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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ
 يستخدمها القرآُن واحلديث. وتلعب العربية دورا مهّما يف اللغة العربية هي لغة  

العلومّية خصوصًة يف العلوم اإلسالمّية. فهناك العديد من الكُتِب واملؤلَّفات العلمية حاليًّا 
ة يف إندونيسي، اللغة العربية لغة أجنبيابللغة العربية. ولذلك تعّلم اللغة العربية مهّم جدا. 

ا يف املدرسة، هالعربية هي مادة تدريسُ و البلد.  ااملستخدمة كل يوم يف هذست اللغة ألهنا لي
املدرسة و  ،توسةةرسة اإلبتدائية، املدرسة املة اإلسالمية. بداءًا املدسخصوصة يف املدر 

 .ثانويةال
لكالم ومهارة ا مهارةاالستماع و ينقسم تعليم اللغة العربية إىل أربع مهارات: مهارة 

 ناليت جيب أ مرتابةة   هي واحدة من أربع مهارات  مهارة القراءة   1كتابة.القراءة ومهارة ال
تعّلم  العرب يف يَ ها غَ كُ لِ تَ القراءة هي مهارة أساسية جيب أن َيم  2ها متعّلم العربية.كُ لِ تَ َيم 

راءة القرآن سيكون قادرًا على ق اللغة العربية هي أن الشخصَ  اللغة العربية. فائدة تعّلمِ 
تصر فقط على من القراءة أن يق عُ قِّ وَ ت َ ال ي َ  واحلديث والعديد من الكتب العربية الفصحى.

 3قراءة القرآن جيًدا وبةالقة ، ولكن أيًضا القدرة على فهم حمتوى مادة القراءة.
 . ويشمل ذلكامهالعديد من املشكالت يف تعلّ يف إندونيسيا اللغة العربية لديها 

                                                           
1 Miftachul Taubah, Maharah dan Kafa’ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 10 No. 1, Juni 2019, h. 31 

، هبا الناطقني لغي العربية اللغة ملعلمي التدربية الدورات دروسجرية، ه 1121، لفوزانا إبراهيم الرمحن عبد2 
 33، ص. اإلسالمي لوقف مؤسسة

3 Apri Wardana Ritonga, dkk, E-Learning Process of Maharah Qira'ah in Higher Education 

during the Covid-19 Pandemi, International Journal of Higher Education, Vol. 9 No. 6, 2020, h. 228 
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يواجه تعّلم  1.محتقيق أهداف التعلّ  يقُ عِ تُ  مشكالت غالًبا ما يواجه قراءة الذيم التعلّ 
اللغة العربية وتعّلم القراءة خاص كما يعرب عنه اخلرباء مشكلتني رئيسيتني، ومها املشاكل 

 اللغوية وغي اللغوية.
ُسنجكار يف حبثه أن املشكالت اليت غالًبا ما يواجهها الةالب هي  تَ بأثم 

قواعد، واملفردات، وال. وحتديداً مشاكل يف خمارج احلروف، مشكالت من الناحية اللغوية
  5واألسلوب، والصرف.

املناسبة  ريقةةنعمة أن مشكلةَ تعّلم القراءة ال يكن فصلها عن اختيار ال وكشفتم 
ر كِّ ذَ تُ  6ولذالك جيب املعلمون أن يكونوا قادرين على اختيار الةريقة الصحيحة.للةالب. 

مع مهارات  ةتوافقم قً رُ وطُ  اسرتاتيجيات   بُ لَّ ةَ تَ القراءة ي َ  مَ أن تعلّ ه ئأنسية وأصدقا دراسة
 3.بظروف الةالب لة  صِ  اتَ م وذَ املعلّ 

أو  صسرد القص م من خاللوال يزال االجتاه احلايل للتعلم متمحورًا حول املعلّ 
توى فهم مس ونتيجة لذلك ، فإن. معل الةالب أقل نشاطًا يف عملية التعلّ جي خةبة

م حبيث لّ يف التعيلة ستخدم وساندرًا ما تُ  ،ذلكإىل جانب . الةالب للموضوع منخفض
  8ممتعة.م أقل يصبح التعلّ 

ذ املعلمون االختصارات من خالل خِ تَّ غالًبا ما ي َ  ،النص فهم قراءةأهداف الألن 
قراءة النص وترمجته كلمة لكلمة أو مجلة. هذه الةريقة عملية للمعلمني وممتعة للةالب 

                                                           
4 M. Pakihun, Problematika Pembelajaran Qiro’ah untuk Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah 

Darussalam Aur Duri Sumani Solok, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 3, No. 2 , April 2021, h. 

