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 الباب األول 

 املقدمة

 

 خلفية البحث .أ

م الزمن في حياة اإلنسان .وازدادت هذه األهمية في هذا يمنذ قد ةر يللقراءة أهمية كب

العصر الراهن بسبب التطور العلمي والتكنولوجي وانفجار املعرفة في جميع مجاالت الحياة 

.فال بد لإلنسان من القراءة رغم أن وجود الوسائل املتعددة لنقل املعرفة حيث ال بد له من 

سائل .فالقراءة مفتاح كل معرفة في جميع  الو توسيع دائرة معرفته فيما تقدمه هذه 

 1التخصصات.

القراءة ليست بسهلة وال مقتصدة، ليست بتلفيظ األحرف و الكلمات فقط، بْل 

القراءة هي مهارة التي تشتمل على عملية العقل و الفكر. القراءة تتكون من جميع أنواع الفكر، 

، الشخص الذي يقرأ النص و إعطاء التقييم و التقرير، و التحليل، و حل 
ً
املشكلة. فأحيانا

ر و ليْفهم محتوي الّنص.
ّ
 أو جملتين( ِلَيتفك

ً
 2يحتاج إلى الوقف لحظة أو يكرر قراءته )جملة

والفهم في مهارة القراءة له معان متعددة، وال نستطيع أن نعرف هذه الكلمة بتعريف واحد 

لفكرة من النص فقط. وللنص ثالثة معنى الفهم هو ترجمة الكلمة أو ترجمة ا سفقط. ولي

 3.املستخدمة واملعنى عناصر مهمة وهي الرمز املكتوب والكلمة

                                                           
 محمد إبراهيم الخطيبي، طرائق تعليم اللغة العربية، )الرياض: مكتبة التوبة، 2003(، ص. 57 1
2 Abdul Hamid, Uril Baharuddin dan Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, 
Metode, Strategi, Materi, dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 46 
رشدي، تجديد تعليم مهارة القراءة )تحليل ضرورة أدوات االستفهام في تعليم مهارة القراءة(، صحيفة ألسنتنا السنة: الثالث- 3
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طالب الجامعة في  ىو بالخصوص عل ،يجب أن يملكها كل أحد مهارة القراءة هي مهارة

 وكتب يوكياكرتا الذين يتوجهون باملحتويات قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية

 
ً
  العربية مرارا

 
 و هم لم يفهموا تلك املحتويات شامال. بعض الكتب ت
ْ
زيد تون الحركة فد  تب بِ ك

صعبات طالب الجامعة في فهمها. الطالب لم يستطيعوا أن يفهموا املحتويات في كتب العربية 

التي تكتب بدون الحركة ألنهم لم يستوعبوا قراءة كتب العربية التي ليس لها حركة. فهم 

و كتب العربية )التي تكتب بالحركة و بدون  يسهل الطالب في فهم الدرسالقراءة يساعد و 

 في زياد ،. وبجانب ذالكالحركة(
ً
 و اتالثقافعن م و العلة فهم القراءة يساعد الطالب أيضا

 عن العلوم الدينية
ً
 4.اإلجتماعية و السياسية و خاصة

 بين أيد طالب الجامعة في قسم تعلي
ً
م اللغة العربية بجامعة نص العربية ال يكون غريبا

 
 
قراءة  ىهم مقتدرون عل ،كتب باللغة العربية. و مع ذالكمحمدية يوكياكرتا ألن بعض كتبهم ت

. تلك القدرات علالقرآن الذي ي  
ً
 قراءة القرآن  ىكتب باللغة العربية أيضا

 
قراءة با متحان  يِل ت  بْ أ

جامعة  ىدخولهم إل في أول في مستوي الجامعة  (Baca Tulis Al-Qur’an) القرآن و كتابته

ب معيار النتائج املقررة, فيجب عليه أن يشارك في المحمدية يوكياكرتا. إذا لم يحصل الط

 معيار النتائج املقررة. ىحتي يحصل عل  (Baca Tulis Al-Qur’an) قراءة القرآن و كتابتهإرشاد 

