
١

األولالباب 

مقدمة

خلفية البحث و مسائل البحث و أغراض البحث و هذا الباب حيتوى على 
حتديد البحث و فوائد البحث و توضيح املصطلحات و البحوث السابقة و ترتيب 

البحث. 

خلفية البحث.أ

يف بالد أندونيسيا من أهم مقومات الثقافة اإلسالمية. اللغة العربيةتعّد 

هي أكثر اللغات اإلنسانية ارتباطًا بعقيدة األمة وهويتها وشخصيتها. لذلك فال 

تصال اليومي مع بد هلم أن ميلكوا كفاءة عربية و تكون هذه مهمة يف اال

١.

للحصولالعاليةالقراءةوكفايةاملقياسعصرعلىاملعاصرالتعليمترّكز

لإلسهامللطلبةكبريةفرصةتعطييتالالبيئةتكوينإىلحيتاجالتعليمهذاعلى

تولونج أغونج اإلسالمية مطبعة جامعة ، الطبعة األوىل (تولونج أغونج: ة تعليم مهارة القرآءةتكنولوجينور خالص، أمحد ١
.٢٣. صم) ٢٠١٢احلكومية، 



٢

فالتعّلم.٢الكاملةالطلبةأحوالتناسبموضوعيةصورةعلىلغويةعمليةيف

حىتأعماهلملتنوّعوامللل،السأمعنيبعدهموهذاالطلبة،نشاطعلىيرتكز

.إليهماملتجهةاملدروسةاملوادفهميفمبحاولتهمأنفسهمينمواأنيستطيعوا

مهارة من املهارات اللغوية األربعة، وهلا دور مهم بالنسبة إىل القرآءة

املهارات الباقية وهي الكالم، القراءة، اإلستماع، والكتابة. فبطريقها يساعد الفرد 

على فهم اإلستماع ألنه ال يغرب عن املادة املسموعة و فهم الكالم بسهولة 

عنه إما يف الكتابة وإما يف ودفع على رغبته فيها و فتح ذهنه للتفكري والتعبري

. فمن القرآءة تزداد معرفة الطلبة بالكلمات واجلمل والعبارات املستخدمة ٣الكالم

. ٤يف الكالم والكتابة. وعلى هذا فهي تساعدهم يف تكوين إحساسهم اللغوية

وال تزال القرآءة  أهم الوسائل تساعد الفرد يف اإلعداد العلمي. منها يتمكن 

الطالب من التحصيل على العلم الذي يساعده على السري بنجاح يف حياته 

املدرسية، و ميكن أيضا أن حيل الكثري من املشكالت التعلمية اليت تواجهه، بل 

2Dr. Kojin dan Ahmad Nurcholis, Penelitian DIPA. Strategi TGT dalam Pembelajaran
Maharah Qira’ah (Tulungagung: STAIN Press, 2012) h.10.

3Ainin,M,dkk,Evaluasi dalam Pengajaran Bahasa Arab, اإلختبارات اللغویة نظریة وتطبیقا 
(Malang; Misykat 2006) h.141

،بھاالناطقینلغیراألخرىالحیةواللغاتالعربیةاللغةتدریسفيالمعاصرةاإلتجاھات: إبراھیمحمادو٤
٤٦: صالعربي،الفكردار: ١٩٨٧القاھرة؛



