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 الباب األول
 مقدمة

 

خاتم  ه صل اهللا عليه وسلملرسو على الذي أنزلالحمدهللا 
م على أشرف األنبياء ،والصالة والسال 1الكتب بخير اللغات

وعلى آله وأصحابه و  المختاراتأشرف المخلوقات والمرسلين 
 .سائر أمته

البحث أن تقوم بكتابة  ایته تستطيع الباحثةیة اهللا وعنافبهد
 "سونن أمبيل"كلية التربية قسم تعليم اللغة العربية بجامعة ل العلمي

 تأثير الوسائلاإلسالمية الحكومية سورابایا تحت الموضوع 
 ذية مهارة القراءة لدى تالميرقلت" بطاقة سؤال وجواب"التعلمية 

 .سطة اإلسالمية طوبانالصف السابع بمدرسة مفتاح الهدى المتو

 اإلیضاح للباحثةینبغى ولوصول إلى الغایة المقصودة ل اطلب
  :وهو آما یليبالبحث العلمي عما یتعلق 

 

 

 ة البحثيفخل . أ

                                                            
 3 ، 1999 ، القاهرة ، للنشر الثقافية الدار ، اللغوي البحث إلى المدخل ، بالسى على السيد محمد   1
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في العالم اإلسالمي  المثاليةمن المعروف أن اللغة العربية هي 
ن وأنزل اهللا القرأ. ،وهي أقدم لغة حية لم یعتبرها التغيير في التبدیل

فمن اعترف بأنه  بيد أن تلك العربية تكون آلغة الجنة ،. بهذه اللغة
الكتب  أآثرألن . جيدامسلما فعليه أن یعرف العربية ویفهم بها فهما 

 لمرءا بها ویتمكن . العالمي إلتصالل العربية اللغةب مكتوبة  التراثية
القرأن الكریم والحدیث النبوي  ا على ما یشمل عليهعميق افهم
 .  2لكتب الدینية المختلفةوا

يم اللغة هو إنماء بأن الغرض من تعل اهل اللغة وقد إتفق
هي آأداة التعبير عن األفكار  بين الناس ألن اللغة  مهارة االتصال

العربية هو إنماء  لغةال لك الهدف من تعليمذوآ. واألراء واالنفعاالت
 .غير الناطقين بهالمهارة اإلتصال بالعربية 

أنواع  اللغة العربية تشتمل على أربعة  اتآما عرفنا أن مهار
ید الباحثة أن ترآيز وتر. ،وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة

إلن تعلم القراءة تحتاج إلى القوة  .تعلق بمهارة القراءةبحثها فيما 
ومن المعلوم أن نسبة آبيرة من سكان العالم  .والفعلية الجسدیة

ي یحدث ذالیعرفون القراءة والكتابة بالرغم من اإلنفجار المعرفي ال
والمواد المقروءة یجيب عليها إهتمام تمييز . اليومفي العالم 
 بالذاتوالمقاطع والكلمات والتعبيرات والجمل مع إدراك  الحروف

 .           ر التي تشتمل عليها المادة المكتوبةلك حتى یتم فهم األفكاذ،و
 

                                                            
  من یترجم  2

Imam Bawani, Tata Bahasa Arab 1, Al ikhlas, Surabaya, 28 
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 قضایا البحث . ب
الصف السابع بمدرسة مفتاح الهدى  في تالميذالآيف قدرة  -1

 المتوسطة طوبان على مهارة قراءة اللغة العربية ؟  
قية رلت" بطاقة سؤل وجواب"ل التعلمية الوسائ تطبيقآيف  -2

ابع بمدرسة مفتاح مهارة القراءة لدى تالميذ الصف الس
 الهدى المتوسطة طوبان ؟

قية رلت" بطاقة سؤل وجواب"ل التعلمية آيف تأثير الوسائ -3
مهارة القراءة لدى تالميذ الصف السابع بمدرسة مفتاح 

 الهدى المتوسطة طوبان ؟
 

 أهداف البحث . ت

كما فأما أهداف البحث التي یراد الوصول إليها في هذا البحث 
 :یلي

مفتاح الهدى  قدرة تالميذ الصف السابع بمدرسة لمعرفة -1
 طوبان على مهارة قراءة اللغة العربية 

" بطاقة سؤل وجواب"الوسائل التعلمية  تطبيق لمعرفة -2
لترقية مهارة القراءة لدى تالميذ الصف السابع بمدرسة 

