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 لثالباب الثا

 منهج البحث
 

 نوع ومدخل البحث -أ 

 يف زلاضرة قدرة الطلبة على قراءة النص العريبنوع البحث ىو البحث ادليداين عن 
جبامعة أنتساري  يف كلية الرتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية دىل( 3مهارة القراءة )

البحث الكمي تسمى  ابستخدامأما مدخل البحث  .اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
 3بذالك ألن بياانت البحث بشكل األرقام وحتليل بياانهتا ابستخدام اإلحصائيات.

تستخدمو الباحثة بشكل البحث الوصفي الكمي  ألن الباحثة يف ىذا البحث  
لدى قسم  4137\4136يف مرحلة  قدرة الطلبة على قراءة النص العريبتريد أن تعرف 

جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  كلية الرتبية والتعليميف   تعليم اللغة العربية
 .بنجرماسني

 

 تصميم البحث -ب 
ي الذي يستخدم تخطيط على شكل البحث الوصفي الكممصمم ابلىذا البحث 

 دلعرفة قدرة الطلبة على قراءة النص العريب. 
 أما اخلطوات اليت ستسلكها الباحثة يف ىذا البحث فيما يلي :

مدرس مادة مهارة القراءة و  رئيس قسم اللغة العربية الشخصية إىلادلقابلة  -3
 ألجل نيل ادلعلومات عن قدرة الطلبة على قراءة النص العريب

 توزيع اإلختبارات اليت تتضمن األسئلة ادلتعلقة هبذا البحث -4
 مجع كل الواثئق والبياانت اليت تتعلق هبذا البحث -5

                                                 
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D), 

(Alfabeta, Bandung: 2013), h. 13 
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 موضوع البحث  - ج

 يف زلاضرة الطلبة على قراءة النص العريب قدرةأما ادلوضوع من ىذا البحث ىو 
جبامعة أنتساري  يف كلية الرتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية دىل (3مهارة القراءة )

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 

 فاعل البحث - ح

البحث يستخدم ابلبحث ادليداين يف شكل البحث الوصف الكمي.  ىذا
 قسم تعليم اللغة العربية طالب دىل( 3مهارة القراءة ) زلاضرةاستخدام ىذا البحث يف 

 .امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسنيجب يف كلية الرتبية والتعليم

 جمتمع البحث -1

 يف كلية الرتبية والتعليم اللغة العربيةقسم تعليم تبحث الباحثة من ىذا البحث يف 
يف مرحلة من مجيع طلبة  امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسنيجب

( 47وعشرين ) مخسة، من الرجال طالبا( 79) ومخسني سبعةبعدد   4137\4136
 .طالبة( 54) ثالثنيو  اثننيومن النساء   طالبا

 عينات البحث -2

، فعينت الباحثة عينات  لبااط( 79ومخسني ) سبعةيعين  رلتمع البحث عدد كل
  رلتمع البحث.أبخذ كل البحث 

 

 

 



55 
 

 البياانت ومصادرها - خ
 البياانت - أ

 : البياانت األساسية والبياانت الثانوية.ادلبحوثة يف ىذا البحث نوعانالبياانت 

 البياانت األساسية -1
يف كلية  من قسم تعليم اللغة العربية 4137\4136يف مرحلة   طلبةالقدرة  (3

على قراءة النص جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  الرتبية والتعليم
  .العريب

من قسم تعليم اللغة  4137\4136ادلؤثرة على قدرة الطلبة يف مرحلة  العوامل (4
أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  يف كلية الرتبية والتعليم جبامعةالعربية 

 :حيتوي على العريبعلى قراءة النص 
 وانحية النفسي  احلواسي: انحية العوامل الداخلية -أ 
 ةالبيئة عدم اإلجتماعية و : البيئة اإلجتماعيالعوامل اخلارجية -ب 
 : جاببية العايل وجاببية الوسطى وجاببية األدىناببيةاجل -ج 
 البياانت الثانوية  -2
جبامعة أنتساري  يف كلية الرتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربيةالتاريخ عن  (3

 . اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
جبامعة أنتساري  يف كلية الرتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربيةاألحوال عن  (4

 . اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
جبامعة أنتساري  يف كلية الرتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربيةأحوال الطلبة يف  (5

 .بنجرماسنياإلسالمية احلكومية 
يف كلية الرتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية أحوال رئيس القسم ومعلميها يف  (6

 . جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
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 مصادر البياانت - ب

 :مصادر البياانت يف ىذا البحث من وجدت الباحثة

 العربيةيف قسم تعليم اللغة  4137\4136 مرحلة يفادلستجيبون : كل طلبة  -3
 . جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يف كلية الرتبية والتعليم

قسم تعليم اللغة ( يف 3: رئيس القسم وكل زلاضر مهارة القراءة ) ادلخربون -4
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  يف كلية الرتبية والتعليم العربية

 .بنجرماسني
 ق اليت ذلا ارتباط ابلبحث.الواثئق القسم يعين مجيع الواثئ -5

 
 ع البياانتأساليب مج - د
 قدرة الطلبة على قراءة النص العريب: يستعمل ليحفر البياانت عن ختبار اإل -3

يف كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العربية  لدي 4137\4136مرحلة  يف
 .جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسنيوالتعليم 

قسم تعليم من  ليالحظ عن أحوال القسم وأحوال الطلبةادلالحظة : يستعمل  -4
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف كلية الرتبية والتعليم اللغة العربية 

 .بنجرماسني
ادلؤثرة  العواملستعمل ليحفر البياانت عن اإلستبيان وادلقابلة وادلالحظة ت -5

 قدرة الطلبة سيبني يف جدول اآليت : على 

 قدرة الطلبةاملؤثرة على  العوامل  3.1اجلدول 

 رقم السؤال العوامل ادلؤثرة رقم

 داخلية الطلبة 3
 6-4 انحية احلواسي
 34-7 انحية النفسي
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 خارجية الطلبة 4
 ;3-35 ةالبيئة اإلجتماعي

 47-41 ةالبيئة عدم اإلجتماعي
 

 جاببية الطلبة
 49-48 جاببية العايل

5 
 ;4-:4 جاببية الوسطى
 53-51 جاببية األدىن

التاريخ وأحوال الطلبة وأحوال رئيس  يستعمل ليحفر البياانت عن ادلقابلة : -6
جبامعة  يف كلية الرتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربيةمن القسم ومعلميها 

  .أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
وأحوال الطلبة وأحوال عن اتريخ القسم  الواثئق :  يستعمل ليحفر البياانت -7

يف كلية  قسم تعليم اللغة العربيةمن  القسم وأحوال رئيس القسم ومعلميها
 .جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني الرتبية والتعليم

 ع البياانتومصدر البياانت وأسلوب مج البياانت 3.2 اجلدول

ع أسلوب مج مصادر البياانت  البياانت رقم
 البياانت

 البياانت األساسية 3
يف مرحلة   طلبةالقدرة  ( أ

من قسم تعليم  4137\4136
يف كلية الرتبية  اللغة العربية

جبامعة أنتساري  والتعليم
اإلسالمية احلكومية بنجرماسني 

 .على قراءة النص العريب
ادلؤثرة على قدرة الطلبة  العوامل ( ب

من  4137\4136يف مرحلة 

 
 الطلبة

 
 
 
 
 

 ادلعلم \الطلبة 
 

 
 اإلختبار  
 
 
 
 
 

، االستبيان
القابلة 
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يف كلية  قسم تعليم اللغة العربية
جبامعة أنتساري  الرتبية والتعليم

اإلسالمية احلكومية بنجرماسني 
   .على قراءة النص العريب

 
 
 

