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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ

 تستخدم .قدمها الله سبحانه وتعالى للبشر اللغة هي واحدة من الهدايا التي

 .ن حياة اإلنساناللغة ع أن تتفرقيمكن  لذلك ال .للتواصل في الحياة اليومية اللغة كوسيلة

 لكل مجموعة بشرية لغة مختلفة ال تفهمها إال المجموعة في بعض األحيان.

إلى جانب  .طور حياة اإلنسان باستخدام اللغةاللغة حقيقة تتطور دائًما وفًقا لت

لذلك  .مفهومة من قبل جميع الدوائر، من الضروري وجود لغة تطور الحضارة اإلنسانية

تخدمت هذه اللغات كوسيلة ، حيث اساللغات التي أصبحت معايير دولية ولدت

 1دولية هي اإلنجليزية والعربيةاللغات التي أصبحت معايير  .للتواصل

ترتبط اللغات السامية و  اللغة العربية هي لغة سامية وسطى تنتمي إلى عائلة

ت األخرى. جنبا ها بنية مختلفة عن اللغااللغة العربية هي أيًضا لغة فريدة ألنها ل .بالعبرية

 ، أصبحت اللغة العربية اآلن لغة قياسية دولية.إلى جنب مع تطور العصر

                                                                   
1Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2014), hal. 8 
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كما قال الله   ،، تعتبر اللغة العربية مهمة جًدا أيًضا ألنها لغة القرآنفي التعلم

باعتبارها الكتاب  2("2ق  ْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَّك ْم تَ ْعِقل ْوَن ) تعالى في كتابه الكريم "إِنَّا أَنْ زَْلَناه  

ة العربية ، فإّن اللغذلكالمقدس للمسلمين وهي وسيلة لالتصال الدولي. با إلضافة إلى 

 نية التي كتبها مؤلفون باللغة العربية.لدىضرورية أيضا لفهم الكتب ا

هارات رئيسية وإتقان عناصر م (4)يتطلب إتقان اللغة العربية التمكن من اربعة 

ارات هوم، المهارات األربع الرئيسية التي يجب إتقانها هي مهارات االستماع .اللغة

ومهارات الكتابة. أما العناصر اللغوية هي المفردات والتراكب  الكالم، ومهارات القراءة،

 .ذلكواألصوات وما أشبه 

هم القراءة هي رؤية وف .كتوبة تعني نطق أو تهجئة ما هو مالقراءة في اللغ

  3.ما هو مكتوب بالكالم أو التهجئة أو لفظه بصوت عاٍل أو في القلب فقط مستويات

( 2( خلق اإلنسان من علق )1قال تعالى في كتابه العظيم "إقرأ بسم ربك الذي خلق )

 4("3إقرأ وربك األكرم )

                                                                   

 2 . سورة يوسف :2 
 

3Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2004), hal. 

149 

 

 4-1. سورة العلق : 4 
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قانها المهمة التي يجب إت، تعد القراءة إحدى المهارات في تعلم اللغة العربية

 حتى يمكن القول إن شخًصا ما يجيد اللغة العربية.

ربية، وخاصة لعهناك العديد من العوامل التي تؤثر على اإلنسان في تعلم اللغة ا

، يمكن أن تكون العوامل التي تؤثر على قدرة الشخص بشكل عام .في دراسة القراءة

المعلم )والبيئة  ،يعني هو نفسه، واللغة العربية نفسهاى القراءة ناتجة عن عوامل مختلفة، عل

، التينيةدية العربية واألبجدية اله العوامل: االختالف بين نظام األبجهذمن بين  .(واألسرة

بعدم  الشعور، و ا الخاص الذي يختلف عن الالتينيةحيث يكون لألبجدية العربية نظامه

ودوافع في التعلم،  ،سية، واهتمام الطلبة في التعلم، والخلفية الدراالشغف بتعلم اللغة العربية

 5.وطريقة التدريس في الفصل

 تيمدرسق بنظام التعلم الحالي في العن معلومات تتعل الباحثةبحث تبعد أن 

، ذكر المعلم أن نظام التعلم هو اإلسالمية الحكومية في منطقة أنجير موارا المتوّسطة

 الباحثةها تا إلى نتائج المقابالت التي أجر . استنادً خراآلالمطبق في المدارس سواء بما 

 الميةاإلس المتوّسطةالمدرسة  المادة في ةمعلم تالمادة في المدرستين، ذكر  مع معلمي

الصف الثامن يجيدون القراءة لكنهم لم  ةبأن معظم طلالحكومية األولى باريتو كواال 

                                                                   
5Lenni Suriyanti, Thesis: “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa dan 

Ketermpilan Mengajar Guru Terhadap Maharatul Qiraah Siswa Kelas VIII MTsN 4 Bulukumba” 

(Makassar: UIN Alauddin, 2018), hal. 20 
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ملية ساعدتهم من قبل المعلم في عيكونوا قادرين على فهم النص مباشرة وكان البد من م

 اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة  رح مدرس المادة فيشوفي الوقت نفسه،  6الترجمة.