163 
5 Abdullah Sungkar, Problematika Linguistik dalam Pembelajaran Maharah Qira’ah pada 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Intan Lampung, Arabia: Jurnal Pendidikan Bahasa 

Arab, Vol.11 No. 1, 2019, h. 137 
6 Khoirotun Ni’mah, Upaya Meningkatkan Kemampuan Qiro’ah Bahasa Arab dengan Teknik 

Make A Match di Kelas MI Pucangro Lamongan, MIDA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, Vol.1 No. 1, 

2018, h. 12 
7 M. Pakihun, Op.cit, hlm. 163 
8 Hamzah B. Uno  dan Nurdin Muhammad, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM, (PT. Bumi 

AKSARA, 2011), h. 75 
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تقول حسىن إن هذه الةريقة ليست جيدة ملزيد من  9.لرتمجة الةالبَ ال تتةلب  األهنّ 
 يكون قادرًا  م أنم ألن الةالب سيصبحون معتمدين. وابلتايل ، جيب على املعلّ التعلّ 

 10والذي يشرك الةالب بنشاط فردًًي ويف جمموعات. تفاعليم الالتعلّ اجراء 
 11شكلة أيضا.منقيصة حتفيز تعّلم اللغة العربية خصوصة يف مهارة القراءة هي 

د  يف الغالب هي املشكلة الرئيسية اليت حت متعلّ نقيصة حتفيز الم أو عدم االهتمام ابلتعلّ 
  يكن أن يستنتج من اآلراء السابقة أن 12.م بغض النظر عن املوضوعيف عملية التعلّ 

وحتفيز لتعّلم ااملشاكل غي اللغوية اليت تصادف عادة يف تعّلم القراءة هي يف طريقة ووسيلة 
 التعّلم.

الوسائل املتعددة و  يكن وسيلة التعليمية أن تزيد حتفيز الةالب لتعلم اللغة العربية.
لديها أكثر الفضائل من السبورة والةباشي. يشمل التعليم ابلوسائل املتعددة مجيع العناصر 

ما أن كاحلسية تقريًبا. يكن أن يسهل استخدام الوسائل املتعددة الةالَب يف التعّلم،  
الوقت املستخدم يكون أكثر فعالية وكفاءة. ابإلضافة إىل ذلك، فإن التعليم ابستخدام 

قيق اإلاجاز حت الوسائل املتعددة سيزيد حتفيز تع ّّل الةالب. حيث مع زًيدة التحفيز، سيتم
. مع التةور السريع يف العلوم والتكنولوجيا، يكن للمعلمني والةالب على النحو األمثل

 .Quizizzاستخدام ذلك يف التعلم ، أحدمها ابستخدام تةبيق 
 ،متكن أن حتتوي على اختبارات وألعاب وسيلة التعّلم عرب اإلنرتنتهي  زيزيكو 

مثية لالهتمام.  لديها نظرةو  سهلة  صول  لديها وُ  كويزيز  .التعليم ويكن استخدامها كوسيلة
، لتةبيقامن خالل هذا  زيز، الةالب مدعوون ليكونوا نشةني يف التعّلم.يكو ابستخدام  

                                                           
9 Apri Wardana Ritonga, Op.cit., h. 228 
10 Asmaul Husna, Electic Method (Combined) in The Implementation of Expensive Qiro’ah, 

El MUBTADA: Journal of Elementary Islamic Education, Vol.1 No.1, 2019, h. 36. 
11, Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Pemikiran Islam, 

Vol. 37, No. 1, 2012, h. 87 
12M. Pakihun, Op.cit., h. 176 
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، دريب بةريقة خمتلفةأسئلة الت أن جييبواتعليم ممتع وسيشعُر الةالب ابل قيامن املعلمو يكن 
 13.يلعبهاكن متاليت  املتنوعات االختبارات العديد من هلا زيزيكو  ألن

