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 شعار

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أييها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح 

هللاُ الَِّذْيَن آَمنُ ْوا ِمْنُكْم  قيل انشزوا فانشزوا يَ ْرَفعِ  هللا لكم، وإذا
 َوالَِّذْيَن أُْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت، َوهللاُ 

ٌر    (ٔٔ)اجملادلة : ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ

 
 وقال اإلمام الشافعي هنع هللا يضر :

نْ َيا فَ َعَلْيِو ِِبْلِعْلِم، َوَمْن   َأَراَد اآلِخَرَة فَ َعَلْيِو ِِبْلِعْلِم،َمْن َأَراَد الدُّ
 اَدُهَُا فَ َعَلْيِو ِِبْلِعْلمِ َوَمْن َأرَ 

 

 

 

 

 

 



هدإء  إ 
 أ هدي هذإ إمبحث إمعلمي

 إ ىل وإدلّي إمكرميني إحملبوبني

ىل   وأ ووإ ي إحملبوبنيأ يخ وإ 

ىل أ ساتيذي وأ س تا   ي إمكرمينيإذوإ 

ىل زماليئ  إمعزيزين وإ 

 ل متام هذإ إمبحث إمعلميإذلين يعطوهين إدلإفعة 

لهيم  أ هدهيا وميس يل أ حسن لكمة  إ 

 غري إمشكر إجلزيل 

 جفزإمه هللا خري إجلزإء
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 ٖٕٖٜٜٕٜٜٓٓٓ٘ٔٗٓٔٙٔ مناقشة() -4

 

 



 والتقدير الشكر

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 والّسالم والّصالة األلباب ألويل تبصرة الكتاب، عبده على أنزل الذي هلل احلمد
 خًن إىل الشعاب، الشعوب أكرم من ادلبعوث زلّمد سّيدان وادلرسلٌن األنبياء أشرف على

 :بعد أّما. ادلآب يوم إىل األجناب وصحبو آلو وعلى كتاب، أبفضل أمة

تعليم اللغة قسم قد متت كتابة ىذا البحث العلمي لنيل درجة السرجاان يف 
 وأحسن احرتامي إىل العربية، فيسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري وأمجل حتييّت 

 من قد ساعدوين على كتابة ىذا البحث، وىم: 

 الرتبية كلية كعميد ادلاجستًن معروف ىداايت الدكتور احملرتم الفضيلة صاحب -ٔ
 .بنجرماسٌن احلكومية اإلسالمية أنتسارى جامعة والتعليم
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 تضق ومل بعلمها تبخل ومل العلمي، البحث ىذا كتابة يف يل وتشجيعها وتوجيهها

 عظيم هللا ومن والتقدير الشكر خالص مين فلها الباحثة مساعدة عن صدرىا
 .واجلزاء الثواب

 تعليم قسم يف التعليم و الرتبية بكلية واحملاضرات احملاضرين مجيع السماحة صاحيب -ٗ
 .النافعتٌن وادلعارف العلوم يعطونين الذين العربية اللغة



 منذ ورمحاين ربياين قد اللذان( جاين نور واحلاجة أرشد دمحم احلاج) احملرتمان الوالدان -٘
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 .   العالية

 اللغة تعليم قسم يف العزيزين والطالبات والطالب احملبوبٌن، واألصدقاء الزمالء مجيع -ٙ
 وتتم وتنجح لتسر الباحثة على والتشجيع والتوجيو ِبدلساعدة قاموا الذين العربية

 .العلمي البحث ىذا كتابة

 والنقصان، األخطاء إىل ادلائلة اإلنسانية اآلاثر من أثر الكتاب ىذا أن وأخًنا
 حسن إىل يوفقنا أن هللا عسى اإلصالح، سبيل على واالقرتاح النقد القراء من أرجو فلذا

 النجاح علينا وينعم الثواب، حبسن يثيبنا وأن ذلا حد ال برمحة علينا مين و الصواب،
 وانفعا الكرمي لوجهو خالصا العمل ىذا جيعل أن تعاىل هللا وأسأل. العلم طلب يف والربكة

    آمٌن. الدين كلمة إلعالء

م ٕٙٔٓ يونيوٚٔ  بنجرماسٌن،    

  الباحثة              
 

 نور احلسىن

     ٕٕٖٖٔٓٔٓٙٔ 

 
 

 

 