٣

عّلم  ناجحة لبقية املواد ويف حل املشكالت اليومية، ويف حتقيق عملية الت

.٥الدراسية، ويف تكوين العلم الذي يؤهله  للنجاح يف احلياة 

تاج اىل حياملدّرس حيث يكونتعلم اللغة العربية يف املدرسةو أصبح 

تعليماملود ال،pannenاللغة العربية. يف رأي تعلمالذي تضمن ماّدة التعليماملود ال

يف عملية املدّرس و الطالباستخدامالذي يرتّتب بنظامّي، هو املود أو

National Centre for Competency Basedيف رأي ٦.علميةت Training)٢٠٠٧ (

ليساعد املدّرس يف عملية هو كّل أشكال املود الذي مستعملتعليماملود ال

هي الوحدة الذي يرتّتب بنظامّي، مكتوب تعليم. يف رأي األخر، املود العلميةالت

املود يف اخلالصة، ٧َمكََّن ِمْن طالب لدرس.أو ال مكتوب، حىت موجود البيئة 

و يساعد الطالب التعليمدريس الذي مستعمل املدرس ملود هي مقّوم تتعليمال

.علميةاملدّرس يف عملية الت

انواع ق. يف رأي كسنندار يتمّيز على عّدة املعيار فر تعليماملود الانواع من

الذي التعليمنوعني، يعين: املود بناء علىتعليماملود المن

الذي المعّد تعليم. املود الو ورقة العملمعّد لدرس، مثل: نشرة جمانية،بالقصد 

) ١٩٩٣اللبنانیةالمصریةالدار: القاھرة(والتطبیقالنظریةبینالعریبةاللغةتعلیمشحاتة،حسن٥
١٠٤.ص

6. M. abdul hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi
Dan Media, (Malang: UIN Malang press, 2008). h. 71

7 http://www.kajianteori.com/2014/02/pengertian-bahan-ajar-menurut-ahli.html



٤

انواع بل مستعمل لدرس، مثل: جريدة، فيلم، يافطة أو نبأ. يف رأي كسنندار

الذي معّد تتكون من ثالثة تعليموظيفتها، املود البناء علىتعليماملود المن

٨فرق، يعين: املود عرض و املود مرجع و املود الدرس ميستقبل.

الذي مستعمل املدرس هو ورقة العمل. ورقة العمل واع من املود التعليمان

.Jenny Rو Hendro Darmodjoمعتمد فاعل ملستعمل يف تعلم اللغة العربية.الرأي 

E. Kaligis ورقة العمل هو واسطة التعلم الذي مستعمل املدرس يل يزيد النشاط

. ورقة العمل يتضمن من مادة، و ملف، و مترينات، يةالطالب يف عملية التعلم

٩.يةو اؤشاد الذي يسجع الطالب لينشت عملية التعلم

منيزالالالطالبمنبه، العديداقومكنتبينمااملراقبةلنتائجوفقا

تؤثراليتالعواملمنالعديدالعربية، هناكاللغةاملوادعلىالسيطرةالصعب

اللغةتعلميفالطالباهتماملعدماملواد هو النإتقانيفالطالبالصعوبات

العربية. الصعبمنأنهالعربية و وترى

أنالطالبعلىجيبالعربية جبيد، أوالاملادةفهمعلىقادرةلتكون

النص، حمتوياتسيعرفونالطالبالعربية مثالنصوصوترمجةالقراءةيتقن

يفاألويلاألساسلطالبالقراءة. قراءةمهاراتيفعادةالنشاطهذاويسمى
8. http://www.kajianteori.com/2014/02/pengertian-bahan-ajar-menurut-ahli.html
9 Hendro  Darmodjo  dan  Jenny  R.E.  Kaligis, Pendidikan IPA II, (Jakarta : Depdikbud,

1992). h. 40



٥

منسيكونالقراءة مثمهارةأتقنقدالطالبكانالعربية. إذااللغةتعلم

مثجبيد، القراءةمهارةإتقانللطالبميكنالعربية. حبيثاللغةلتعلماألسهل

جيدا، و املادةإعدادمثليف التعلم،اخلطواتيأخذ جبديةاملدرسجيب على

.املناسبةالتعليماملواداملناسبة، و باستخدامالطريقةاخرت

جدا الن ورقة شعبيةهيالتعليماملوادمنواحدورقة العمل هو شكل

يف املدرسة أيضااحلالهوالتعلم. هكذاخمرجاتحتسنييفجداالعمل فعالة

لتحسنيكوسيلةاملتوسطة اإلسالمية احلكومية بندونج، ورقة العمل تستخدم

تدريسها،يتماليتالدراسيةمجيعيفالطالبتعلمخمرجاتجودة

تقدمييفالعملورقةيستخدمماغالبااملدرسالعربية.اللغةواحدة منها هي

يفأوائلاألساسهوالقراءة الذيمهاراتتعلميفاللغة العربية، وخباصةاملادية 

سوفالعملورقةباستخدامالقراءةمهارةتعلممنويأملاملدرس.اللغةتعلم

فعالةالتعليميةاملوادمنواحدةهيالعملورقةمرضية وجعلنتائجتعطي

القراءة.يفوخاصةالعربية،اللغةمهارةتدريسيفالستخدامها

ذه كموقع هلعمدابندونجدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية املالباحثةتاختار 