 Quizizzاستخدام  فعالية السابقة الدراسات من العديد أثبتت ذلك، إىل ابإلضافة

 شكل يف تعليمية وسيلة هي Quizizz نصيخ أن حممد حبث نتائج توضح .التعليم يف
 هذا .مناقشة أيضا وهناك واأللعاب واملساحني االختبارات ممتع يتضمن تفاعلي تةبيق

 حتفيز خالل من ذلك يتضح الةالب، تعلم ونتائج التعلم حتفيز زًيدة يف التةبيق فعال
 زًيدة جانب إىل املعلم، طرحها اليت األسئلة على والعمل الدروس متابعة الةالب على

 النتائج هارًييت، أظهرت إنتان كتبته الذي البحث يف أما 11.أيًضا تعلم الةالب قيمة
 وطلبة التجرييب الصف لةلبة االستبيان نتائجِ  قيمةِ  بني متوسط كبيا فرقا هناك أن

 15.الضابط الصف
ية اإلسالمية املدرسة الثانو الباحثة مع معلمة اللغة العربية يف  بناًء على مقابلة 

اعلية عرب مةلًقا وسيلة التعليمية التف سستستخدم املعلمة احلكومية األوىل بنجرماسينز
 رماسنيالثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجاملدرسة اإلنرتنت. ابإلضافة إىل ذلك، تعد 

واحدة من املدارس اليت تسمح للةالب إبحضار اجلوال إىل املدرسة. وأحيااًن تقوم املعلمة 
بتوزيع املواد عرب اجلوال على الةالب. من خالل استخدام اجلوال، من املأمول أنه يكن 

نتائج  ذلك زًيدة حتفيز الةالب و استخدامه ألشياء إجيابية ودعم تعلم الةالب، مبا يف
التعلم. مع بعض االعتبارات املذكورة أعاله، تريد الباحثة أن تعّرف تةبيق كويزيز إىل 

 الةالب لتةبيقها يف تعّلم القراءة يف هذه املدرسة.
                                                           

13 Syifa Agrestina dkk, Pengaruh Penggunaan Aplikasi Quizizz terhadap Efektivitas 

Pembelajaran PAI, Jurnal Bestari, Vol. 17 No. 1, 2020, h. 119 
14 Muhammad Nasikh, Skripsi: Efektifitas Penggunaan Aplikasi Quizizz dalam Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Kelas IX di Mts Negeri 4 Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, h. 

74 
15 Intan Haryati, Skripsi: Pengaruh Aplikasi Quizizz Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik 

Dalam Pembelajaran Daring IPA Kelas V MIN 1 Kota Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, 

h. 69 
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م يف تعلّ  "زيزيفعالية استخدام تةبيق "كو  بحثت أن الباحثة حاولست لذلك،
 للحت أن ةالباحث ريدوت .للبحث جدا ومستحقة مهمة املشكلة هذه . ألنمهارة القراءة

فعالية استخدام تطبيق  " :املوضوع حتتالذي  البحث العلمي يف كتبتوس ابلعميق
 الثانوية ابملدرسة عشر الصف احلادي لطلبةم مهارة القراءة ييف تعل (Quizizz)كويزيز

 ".اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني
 

 اإلجرائي التحديد .ب
دم البيان أن تق ةالباحث ترادلى املوضوع واحتياط من اخلةأ, فألسهولة الفهم ع

 :لإلصةالحات املستعملة يف هذا البحث
 الفعالية .1

قراءة  تعّلم نتائج حتسنيى قدرة عل يعين البحث هذا يف املقصودة كلمة الفعالية
عل جيو  .مقارنة بغي استخدام تةبيق كويزيز تةبيق كويزيز وسيلة ستخدامابالةالب 

 أو أكثر منه.معايي احلد األدىن االكتمال تصل نتائج التعّلم 
 تطبيق كويزىز .2

حتتوي على اختبارات  اليت هي وسيلة التعّلم بشكل تةبيق عرب اإلنرتنت كويزيز
كويزيز دام  استخيف هذا البحث  ،ستخدم كويزيز لكل مواد التعّلم. يكن أن تُ وألعاب

 .الصامتة على تعّلم العربية خصوصة يف مهارة القراءة
 مهارة القراءة .3

على  ، ترتكز الباحثةيف هذا البحث مهارة القراءة هي مهارة من اللغة العربية.
 هارةم ، يُعترب أن الةالب لديهم القدرة علىبشكل عام مهارة القراءة الصامتة فقط.