مرحلة بجامعة محمدية يوكياكرتا بعض طالب الجامعة في قسم تعليم اللغة العربية 

يحفظون القرآن. عدد حفظهم متنوعة. وقسم تعليم اللغة العربية بجامعة  2018سنة 

                                                           
4 Khambali, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif dan Gaya Berpikir Terhadap Hasil Belajar 
Qira’ah, Al Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta, Vol. 4, No. 1, Juni 
2018, hlm. 44 



3 
 

( و يجعله 28,29,30)جزء  من القرآن محمدية يوكياكرتا يلزم طالبهم بحفظ ثالثة أجزاء

 شرطا من شروط التخرج.

 5في رعاية القرآن الكريم. الحفظ هو أحد الطريقة القديمة في رعاية العلم، و كذالك

عند و  القرآن عند حفظ ،الطالب الذين يحفظون القرآن يتوجهون بنص العربية مرارا

ر االية حول ياالية التي نريد أن نحفظها. تكر  . هناك طريقة حفظ القرآن بتكريرةراجعامل

 بل أكثر حتي الحافظ يقرأ تلك االية فاصحا.   مرة عشرين و أربعين

العربية  و مستوى مهارة القراءة ط حفظ القرآنافهم وجود العالقة بين نشعندئذ, ي  

للسنة  قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتاب املستوى األول  طالب الجامعة فيل

ط حفظ افإن الباحث سيبحث عن "العالقة بين نش ،الحالة ك. بتل2018/2019 الدراسية

قسم تعليم ب املستوى األول  في)دراسة وصفية طالب الجامعة ل العربية مهارة القراءة و القرآن

 . "(2018/2019 الدراسية سنةللاللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا 

 

 أسئلة البحث .ب

في املستوى لطالب الجامعة  العربية القراءةمستوى مهارة نشاط حفظ القرآن و كيف  .1

األول بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا للسنة الدراسية 

 ؟2018/2019

                                                           
5 Suwito, Sistem Menghafal Cepat Al-Qur’an 40 Hari Untuk 30 Juz (Studi di Ma’had tahfidz Al-
Qur’an di Dawuhan Purbalingga), [jurnal], (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 1 
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في لطالب الجامعة مستوى مهارة القراءة  و ط حفظ القرآناالعالقة بين نش ما .2

لسنة الدراسية املستوى األول بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا ل

 ؟2018/2019

 

 أهداف البحث .ج

 طالب الجامعة فيل العربية مستوى مهارة القراءةو ط حفظ القرآن انشملعرفة  .1

 الدراسية سنةللقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا ب املستوى األول 

2018/2019. 

طالب ل العربية القراءةمستوى مهارة و ط حفظ القرآن انشملعرفة العالقة بين  .2

قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا ب املستوى األول  الجامعة في

 .2018/2019 الدراسية سنةلل

 

 فوائد البحث .د

ية بالعر  مهارة القراءةم يعرفة في تعلامل ذا البحث إضافةه ،من الناحية النظرية

 ة.ّم آعلاالطالب  وين علمجيدة للباحث خاصة واملال

 للمعلمين أن يهتموا كثيرا بتحقيق أهداف مهارة القراءة ىَج رْ ي   ،من الناحية التطبيقية

اإلتباع و اهتمام جيد بما ألقا  ى. و للطالب يرجو يأخذ بعض املحتويات الدراسة من القرآن

 .و يشجعون نفوسهم في حفظ القرآن ن في تعليم مهارة القراءةو املعلم
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 حدود البحث .ه

د على  حدَّ طالب ل العربية مستوى مهارة القراءةو ط حفظ القرآن انشهذا البحث م 

 سنةللقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا ب املستوى األول  الجامعة في

 و مستوى مهارة القراءة العربية ط حفظ القرآنا. نظر الباحث إلى نش2018/2019 الدراسية

قسم تعليم اللغة العربية ب املستوى األول  في لة مع طالب الجامعةلطالب الجامعة باملقاب

