
ٔ 
 

 الباب األول

 ادلقدمة
 

 والتحديد اإلجرائى خلفية البحث -أ 

اللغة ىي طريقة الرمز من األصوات اليت تستعملها اجملتمع اخلاص  لإلتصال 
وظيفة اللغة ىي تستعملها الناس ليظهر ويعّّب عن شعور ورجاء وأمل وفكرة  .والتعامل

 ٔوأمل وفكرة أخرى .أخرى. والعكس كان اللغة أداة ليعلم ويفهم عن شعور ورجاء 

اللغة ىي ألفاظ يعّب هبا كل قوم عن مقاصدىم. واللغة العربية ىي الكلمات اليت 
    ٕيعّب هبا العرب عن أغراضهم.

ستعملها الناس لإلتصال تف، أّن اللغة ىي أداة مهمة اليت على تلك التعاري
ألن بدون اللغة  والتعامل يف حياة اجملتمع.  لذالك تريد الباحثة أن تبحث عن اللغة،

اليستطيع أن ينال أغراض اجملتمع، وإحدى اللغة تستعمل يف حياة اجملتمع يعٍت اللغة 
العربية ألهنا ميلك دورا مهما يف حياة اجملتمع، يف عامل الًتبية والعلوم خاصة، ألهنا يقع 

 :مصادر العلوم يف القرآن والسنة كالمها من العربية. كما قال هللا سبحانو وتعاىل 

 ( ِٕإَّنا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآًَّن َعرَبِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن )يوسف : 

 واالعلوم اإلسالمية أن يسع وامأن يفه ونيريد نالذيعلى تلك اآلية فيجب الناس 
 تعليم اللغة العربية.
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 -القراءة -الكالم -على فنون أربعة ىي"اإلستماع طوينتربية فنعلم أن اللغة الع
" وأن ىذه الفنون متكاملة بطبيعتها، يؤثر كل فن منها يف غَته من الفنون ويتأثر الكتابة

 ٖبو.

 -ستماعمهارات يف اللغة العربية يعٍت اإلكان الطالب يطلبون ليمكنوا  كل 
الكتابة، مهارة القراءة ىي إحدى من مهارات اللغوية. ويف إندونسيا  -القراءة -الكالم

ن مهارات اللغة العربية اليت يلزم أن ميكن الطالب ، بدون مهارة القراءة إحدى مهارة م
القراءة كان الطالب ال يوجدون األخبار واألعالم والعلوم ، البد عليهم أن منّكن عن 

 عالم والعلوم لنيل أىداف التعليم.عن كل األخبار واإل مهارة القراءة لكي يعلمون

بدين، النشاط البدين حيدث القراءة ىي عملية معقدة يتضمن النشاط العقلي وال
من خالل حتفيز من خالل حاسة البصر والعُت. وكما قال مهارة القراءة ىي عملية اليت 
يعمل ويستعمل القارئ ليجد التوصية، الذي يريد أن يبلغ الكاتب  مبرور وسيلة 

 . ٗالكلمات أو لغة الكتابة

 لقراءة.عليو ابفوصية واألخبار والعلوم الكثَتة ولذالك من يريد أن جيد الت

فإن القراءة غاية يف ذاهتا، ووسيلة لغَتىا. فنحن نقرأ من أجل القراءة الواعية 

ادلتقنة، ونقرأ حىت نكون معارفنا، ونوسع خّباتنا، وننمي ثروتنا اللغوية، ونبٌت ذواتنا، 

    ٘ومنكن ألنفسنا من استيعاب علومنا يف معاىدَّن.

                                                 
 ٕٕ ( ص. Malang: UIN Maliki, 2011، )لتعليم ادلهارات اللغويةنور ىادي،   ٖ

4 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Bahasa, (Bandung: 
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: ، )حقوق الطبع زلفوظةطرق التدريس اخلاصة ابللغة العربية والرتبية اإلسالميةفخرالدين عامر،   
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وىناك من آايت القرآن الكرمي أمرت بصراحة إىل القراءة : يعٍت يف سورة العلق 
 :  ٔاآلية 

 (ٔاقْ رَْأ اِبْسِم رَبَِّك الاِذي َخَلَق )

تعلم يعٍت ابلقراءة، نن هللا سبحانو وتعاىل أيمرَّن أن ، كاسابقةالمن اآلايت القرآن 
القراءة ىي لكي الطالب  تعليم ليمكن مهارة القراءة ألن أىدافلذالك الطالب يطلبون 

، ليس النصوص اليت قرأت ةنصوص العربيال امهارة القراءة و يقدرون أن يفهمو ميلكون 
فوائد كثَتة منها : زايدة  لقراءةلألن  ولكن النصوص اجلديدة يف حقيقة احلياة أيضا.

 ادلعرفة، زايدة الدافع لعمل شيئ وإضافة البصَتة.