  .فهم معىن الكلمات أو اجلمل املقروءة ىإذا كانوا قادرين عل الصامتة القراءة
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 اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني الثانوية املدرسة .4
ل هي واحدة من أفض اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني الثانوية املدرسة

 املدرسة . هذه(A)جيد جًدا  هايف مدينة بنجرماسني، مع اعتماد  املدارس احلكومية
بنجرماسني  كامبونج ماليو دارات، رقم واحد وثالثني يف مدينةيف شارع   تقع

 اجلنوبية. بكاليمانتان
 

 البحث أسئلة .ج
 :البحث ةمشكل ةالباحث وجدت البحث خلفية من

مهارة  تعّلم نتائج قيةلرت  تعليم القراءة يف "كويزيز" تةبيق ما مدى فعالية استخدام
مية األوىل الثانوية اإلسالمية احلكو  درسةملاب عشر احلادي الصف ةلبةل القراءة

 بنجرماسني؟
 
 البحث دافهأ .د

 :البحث اذه من دفاهل، البحث أسئلة إىل ابلنسبة
مهارة  تعّلم نتائج قيةلرت  م القراءةتعلي يف"كويزيز"  تةبيق استخدام فعالية عرفةم
اإلسالمية احلكومية األوىل  الثانوية درسةملاب عشر احلادي الصف ةلبةل القراءة

 بنجرماسني.
 

 أمهية البحث .ه
 نظراي .1

يف تعلم مهارة  فعالية استخدام تةبيق كويزيزعن اإلضافية املعلومات  لزًيدة
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 والتعليمبية الرت  كلية يف خاصة ,احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعةالقراءة يف 
 .العربية اللغة تعليم وقسم

 تطبقيا .2
 للمدّرسني 2.1

 "كويزيز" تةبيق استخدام عن العربية اللغة نيمللمعلّ  علوماتامل لزًيدة
، من املأمول أن يزيد اهتمام الةالب وحتفيزهم العربية اللغة ملتعلّ  كالسويلة

 واجاحهم يف التعّلم.
 للةلبة 2.2

 الةلبة متعلّ  ونتائج والتحفيز تمامهاال لزًيدة كآلةكويزيز    ستخدمتأن  كني
 .العربية اللغة مهارة القراءة يف متعلّ يف خصوصة 

 للمدرسة 2.3
 درسةامل يف التعلم وسائل حتديد يف عتباركاال  كويزيز  ستخدمأن ت كني

 .التكنولوجيا بشكل
 

 اتالسابق الدراساتو. 
 :ةناسبامل ةالعلمي  و البح بعض من لخصاملة الباحث ستخدمتف البحث ذاه ليعقد

سوانن  وجبامعة والتعليم يةبالرت  كلية من بةطال ته إنتان هارًييتكتب الذي البحثاألول،  
 Pengaruh Aplikasi Quizizz“. حتت املوضوع 2021 أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراابًي

Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Dalam Pembelajaran Daring IPA Kelas V 

MIN 1 Kota Surabaya”.   درسة ابمل لةلبة الصف اخلامس حتفيز التعّلمنقيص يقول أن
 بيقات التفاعليةن يف استخدام التةو حمدث غي ألن املدرسني احلكومية سوراابًيالواحدة اإلبتدائية 
عّلم تملعرفة أتثي استخدام تةبيق كويزيز على حتفيز  البحث ويهدف. تعرب اإلنرتن يف التعّلم
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االستبيان  نتائجِ  قيمةِ  متوسط أظهرت النتائج أن هناك فرقا كبيا بني عرب اإلنرتنت. علم الةبيعة
أتثي  ويزيز هلاكهذا يدل أن استخدام تةبيق  . لةلبة الصف التجرييب وطلبة الصف الضابط

 سوراابًي. ابملدرسة اإلبتدائية الواحدة احلكوميةعلى حتفيز تعّلم العلوم لةلبة الصف اخلامس 
 :ليكما يم تةبيق كويزيز، يف حني االختالف يف اجلدول  التساوي هي عن استخدا