 .2018/2019 الدراسية سنةللبجامعة محمدية يوكياكرتا 

 

 الدراسة السابقة .و

البحث الذي يقوم به الباحث محتاج إلى التوسيع من خالل الدراسة السابقة. في 

 الدراسة السابقة، وصف الباحث عن نتائج البحوث التي 
ً
كتبها الباحثون السابقون ِنظامّيا

املناسب بموضوع الذي سيبحثه الباحث. و بعبارة أخرى، املقارنة بين املوضوع الذي سيبحثه 

من نتائج البحوث السابقة و لها العالقة بموضوع الذي  ةالباحث و الدراسة السابقة املناسب

 سيقوم به الباحث.

املطالعة املكتبية عن البحوث ااملناسب ألول املصدر من هذا البحث، قام الباحث ب

 باملوضوع، و هي:

نا طالبة في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية  .1 البحث الذي كتبته ليلى صفيَّ

ل و و تحت املوضوع "املي 2008بجامعة اإلسالمية الحكومية سونان كاليجاكا،سنة 

رسة الثانوية معهد اإلسالمي قدرة مهارة قراءة نص العربية )الدراسة اإلرتباطية في املد

 كوتا غدي(. أسئلة البحث من هذا البحث هي:



6 
 

فصل الثامن من املدرسة الثانوية معهد اإلسالمي في قراءة الل طالب و كيف مي .أ

 نص العربية ؟

فصل الثامن من املدرسة الثانوية معهد اإلسالمي قي قراءة الكيف قدرة طالب  .ب

 نص العربية؟

فصل الثامن من املدرسة الثانوية معهد اإلسالمي ال كيف العالقة بين ميل طالب .ج

 و قدراتهم في قراءة نص العربية؟

( املكسب املتعادل من ميول طالب فصل الثامن 1و نتائج البحث من هذا البحث هي: 

ر إلى النتيجة،  %56،25، و يسمى 69من املدرسة الثانوية معهد اإلسالمي هو  غّيِ
 
إذا ت

(القيمة الوسطية من قدرة قراءة 2دخل إلى باب الَوَسط. من درجة الطالب األعلى ي

، أي 61،4نص العربية طالب فصل الثامن من املدسة الثانوية معهد اإلسالمي هي 

يدّل على  1xy( نتيجة الحاسبية 3من درجة األعلى يدخل إلى باب املقبول.  50%

مليل و القدرة طالب و هذا بمعنى ليس هناك العالقة بين ا 0،176النتيجة املتوفرة هي 

هذا البحث يركز على امليول و  6فصل الثامن من املدرسة الثانوية معهد اإلسالمي.

قدرة الطالب في مهارة قراءة نص العربية، و أم البحث الذي قام به الباحث يركز على 

 حفظ القرآن و مهارة القراءة لطالب الجامعة.  طاالعالقة بين نش

ا أمير  املؤمن طالب في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية  .2 البحث الذي كتبه رضيتيَّ

تحت  2016و العلوم بجامعة اإلسالمية الحكومية سونان كاليجاكا يوكياكرتا، سنة 

                                                           
6 Laila Shofiana, Minat dan Kemampuan Membaca Teks Bahasa Arab (Studi Korelasional di MTs 
Ma’had Islamy Kotagede) [skripsi], (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta,2008), hlm. 77 
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الحكومية كالتين  باملدرسة العالية IPA 1فصل العاشر الاملوضوع "مشكلة طالب 

في تعلم مهارة القراءة )من الناحية اللغوية و غيرها(". أسئلة  2015/2016سنة دراسة 

 البحث من هذا البحث هي:

من املدرسة اإلسالمية  IPA 1كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية في الفصل العاشر  .أ

 الحكومية كالتين؟

)بَصْوت  عاٍل( من النحية اللغوية و ما مشكالت الطالب في تعليم اللغة العربية  .ب

 غيرها؟

ِسَجام عامة تعليم مهارة القراءة في الفصل 
ْ
نتائج البحوث من هذا البحث يدل علي إن

مع أّن توجد بعض املشكالت. و املشكالت التي يتوجهها الطالب من  IPA 1العاشر 

صعب الطالب في ( است1الناحية اللغوية و غيرها. املشكالت من الناحية اللغوية هي: 

ص.  ( 3( استصعب الطالب في تلفيظ املفردات العربية. 2تعلم تركيب الجملة في النَّ

( استصعب الطالب في ترجمة الكلمة 4استصعب الطالب في تميْيز الكتابة في النص. 

