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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث أ.

 كالم والقراءة والكتابة. ومن أىمن تعليم ادلهارات اللغوية أربعة وىي االستماع والإ   

يف ادلدرسة الثانوية ىي القراءة ألن من األىداف ادلرغوبة ات اليت ركزهتا الوزارة الدينية ادلهار 

 .جيدافهمها و وترمجتها ، العربية بطالقةقراءة النصوص يف ىذه ادلرحلة ىي القدرة على 

ب القراءة ىي القدرة اليت جي 1.لغة العربية وىي قرأمن ال يتأتادلنور  ادلعجميف  القراءة  

 شملتالقراءة  2.القراءة وسيلة إىل تعلم األطفال كل موادأن ميتلكها مجيع األطفال، ألن 

مهارة القراءة أساسها  3كلة.دلشحالو  ار، والتحليل،قر تالالتقييم، و يف أشكال التفكري، 

يتضمن جانبني وىي تغري رمز الكتابة إىل الصوت، ومجع ادلعاين يف كل حادثة اليت رمزىا 

 4برموز الكتابة  والصوت.
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. قراءة الصامتةو  القراءة من انحية اإلنشطة قسمان، القراءة اجلهرية تعليم مهارة  

القراءة. وقراءة اجلهرية تقدر ابلسهولة من قراءة  اجلهرية تدل على فهم ما قرأ وإظهار الصحة

 5.الصامتة

على  تقدرلطالب. اذلدف ىو أن ى هباامادة يعط يىالقرآن وكتابتو قراءة  ةماد  

مع عمل ، ياإلسالم ليمتعالمصدر وىو  نآالقر ، وكيفية كتابة ءةطالقة، وفهم القرالالقراءة اب

سمى ت ىي ما، و خلطوب ادلتنوعةاب مكتوبة نآالقر ف و حر  لحياة اليومية.شرائيعو إرشادا ل

أشكال الكتابة كل شكل من لابللغة العربية "اخلط". وتسمى ىذه الكتابة الكتابة اخلطية. 

 6والقراءة ىي أنشطة مًتابطة. . الكتابةابعضبعضو  فريقمكن تألو خصائص حيث 

ف اذلجائية و ر احلف اذلجائية. و ر حلان ىي آالقر  تويف قراءة وكتاب درسمن ادلواد اليت ألقاىا ادل 

 ، لذلك بشكل عاماللغة العربيةابن آستخدم القر اية. للغة العربة يف استخدمادلىي احلروف 

 .ف اذلجائيةو ر احلابمصورة اللغة العربية واللغة العربيةاب متطابقةن آالقر أن 

من اليمني إىل اليسار.  تكتب وتقرأ ف اذلجائيةو ر احل .29عدد احلروف اذلجائية   

روف احل ،متسواي مع الفرق يف نقاطوف اذلجائية و شكل احلروف اذلجائية سلتلفة. بعض حر أ
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واحمللنقاط سلتلف منو يف الفوق يف الوسط  .نقاط أوثالث منقوطة بنقطة أونقطتنياذلجائية 

 7يف التحت.

من حروف اذلجائية اليت  لذلك تعليم اللغة العربية خاصة مهارة القراءة البد أن يبدأ  

ذلا أوجو منها فصاحة قراءة احلروف اذلجاءية اليت حددت من معرفة علم التجويد، وحددت  

من طاقة لسان سخص ىف تلفظ أحرف ابلكلمات العربية مناسبة خبصائص وأوصاف سلارج 

 8حروفها.

الوافية.  وىف وجو أخر، تفهم وتتقن مهارة القراءة فعلى الطالب أن يفهم ادلفردات  

دبعرفة خزائن خطط الكلمات ففهم داخل وموقف الكلمات ابلسهولة. فلذلك، ادلصدر 

 tarigan))أساسى لإلتقان وفهم كل كلمة ملكة ادلفردات لدى الطالب. كما قال اترجيان 

"اجلودة اللغوية لسخص متعلقة جبودة وكمية ادلفردات لديو. كلما كثرت ادلفردات فكرب 

 9االحتمال دلهارة لغوية.