 مفتاح الهدى المتوسطة طوبان 
" جواببطاقة سؤل و"تأثير الوسائل التعلمية  لمعرفة -3

لترقية مهارة القراءة لدى تالميذ الصف السابع بمدرسة 
 مفتاح الهدى المتوسطة طوبان 
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 منافع البحث . ث

 :بهذا البحث العلمي أرادات الباحثة أن یكون نافعا آما یلي

 .لتطویر العلوم والمعارف خاصة في تدریس اللغة العربية -1
التدریس بهذا النموذج یستطيع أن یستخدم المدرس في  -2

خاصة في تدریس اللغة العربية لكى الیكون التالميذ 
 .یشعرون ملال في التعليم

وللباحثة خاصة لتوسيع معلومات الباحثة في معرفة البحث  -3
)   S.Pd.I( العملي وألداء الوظيفة للحصول على الشهادة 

 .بشعبة تدریس اللغة العربية
 

 

 

 

 توضيح بعض المصطلحات . ج

على عرض بعض المصطلحات في موضوع  أرادت الباحثة
هذا البحث ابتعادا عن وقوع الخطاء وسوء الفهم لما ورد في هذا 

 :البحث العلمي

وقال أحمد  –تأثيرا  –یؤّثر  -مصدر من أّثر :  تأثير
الذي 3pengaruh   وارسون منّور أن تأثير  بمعنى  

                                                            
 ،7) 1997:  فوستكا(  اإلندونيسية – العربي منّور ،قاموس منّور وارسون أحمد  3
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یقصد بهذا البحث هو تأثير الوسائل التعلمية 
لترقية مهارة القراءة لدى " بطاقة سؤل وجواب"

تالميذ الصف السابع بمدرسة مفتاح الهدى 
 المتوسطة طوبان   

 جمع من آلمة الوسيلة :    وسائل

بزیادة یاء  –تعّلما  –یتعّلم  –مصدر من تعّلم :  تعلمية
 وهو نعتنسبة 

المعينات البصریة الخاصة بالتدریب على :  بطاقة سؤال وجواب
مهارة القراءة ،المعينات التي   تتعلق باإلدراك 

 . 4البصري أم تتصل بالفهم

 یعني استطاعة بشدید:    يةترق

تؤدي إلى تثبيت المعلومات وتوسيع معرفة :  مهارة
    الطالب باللغة الجدیدة

ترجمة الحروف المكتوبة إلى معنى أو إعطاء :  القراءة
. معنى للكلمات المطبوعة وهي عملية ذات شقين

قارئ فالكاتب یثير األفكار في ذهن القارئ وال

                                                            
 الملك جامعة – المكتبات شؤون عمادة ،الفاثير العربية اللغة في البصریة ،المعينات عبداهللا الصدیق وعمر صيف إسمائل محمد  4

 . ،المقدمة 1984، لریاض،ا سعود
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یترجم تلك األفكار في ضوء تجریبته وخلفيته 
 .  5الثقافية واللغویة

وأما المراد في هذا . مكمان للدرس والتعليم:  مدرسة
البحث یعنى مدرسة مفتاح الهدى المتوسطة 

 اإلسالمية طوبان
 

 فروض البحث  . ح

اج إلى فرضية البحث هي اإلجابة المؤقتة عن البحث الذي تحت
وقدمها سوهارسمي أریكونطا بأن فرضية البحث . التبيين العلمي

والفرضية )  Ha( تنقسم إلى قسمين وهي الفرضية البدلية   
 ). Ho( الصفریة 

 

 

 ) Ha (الفرضية البدلية  -1

 (دلت هذه الفرضية أن فيها عالقة بين متغير مستقل 
Var. x (تعلمية الذي یكون في هذا البحث یعني الوسائل ال

  )Var. y(   ومتغير غير مستقل" بطاقة سؤل وجواب"
الذي في هذا البحث یعني مهارة القراءة لدى التالميذ 
والفرضية البدلية في هذا البحث هي وجود تأثير الوسائل 

                                                            
 105، المراجع نفس  5
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لتقویة مهارة القراءة لدى " بطاقة سؤل وجواب"التعلمية 
تالميذ الصف السابع بمدرسة مفتاح الهدى المتوسطة 

 .وبانط

 ) Ho (الفرضية الصفریة  -2

دلت هذه الفرضية أن فيها ليست العالقة بين متغير 
). Var. y (   ومتغير غير مستقل )  Var. x(  مستقل 

والفرضية الصفریة لهذا البحث هي دلت على عدم تأثير 
لترقية مهارة " بطاقة سؤل وجواب"الوسائل التعلمية 

بمدرسة مفتاح الهدى القراءة لدى تالميذ الصف السابع 
 .المتوسطة طوبان

 

 

 طریقة البحث . خ

تها الباحثة هي الطریقة الكمية أما طریقة البحث التي استخدم
)kuantitatif   .(وأما صفة هذا البحث هي البحث المكتبّي والميداني .