( قليل تشجيع 1و الجملة في النص. و أما املشكالت من الناحية غير اللغوية هي: 

( قليل تكرير قراءة 3( قليل طريقة تدريس املعلم. 2القراءة. الطالب تعلم مهارة 

هذا البحث يركز على مشكلة الطالب في  7( قليل حصة درس اللغة العربية.4الطالب. 

تعلم مهارة القراءة من الناحية اللغوية و غيرها، و أم البحث الذي قام به الباحث 

 قراءة لطالب الجامعة. يركز على العالقة بين نشاط حفظ القرآن و مهارة ال

                                                           
7 Raditya Amirul Mu’min, Problematika Siswa Dalam Pembelajaran Maharah Qira’ah Kelas X IPA 
1 MA Negeri Klaten Tahun Ajaran 2015/2016 (Tinjauan Linguistik dan Non-Linguistik) [skripsi], 
(Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 
102 
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البحث الذي كتبته تيكا نور ِديانا طالبة في قسم تعليم اللغة العربية كلية تعليم  .3

تحت املوضوع "تحليل صعوبة تعلم  2017اللغات بجامعة محمدية يوكياكرتا، سنة 

ي تعلم مهارى القراءة عند طالب الفصل العاشر "غ" باملدرسة العالية فاللغة العربية 

". تدل نتيجة البحث تعني رأي 2017-2016السابعة يوكياكرتا سنة دراسية محمدية 

يمكن استخالص أن هناك من نصف  10،35متوسط التردد أعاله و التي بلغت 

الطالب الفصل العاشر "غ" باملدرسة العالية محمدية السابعة يوكياكرتا ال تزال 

ة عالية الكفاية. صعوبة تعلم مستوى صعوبة تعلم اللغة العربية في تعلم مهارة القراء

اللغة العربية في مهارة القراءة الطالب العاشر "غ" باملدرسة العالية محمدية السابعة 

يوكياكرتا يقع على النطق و معرفة عن حروف الهجائية و مخارج الحروف الحد األدنى 

لق قراءة جدا، عادتهم على قراءة اللغة العربية التي غير متداولة ثم ما فيه جهد لتنط

اللغة العربية خاصة بهم، اتبع العادية فقط في املدرسة مثل غير األكادمية اإللزامية 

و هي قراءة و كتابة القرآن. تفعل املحاولة املعلمين للتغلب املشكلة في تعلم مهارة 

( 3( جذب الطالب ملتابعة توجيهات. 2( اإلجراء العالجي. 1القراءة لفصيح، هي مل يلي: 

( التعلم باستخدام الوسيلة السمعية و السمعية البصرية. 4يخ العرب. يروي تار 

هذا البحث  8(جعل املعلم عادة القراءة و الحفظ من املفردات التي يقرأها الطالب.5

يركز على صعوبة الطالب في تعلم مهارة القراءة، و أم البحث الذي قام به الباحث 

 هارة القراءة لطالب الجامعة. يركز على العالقة بين نشاط حفظ القرآن و م

                                                           
8 Tika Nur Diana, Analisis Kesulitan Belajar Bahasa Arab dalam Pembelajaran Maharah Qira’ah 
Siswa Kelas X G di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017 [skripsi], 
(Yogyakarta: Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. X 
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ْزَهري، طالب في قسم تعليم اللغة العربية كلية تعليم  .4
َ
البحث الذي كتبه محمد أ

تحت املوضوع "املقارنة بين الطالب  2018اللغات بجامعة محمدية يوكياكرتا، سنة 

 املتخرجين من املعاهد اإلسالمية و املدارس العامة في الحرص على تعلم مهارة القراءة

)الدراسة في املستوى األول بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا( 