الوحيدة يف البندونج. املدرسة اإلسالمية احلكومية، هياألول، سباباألمعالبحث 



٦

قبلمناملطلوبةالبياناتهيةرساملدجيدة. ثالث، هذهنوعيةلديه، واملدرسةالثاين

البحث.واملوادالباحثة

الباحثةأعاله انتقلالفقراتيفعنهاالكشفمتاليتاملشاكلعنفضال

البحث باملوضوع "فعالية استخدام ورقة العمل لرتقية مهارة القراءة القياماىل

للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بندونج تولنج أجونج 

تار هذ املوضوع الباحثة ختأسباب م". و من ۲۰۱۵–۲۰۱٤يم الدراساللع

البحوثإجراءالذينقليليزال، الالثاين. ، الن هذا املوضوع مهماألولالن: 

اللغةتعلميفجدامهمدورلديهاالعملورقةألنالثالث،العمل. ورقةيف

تعليميفعملقور استخدامفعاليةمدىمعرفةتردالباحثةألنالرابع،. العربية

.العربيةاللغة

مسائل البحث .ب

اجليد؟ورقة العملتأليف اتمعيار هي ما - ١

اإلسالميةيف املدرسة املتوسطةورقة العمل استخدام يفاالجراءاتيتمكيف-٢

؟م٢٠١٥-٢٠١٤تولونج أجونج للعم الدراسي احلكمية بندونج



٧

لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة املتوسطة ورقة العمل كيف فعالية استخدام -٣

؟م٢٠١٥-٢٠١٤نج أجونج للعم الدراسي تولو بندونجاإلسالمية احلكمية 

أغراض البحث.ج

اجليدتأليف ورقة العملاتملعرفة معيار - ١

لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة ورقة العمل االجراءات استخدام عرفةمل-٢

-٢٠١٤تولونج أجونج للعم الدراسي بندونجاإلسالمية املتوسطة احلكمية 

.م٢٠١٥

لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة املتوسطة ورقة العمل فعالية استخدام عرفةمل-٣

.م٢٠١٥-٢٠١٤تولونج أجونج للعم الدراسي بندونجاإلسالمية احلكمية 

البحث تحديد .د

.احلدود املوضوعية)١

فعالية استخدام ورقة العمل لرتقية مهارة القرءةالبحثهذاموضوعالباحثةحتدد



٨

احلدود املكانية)٢

الثامن باملدؤسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بندونجالصفختتار الباحثة 

احلدود الزمانية)٣

.م٢٠١٤/٢٠١٥الدراسيالعاميفلطالبصوصحمالبحثهذا

فوائد البحث.ه

البحث فوائد ما يلي:بعد أداء البحث ترجوا الباحثة أن تكون هلذا 

النظريةالفائدة)أ

القراءة باستخدام ورقة مهارة إلزدياد النظرية ىف عملية تعلم وتعليم- ١

العمل.

لرتقية تعليم اللغة العربية لدى مجهور املسلمني.- ٢

الفائدة التطبيقية)ب

،مثال: األطرافملختلفمفيدةالبحثهذهنتائجالباحثونويأمل

مناملزيدالباحثونيأملالبحث،هذه: معيةنالسعود الدوزارةعلىللحصول)١

.خاصةاملتميزةالعملورقةالدينيةالتعليميةاملوادوزارةلسياسةاالهتمام



٩

حتسنيلزيادةاملدرسةأناملتوقعمنالبحث،هذاعلى املدرسة: معللحصول)٢

زيادة.أنالعملورقةالطالبتعلمالنتائججودة

تطويريفاملدرسمساعدةإىلالبحثهذااملتوقعاملدرس: ومنعلى للحصول)٣

العمل.ورق

البحث، لتحسن تعلم الطالبهذهعلى الطالب: معللحصول)٤

البحث امليداينعلىوالتعلمالكثري من اخلربةتوفرهذه الدراسة:للكاتب)٥

والتجريب

البحثفرضية.و

مؤقته لصياغة املشاكل الفرضية

، والبيانات وفرضية اختبار رمزاليت البحثوبناء على خلفية ١٠البحثية.