وفي آتاب مارآونو الطریقة الكمية هي العملية في نيل المعرفة 
 . 6مية آلة في إیجاد البيان عن الشيء المنشودبالستعمال البيانات الرق

 مجتمع البحث -1
                                                            

 من مترجم  6
S. Margono, metode Penelitian Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, 105 
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مجتمع  البحث هو األفراد واألشخاص التي تكون في 
وأما  مجتمع البحث في هذا البحث هو  .7موضوع البحث 

 . التالميذ في المدرسة المتوسطة الصف السابع

 عينة البحث -2

عينة البحث هي بعض من جملة وعالمته التي تملك 
وفي هذا البحث تستعمل آاتبة بعينة . مجتمع البحث

قال سوهارسمي    random samplingالعشوئية الطبقية 
أریكونطا إذا آان مجتمع البحث لم یبلغ إلى مائة نفر 

أو % ) 10-%15( فأخذت العينة بين عشرة من مائة 
(    عشرین من مائة حتى خمس وعشرین من مائة 

 .أو أآثر من ذلك% ) 20 -25%
 

 طریقة جمع البيانات  . د

بحث هو اآتساب وهي أفضل الحالة في البحث ،ألن هدف ال
قي جمع البيانات تستخدمها الباحثة إلى الطرائق المناسبة . البيانات

 : بطریقة البحث ،وهي آما یلي

 )  Observasi  ( طریقة المالحظة  -1

                                                            
 من مترجم  7

Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Penelitian, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, 2004, 84 
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المالحظة هي عملية المشاهدة والتدوین بنظام على 
ثة هذه واستخدمتها الباح. 8الظواهر التي بحثتها الباحثة

. الطریقة لجمع البيانات مما تشهد أو تسمع في مكان البحث
تستعمل المالحظة إن لم تكون البيانات آثيرة حيث تكون 

والمالحظة إما أن یكون الباحث مشترك في . المسألة مقتفية
 .هذه المسألة أو غير مشترك

هذه الطریقة أرادت الباحثة أن تعرف عملية التعليم وتأثير 
لترقية مهارة " بطاقة سؤل وجواب"لتعلمية الوسائل ا

القراءة لدى تالميذ الصف السابع بمدرسة مفتاح الهدى 
 .المتوسطة طوبان

 )  Interview (  طریقة المقابلة  -2

 .هي عملية األسئلة واألجوبة ،بين شخص أو أآثر شفویا  
المقابلة أو االستخبار ليست منهجا وإنما هي من أدوات 

ت ،وهي ليست أداة مفصلة عن األدوات جميع المعلوما
األخرى بل هي إضافية تضاف إلى األدوات التكنيكية 

البيانات  استخدمتها الباحثة هذه الطریقة لنيل. 9األخرى 
عما یحتاج في هذا البحث أي تأثير الوسائل التعلمية 

لترقية مهارة القراءة لدى تالميذ " بطاقة سؤل وجواب"
 الصف السابع بمدرسة مفتاح الهدى المتوسطة طوبان

                                                            
    109، المراجع نفس  8
 الطبعة ، 1992، الحدیب الجامع ،المكتب ،إسكنداري العلوم مناهج في دراسة العلمي والبحث ،العلم رسوان أحمد عبدالحميد حسين  9

 73، الخامسة
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 )    Angket(   طریقة االستبيانات  -3

هي طریقة لتقدیم األسئلة المكتوبة المستعملة لحصول 
االستبيانات المستخدمة في هذا البحث . إجابة المستجبين

هو االستبيان المغلق ،هو اختيار اإلجابة الذي یطلب من 
استخدمت الباحثة هذه الطریقة بتوزیع . المستجبين

االستفتاء ألى بعض التالميذ لمعرفة العالقة بين تدیس اللغة 
" بطاقة سؤل وجواب"العربية بتأثير الوسائل التعلمية 

لقراءة لدى تالميذ الصف السابع بمدرسة لترقية مهارة ا
 . مفتاح الهدى المتوسطة طوبان

 )  Dokumentasi(   طریقة الوثاق  -4

هي طریقة جمع الحقائق ومصدرها آالكتب والجرائد 
تستعمل الباحثة هذه . والمجالت والمقاالت ومایتصل بها

الوسائل لنيل البيانات عن النتائج من تقویم التالميذ في 
وآذلك عن نشاط . اللغة العربية المدرسة المتوسطة تدریس