  وادلالحظة

 البياانت الثانوية 4
قسم تعليم اللغة التاريخ عن  .أ 

 يف كلية الرتبية والتعليم العربية
جبامعة أنتساري اإلسالمية 

 . احلكومية بنجرماسني
قسم تعليم اللغة األحوال عن   .ب 

يف كلية الرتبية والتعليم  العربية
جبامعة أنتساري اإلسالمية 

 .احلكومية بنجرماسني
قسم تعليم أحوال الطلبة يف  .ج 

يف كلية الرتبية  اللغة العربية
جبامعة أنتساري  والتعليم 

 .بنجرماسنياإلسالمية احلكومية 
أحوال رئيس القسم ومعلميها  .د 

يف   قسم تعليم اللغة العربيةيف 
جبامعة  كلية الرتبية والتعليم

أنتساري اإلسالمية احلكومية 
 . بنجرماسني

 
 رئيس القسم 

 
 
 

 رئيس القسم
 
 
 

رئيس القسم 
 وادلعلم 

 
 

رئيس القسم 
 وادلعلم

 
 ادلقابلة والواثئق

 
 
 

وادلالحظة 
 والواثئق

 
 

ادلقابلة 
 وادلالحظة

 
 

 ادلقابلة والواثئق
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 تصميم القياسات - ذ

لدى قسم  على قراءة النص العريب 4137\4136يف مرحلة طلبة التقاس قدرة 
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني   يف كلية الرتبية والتعليم تعليم اللغة العربية

 كما التايل :

 اإلختبارتقاس قدرة الطلبة ابستخدام  -3

  معيار الكفاءة إلختبار القراءة 3.3اجلدول 

 القيمة األنواع الرقم
 37 الفصاحة 3
 57 القواعد 4
 37 الرتمجة 5
 57 فهم مضمون النص 6

 311 رلموع
 

 معيار تقييم الفصاحة 3.4اجلدول 

 القيمة فصاحةال رقم
 ىا ثالثةة أو على األكثر خطأإبا كانت قراءهتم كلها صحيح 3

 فصيحة جدا
37 

 34 فصيحة قرائتهم خطأىا على األكثر ستةإبا كانت  4
 ; ةحيانقصة الفص قرائتهم خطأىا على األكثر تسعةإبا كانت  5
قليلة  قرائتهم خطأىا معتدلة ابألجوبة الصحيحةإبا كانت  6

 ةحيالفص
8 
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غري  قرائتهم خطأىا أكثر من األجوبة الصحيحةإبا كانت  7
 الفصيحة

5 

 

 معيار تقيم القواعد 3.5اجلدول 

 القيمة قواعدال رقم
ىم كلها صحيحة أو على األكثر قواعدإبا كانت  3

 خطأىا ثالثة صحيحة جدا

57 

 :4 ىم خطأىا على األكثر ستة صحيحةقواعدإبا كانت  4
ىم خطأىا على األكثر تسعة انقصة قواعدإبا كانت  5

 الصحيحة

43 

معتدلة ابألجوبة الصحيحة ىم خطأىا قواعدإبا كانت  6
 قليلة الصحيحة

36 

ىم خطأىا أكثر من األجوبة قواعدإبا كانت  7
 الصحيحة غري الصحيحة

9 

 

 معيار تقييم الرتمجة 3.6اجلدول 

 القيمة الرتمجة رقم
حيحة أو على األكثر تهم كلها صترمجإبا كانت  3

 يحة جداحصخطأىا ثالثة 

37 

 34 ةصحيحتهم خطأىا على األكثر ستة ترمجإبا كانت  4
طأىا على األكثر تسعة انقصة تهم خترمجإبا كانت  5

 صحيحة ال

; 
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معتدلة ابألجوبة الصحيحة  تهم خطأىاترمجإبا كانت  6
 الصحيحةقليلة 

8 

أكثر من األجوبة الصحيحة  تهم خطأىاترمجإبا كانت  7
 يحةصحغري ال

5 

 