باستخدام البيانات اإلحصائية، وتشمل هذه الفرضية املقرتحة فرضية باطلة 

هي فرضية املقارنة النسبية للفرضيات بديلة ) Ho(فرضية العدم .لفرضية البديلةاو 

10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224



١٠

يف حني يتم صياغة .ستخدام احلسابات اإلحصائيةلفحصها من قبل الباحثني با

١١.الباحثني صياغة فرضية يف جمال البحوث)Ha(فرضية بديلة

:مث استمرارا هلذا البحث ميكن أن تصاغ على النحو الفرضية التالية

) Ha(الفرضية البديلة ) ۱

القراءةمهارةتعلمبعدوالبعديالقبلياالختباربنيمعنويةفروقهناك أن 

للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية العملةقور باستخدام

احلكومية بندونج تولنج أجونج

) Ho(فرضية العدم ) ۲

القراءةمهارةتعلمبعدوالبعديالقبلياالختباربنيمعنويةفروقعدم 

للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية العملةقور باستخدام

بندونج تولنج أجونج

11 Subana, Moersetyo Rahadi dan Sudrajat, Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka
Setia, 2005), h. 113
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توضيح المصطلحات.ز

توضيح النظرية .١

تلك الدولة إىل أي مدى اهلدف (اجلودة و الكمية و الوقت) فعالية: القدر )١

فعاليته.هو اهلدف، كلماهو نسبة مثوية بلغوصلت. كلما

الذي شكل صحيفة يتضمن التعليماملوداحدهم من : هو ورقة العمل)٢

خمتصر و اّجتاه تدريس و ارشاد فعل اسئلة. 

يدرك و يفهم حمتوي على مطالعة الذي كتايب بينطق مهارة القراءة: املهارة ل)٣

.أو يهضم يف قلب

توضيح التطبيقي.٢

ورقة العمل يف تعليم مهارة القراءة باملدرسة أما شرح العملي يف تطبيق

ة احلكومية بندونج هو لتعريف فعالية استخدام ورقة العمل يف املتوسطة اإلسالمي

تعليم مهارة القراءة و حتليل كيف تطبيقها.



١٢

البحوث السابقة.ج

اإلسالمية الدينيةالرتبيةالبحث العلم بلموضوع "العالقة ورقة العمل ، خالص.١

املتوسطة لصف اسابع املدرسة اإلسالمية الدينيةالرتبيةو التحصيل الدراسي 

."يوجياكارتا احلكومية فنجنج جونونج كيدل

) product moment(املنتجحلظة"rالرتابط " النتائج البحث هو: مؤشر

أعلى الن الرقمأوقويةعالقةهلاYوXمتغريخشنة عرضأوبسيطةبطريقة

معاملالقياسيالرقم٠.٨٠٥٧: لاملنتجحلظة" ص"االرتباطمعاملالقياسي

. ٠،٩٠-٠،٧٠اجلدولحجميفهي٠.٨٠٥٧: لاملنتجحلظة"r"االرتباط

Xمتغريبنيإحصائيةداللةذاتطرديةعالقةهناكذلكإىلوباإلضافة

الديينتعليمللطالبالعلميالتحصيل(Yومتغري) الطالبعملورقةاستخدم(

١٢.)اإلسالمي

العملورقةالتعليميةاملواداستخدامالبحث العلم بلموضوع "، زيوة نوا هاىن.٢

اإلسالمية لصف احدى عشر الدينيةالرتبيةتدريسفعاليةلتحسنيللطالب

". كيبومنكلريونج  االجتماعية املدرسة الثانوية احلكومية وحدة العلوم

12 Kholis, Hubungan Lembar Kerja Siswa (LKS) PAI dengan prestasi belajar PAI siswa
kelas VII A SMPN 1 Panggang Gunungkidul Yogyakarta, jurusan PAI fakultas ilmu tarbiyah dan
keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.