 

  
حممدية  وجبامعة والتعليم يةبالرت  كلية من بةطال لياينسري م تهكتب الذي البحث ،الثاين 

 Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan Bahasa“. حتت املوضوع 2020 سراكا يف م

Indonesia Dengan Penerapan Aplikasi Quizizz Siswa Kelas VII SMP Negeri 40 

 الفرق ًييتإنتان هار البحث الذي كتبته  يف هذا البحث
 تةبيق استخدام فعالية عرفةمل

 قيةلرت  تعّلم القراءة يف"  "كويزيز
 مهارة القراءة تعّلم نتائج

ويزيز كملعرفة أتثي استخدام تةبيق  
 على حتفيز تعّلم علم الةبيعة عرب

 اإلنرتنت

اهلدف من 
 العنوان

 درسةابمل عشر احلادي الصف بةلط
اإلسالمية احلكومية األوىل  الثانوية

 بنجرماسني

طلبة الصف اخلامس ابملدرسة 
اإلبتدائية الواحدة احلكومية 

 سوراابًي
 عينة/موقع

 نوع البحث كمي كمي
 نس،التجا الةبيعي، اختباراختبار 

 اختبار الفرضية
الةبيعي، اختبار اختبار 

 اختبار الفرضية التجانس،
 تقنية حتليل
 البياانت

 مجع تقنيات اختبار، مقابلة، مالحظة، توثيق اختبار
 البياانت

 األول العلمي . البحث1.1اجلدول 
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Sinjai”. الصف  ةبالقراءة والفهم لةل متعلّ كويزيز أن حتسن نتائج كن  مت بحثال هذا هدفي
 معلّ ت أنشةة أظهرت النتائج أن هناك زًيدة يفسنجاي.  10ابملدرسة الثانوية احلكومية  السابع

اع إىل شرح االستم، أي العدد املتزايد للةالب يف لدورة األوىل إىل الدورة الثانيةمن االةالب 
تظهر . الحظاتالعمل يف جمموعات وإرسال امل، األسئلة واإلجابة على األسئلة م وطرحاملعلّ 
 الدورة األوىل ها يفالقيمة اليت مت احلصول علي، أي متوسط أيًضازًيدة ئج تعّلم الةالب نتا

التساوي هي عن استخدام تةبيق كويزيز، يف حني االختالف  .2.1ويف الدورة الثانية  1.99
  يف اجلدول كما يلي:

 

البحث الذي كتبته سري  يف هذا البحث
 الفرق لياينم

"  "كويزيز تةبيق استخدام فعالية عرفةمل
مهارة  تعّلم نتائج قيةلرت  تعّلم القراءة يف

 القراءة

كويزيز أن حتسن نتائج كن  مت
 القراءة والفهم  متعلّ 

اهلدف من 
 العنوان

 درسةابمل عشر احلادي الصف بةلط
اإلسالمية احلكومية األوىل  اااثنوية

 بنجرماسني

درسة ابمل الصف السابع ةبلةل
 عينة/موقع سنجاي 10الثانوية احلكومية 

 نوع البحث كيفي كمي
 الةبيعي، اختبار التجانس،اختبار 

 تقنية حتليل حبث إجرائي اختبار الفرضية
 البياانت

تقنية مجع  امتحان ، مالحظة، توثيق اختبار
 البياانت

 ثاينالالعلمي  . البحث1.2اجلدول 
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 بحثضية الفر ز. 
 (Ho)  الفرضية الصفرية .1

 تستخدم اليت التجريبية اجملموعةمهارة قراءة  تعّلم تائجن يف فرقالوجد يال 
 راءةمهارة الق ميتعل يف"كويزيز" تةبيق تستخدم ّل اليت الضابةة واجملموعة "كويزيز" تةبيق

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني درسةامل عشر احلادي الصف يف
 

 (Ha)  الفرضية البديلة .2
 "كويزيز" تةبيق تستخدم اليت التجريبية اجملموعةمهارة قراءة  تعّلم تائجن يف قالفر وجد ي

 احلاديالصف  يف مهارة القراءة ميتعل يف"كويزيز" تةبيق تستخدم ّل اليت الضابةة واجملموعة
 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني درسةامل عشر