 معيار تقييم فهم مضمون النص 3.7 اجلدول

 القيمة فهم مضمون النص رقم
حيحة أو على كلها ص النصم على هإبا كانت فهم 3

 صحيحة جدا األكثر خطأىا ثالثة
57 

  خطأىا على األكثر ستةفهمهم على النص إبا كانت  4
 صحيحة

4: 

طأىا على األكثر خالنص  على همإبا كانت فهم 5
 انقصة الصحيحةتسعة 

43 

إثين طأىا على األكثر خ النص على همإبا كانت فهم 6
 قليلة الصحيحة عشرة

36 

طأىا على األكثر خفهمهم على النص إبا كانت  7
 غري الصحيحة مخس عشرة

9 

لتعيني مؤىالت نتيجة التعليم احلصول لطلبة يستطيع أن   سودجانعند انان 
 يعرف من خالل ادلعدل الذي حدده بـ :  

 

 قيمة ادلتوسط=   M:  البيان

∑X    =رلموع نتيجة 

N

X
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N    =4رلموع البياانت 

 مث تعترب نتيجة الطلبة كما ىي ادلكتوبة يف ىذا اجلدول: 

 3مقدار القياس وبيانه 3.8اجلدول 

 القيمة النسبة رقم
 1;-311 ممتاز 3
 1:-;: جيد جدا 4
 91-;9 جيد 5
 81-;8 توسطم 6
 71-;7 مقبول 7
 ≥;6 انقص 8

 تقاس العوامل ادلؤثرة ابإلستبيان -4
 انحية احلواسي ( أ

، ومن واحد سؤال أبربع حال عضو مسع الطلبة عند مسع بيان احملاضر (3
 اخليارات: 

 5: واضح جدا -أ 
 4: واضح -ب 
 3: انقص الواضح -ج 
 1: واضحالغري  -د 

 ، ومن واحد سؤال أبربع اخليارات: حال عضو بصر الطلبة (4
 5واضح جدا:  -أ 

                                                 
2
 Nana Sudjana, Penialian Hasil Proses Belajar mengajar, (PT. Remaja Rosda Karya, 

Bandung : 2006), h.109 
3
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (PT. Remaja Rosda Karya, Bandung : 2014), h.236 
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 4واضح:  -ب 
 3انقص الواضح:  -ج 
 1واضح: الغري  -د 

 ، ومن واحد سؤال أبربع اخليارات: حال عضو كالم الطلبة (5
 5: جيد جدا -أ 
 4: جيد -ب 
 3انقص اجليد:  -ج 
 1يد: اجلغري  -د 

، كل النتيجة  1-;ثالث ادلؤثرات، والنتيجة احلصول عليها بني من تلك 
 تصنيفها إىل:

 جيد جداعضاء = األ ;-9 .أ 
 األعضاء جيد=  8-6 .ب 
 األعضاء غري جيد=  5-1 .ج 

  انحية النفسي  ( ب
التعليم جبامعة م اللغة العربية بكلية الرتبية و الطلبة يدخلون قسم تعلي أسباب (3

 ثالث اخليارات:مية بنجرماسني، ومن واحد سؤال بأنتسارى اإلسالمية احلكو 
 5اختيار النفس =  -أ 
 4اختيار الوالدين = -ب 
 3األخرى = -ج 

 :ومن واحد سؤال خبيارانعلى تعليم إضايف، الطلبة  إتباع (4
 4يتبع :  - أ

 3ال يتبع :  - ب
 :ومن واحد سؤال أبربعة خياررغبة الطلبة على مادة القراءة،  (5
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 5راغب جد:  -أ 
  4راغب:  -ب 
 3أقل راغب:  -ج 
 1غري راغب:  -د 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خيارحب الطلبة على مادة القراءة،  (6
 5حّب جدا:  -أ 
 4حّب:  -ب 
 3أقل حّب:  -ج 
 1غري حّب:  -د 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خيارإىتمام الطلبة عند تعليم مادة القراءة،  (7
 5إىتمام دائما:  -أ 
 4إىتمام:  -ب 
 3أقل إىتمام:  -ج 
 1غري إىتمام:  -د 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خيارإتباع الطلبة يف تعليم مادة القراءة،  (8
 5تباع دائما: ا -أ 
 4: تباعا -ب 
 3اتباع اترة:  -ج 
  1غري اتباع:  -د 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خيارإعداد الطلبة على ادلادة قبل يدخل الفصل،  (9
 5اعداد دائما:  -أ 
 4اعداد :  -ب 
 3اعداد اترة:  -ج 
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 1غري اعداد:  -د 
 :ومن واحد سؤال أبربعة خيارعمل الطلبة واجب ادلنزيل،  (:

 5يعمل دائما:  -أ 
 4يعمل:  -ب 
 3يعمل اترة:  -ج 
 1ال يعمل:  -د 

، كل النتيجة  1-45من تلك مثاين ادلؤثرات، والنتيجة احلصول عليها بني 
 تصنيفها إىل:

 مرتفع=  38-45 .أ 
 متوسط=  ; -37 .ب 

 انقص=  1 -: .ج 
 ةبيئة اإلجتماعي .ه 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خيارزلاضر القراءة يعطي الدوافع إىل الطلبة،  (3
 5يعطي دائما:  -أ 
 4يعطي:  -ب 
 3يعطي اترة:  -ج 
 1ال يعطي:  -د 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خياراضر عند تعليم القراءة، ، احملطريقة  (4
 3قراءة فقط:  -أ 
 4قراءة و ترمجة:  -ب 
 5قراءة وترمجة وبيان:  -ج 
 6اآلخر:  -د 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خياراستعمال احملاضر اآللة، ،  (5
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 5استعمال دائما:  -أ 
 4استعمال:  -ب 
 3استعمال اترة:  -ج 
 1غري استعمال:  -د 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خيارادلادة اليت يعطي احملاضر إىل الطلبة،  (6
 1صعب:  -أ 
 3السهل:  كاف -ب 
 4: سهل -ج 
 5: سهل جدا -د 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خياربيان احملاضر عند يعلم القراءة، ،  (7
 1صعب:  -أ 
 3السهل:  كاف -ب 
 4سهل:  -ج 
 5سهل جدا:  -د 

 :ومن واحد سؤال بثالثة خياراشراف والدي الطلبة يف التعلم،  (8
 4دائما:  -أ 
 3اترة:  -ب 
 1: مل يشرف -ج 

 :ومن واحد سؤال بثالثة خياراستعمال بيئة اجلامعة ابللغة العربية،  (9
 4دائما:  -أ 
 3اترة:  -ب 
 1غري استعمال:  -ج 
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، كل النتيجة  1-41ادلؤثرات، والنتيجة احلصول عليها بني  من تلك سبع
 تصنيفها إىل:

 = مرتفع36-41 .أ 

 = متوسط 9-35 .ب 

 انقص=  1-8 .ج 

 ةاإلجتماعيبيئة عدم  .و 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خيارأحوال بيئة تعليم الطلبة يف اجلامعة،  (3
 5ىادئ:  -أ 

 4اذلادئ:  كاف -ب 

 3نقص اذلادئ: -ج 

 1غري اذلادئ:  -د 

 :ومن واحد سؤال أبربعة خيارأحوال بيئة تعليم الطلبة يف ادلنزل،  (4

 5ىادئ:  -أ 

 4اذلادئ:  كاف -ب 

 3نقص اذلادئ: -ج 

 1غري اذلادئ:  -د 

 :خيار ال بثالثةومن واحد سؤ قاموس اللغة العربية،  إمتالك الطلبة (5

 4ممتلك =  -أ 

 3مستعر =  -ب 

 1غري ممتلك = -ج 

ال ومن واحد سؤ ، مادة القراءةإمتالك الطلبة على الكتاب ابللغة العربية على  (6
 : خيار بثالثة