مستوى دوافع تعلم . و نتاءج البحوث من هذا االبحث هي 2019-2018سنة دراسية 

مهارة القراءة للطالب املتخرجين من املدرسة العالية العامة طالب قسم تعليم اللغة 

مرتفع جدا وبعضهم مرتفع, أما مستوى دوافع تعلم العربية بجامعة محمدية هو 

مهارة القراءة للطالب املتخرجين من املعهد هو مرتفع وبعضهم متدنى. ولذالك ال 

توجد الفروق الكبيرة في كفاءة مهارة القراءة بين الطالب املتخرجين من املدرسة 

مستوى كفاءة مهارة العالية العامة و الطالب املتخرجين من املعهد. أو بمعنى آخر فإن 

القراءة بين الطالب املتخرجين من املدرسة العالية العامة و الطالب املتخرجين من 

هارة القراءة هذا البحث يركز على املقارنة في الحرص على تعلم م 9.املعهد على سواء

بين الطالب املتخرجين من املعاهد اإلسالمية و املدارس العامة، و أم البحث الذي قام 

 الباحث يركز على العالقة بين نشاط حفظ القرآن و مهارة القراءة لطالب الجامعة. به 

التربية اإلسالمية الدينية كلية التربية و البحث الذي كتبه َسْرَمْن، طالب في قسم  .5

وكرتو ) ْورو  تحت  2015(، سنة Purwokertoالعلوم بجامعة اإلسالمية الحكومية ب 

بة في تعليم حفظ القرآن باملدرسة اإلبتدائية معارف املوضوع "تنفيذ الطريقة الكتا

                                                           
محمد أزهري، المقارنة بين الطالب المتخرجين من المعاهد اإلسالمية و المدارس العامة في الحرص على تعلم مهارة القراءة  9

، )يوكياكرتا: كلية 2019-2018)الدراسة في المستوى األول بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا( سنة دراسية 
6. (، ص2018تعليم اللغات،   
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اِوْيَرا) 1نحضة الوطن 
َ
ْوك ك )Sokaweraس 

 
ْوغ

 
( بايومس Cilongok( نواحي ِجْيل

(Banyumas و نتاءج بحثه يدل أن املتخرجين يحفظون جزء .)من القرآن و سورة  30

 في تعليم حفظ ا
ً
لقرآن باملدرسة يس و سورة الواقعة بتنفيذ الطريقة الوحدة جيدة

اِوْيَرا ) 1اإلبتدائية معارف نحضة الوطن 
َ
ْوك ك Sokaweraس 

 
ْوغ

 
( نواحي ِجْيل

(Cilongok( بايومس )Banyumas و مع ذالك، الطالب يحصلون على درجة اإلمتياز .)

(100nilai  في الختبار النهائي و )UAMBN.10  هذا البحث يركز على تنفيذ الطريقة

و أم البحث الذي قام به الباحث يركز على العالقة القرآن،  الكتابة في تعليم حفظ

 بين نشاط حفظ القرآن و مهارة القراءة لطالب الجامعة. 

 

 نظام البحث .ز

الباب األول هو املقدمة التي تشتمل على خلفية البحث و أسئلة البحث و أهداف البحث 

الباب الثاني يشتمل على  البحث.و فوائد البحث و حدود البحث و الدراسة السابقة و نظام 

 اإلطار النظري و الصورة العآمة عن قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا.

يشتمل على منهجية البحث و أدوات البحث و طريقة جمع البيانات و طريقة  الباب الثالث

لخامس هو الخاتمة التي تحليل البيانات. الباب الرابع هو عرض البيانات و تحليلها. و الباب ا

 تشتمل على الخالصة و اإلقتراحات. 

 

                                                           
10 Sarman, Penerapan Metode Kitabah Dalam Pembelajaran Menghafal Al-Qur’an Di MI Ma’arif 
NU 1 Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, [skripsi], (Purwokerto: Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2015), hlm. V 