بناء على رأي سابق، أن ادلفردات ذلا موقف عظيم ىف اللغة العربية خاصة ىف ترقية   

 مهارة القراءة.
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الثانوية اإلسالمية  ارسيف ادلدبناء على مالحظة و مقابلة مع مدرسي اللغة العربية   

، يف تعليم مهارة القراءة قد كان طالب ذلم القدرة ادلتنوعة، بعضهم قادرون على منتايأب

مهارة القراءة وىو أغلب، وبعضهم عاجزون عن ذلك، وكذلك درجة النجاح ادلتنوعة. مهارة 

رة القراءة ينبغي القراءة ىي مهارة اليت إستخدمها الطالب ىف تعلم اللغة العربية. وتعليم مها

أن يفهمها الطالب اليت ىي إحدى ادلهارة اللغوية. وكذلك كفاءة قراءة القرآن قد كان 

يف طالب ذلم القدرة ادلتنوعة، لكن أكثر الطالب ماىرون على قراءة القرآن. لتعليم ادلفردات 

طالب ابحلفظ يعلم ادلدرسون الكيفية ادلتعددة. أيمر ال منتايأبالثانوية اإلسالمية  ارسادلد

 وتسميع بعده، وقدرة الطالب ادلتنوعة. 

  (Thondike)الىت قّعدىا  (theory of identical elemen)ألن قاعدة ذبانس العوامل   

كما نقل زلّبني شاه أنو قال "وقع صرف إجايب اذا كانت ماداتن ذلا ذبانس العناصر". حنو 

 10اتقان أحد الطالب الرايضية لتسهل تعلم اإلحصائية.

الثانوية  ارسيف ادلدوادلسألة اليت موجودة  (Thondike)دىا ألن قاعدة الىت قعّ   

ن على قراءة القرآن و إتقان ادلفردات ، رأى الباحث أن الطالب القادريمنتايأب اإلسالمية
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ذلم قادرون على أحسن القدرة يف تعليم اللغة العربية خاصة مهارة القراءة، ألن القرآن واللغة 

 العربية ذلما تعلق متني ووحدة العناصر وىي اللغة العربية.

فأراد  فلذلك، مدى قدرة قراءة القرآن وإتقان ادلفردات يعطي أثرا على مهارة القراءة.  

 الباحث أن يقوم ابالبحث ربت ادلوضوع :

 ارسيف املدن وإتقان املفردات لدى الطالب على مهارة القراءة أثر كفاءة قراءة القرآ

 .متاايأبإلسالمية الثانوية ا

 

  البحث أسئلة   ب.

 فأسئلة البحث على التايل : ، السابقة بناء على خلفية البحث

 ؟منتايأب الثانوية اإلسالمية ارسيف ادلدصورةكفاءة قراءة القرآن لدى الطالب كيف  .  1

 ؟  منتايأب الثانوية اإلسالمية ارسيف ادلدصورة إتقان ادلفردات لدى الطالب كيف   . 2

 ؟   منتايأب الثانوية اإلسالمية ارسيف ادلد صورة مهارة القراءة لدى الطالبكيف   .3

 ارسيف ادلد قراءة الطالبة مهار  قراءة القرآن لدى الطالب علىمدى أثر كفاءة   .4

 ؟  منتايأب الثانوية اإلسالمية
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الثانوية  ارسيف ادلد قراءة الطالبة مهار  مدى أثر إتقان ادلفردات لدى الطالب على  .5

 ؟ منتايأب اإلسالمية

 قراءة الطالب ةمهار  مدى أثر كفاءة قراءة القرآن وإتقان ادلفردات لدى الطالب على  .6

 ؟ منتايأب الثانوية اإلسالمية ارسيف ادلد

 

 أهداف البحث  ج.