 4ممتلك =  -أ 
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 3مستعر =  -ب 

 1غري ممتلك = -ج 

ال ومن واحد سؤ ، القراءةإمتالك الطلبة على الكتاب ابللغة العربية لغري مادة  (7
 :ينيار خب

 3ممتلك=  - أ

  1غري ممتلك=  - ب

ال أبربعة ومن واحد سؤ امتالك وأحوال الكتب يف مكتبة قسم اللغة العربية،  (8
 خيار:

 6كثرية وأحوالو جيد:  -أ 

 5كثرية وأحوالو غري جيد:  -ب 

 4كاف وأحوالو جيد:  -ج 

 3انقص وأحوالو جيد:  -د 
، كل النتيجة  1-37ادلؤثرات، والنتيجة احلصول عليها بني  ستمن تلك 

 تصنيفها إىل:

 = مرتفع31-37 .أ 

 = متوسط 6- ; .ب 

 = انقص1-6 .ج 

 جاذبية  .ز 

ومن واحد ، توجد يف الفصل اكتساب الطلبة العلوم األخرى عن القراءة عند ال (3
 ة خيار:ال أبربعسؤ 

 5اكتساب دائما:  -أ 

 4اكتساب:   -ب 

 3اكتساب اترة: -ج 
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  1غري اكتساب:  -د 

 أبربعة خيار:ال ومن واحد سؤ الطابة عن مادة القراءة يف البيت،  ةطالعم (4

 5يطالع دائما:  -أ 

 4يطالع:   -ب 

 3يطالع اترة: -ج 

 1ال يطالع:  -د 

 أبربعة خيار:ال ومن واحد سؤ الطلبة إىل احملاضر عند تعليم القراءة،  سؤال (5

 5يسأل دائما:  -أ 

 4يسأل:   -ب 

 3يسأل اترة:  -ج 

 1ال يسأل:  -د 

أبربعة  الومن واحد سؤ مادة القراءة،  الطلبة عند توجد نتيجة األدىن يف رو شع (6
 خيار:

 5: حزان جدا -أ 

 4: حزان  -ب 

  3: كاف احلزن -ج 

 1غري احلزن:  -د 

 أبربعة خيار:ومن واحد سؤال الطلبة اإلختصار بعد التعلم،  ةعاصن (7

 5يصنع دائما:  -أ 

 4يصنع:   -ب 

 3يصنع اترة: -ج 

 1ال يصنع:  -د 

 أبربعة خيار:ال ومن واحد سؤ حب الطلبة التمرين يف القراءة،  (8
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 5حب جدا:  -أ 

 4حب:   -ب 

 3كاف احلب: -ج 

 1غري احلب:  -د 

، كل النتيجة  1-:3من تلك ست ادلؤثرات، والنتيجة احلصول عليها بني 
 تصنيفها إىل:

 = مرتفع35 -:3 .أ 

 = متوسط 9-34  .ب 

 = انقص1- 8 .ج 

 

 أسلوب معاجلة البياانت وحتليل البياانت - ر

 ىذه األسلوب خطوات يعين :يف 

اجلمع : ىو مجع البياانت اجملتمع من البحث، لتكميل البياانت أبىداف  -3
 .البحث ومشكلتو

 عينات البحث.  كل من البياانتتصنيف البياانت : ىو مجع  -4

بعد التصنيف، ادخلت البياانت ىف اجلدوال دلعرفة نتائج جدول البياانت: -5
 :ز الرمو اإلجابة اجملموعة، ابستخدام 
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P
N

F
  X 311% 

P : جسم اإلجابة 

F : التكرر 

N : عدد 

 ادلتوسط كما سابق. ابستخدام رموز الطلبة احلصولادلالحظة  مؤىالت عينيلتمث 

 البياانت يليها الشرح يف تفسري البياانت يف كل جتهيز تفسري البياانت :  -6
ىي تدفع من أمر خاص  استقرائيةحتليل البياانت : كل البياانت حتلل بطريقة  -7

 إىل أمر عام يعين تلخص من حبث أمر خاص جتري أبمر عام.
 


