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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية البحث - أ 

ص اهلل للناس النعمة الكبَتة الفارقة من احليوان ىي مهارة تعلم اللغة. خ
يف تعاقب الّزمان،  1.لة مهمة للناس يف التفكَت ونيل العلم وحتصيل العلومآاللغة 

ردريُت. ىم تحتاوون ل ى اللغة لتكلمون ولتممعون و ادلالتالميذ حياة  يف اللغة مهمّ 
اللغة يصَت الردور أىم احلاصالت يف ترقية  ،Vygotsky. من ولتقرءون ولتكتبون

ثاين قبل اإليالم. وتطورت اللغة ظهرت اللغة العربية منذ العصر ال .2تفكَت الولرد
ختارىا اهلل ان ألهنا لغة ووودىا كائنة حىت اآل 3العربية منايبة بتطور اجملتمع وادلعرفة.

 كتابو القران مصردر الردين.   لغة

اللغة ىي آلة االتصال ويمتخردم ادلعلم يف عملية التعليم، والتالميذ هتردفون 
ليل تعليم اللغة العربية. وكان التالميذ يشعرون بالصعبة يف فهمها ونطقها وكتاهبا 
وغَت ذلك. فلذلك البرد دلعلم أن يمتعمل آلة التعليمية ليمهل فهم اللغة العربية 

ء الردرس. ألن بردون آلة التعليمية يشعرون التالميذ بالصعبة يف فهم اللغة وللقا
 العربية. 

كانت اللغة العربية أربع مهارات وىي االيتماع والكالم والقراءة والكتابة. 
ألن اللغة تبردأ بااليتماع  ،وهبذا ايتعمل الباحث مهارة االيتماع لًتقية اللغة العربية

مل يمتطيع أن يتكلم مثل تكلم الناس حولو. و يف نشأتو مثل ما الطفل منرد والدتو 
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وىذا ما فعل الطفل يف  ،ال كالم وال قراءة وال كتابة لال ايتماع  الطفل ما مسع حولو
 أول نشأتو.

جبانب ذالك ايتعمل الباحث وييلة التعليم " الكتاب ادلقرر دلهارة 
لية علم الًتبية و االيتماع " لتجريب ىذا الكتاب اجلرديرد الذي صنعو معمل ك

التعليم جبامعة يونان لمبيل اإليالمية احلكومية يورابايا. وىذا الكتاب ويرد 
. ) (SKKDألن فيو شريطة و فيو مثل معيار الكفاءة و أياس الكفاءة   ،للبحث

بادلردرية الثانوية  العاشر الفصل فلذاك يوف ورب الباحث ىذا الكتاب ل ى تالميذ
 احلكومية ييردواروو. 

" الكتاب المقرر عالقة استخداما ىنا يريرد الباحث أن يبحث يف " لذ
مدرسة الثانوية الحكومية اللمهارة االستماع " نحو ترقية مهارة االستماع ب

 " سيدوارجو

 

 قضايا البحث - ب 

 " كتاب ادلقرر دلهارة االيتماع " دلهارة االيتماع لتالميذ ايتخردامكيف   -1
 ؟انوية احلكومية ييردوارووبادلردرية الث العاشر الفصل

بادلردرية الثانوية  العاشر الفصل كيف احملاولة لًتقية مهارة االيتماع لتالميذ  -2
 احلكومية ييردواروو ؟

ادلقرر دلهارة االيتماع حنو ترقية مهارة الكتاب  ايتخردامبعالقة ىل وورد   -3
 اروو ؟بادلردرية الثانوية احلكومية ييردو  العاشر الفصل لتالميذااليتماع 

" كتاب ادلقرر دلهارة  عالقة ايتخردامفإ ى أي مردى  عالقة،لن وورد ال  -4
بادلردرية الثانوية  العاشر لفصلا االيتماع " حنو ترقية مهارة االيتماع لتالميذ

 احلكومية ييردواروو ؟
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 اف البحثأهد - ج

 ميذ" كتاب ادلقرر دلهارة االيتماع " دلهارة االيتماع لتال ايتخردامدلعرفة   -1
 بادلردرية الثانوية احلكومية ييردواروو. العاشر الفصل

 الثانويةبادلردرية  العاشر الفصل دلعرفة احملاولة لًتقية مهارة االيتماع لتالميذ  -2
 احلكومية ييردواروو.