 ون فييدالمدرسة كان يج هذه في ة الصف الثامنطالبأن  باريتو كوااللثالثة الحكومية ا

قراءة الكتابة العربية بطالقة ألن أحد متطلبات دخول المدرسة كان يجيد قراءة القرآن 

 7.القراءة والكتابة باللغة العربيةمما يعني إجادة 

 ةبلطلدراسة لمعرفة مدى قدرة االإجراء  الباحثةريد تبناًء على الخلفية أعاله، 

امل التي لمدرستين وما هي العو فروق بين االعلى القراءة في كلتا المدرستين وهل توجد 

 فيلقراءة ا ة الطلبة علىقدر الموضوع يعنى  الباحثةعطي ت بذلك، ه األمورهذأثرت في 

لمدرسة االحكومية األولى باريتو كواال و  الصف الثامن بالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية

 .المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال

 رجرايياإل تحديدال .ب

 تعريًفا عملًيا على النحو التالي: الباحثةقدم تلتوضيح العنوان، 

                                                                   

نتيجة المقابلة مع رشيتة، مدرسة مادة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى 6  
  م.2221مارس  5باريتو كواال، الجمعة 

 

ة الثالثة اإلسالمية الحكومينتيجة المقابلة مع مستورا، مدرسة مادة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة 7 
 .م2221مارس  5باريتو كواال، الجمعة 
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 القدرة .1

يعني القوة أو المهارة. استطاع علي شيء. في هذا البحث يعني استطاع الطلبة 

 على القراءة.

 القراءة .2

ة فهي القدرة على القراءة الجهرية قراءة فصيح من القراءة هنا الباحثة اريدهيما 

 . ن الطلبة من فهم مضمون ما يقرؤونفهم المقروء ليتمك قراءة الصامتةالو 

 أسئلة البحث  .ج

 نحوال غ الباحثةون عدة مشاكل ، وهي علىبناًء على الخلفية أعاله ، صا 

 :التالي

إلسالمية ا المتوّسطةالثامن بالمدرسة  الصف على القراءة في طلبةال كيف هي قدرة .1

لثة باريتو  الحكومية الثا اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة الحكومية األولى باريتو كواال و 

 كواال؟

إلسالمية ا المتوّسطة الصف الثامن بالمدرسة على قدرة طلبة المؤثرة ملما هي العوا .2

لثة باريتو  الحكومية الثا اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة الحكومية األولى باريتو كواال و 

 ؟في القراءة كواال
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 البحث هدافأ .د

ة اإلسالمي المتوّسطةالثامن بالمدرسة  طلبة الصف لدىلمعرفة قدرة القراءة  .1

لثة باريتو  الحكومية الثا اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة الحكومية األولى باريتو كواال و 

 كواال.

 ة اإلسالميةالمتوّسط الصف الثامن بالمدرسة على قدرة طلبة المؤثرة مللمعرفة العوا .2

تو  المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريالحكومية األولى باريتو كواال و 

 .في القراءة كواال

 أسباب اختيار الموضوع .ه

 هم للغاية فيالبحث هو إلحاح القراءة وهو أمر م هذسبب اختيار موضوع 

م تدريسها ي يتالت، حيث تعتبر مهارة القراءة واحدة من المهارات األربع تعلم اللغة العربية

، ارة االستماع والكالمالثة بعد مهويحتل تعلم قراءة المهارة المرتبة الث .في تعلم اللغة العربية

قراءة لكن ال ،علم اللغة العربية هو مهارة كالم، جوهر تقبل مهارة الكتابة. في األساس وهي

كتوب م ، فإن "كتاب" هو وصفهي أحد مفاتيح تعلم الكالم. وفي الوقت نفسه

 الباحثة لذلك، يشعر .قراءة، فسيصعب عليه تعلم الكتابالمتعلم ال إذا لم يتقن .للكالم

 8.أن القراءة هي مهارة يحتاج الطلبة إلى إتقانها لدعم تعلم اللغة العربية

                                                                   
8 Nurcholis, A., Hidayatullah, S. I., & Rudisunhaji, M. A. (2019). Karakteristik Dan 

Fungsi Qira’ah Dalam Era Literasi Digital. El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA, 18 (2),  132 
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هذا  الموضوع فيا هذأيًضا في اختيار الباحثة وهناك أسباب أخرى ساهمت 

 وهي: البحث العلمي

 ةبلألن المهارة هي من أسس فهم الدرس، فإذا كان الطمهارة القراءة  الباحثةاختار  .1

 على القراءة يصعب عليه إتقان المهارة التالية وهي الكتابة. ينغير قادر 

لمدرسة  ااإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال و  المتوّسطة المدرسة الباحثةاختار  .2

 الحكومية  الثالثة باريتو  كواال  ألن  هاتين المدرستين تحت  اإلسالمية  المتوّسطة

الطلبة في  معرفة مدى قدرات الباحثة. يريد ارة الدىن وتتمتعان بوضع الدولةرعاية وز 

ه ذه، وما هي العوامل التي تؤثر على رستين، وهل هناك اختالفات أم الالمد

 القدرات.