 بناء على أسئلة البحث السابقة. فأىداف ىذالبحث على التايل : 

 يف قراءة القرآن. منتايأب الثانوية اإلسالمية ارسادلدكشف كفاءة طالب ل . 1

 .منتايأب الثانوية اإلسالمية ارسيف ادلدكشف إتقان ادلفردات لدى الطالب ل  .2

 .منتايأب الثانوية اإلسالمية ارسيف ادلدكشف مهارة القراءة لدى الطالب ل  .3

يف كشف مدى أثر كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب على مهارة قراءة الطالب ل  .4

 .منتايأب الثانوية اإلسالمية ارسادلد

 ارسيف ادلدكشف مدى أثر إتقان ادلفردات لدى الطالب على مهارة قراءة الطالب ل  .5

 .منتايأب الثانوية اإلسالمية
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 كشف مدى أثر كفاءة قراءة القرآن وإتقان ادلفردات لدى الطالب متساوي علىل  .6

 .منتايأب الثانوية اإلسالمية ارسيف ادلد قراءة الطالبة مهار 

 

 أمهية البحث . د

 أمهية النظرية  .1 

يرجى ىذا البحث ان يعطي مصدارا للطالب احملبني اباللغة العربية ولًتقية مستواىم   

ذبعل ميزان، ىذ البحث يرجى أن يكون  اليت ادلعلومات يف زبصص اللغة العربية. وأحد

معلوماات إجيابية، و ميكن أن يكون إثراء ادللكة الفكرية دلدرس اللغة العربية ىف تطبيق 

يقة جيدة و تسجيع الطالب ىف تعلم اللغة العربية، وتدرأ يف بناء الطالب ليحب اللغة طر 

 العربية الىت ىي لغة القرآن. و ىذه الرسالة إثراء ادللكة الفكرية.

 أمهية التطبيقية . 2 

يرجى ىذالبحث أن يكون مدخالت ىف تعليم اللغة العربية، حىت يعطي أثرا ىف تنمية    

لفرح حىت يسجع ىف تعلم اللغة العربية و زايدة اخلربة و ادلعلومة للباحث نفسو قيام احملبة وا

 خاصة ىف كتابة الرسالة العلمية.
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 البحث فرضية   .ه

 على التايل :H0) أما الفرضية )

 الثانوية ارسادلد يفالقراءة  رةامه على الطالب لدى نآالقر  قراءة ليس وجود أثر كفاءة   .1

 .نتايمأب إلسالميةا

 الثانوية ارسادلد يفالقراءة  رةامه علىإتقان ادلفردات لدى الطالب  أثر ليس وجود  .2

 .نتايمأب إلسالميةا

 يفالقراءة  رةامه علىوإتقان ادلفردات لدى الطالب  نآالقر  قراءة أثر كفاءة .  ليس وجود3

 .نتايمأب إلسالميةا الثانوية ارسادلد

 على التايل :Ha) أما الفرضية ) 

 الثانوية ارسادلد يفالقراءة  رةامه على لطالبا لدى نآالقر  قراءة وجود أثر كفاءة  .1

 .نتايمأب إلسالميةا

 الثانوية ارسادلد يفالقراءة  رةامه علىوجود أثر إتقان ادلفردات لدى الطالب   .2

 .نتايمأب إلسالميةا

 يفالقراءة  رةامهوإتقان ادلفردات لدى الطالب على  نآالقر  قراءةوجود أثر كفاءة  .  3

 .نتايمأب إلسالميةا الثانوية ارسادلد
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 رجراي اإلالاحديد و.  

 ادلتغري. التابع ادلتغريو  ادلستقل ادلتغريتني وىي ادلتغريا من يتكون البحث ىذا متغري 

ىو مهارة التابع  ادلتغريأما ،وإتقان ادلفردات لدى الطالب نأالقر  قراءةكفاءة   ىو ادلستقل

 القراءة لدى الطالب.