التالميذ ،وأحوال المدرسة والموظفين وغير ذلك مما یتعلق 
 .بهذا البحث

 طریقة االختبار -5

هي اآللة التي أعطيت على الفرد لنيل األجوبة 
استخدمت الباحثة . والمطلوبة مسطورا أو لسانا أو فعال

ومات عن تأثير الوسائل هذه الطریقة لنيل الحقائق والمعل
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لترقية مهارة القراءة لدى " بطاقة سؤل وجواب"التعلمية 
تالميذ الصف السابع بمدرسة مفتاح الهدى المتوسطة 

 . طوبان
 

 طریقة تحليل البيانات . ذ

بطاقة "نيل البيانات من المتغيرین تأثير الوسائل التعليمية  بعد
بطریقة ) y(ى تالميذ ية مهارة القراءة لدوترق) x" (سؤال و جواب

المالحظة، المقابلة، االستبيانات، الوثائق، االختبار، فتحلل البيانات 
 .بطریقة البحث الكمي

وهي طریقة البحث التي تستخدم األرقام اإلحصائية في تقدیم 
 . البيانات وتحليلها

 :أما الرمز التي تستعملها الباحثة فيها یلي

 )Prosentase(رمز النسبة المئویة . أ

استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل المعرفة عن المسألة األولى 
 :أما رمز النسبة المئویة فيما یلي. و الثانية في قضایا البحث

 :البيانات

P   =ویةالنسبة المأ 
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F   =التردد 

N  =10عدد المستجيبين 

 :11أما التفسير و التعيين بكلمة الكيفية من الرمز السابق فكما یلي

 جيد% = 100-76%

 مقبول=  75%-51%

 ناقص=  50%-26%

 قبيح=  25%-10%

 )tes-t( المقارنة مزر. ب

 )tes-t( المقارنة زبرم صائيةاالخ الطریقة لباحثةا استخدمت
لترقية " بطاقة سؤال وجواب"تأثير الوسائل التعلمية  لمعرفة عنىی

مهارة القراءة لدى تالميذ الصف السابع بمدرسة مفتاح الهدى 
 .المتوسطة اإلسالمية طوبان

√ =  :هي”Uji T“القائدة والتفسير على قيمة قائدة   

 

                                                            
Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal.1     یترجم 

:من 10 
  102 سوهارسمي، السابق، المراجع  11
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 :البيانات

D=  اخراف المعياري  

 قبل -بعد =

 متوسط  =

= 

Ho  =لترقية " بطاقة سؤال وجواب"الوسائل التعلمية ثير عدم التأ
 .مهارة القراءة

Ha  =لترقية " بطاقة سؤال وجواب"الوسائل التعلمية ثير وجود التأ
 .مهارة القراءة

 

 خطة البحث . ر
ا البحث العلمي إلى أربعة أبواب، ویتأتي قسمت الباحثة هذ

 :البيانات فيما

 مقدمة : الباب األول 

بحثت الباحثة عن خلفية البحث وقضایا البحث وأهداف البحث 
ومنافع البحث وتعریف بعض المصطالحات وفروض البحث 
وطریقة البحث وطریقة جمع البيانات وطریقة تحليل البيانات و 

هم ألنه سيكون وسيلة لفهم الموضوعات وهذا الباب م. خطة البحث
 . التالية
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 الدراسة النظریة : الباب الثاني 
بطاقة "تنقسم إلى الفصل األول على تعرف الوسائل التعليمية  

الفصل الثاني عن مهارة القراءة . ومنافعها وانواعها" سؤال و جوب
الفصل . من تعریفها وأهميتها وطبيعة عمليتها ومكونات عمليتها

" بطاقة سؤال و جوب"ثالث تبحث عن تأثير الوسائل التعليمية ال
 .لتقویة مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية

 

 الدراسة الميدانية:  الباب الثالث

لمحة عن مدرسة مفتاح الهدى  تنقسم إلى الفصل األول یعني
. عرض البيانات والفصل الثاني عن. المتوسطة اإلسالمية طوبان

تبحث عن تالميذ الصف العاشر . تحليل البيانات عنلث الفصل الثاو
بمدرسة المتوسطة مفتاح الهدى طوبان، منها أغرض تأسيسه 

بطاقة "وعن استخدام الوسائل التعليمية . وتدریس اللغة العربية فيه
فيها وعن مهارة مهارة القراءة، وعن تأثير تطبيق " سؤال و جوب
  .الوسائل فيه

 .تام على الخالصة و االقتراحاتاالخت: الباب الرابع 