 الطالبة إقرار
 : كاآليت وبياانيت أدانه ادلوقع أان

 احلسىن نور:    الكامل االسم

 ٖٖٕٕٔٙٓٔٓٔ :  القيد رقم

 العربية اللغة تعليم:    القسم

 والتعليم الرتبية:     الكلية

 اللغة تعليم قسم ىف السرجاان درجة لنيل شرط الستيفاء حضرتو الذي البحث ىذا أبن أقر
 :عنوان حتت بنجرماسٌن احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة والتعليم الرتبية بكلية العربية

 ( لدى قسم تعليم اللغة العربية1الطلبة على قراءة النص العريب يف حماضرة مهارة القراءة ) قدرة
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يف كلية الرتبية والتعليم

 من أنو استقباال أحد ادَّعى وإذا. اآلخر أتليف أو غًني إبداع من زورتو وما بنفسي وكتبتو حضرتو
 على ادلسؤولية تكون ولن ذلك، على ادلسؤولية أحتمل فأان حبثي من ليس فعال أنو وتبٌن أتليفو

   .بنجرماسٌن احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة والتعليم الرتبية كلية على أو ادلشرفة

 .ذلك على أحد جيربين وال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار ىذا وحررت

      ٕٙٔٓ يونيو ٚٔ ، بنجرماسٌن

اإلقرار صاحب توقيع          

 

 نور احلسىن      

ٕٕٖٖٔٓٔٓٙٔ            



 ملخص البحث

الطلبة على قراءة النص العريب يف حماضرة مهارة  قدرة ."م6112نور احلسىن، 
جبامعة  يف كلية الرتبية والتعليم ( لدى قسم تعليم اللغة العربية1القراءة )

. البحث العلمي. قسم تعليم اللغة " أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
 العربية. ادلشرفة: الدكتورة إان مطمئنة ادلاجستًن.

 (1قدرة، قراءة، حماضرة مهارة القراءة ) الكلمات الرئيسية : 

إحدى مهارة القراءة ىي إحدى من مهارات اللغوية، ويف إندونسيا مهارة القراءة 
يف ىذا البحث تقوم الباحثة  مهارات اليت يلزم أن ميكن الطالب لنيل أىداف التعليم.

ِبلبحث ادليداين عن قدرة الطلبة على قراءة النص العريب )من انحية الفصاحة والقواعد 
يف ىذا البحث  فاألسئلة(. ٔوالرتمجة وفهم مضمون النص( يف زلاضرة مهارة القراءة )

 ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓالطلبة واي العوامل ادلؤثرة على قدرة الطلبة يف مرحلة كيف قدرة ىي:  
واألىداف من ىذا البحث ىي دلعرفة قدرة الطلبة ودلعرفة  .على قراءة النص العريب

 على قراءة النص العريب. ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓالعوامل ادلؤثرة على قدرة الطلبة يف مرحلة

الوصفي الكمي. والبياانت وأما منهج البحث فهو البحث ادليداين بشكل البحث 
األساسية اليت حيتاج إليها الباحثة ىي قدرة الطلبة والعوامل ادلؤثرة على قدرة الطلبة. 

ىي التاريخ وأحوال الطلبة وأحوال رئيس القسم ومعلميها يف قسم تعليم والبياانت الثانوية 
بيان وادلالحظة اللغة العربية. واألسلوب جلمع البياانت ىي ِبستخدام اإلختبار واإلست

 بطريقة استقرائية. وادلقابلة والواثئق. واألسلوب لتحليل البياانت ىي

قدرة الطلبة على قراءة النص العريب يف زلاضرة مهارة أما نتائج ىذا البحث فهي : 
كلها تعترب والعوامل ادلؤثرة على قدرة الطلبة   تعترب ِبتوسط ٕٙ،٘ٙ( ىي ٔالقراءة )

 .تعترب جبيد ىي ألعضاءمن انحية اِبتوسط إال 
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 Keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan bahasa, dan di 

Indonesia keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan yang harus 

dikuasai oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada penelitian ini, 

peneliti melaksanakannya dengan penelitian lapangan tentang kemampuan 

mahasiswa dalam membaca teks bahasa arab ( dari aspek kefasehan, tata bahasa, 

terjemah, dan pemahaman isi kandungan teks) pada Mata Kuliah Qiraah (1). 

Maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana kemampuan 

mahasiswa dan Apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan 

mahasiswa periode 2014/2015 dalam membaca teks bahasa Arab. Dan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan mahasiswa 

periode 2014/2015 dalam membaca teks bahasa Arab.  

 Adapun metodologi penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

pendekatan deskriptif kuantitatif. Data pokok yang dibutuhkan oleh peneliti 

adalah kemampuan mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap 

kemampuan mahasiswa. Dan adapun data penunjang adalah sejarah, keadaan 

mahasiswa, keadaan ketua jurusan dan para dosennya di jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab. Dan teknik dalam mengumpulkan data-data tersebut adalah dengan 

mengunakan metode Induktif. 

 Adapun hasil pada penelitian ini yaitu: Kemampuan mahasiswa dalam 

membaca teks bahasa Arab pada  mata kuliah Maharah Qiraah (1) yaitu 65,26 

dikategorikan dengan sedang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap 

kemampuan membaca semuanya dikategorikan sedang kecuali dari aspek fisik 

yakni dikategorikan baik.         
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 ٙٛ   ........................................ قدرة الطلبة على القراءة -1
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 قائمة ادلصادر وادلراجع             

 ادلالحق            

 السرية الذاتية            
 

 



 قائمة اجلداول

 صفحة موضوع رقم
 ٜٕ شكل العوامل وعناصرىا ٔ.ٕ
 ٖٖ العوامل ادلؤثرة على قدرة الطلبة ٔ.ٖ
 ٖٗ البياانت ومصدر البياانت وأسلوب مجيع البياانت ٕ.ٖ
 ٖٙ معيار الكفاءة إلختبار القراءة ٖ.ٖ
 ٖٙ معيار تقييم الفصاحة ٗ.ٖ
 ٖٙ معيار تقيم القواعد ٘.ٖ
 ٖٚ معيار تقييم الرتمجة ٙ.ٖ
 ٖٚ معيار تقييم فهم مضمون النص ٗ ٚ.ٖ
 ٖٛ مقدار القياس وبيانو ٛ.ٖ

ٗ.ٔ 
اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية أجهزة قسم تعليم 

 ٕ٘ احلكومية بنجرماسٌن

أحوال الطلبة يف قسم تعليم اللغة العبية جبامعة أنتساري  ٕ.ٗ
 ٗ٘ اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن

ٗ.ٖ 
أحوال رئيس القسم ومعلميها يف قسم تعليم اللغة العربية 

 ٘٘ جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن

 ٜ٘ نتيجة اإلختبار على القراءة للفصل "أ" ٗ.ٗ
 ٓٙ نتيجة اإلختبار على القراءة للفصل "ب" ٘.ٗ
 ٔٙ نتيجة اإلختبار على القراءة للفصل "ج" ٙ.ٗ

  ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓيف مرحلة تكرار اجلواب عن عضو الطلبة  ٚ.ٗ
 من قسم تعليم اللغة العربية

ٙٙ 



ٗ.ٛ 
  ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓمرحلة يف تكرار اجلواب عن نفسي الطلبة 

 ٔٚ من قسم تعليم اللغة العربية

يف مرحلة تكرار اجلواب عن بيئة إجتماعي الطلبة  ٜ.ٗ
 من قسم تعليم اللغة العربية  ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓ

ٚٚ 

ٗ.ٔٓ 
 بيئة عدم إجتماعيتكرار اجلواب عن  ٗ. ٛاجلدول 

من قسم تعليم اللغة   ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓيف مرحلة الطلبة 
 العربية

ٛٔ 

  ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓيف مرحلة تكرار اجلواب عن جاذبية الطلبة  ٔٔ.ٗ
 ٘ٛ من قسم تعليم اللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة ادلالحق

 موضوع رقم
 األسئلة لإلختبار فصل "أ" ٔ
 األسئلة لإلختبار فصل "ب و ج" ٕ
 دليل ادلالحظة وادلقابلة  ٖ
 اإلستبيان للطلبة ٗ
 إىل قسم اللغة العربيةخطاب عميد كلية الرتبية  ٘
 خطاب رئيس قسم اللغة العربية ٙ
 بطاقة اإلشراف ٚ
 جدول ادلواد لقسم تعليم اللغة العربية ٛ
 الصور ٜ

 السًنة الذاتية للباحثة ٓٔ
 


