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  اخلامسالباب 

  البحث

 املفردات إستعاب  .أ

 ملفرداتا إستعاب أن مالحظة ميكن داتاملفر  إستعاب بيا�ت وصف إىل واستناداً   

 رتوات غالبية. معتدل وسطبليتار  ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية  يف لطالب

 طالبا ٤٠ تردد عدد مع ٨٦-٧٩ فرتات على تقع املفردات إستعاب متغريات

)٣٩٫٧٪.(  

 رؤية ميكن ايل،املث املتوسط أساس على ثالثة إىل البحثية املواد متييز يتم عندما  

 عالية فئة لديهم اتدفر امل �ستعاب يتمتعون الذين الطالب أن فئة لكل البيا�ت انتشار

 أن حني يف ،٨٦>  درجة مع) ٪٤٣٫٥٨( طالباً  ٣٤ من ستعاب املفرداتإ من

)  ٪٥١٫٢٨( طالبا ٤٠ من املتوسطة الفئة يف إستعاب املفردات لديهم الذين الطالب

 لذلك،. ٧٢ من درجة مع)  ٪٥٫١٢( طالب ٤ من منخفضة وفئة ٨٦-٧٢ درجة مع

 ).٪٥١٫٢٨( طالباً  ٤٠ حالياً  يبلغ اتدفر امل إستعاب أن استنتاج ميكن

مهارات القراءة  .ب
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 فرداتإستعاب امل العرب الطالب قراءةال مهارة أن مالحظة ميكن بيا�ت وصفىف   

 البيةغ وتقع. نسبياً  مرتفعة بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية  يف طالبل

 ).٪٢٨٫٢( طالباً  ٢٢ وهو ،٩٣ إىل ٨٦ من الفرتة يف للقريا املتغري الرتدد

 انتشار ةمالحظ ميكن املتوسط، علىً◌  بناء ثالثة إىل البحث مادة متييز مت وإذا 

 من عالية ئةف مع العربية اللغة قراءةال مهاراة لديهم الذين الطالب أن فئة لكل البيا�ت

 الالزمة املهارة لديهم الذين الطالب أن حني يف ،٨٦ بنتيجة) ٪٥١٫٢٨( طالباً  ٤٠

 الطالب أن حني يف. ٨٦-٧٢ بنتيجة) ٪٢٦٫٩٢( طالباً  ٢١ فئة يف العربية اللغة لقراءةا

) ٪٢١٫٧٩( طالبا ١٧ إىل تصل منخفضة فئة مع العربية اللغة لقراءة مهاراة لديهم الذين

 فئة هملدي العربية اللغة طالب قراءة مهارة أن استنتاج ميكن لذلك. ٧٢ من درجة مع

 ).٪٥١٫٢٨( طالباً  ٤٠ من عالية

 املفردات على مهارة القراءة العربية إستعاب�ثري   .ج

 لعربيةا مهارة القراءة املفردات و إستعاب أن مالحظة ميكن متغري، كل مناقشة يف 

 لىع يدل وهذا. متوسطة فئة يف هوبليتار  ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية  يف

 مهارات يف عالية أيضا سيكون فإنه الثانوية، الطالب من ستعاب املفرداتإ عندما أنه

 .�لعكس والعكس العربية، اللغة
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 نوعيةو  كمية على املرء يعتمدها اليت اللغوية املهارات نوعية فإن ،Tariganل قا 

 يف ونماهر  أننا ية احتمال زاد كلما ثراًء، أكثر لدينا املفردات كانت كلما. املفردات

 أهم من واحدة هي املوفاقات أن نعرف أن ميكننا الرأي، هذا على وبناء  ١.الكالم

 أساس ماسرتي داتمفر  تصبح. ستعاب املفرداتإ تتأثر اللغوية املهارة مجيع ألن اجلوانب

 لتكون تاملفردا من الكثري لديهم يكون أن الطالب من يطلب. املاهرة للقراءة الشخص

. لقراءةا الطالب يفهم أن املتوقع ومن ، املفردات من الكثري وجود. الكالم يف جيدة

 ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية  طالب اّتساب ُجمّدد يساعد أن املتوقع ومن