 " كتاب ادلقرر دلهارة االيتماع " دلهارة االيتماععالقة ايتخردامدلعرفة   -3

 احلكومية ييردواروو. الثانويةبادلردرية  العاشر الفصل لتالميذ

" كتاب ادلقرر دلهارة االيتماع " دلهارة االيتماع عالقة ايتخردامدلعرفة مردى   -4
 احلكومية ييردواروو. الثانويةبادلردرية  العاشر الفصل لتالميذ

 البحث منفعة -د

 هبذه البحث العلمي أراد الباحث أن يكون نافعا كما يلي : 

تالميذ أن يتعلم الردرس بايتعمال اختالف طريقة أو منوذج لتالميذ : يمتطيع ال  -1
 التعليم من ادلردّرس والكتاب ادلقرر.

، للمردرية وادلردريُت : ليعرفهم على " كتاب ادلقرر دلهارة االيتماع " اجلرديرد   -2
 وكذلك ليكون مادة مقارنة إلصالح منهاج التعليم يف ادلمتقبل

بقمم تعليم اللغة  (S.Pd.I)ة ل ى دروة العامل للباحث : ألداء الوظيفة النهائي  -3
العربية. كذلك لتوييع معلومات الباحث يف معرفة كتابة حبث العلمي، وتزيرد 

 على خزائن علومها.

: لتنبيو ادلملمُت ألن تحثون أوالدىم يف دراية اللغة العربية دائما    للعامة  -4
 يس ىي القرآنليفهم معاين أيس حكم دينهم، أي دين اإليالم، واأل

 واحلرديث.
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 مجال البحث وحدوده - ه

علق الباحث حرد البحث بأمل على حاصل البحث منايب مبأمول و ال 
 :يشذوذ. أما حرد البحث من ىذا البحث فيما يل

مبردرية  تالميذىذا البحث ىي ال تراد يف ي رلتمع البحث اليتأ تالميذال   -1
 .احلكومية ييردواروو الثانوية

ث على ترقية مهارة القراءة يف كتب الًتّاث حباصل نتيجة مهارة حردد الباح  -2
 .احلكومية ييردواروو الثانويةالقراءة مبردرية 

 

 توضيح الموضوع وتحديده  - و

ولكي ال يتمع البحث ل ى ووانب األخرى ادلتنوعة فأراد الباحث أن حتردد 
" حنو ترقية  " الكتاب ادلقرر دلهارة االيتماععالقة ايتخردامىذا ادلوضوع " 
" احلكومية ييردواروو الثانوية بادلردريةالعاشر  الفصل لتالميذمهارة االيتماع 

 وتحتاج الباحث ل ى البيانات والتوضيح خاصة لتحرديرد ادلوضوع كما يلي: 
، وقال أمحرد عالقة – علقي – علق: مصردر من    عالقة    

الذي يقصرد هبذا البحث ىو  hubungan "4مبعٌت "عالقة وريون منور أن 
بادلردرية الثانوية  العاشر الفصل تطبيق " الكتاب ادلقرر دلهارة االيتماع " يف

 احلكومية ييردواروو
. وىو عنرد ايتخرداما – متخردمي -ايتخردم: من كلمة  ايتخردم

الذين يرغبون يف المعي ايتعمال الشخص واألشخاص 
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مبعٌت يفعل  لعرداد وتنفيذ وتقومي يف ايتعماذلم 
 5الشيء.

 كتاب ادلعُت أو ادلثبت دلردرية أو مثلها ويمتعملو للتعليم. : الكتاب ادلقرر
يعٍت  6يرقى أي رفعو وصعرده.  –: مصردر من كلمة رقى  ترقية

بتطبيق كتاب ادلقرر يروى ارتفاع لتقان االيتماع يف تعليم 
 اللغة العربية.