ادلبحث. يعطي  تغريادل ينامع لشرحالبحث هتدف  تغريإجرائي ادل يفر تع 

(Singarimbun)  قياس كيفيةذي خيرب  ال ثالبح عنصرجرائي ىو اإل يفر تعيعاريف عن 

 11.تغريادل قياس كيفيةإشارة تنفيذ   من نوع ىو جرائياإل يفر تع نأ أخرى، بعبارة وأ تغريادل

 استخدامالىت تساعد الباحث  العلمية ادلعلومات ىوجرائي اإل يفر تعفلذلك أن  

ادلتغري ادلتساوي. يفهم التعاريف التشغيلية البد أن يصلح للقياس وربديد مع إمكان فهم 

 األخرين.
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 البحث يشرح على التايل : تغريإجرائي ادل تعاريفأما  

 أ(  كفاءة قراءة القرآن 

بق ن الكرمي ادلطاآاءة الطالب لنطق ادلكتوب يف القر ن ىي كفآالقر  ةقراء كفاءة

 . دبخارج احلروف وأحكام التجويد

 ب(  إتقان ادلفردات 

إتقان ادلفردات ىو فهم وكفاءة الطالب استخدام ادلفردات يف احملادثة والقراءة. غري 

دلفردات ابلصحة والصواب. معريفة األشكال وادلعاين وظائفها وإمكان تلفظ وكتابة ا

 يف كتابة ىذه الرسالة هتدف إىل كفاءة نطق وفهم ادلفردات يف مهارة القراءة. 

 ج(  مهارة القراءة 

مهارة القراءة ىي أحد من أربع ادلهارات اللغوية ىي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم 

ة القراءة بدقة. ومهارة الكتابة ومهارة القراءة. يف كتابة ىذه الرسالة ستبحث مهار 

 مهارة القراءة  ىي كفاءة معريفة فهم وتلفظ الشيء ادلكتب.  

 د(  ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي

اإلسالميو احلكوميو الواحدة ىولو سوجناي  ادلدرسة الثانويةمبحثا يف  أخذ الباحث

اإلسالميو احلكوميو الثانية ىولو سوجناي الشمالية،  ادلدرسة الثانويةو  ،الشمالية
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اإلسالميو رخاء للبنني أمنتاي ألن يف ىذه ادلدارس الثالثة مبنية  ادلدرسة الثانويةو 

على ادلدارس اإلسالمية ربت الوزارة الدينية وعرف الباحث وجود ادلواد احمللية يف 

 ي جيب ان يتبعها الطالب. ادلدرسة ىي قراءة القرآن )ربسني و ربفظ القرآن( الذ

ىناك أاثر مهارة القراءة، لكن يف ىذالبحث يبحث أثر كفاءة قراءة القرآن و إتقان 

 ادلفردات على مهارة القراءة. 

 ببناء على التحديد اإلجرائي السابقة، فنطاق البحث على التايل :  

 جزء ادلواضيع األساسية ادلواضيع األساسية الرقم

القرآن لدى الطالب كفاءة قراءة  1

يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية 

 أبمنتاي

 تعارف احلروف اذلجائية وأشكاذلا -

تدريب قراءة احلروف اذلجائية اليت  -

 اإلنفصلت والتصلت

 تعارف القراءت التجويد يف القرآن -

 

إتقان ادلفردات لدى الطالب يف  2

 ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي

 ادلفرداتكفاءة استخدام  -

 تعارف أشكال ادلفردات -
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 ترمجة ونطق ادلفردات جيدة و صحيحة -

مهارة قراءة الطالب يف ادلدارس  3

 الثانوية اإلسالمية أبمنتاي 

 الطالقة يف القراءة -

 الفصاحة يف نطق احلروف -

 

 السابقة اتالدراس . ز

آمل بودي كوسوما، طالب قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ابجلامعة اإلسالمية   .1

احلكومية سنان كاليجاغا "أثر طريقة ادلستقلي على قراءة النصوص العربية لدى 

الطالب متخصصني للبنني مدرسة الثانوية واحد حاشيم يوجياكرات". يبحث 

ثر على قراءة النصوص العربية لدى ىذالبحث عن تطبيق طريقة ادلستقلي ىل ىناك أ

الطالب. أشارت نتيجة ىذ البحث  أن طريقة ادلستقلى سبكن بًتقية إجناز الطالب 

 يف كفاءة قراءة النصوص العربية. 