 .وحمتواها القراءة من القصد لفهم وسهولة تفهماً  أكثر يكون حبيث القراءة، فهم يف بليتار

 بنسبة التهم r أن واملعروف بسيطة، اخلطي االحندار اختبار من أيضا الواضح ومن 

 بني هامة عالقة هناك أن يعين وهذا. ٠٫٢٢٧ بلغت  rولجد أن حني يف ٠٫٣٣٨

 koefisien)حتديد معامل على وحصلت. القراءة هارةم على اتداملفر  إستعاب

determinasi) االحندار معادلة مع. ٪١١٫٤(persamaan regresi)  y =٤٠٬٤٢٧  +

٠٬٥٠٨x . ًاختبار إىل استنادا uji t، القيمة على حصلت t hitung وأمهية ٣٫١٣٢ من 

 t (t hitung>t جدول>احملسوبة t لقيمة نظرًا. ٢٫٣٧٦ من t tabel قيمة وكذلك ٠٫٠٠٢

                                                           
1 Guntur Tarigan. Membaca Sebagai Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

2008) hal.2 
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tabel) تهاصياغ متت اليت الفرضيات أن استنتاج ميكن ، ٠٫٠٥ البالغة الداللة وقيمة 

 .العربية قراءةال مهارة على املفردات إستعاب �ثري هناك �ن مقبولة

 تاملفردا ستعابإ �ثري هناك أن فرضية إثبات يف جنح البحث أن االستنتاج ويعين 

مية املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكو  السابع لطالب صف العربية قراءةال مهارة على

 ميكن. بيةالعر  قراءةال مهارة على التأثري لطالب إستعاب املفردات ميكن. بليتار ١

 اليت املعرفة زدادت حبيث القراءة حمتوى لفهم العربية �للغة الطالب قراءةال مهارة استخدام

 .أيًضا الطالب لدى

 يؤثر رداتستعاب املفإ �ن قائمة نظرية نظر�ً  تعزز أن الدراسة هذه لنتائج ميكن 

 لشخصل اللغوية املهارة نوعية أن �رجيان وأوضح. أحدها ويقرأ اللغوية، املهارة على

 زاد كلما ثراًء، أكثر لديك املفردات كانت كلما.  املفردات ونوعية كمية على تعتمد

 حيدد للموفرات الشخص إستعاب أن يعين وهذا. التحدث يف ماهرون أننا ية احتمال

 صالشخ على جدا الصعب فمن املوفادة، من كاف إستعاب دون. الشخص لغة جودة

 استنتاج كنمي مباشرة، التارجيان عنها أعرب اليت النظرية على بناء .جيد تفاعل يكون أن

 .لأفض بشكل القراءة املهارة كانت كلما أوسع، الطالب فرداتامل كانت كلما أنه

 التغلب لمنيللمع ميكن الطالبية، القراءة ومهارة فرادتإستعاب امل عالقة معرفة بعد 

 على جيب. للطالب ستعاب املفرداتإ يف النظر خالل من الطالب صعو�ت على
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 عدد معرفة نم املعلمون يتمكن حىت إستعاب املفردات اختبار يقدموا أن أيضاً  املعلمني

   .الطالب ميلكها اليت املفردات

ملفردات ا إستعاب تدعم أن ميكن اليت األدوات توفري أيضا املدرسة على جيب 

 جمموعة مالاستك خالل من املدرسة طرف قبل من به القيام ميكن اليت املرافق. الطالب

 الدافع يكون نأ ميكن الطالب املتوقعة الكتب من كبرية جمموعة مع. املكتبة يف الكتب

 على دقائق ٥ لقب اإللزامية للقراءة لوائح أيًضا املدرسة توفر ذلك، إىل �إلضافة. لقراءةا

ستعاب إ. راءةالق مهارة حتسني يف هام دور ُمفّرد يف وللماجستري. الدراسة بدء من األقل

 طالب من العديد ستعاب املفرداتإ خالل من لذلك،. املاهرة اللغة أساس هو املفردات

 اليت املعرفة إضافة من دائًما الطالب يتمكن حىت وفهمهم تفكريهم يطوروا أن املتوقع

   .لديه