 

 دراسة سابقة  - ز

 علميوبعردما يتحرى وتحاول الباحث يف البحث عن ادلؤلّفات من البحث ال
، ما وورد الذي أقام بو الباحثون المابقون بوييلة اإلنًتنيت كانت أو ادلكتبة

" عالقة ايتخردام مبوضوع متماوي أو متماثل يبحث يف علميالباحث البحث ال
 الفصلالكتاب ادلقرر دلهارة االيتماع " حنو ترقية مهارة االيتماع لتالميذ 

. كما يأخذه الباحث يف كتابة ىذا العاشر بادلردرية الثانوية احلكومية ييردواروو
روو معمل اللغة للتعليم ادلصغر ألن ىذا الكتاب، كتاب ورديرد أخالبحث. 

وامعة يونان أمبيل اإليالمية احلكومية يورابايا يف ينة ألفُت و أربعة عشر من 
 يناير.
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 البحث خطة  - ح

" الكتاب ادلقرر دلهارة عالقة ايتخردام" حتت ادلوضوع  الباحثولقرد وضع 
 ." مية ييردوارووااليتماع " حنو ترقية مهارة االيتماع بادلردرية الثانوية احلكو 

 البحث ل ى مخمة أبواب كما يلي: خطة ول الباحثوحا
 : مقردمة الباب األول 

 خلفية البحث -

 قضايا البحثال -

 أىرداف البحث -

 البحث منفعة -

 رلال البحث وحردوده -

 توضيح ادلوضوع وحترديرده -

 دراية يابقة -

 البحث خطة -

  قردمموضوع البحث الذي بحث الباحث دراية النظرية من ي:  الباب الثاين

   الباحث

 :وتحتوي ىذا الباب على ثالثة فصول

 كتاب ادلقرراألول: مفهوم عن   الفصل

 كتاب ادلقررتعريف   -

 كتاب ادلقرراف  ردأى -

 كتاب ادلقررالزيادة ونقصان   -

 خطوات عامة طريقة ختمُت الصورة -

 يتماعالثاين: تبحث مهارة اال الفصل
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 االيتماعمفهوم مهارة  -

 االيتماعأمهية مهارة  -

 االيتماعأىرداف تعليم مهارة  -

 االيتماعطرائق تعليم مهارة  -

 االيتماعمشكالت تعليم مهارة  -

 االيتماعتقومي مهارة  -

" الكتاب ادلقرر دلهارة االيتماع عالقة ايتخردام" : الثالث الفصل
" حنو ترقية مهارة االيتماع بادلردرية الثانوية 

 " واحلكومية ييردوارو

" الكتاب عالقة ايتخردام" بحث الباحث عن طريقة البحث عن يالباب الثالث: 
ادلقرر دلهارة االيتماع " حنو ترقية مهارة االيتماع بادلردرية الثانوية 

 :" احلكومية ييردواروو

 نوع البحث -

 البحث ىيكل -

 رلتمع البحث وعينتو -

 طريقة مجع البيانات -

 بنود البحث -

 تحتليل البيانا -

" عالقة ايتخردام" وحتليلها عن  غرض البياناتعن  الباب الرابع: تبحث الباحث
الكتاب ادلقرر دلهارة االيتماع " حنو ترقية مهارة االيتماع لتالميذ 

 :" العاشر بادلردرية الثانوية احلكومية ييردواروو الفصل

 الثانوية احلكومية ييردواروواألول: حملة التاريخ عن ادلردرية  الفصل
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 مجع البيانات االكتشاف:  الثاين فصلال
 .(Teknik Korelasi Rank)صناعة عالقة متبادلة زنبيل بغطاء  -

 (Product Moment) رمز ادلمتوى األمهّية  -

 الباب اخلامس: اخلادتة

 االقًتاحاتو  نتائج البحث


