة كتبها ليال شوفيانا، بعنوان  .٢

النص "وقدرة  األطروحة نتائج األحباث أظهرت أن أي ارتباط إجيابية هامة بني الفائدة

 "العريب مامباكا

علي احلق يف العمل من جامعه الدولة . متجنب وهدان لزواردي البيهقي جايف احلق .٣

تنفيذ الطريقة املباشرة لتحسني مهارات القراءة "االسالميه ، سنن كالياغا يوغياكارتا ، بعنوان 

املتوسطة األجل السالم يف النص العريب لطالب الفصول السابعة من املدارس الداخلية 

هذه االطروحه يناقش تنفيذ األساليب املباشرة يف حتسني القدرة علي قراءه ". سوكوهارخو

النص لطالب الفئة السابعة من خالل خطوات املعلمني حتديد املواضيع اليت سيتم دراستها ، 

ه االطروحه مع هذ. فضال عن املعلمني إعطاء املواد عن طريق االشاره إىل األشياء أو الصور

اما بالنسبة للفرق بني ختطيط اطروحه . اطروحه التمييز اليت مجعها مؤلف من عنوان أطروحته

موجودة ، هو مؤلف املزيد من الرتكيز علي الطريقة املباشرة اليت لعبت من قبل املعلم يف حني 

يب مهارات القراءة ان املؤلفني الرتكيز أكثر للتاثري علي كيفيه دور املعلم هناك ضد النص العر 

 من الطالب من الدرجة العاشرة

التايل فان املواضيع اليت تثري املؤلفني ذات الصلة متاما ألنه وفقا ملالحظات املؤلف ، ال يناقش 

 الكثري حول هذه املسالة

 

 