العربية يف ادلدارس واجلامعات عقبات ومشكالت  فإنو الشك أن تعليم اللغة
تعًتض دون الوصول إىل الغاية ادلنشودة ادلشروعة. ىذه العقبات تتعلق ابجلوانب الكثَتة 

 ٙمنها ما يتعلق ابدلادة وطرق تدريسها، وادلدرس والطالب وكذا البيئة اليت حتيط هبا.

من تلك البيان أن ادلدارس واجلامعات عقبات مشكالت اليت يتعلق ابدلادة وطرق 
تدريسها، وادلدرس والطالب والبيئة، لذالك كلو أن الباحثة تريد أن تبحث إحدى 
العاقبات وادلشكالت يف اجلامعات يعٍت خصوصا يتعلق مبادة مهارة القراءة جبامعة 

ليصل إىل الغاية ادلنشودة ادلشروعة على قراءة  أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
 الطالب الذين ىم سيتكون ادلتخرجُت اجليدين احملًتفُت على ما يتعلموا يف اجلامعة.    

إىتماما كبَتا إىل مهارة  عطيتجامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت  أنو 
لك اإلىتمام الكبَت دت يتالسام األقىي إحدى خاصة  قسم تعليم اللغة العربيةالقراءة ويف 

دّرس جيدا. ولكن بناء على إىل قدرة مهارة القراءة لنصوص اللغة العربية جبانب كيفية ادل
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، )ماالنج: مطبعة جامعة موالَّن اللغوية تكوينها ودورها يف اكتساب العربيةالبيئة ، حلمي زىدي 
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 على قدرة الطلبة يف قراءة النصوص العربية وسلتلفة األوىل، وجدت مشكلة ظةالحدلا
ولذالك حتاول ، ورأيت نتيجة الطلبة يف مادة مهارة القراءة اليت جتد أوزان أربعة قليل جدا

قسم تعليم من الطلبة يف  ة الطلبة يف قراءة النص العريبالباحثة إلجراء حبث دلعرفة قدر 
يف حماضرة مهارة  طلبة على قراءة النص العريبقدرة ال حتت ادلوضوع " اللغة العربية
دى قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ل (1القراءة )

  "بنجرماسني

إلحذار اخلطأ يف فهم ادلوضوع السابق فحددت الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف 
 ىذا ادلوضوع:

قراءة  على، يف ىذا البحث ىي قدرة الطلبة على القراءةقدرة يعٍت القوة  -ٔ
من َّنحية قراءة جيدة )فصاحة وقواعد( وترمجة وفهم مضمون  النص العريب

  النص.
مهارة القراءة اليت تقصد ىنا يعٍت القراءة اجلهرية )من َّنحية الفصاحة  -ٕ

 والقواعد(  والقراءة الصامتة )من َّنحية الًتمجة وفهم مضمون النص( 
 من قسم ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓالطلبة الذين أيخذون مادة مهارة القراءة يف مرحلة  -ٖ

جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  يف كلية الًتبية والتعليم تعليم اللغة العربية
 بنجرماسُت.

  ُت مها بداية اذلداية والًتبية اإلسالميةالنص العريب ىي النص من الكتاب -ٗ
 

 البحث أسئلة -ب 
 وادلسائل الرئيسة يف ىذا البحث ىي :

يف  من قسم تعليم اللغة العربية  ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓيف مرحلة   طلبةالكيف قدرة  -ٔ
على قراءة جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت كلية الًتبية والتعليم 

 ؟ النص العريب
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من قسم   ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓادلؤثرة على قدرة الطلبة يف مرحلة  العوامل ما ىي -ٕ
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  يف كلية الًتبية والتعليم تعليم اللغة العربية

 ؟ على قراءة النص العريببنجرماسُت 
 

 أهداف البحث -ج 
 والغرض ىذا التعيُت من ىذه ادلشكلة ىي :

 من قسم تعليم اللغة العربية  ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓ مرحلة يفطلبة الدلعرفة قدرة   -ٔ
على  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت يف كلية الًتبية والتعليم

 .العريب صقراءة الن
من قسم  ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓادلؤثرة على قدرة الطلبة يف مرحلة العواملدلعرفة  -ٕ

جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  يف كلية الًتبية والتعليم تعليم اللغة العربية
 .على قراءة النص العريب بنجرماسُت

 
 أمهية البحث -د 

 أما أمهية  يف ىذا البحث العلمي ىي :
 يف كلية الًتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربيةيف  مهارة القراءةإعالما دلدرس   -ٔ

 وجامعات األخرى ادلماثلة. جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
قسم يف   ولًتقية تعليم مهارة القراءةنص العريبالالدوافع للطالب على قراءة   -ٕ

جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  يف كلية الًتبية والتعليم تعليم اللغة العربية
 وجامعات األخرى ادلماثلة. بنجرماسُت

 يف مادة القراءة خاصة ئو لزايدة ادلعرفة للكاتبة والقار إعالما أ  -ٖ
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 دلوضوعاسباب إختيار ا -ه 

 ختتار الباحثة ىذا ادلوضوع مؤسسا على أسباب وىي :

التدريس الواجب يف القراءة إحدى مهارات اللغة العربية وىي مادة مهارة درس  -ٔ
 .قسم تعليم اللغة العربية

من الطلبة يف قراءة النص العريب اليت غَت مناسبة بقواعد  مشكلة وسلتلفةوجدت   -ٕ
  قراءة جيدة وصحيحة.