تشابو ىذا البحث ببحث الباحث ىو البحث عن مهارة القراءة. وفرقو بو ىو أن   

نصوص العربية لدى الطالب ىذالبحث يكشف عن أثر طريقة ادلستقلي على قراءة ال

متخصصني للبنني مدرسة الثانوية واحد حاشيم يوجياكرات، مث ىذا البحث نظر أثر 
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متغري الواحد فقط على ادلتغري ادلستقل، أما  حبث الباحث أن جيرب مجع ادلتغريين 

التابعني، على ادلتغري ادلستقل ولنظر اىل أمهية أثره كفاءة قراءة القرآن و إتقان 

دات لدى الطالب على مهارة قراءة الطالبفي ادلدارس الثانوية اإلسالمية ادلفر 

  أبمنتاي.

نورليلي وجاينيت، طالبة قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ابجلامعة اإلسالمية   .2

احلكومية سنان كاليجاغا "أثر إتقان إقرأ على كفاءة قراءة النصوص العربية لدى 

رسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية جندوولونج ابنتول". طالب صف السابع يف ادلد

يبحث ىذالبحث عن وجود أو عدم أن أثر إتقان إقرأ على كفاءة قراءة النصوص 

العربية لدى الطالب. أشارت نتيجة ىذ البحث أن ىناك أتثري واضح بني إتقان إقرأ  

 كفاءة قراءة النصوص العربية لدى الطالب. 

الباحث ىو البحث عن مهارة القراءة. وفرقو بو ىو أن  تشابو ىذا البحث ببحث

ىذالبحث يكشف عن أثر إتقان إقرأ على كفاءة قراءة النصوص العربية لدى طالب 

صف السابع يف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية جندوولونج ابنتول،أما حبث 

ب على مهارة الباحث يكشف أثر كفاءة قراءة القرآن و إتقان ادلفردات لدى الطال

 قراءة الطالبفي ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي.
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ليلي سراين، طالبة قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية   .3

"إستخدام األايت القرأنية لوسائل لًتقية كفاءة قراءة  2009سنان كاليجاغا سنة 

لثانوية اإلسالمية احلكومية جوداين سليمان النصوص العربية الطالب ادلدرسة ا

يوجياكرات ىف الصف العاشر. تبحث ىذه الرسالة عن وجود أو عدم ترقية كفاءة 

قراءة النصوص العربية لدى الطالب اباستخدام اللغة العربية يف القرآن ليكون وسائال 

العربية يف الدراسية. أشارت نتيجة حبثها وجود ترقية عملية دراسية، ووسائل اللغة 

 القرأن تسهل الطالب يف قراءة النصوص العربية. 

تشابو ىذا البحث ببحث الباحث ىو البحث عن مهارة القراءة. وفرقو بو ىو أن   

ىذالبحث يكشف عن إستخدام األايت القرأنية لوسائل لًتقية كفاءة قراءة النصوص 

ن سليمان يوجياكرات ىف العربية الطالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوداي

الصف العاشرة، أما حبث الباحث يكشف أثر كفاءة قراءة القرآن و إتقان ادلفردات 

 لدى الطالب على مهارة قراءة الطالب يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي.

 أما حبث الباحث ينظر وجود أو عدم أثر كفاءة قراءة القرآن. 

عليم الدراسة األسالمية كلية الًتبية ابجلامعة اإلسالمية راتنا مفتوحة، طالبة قسم ت  .4

"أثر عملية القراءة على كفاءة قراءة القرآن  2013احلكومية سنان كاليجاغا سنة 
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لدى الطالب يف ادلدرسة الثانوية احلكومية معارف واتس. يبحث ىذالبحث تنفيذ 

. أشارت نتيجة ىذ عملية القراءة وكرب أثر على كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب

 البحث  لوجود أتثري اإلجايب من عملية القراءة.