١٣

االستخدام ورقة العمل لصف احدى عشر النتائج البحث هو: عملية

خاللمنحلكومية وحدة  كلريونج كيبومناالجتماعية املدرسة الثانوية االعلوم

MGMPإعدادالعملورقةباستخداماإلسالمية الدينيةالرتبيةالتعلمعملية

العملورقوتستخدم.الدينية كيبومناإلسالميةالرتبية) اإلمجاعختضعمدرسني(

والوجدانيةاملعرفيةيتضمنللطالبالعلميالتحصيللتحسنياملدرسقبلمن

.واحلركية

االجتماعية املدرسة الثانوية استخدام ورقة العمل لصف احدى عشر العلوم

التعلمنتائجعلىعرضهيتمفعاليةفعالية. أقلاحلكومية وحدة  كلريونج كيبومن أقل

يستوفونالالذينالطالببعضدراسيني، هناكيتحقق لفصلنيالطالبقبلمن

مستوى و امتحان النهاية النصفيةامتحانمن.٧٠مناحملددةالقيمياملعيار

%٦١،٦٦و) مستوى األول(%٤٤.٥عليهااحلصولمتاليتمستوى األرقام

عنببساطةالتعلمأنوذلك%،٧٥منأقلحققواالذين. نسبة)الثاينمستوى(

١٣.املادةهذهيتقنالالطالبمليقالأنميكنالعملأوراقاستخدامطريق

13 Zizah Nurhana, Penggunaan bahan ajar Lembar Kerja Siswa untuk meningkatkan
efektifitas pembelajaran pendidikan agama islam bagi siswa kelas XI IPS di SMAN 1 Klirong
Kebumen, jurusan PAI fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2012.



١٤

ترتيب البحث.ط

نبغى للباحثة أن تستكمل الشروط العملية ىف كتابة البحث العلمى حىت ت

تسهل هلا ىف عمليات كتابتها ىف فهم جمتوياته. وأما ترتيب البحث ىف هذا البحث 

العلمى كما يلى:

موافقةو ،املشرففقةوموا،وحيتوى على : صفحة املوضوع،القسم األول

ر والتقدير، وكلمة الشك، واإلهداء،والشعار، وتصديق األصالة، جملس املناقشة

وامللخص باللغة العربية، وامللخص باللغة اإلندونيسية، وامللخص باللغة اإلجنليزية، 

. قائمة اجلدول، وجدوال امللحقاتو ،وفهرس

خلفية حيث تشتمل : ، مةالباب األول: مقدّ القسم الرئيسي وحيتوى على

البحث،أغراض،توضيح املصطلحات،البحثحتديدمسائل البحث،البحث،

ترتيب البحث .، والبحوث السابقة،البحثفروض فوائد البحث،

عن مهارة القراءة أساس النظرية، دراسة الباب الثاىن: النظريات وتشتمل على

استخدام )،أنواع القراءة، قراءةالمهارةأغرض ،قراءةالمهارةم مفهو (اللغة العربيةيف 

ورقة العمل (مفهوم ورقة العمل، أغرض و داالت ورقة العمل، عناصر من ورقة 

.العمل، خطوات إعداد ورقة العمل)



١٥

وتصميمه، البحثمدخلالبحث حيث تتكون فيها : منهجالباب الثالث: 

احلقائق واحلقائق، طريقة مجعومصادر واملعايّنة والعّينة، متغّريات البحث 

حال خلفيةوجز عنامليتكّون من وتقدمي نتائج البحث الباب الرابع : 

.البحث وتقدمي احلقائق وحتليلهاموضوع

الباب اخلامس اخلامتة حيث تشمل على وحيتوى علىيالقسم النهائ

التلخيص واإلقرتاحات.

"فعالية استخدام ورقة هكذا تنظيم البحث من البحث العلمي باملوضوع

العمل لرتقية مهارة القراءة للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

م".۲۰۱۵–۲۰۱٤بندونج تولنج أجونج للعم الدراس 