 بناء على ادلالحظة، وجدت على قدرة الطلبة يعٍت ليس لو دتام القدرة على  -ٖ
ورأيت نتيجة الطلبة يف مادة مهارة القراءة اليت جتد أوزان أربعة  لنص العريبقراءة ا

  قليل جدا.
 

 الدراسة السابقة -و 
ليعقد ىذا البحث فتستخدم الباحثة بعض البحوث العلمي ادلناسبة هبذا البحث 

 ىي:
 Kemampuan Membaca(: ٜٖٕٕٕٕٙٓٓٛاحلاج أمحد حسيٍت ح أ ) -ٔ

Bahasa Arab Mahasiswa Program S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari 

Tahun Akademi 1985/1986. Kesimpulannya Tingkat kemampuan 

mahasiswa program S1 semester 1 fakultas Tarbiyah IAIN Antasari 

Banjamasin tahun akademi 1985/1986 masih rendah.   
القراءة يف الصف احلادي من : قدرة الطلبة على (ٖٕٖٕٜٛٔٓٓفتماوايت ) -ٕ

خالصتو قدرة الطلبة على القراءة  ادلدرسة العالية سيت مرمي بنجارماسُت.
احلادي عشر من ادلدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسُت  اجلهرية يف الصف

بنتيجة متوسطة، اعتّبَّنىا مبتوسطة ألن معدل نتائج الطلبة : 
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-َٔٙت متوسطة )وىذه النتيجة داخلة يف التعب ٜ،ٕٙ=ٖٖ\ٕ٘ٚٓ
 =متوسط(.ٓٚ

( : قدرة الطلبة الصف الثاين عشر على ٖٕٛٗٔٛٔٓٚٓفريد خَتاين ) -ٖ
( MAN 1)القراءة اجلهرية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل 

قدرة طلبة الصف الثاين عشر على القراءة اجلهرية يف مبرهبان. خالصتو : 
مبرهبان تعتّب مقبول ألن نتائج الطلبة  ٔادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ٙٙ،٘  . 
( قدرة مهارة القراءة لدى طلبة الصف احلادي ٜٖٕٙٗٓٔٓٓٔدمحم لطفي ) -ٗ

 ٕ مية عشر قسم العلوم اإلجتماعية من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكو 
خالصتو قدرة الطلبة على القراءة اجلهرية يف  كندجان ىلو سوجناي اجلنوبية.

الصف احلادي عشر قسم العلوم االجتماعية من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
كندجنان بنتيجة متوسطة، اعتّبَّنىا مبتوسط ألن معدل نتائج  ٕ احلكومية 

يف التعبَت متوسط . وىذه النتيجة داخلة  ٓٚ،ٜٙ=  ٚٔ\٘ٛٔٔالطلبة : 
 ٓٛ= متوسط(. أعلى النتائج احملصولة يف اإلختبار ىي  ٓٚ-ٓٙ <)

 )طالبة(. ٓٗ)ثالثة الطالب( وأدَّنىا ىي 
 
 

 هيكل البحث -ز 

 أما ىيكل البحث يف ىذا البحث العلمي حيتوي على مخسة أبواب ىي :

 أسئلة، تحديد اإلجرائيالو  الباب األول : ادلقدمة تتكون من خلفية البحث
البحث، أىداف البحث، أمهية البحث، أسباب إختيار ادلوضوع، الدراسة السابقة 

 واألخَت فهي ىيكل البحث.
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ف اىدأءة، الباب الثاين : اإلطار النظري تتكون من مفهوم القدرة، مفهوم القرا
، عدة القدرة حتتم على الطالب لتطوير مهارة القراءة، العوامل القراءة، أنواع القراءةتعليم 

 ادلؤثرة يف التعليم.

البحث، الباب الثالث : منهج البحث تتكون من نوع ومدخل البحث، تصميم 
ع البياَّنت، تصميم ، البياَّنت ومصادرىا، اساليب مجموضوع البحث، رلتمع البحث

 القياسات، واألخَت أسلوب حتليل البياَّنت.

دان البحث وتعليم الباب الرابع : حتليل البياَّنت ومناقشتها تتكون من حملة عن مي
 اللغة العربية فيو، تقدمي البياَّنت، واألخَت حتليل البياَّنت وتفسَتىا.

 .توصيات البحثو  ن من خالصة البحثالباب اخلامس : اخلادتة تتكو 
 