فرقو حبث الباحث هبذا البحث ىو ىذا البحث يكشف عن أثر عملية القراءة على    

كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب يف ادلدرسة الثانوية احلكومية معارف واتس، أما 

ادلفردات لدى الطالب على حبث الباحث يكشف أثر كفاءة قراءة القرآن و إتقان 

 مهارة قراءة الطالب يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية أبمنتاي.

رسة ادلد يفوص العربية نصال قراءة تدريسة مشاكل"، 2009سنة  حديثيغزالدمحم .5

ليت توزع ان استبيا علىا البحث مبين ىذ نتائج .س"مارو  العلوم هنضةالثانوية معهد 

القواعد خاصة يف حبث مسائل  طريقة ىي ادلستخدمة للطريقةمناسب  أانلطالب

مع طريقة مضمومة بتعليم احملدثة والقراءة والكتابة. وغري ذلك حلل شرفالو النحو 

الصعوبة الطالب يف القراءة النصوص العربية بزايدة الوقت خارج الدرس وىي قراءة 

وسط الكتب. وطريقة قراءة الكتب بوضع ثالث رلموعات وىي ادلبتدئ وادلت

 وادلتخصص.
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 قراءة تدريسة مشاكلفرقو حبث الباحث هبذا البحث ىو ىذاالبحث يكشف عن   

س أما حبث الباحث ارو  مالعلوم هنضةرسة الثانوية معهد ادلد يفوص العربية نصال

يكشف أثر كفاءة قراءة القرآن و إتقان ادلفردات لدى الطالب على مهارة قراءة 

 سالمية أبمنتاي.الطالبفي ادلدارس الثانوية اإل

يف مادة القراءة لًتقية كفاءة قراءة الطالب  ميالتعل سًتاتيجياتإ" 2015إرماويت سنة   .6

قسم تعليم اللغة العربية جامعة اإلسالمية احلكومية ألودين مكاسار. يبحث 

ىذالبحث عن مادة القراءة تقام بقصة، وترمجو وكتابتها مرة أخرى يعطي القراءة 

ردات بدون شكل ومناقشتها وتعارف الكلمة واجلملة مث ترمجتها وتنظيم اجلملة ابدلف

 السهلة.

يف  ميلتعل سًتاتيجيااتفرقو حبث الباحث هبذا البحث ىو ىذاالبحث يكشف عن إ  

مادة القراءة لًتقية كفاءة قراءة الطالب قسم تعليم اللغة العربية جامعة اإلسالمية 

احلكومية ألودين مكاسار، أما حبث الباحث يكشف أثر كفاءة قراءة القرآن و إتقان 

يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية  ب على مهارة قراءة الطالبادلفردات لدى الطال

 أبمنتاي.
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 هيكل البحث .ح

 ىذه رسالة ادلاجستري تتكون من مخسة أبواب, على التايل : 

تتكون من خلفية البحث، وأسئلة البحث، وأىداف البحث، وأمهية :  الباب األول

 السابقة.البحث، وفرضية البحث، وتعريف اإلجرائي، والدراسات 

تتكون من اإلطار النظري ىو كفاءة قراءة القرأن، وإتقان ادلفردات، :  الباب الثاين

 ومهارة القراءة

تتكون من منهج البحث ىو مدخل البحث ونوعو، ورلتمع البحث، :  الباب الثالث

، مجع البياانت أسلوبوعينة البحث، والبياانت، ومصادر البياانت، وادلتغري والقرينة، و 

 وأدوات مجع البياانت، وإجرائي ربليل البياانت.

حصول البحث، يشتمل على تقدمي البياانت، وربليل البياانت :  الباب الرابع 

 وتفسريىا.

 يشتمل اخلاسبة يتأّلف من خالصة البحث، وتوصيات البحث.:  الباب اخلامس 
 