وكان هؤالء  ،الثامن العتبارهم الئقين بة الصف، وهو طلالباحثة فاعل البحثاختار  .3

الطلبة في المدرسة ألكثر من عام وكانوا قادرين على التكيف مع المدرسة من 

 حيث الدروس والجوانب البيئية.

 البحث أهمية .و

 حتى يمكن أخذها وتطبيقها هي كما يلي: الباحثةالفوائد التي يتوقعها 

 نظريا .1

 الطلبة في القراءة.كمعلومات للمعلم فيما يتعلق بقدرات أ(  
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 .يمكن أن يقدم لمحة عامة عن مقارنة قدرات القراءات بين المدارسب( 

 .لعربيةا يمكن أن توفر الدافع لمواصلة تحسين مهارات القراءة في تعلم اللغةج( 

 عمليا .2

لتسهيل عملية تحسين قدرات الطلبة على المعلمين ألنهم يعرفون بالفعل مشاكل أ( 

 التعلم.

 تقييم نظام التعلم على المدرسين.لتسهيل ب( 

 ةالسابق الدراسات .ز

ذات  ، وجد أن بعض األدبياتباحثةة األدبيات التي قام بها البناًء على مراجع

 ، بما في ذلك:صلة بالبحث الذي سيتم إجراؤه

تعليم، جامعة لا، كلية التربية و عربيةال تعليم اللغة، طالب في قسم هدايت الفكري .1

بموضوع البحث الذي تم  (2211)، بنجرماسين الحكوميةاإلسالمية أنتساري 

تعيينه ك  "دراسة مقارنة لقدرة القراءة في موضوعات اللغة العربية لطلبة الصف 

ة الثانوي الحادي عشر في المدرسة الثانوية اإلسالمة نحضة العلماء بالمدرسة

 ."ية، سنغي فندان ألبيو حلو سنغي أوتارداإلسالمة المعلمين محم

قش هداية الفكري في أطروحته كيفية مقارنة قدرات القراءة في اللغة العربية في ينا

داية ه المدرستين والعوامل التي تؤثر على المقارنة. موقع االختالف في بحث
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ة هو من حيث الموقع، فالمواقع المختلف الباحثةه تالفكري مع البحث الذي أجر 

ا في أنواع جانب وجود اختالفات أيضً  ، إلىأيًضا إلى نتائج تعليمية مختلفة ستؤدي

 يبحث ي عن أنواع المدارس الخاصة بينماالفكر  المدارس حيث يبحث هداية

 عن أنواع المدارس الحكومية. الباحثة

معة ، جاالتعليمو ، كلية التربية العربية تعليم اللغةقسم  ة، طالببايدا ساريوتي ف .2

بموضوع البحث الذي تم  (2216)، بنجرماسين أنتاساري اإلسالمية الحكومية

"قدرة طلبة الصف الحادى عشر على القراءة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية  ك   اتعيينه

 كندانجان"  2الحكومية 

 مدرسةالية في اللغة العربة اءكيفية قدرة القر   اساري في أطروحته بايداوتي فناقش ت

دا بايوتي فف في بحث موقع االختالكندانجان.   2الثانوية اإلسالمية الحكومية 

، وستؤدي المواقع الباحثة هو من حيث الموقعه تساري مع البحث الذي أجر 

وى الصف وهناك أيضا القرف بين مست ،أيًضا إلى نتائج تعليمية مختلفة المختلفة

، خدمفات أيًضا في نهج البحث المستإلى جانب وجود اختال القيد في البحثين. 

ون لباحثةاساري مقياًسا كمًيا. النهج بينما يستخدم  بايداحيث يستخدم بوتي 

 مزيًجا من النوعية والكمية.
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 هيكل البحث .ح

، إلجراءتحديد او ، خلفية البحثحتوي على تمقدمة، و ال يعنىالفصل األول 

 ثحلبحث، والب، وأهمية اموضوع، وأسباب اختيار الأغراض البحثو  ،أسئلة البحثو 

 .وهيكل البحث ،السابق

ومفهوم  ،تعريف القدرة اإلطار النظري، ويحتوي علىيعنى  ،ثانيالفصل ال

أنواع القراءة، أهداف القراءة، مستويات القراءة، مستويات تعليم القراءة، ومعايير ، القراءة

 قدرة القراءة.

لبحث، ا أساليبعلى أنواع و  ويحتويطرق البحث، يعني  الفصل الثالث،

جمع  ة، ومصادر البيانات والبيانات، وتقنيالبحثموضوعات وكائنات وتصميم البحث، و 

 ،تقنيات معالجة البيانات وتحليل البياناتو  تصميم القياس، أداة البحث، البيانات،

 البحث. وإجراء ،الموثوقيةالصالحية أو 

لبحث نظرة عامة على موقع اعلى ويحتوي ، لفصل الرابع، وهو تقرير البحثا

 ، وتفسير البيانات.، وتحليل البياناتعرض البياناتو 

ة اختتام جميع البحوث واألهداف البناءحتوي على وت، الخاتمة يعنيالفصل الخامس، 
 تتعلق بالبحث.
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