
لترقية قدرة الطلبة على  ”Stick Figure“ة ليوساستخدام 
   MAN Sungai Lueng Langsa بـ القراءة

  

  بحث العلميال

  

   :إعداد
  

  ليانا اغوستينا
  طالبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين 

  ١٠٢٢٠١٢٠٣٥: رقم القيد 
  ج

 

  

 

  

  

 اإلندونيسيةوزارة الشئون الدينية للجمهورية 

  لنجساباإلسالمية الحكومية  كاال  تشوت جامعة زاوية
  م ٢۰۱٦/ ه ۱٤۳٧



 أ 
 

  شعار
  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  )٢: يوسف (

  

  ة و عّلموها الناسموا العربيّ تعلّ 
  )حديث شريف(                                   

  
  

  مثر بال كالشجر بالعمل العلم
 )حمفوظات(                                             

     
  
  

  جاة ومل تسلك مسالكهاالنّ  ترجو
  سإّن السفينة ال جتري على اليب              

  )حمفوظات(                                   

  
  



 ب 
 

  إهداء
  

  ووالدتي والدي إلى

  مبادئ الصدقاملعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول 

  والوفاء 
  
  

  وعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء  الضمري
  تقدمة إجالل واحرتام

  

  

  إلى أساتذي الذين أدين لهم بالكثير
  تقديرا و إجالال

  
  

  إلى الذين يؤمنون بأن النحو العربي لم ينضج ولم يحترق 
  والذين لم يؤمنوا

  
  

  إلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم على 
  وجود األمة وبقائها

  
  
  



 ج 
 

  شكر وتقدير
  

وجعـل اللغـة العربيـة لغـة القـران هـدى . هللا الذى خلق اإلنسان علمه البيـان احلمد
والصــالة والســالم علــى ســيدنا حممــد . للنــاس ىف كــل وقــت وبينــات مــن اهلــدى والفرقــان

 أمـا .وصحبه الـذين جاهـدوا ىف سـبيل اهللا بالـدعوة واللغـةصلى اهللا عليه وسلم وعلى أله 
  :بعد

حلمد والثناء، فلك احلمد  اد هذا البحث، فلهوقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعد
بعد محد اهللا تعاىل  –يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف خروج هذا البحث  –
إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد 

  : هم ومن. املخلص
وتأهيل املعلمني الدكتور أمحد فوزي املاجستري، عميد كلية الرتبية  ألستاذامساحة  .١

 .جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا
حممد فضلى املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  ألستاذامساحة  .٢

 .لنجسابامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية جلوتأهيل املعلمني 
أفاد تري، املشرف األول الذي الدكتور حممد ناصر املاجس ألستاذامساحة  .٣

هذا البحث منذ  الكتابةًا ووجه خطواته ىف كل مراحل الباحث علميًا وعملي
 بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم

 .الشكر والتقدير
، فحقًا يعجز لساىن عن لثاىنا املشرفاملاجستري ،  ألستاذ حىت سربيمساحة ا .٤

كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا   ةللباحث تشكره وتقديره فقد قدم
البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يومًا عن مساعدة الباحث وتوجيهه، 
وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص 

   . الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء



 د 
 

تعليم شعبة ر إىل األساتذ املعلمني يف بكل الشكر والتقدي ةتقدم الباحثتكما   
فلهم من . امعة زاوية جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسابقسم الرتبية جباللغة العربية 

الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا 
  . عىن خري اجلزاء

كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام  يأما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذ
 من حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديت يهذا البحث مبا غرسه ىف نفس

  .يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتى احلبيبة اليت
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل 

  .ود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانخري الوج
  التوفيق واهللا ويل

  
  م  ٢٠١٦ .................،لنجسا

   ةالباحث         
  
  

  ليانا اغوستينا
  ١٠٢٢٠١٢٠٣٥:رقم التسجيل                                           
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  إقرار الطالب
  

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
  ليانا اغوستينا:         اإلسم

    ١٠٢٢٠١٢٠٣٥:  رقم التسجيل
  رجيواكو س :                  العنوان

ا لتوفري شرط   قسميف  S.Pd.Iلنيل درجة أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر
اإلسالمية  كاال  تشوت امعة زاويةجبكلية الرتبية والتأهيل املعلمني  تعليم اللغة العربية
 : عنوانحتت  احلكومية لنجسا

 MAN Sungai بـ القراءةعلى لترقية قدرة الطلبة ”Stick Figure“ ةليوساستخدام 

Lueng Langsa  
ا  ىف املسقبلةوإذا ادعى أحد . ها بنفسيتُ ا وكتبُ حضر  ا من تأليفه وتبني أ أ

فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف 
 كاال  جوت جامعة زاويةكلية الرتبية والتأهيل املعلمني  اللغة العربية قسم تعليمأو على 

  .اإلسالمية احلكومية لنجسا
  . هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

  
  م  ٢٠١٦ ................، لنجسا

  توقيع صاحب اإلقرار          
    

  
  ليانا اغوستينا              

  ١٠٢٢٠١٢٠٣٥ :التسجيلرقم     
 



 ح 
 

  ملخص البحث
  
  

لترقية قدرة الطلبة ”Stick Figure“ ةليوساستخدام  م،٢٠١٦ ليانا اغوستينااسم الطالبة، 
املاجستري،  حممد ناصر :لاملشرف األو   MAN Sungai Lueng Langsa بـ القراءةعلى 

  حىت صربي املاجستري: واملشرف الثاىن
  

  .، فهم القراءة”Stick Figure“ ةليوس :الكلمات األساسية
 

وعملية القراءة ، االقراءة فهي من إحدى مهارات اللغوية اليت مّهت تنميتها و تطويره
ليست جمرد القدرة على النطق باأللفاظ أو الرموز املكتوبة يف النص، وإمنا هي عملية فهم 

و املالحظة املباشرة مليدان البحث تشري بأن عملية التعليم بني املدرسني و الطلبة . القراءة جبيد
يواجهون مشكلة ألن ال يزالون   MAN Sungai Lueng Langsa يف الفصل الثاىن ىف املدرسة

 MAN Sungai فلذلك حتتاج تعليم اللغة العربية باملدرسة. الطلبة يعانون ضعف من فهم القراءة

Lueng Langsa  إىل التطوير ليجذب الطلبة ىف تعليم القراءة و خيتار وسيلة “Stick Figure” 

كيف فعالية : هي ومشكلة هذا البحث. ىف هذه املدرسة القراءة فهم لرتقية قدرة الطلبة على
 MAN Sungai Lueng بـ القراءةلرتقية قدرة الطلبة على فهم  ”Stick Figure“ ةليوساستخدام 

Langsa أما جمتمع  .الكميمدخل باستخدام  جترييبمن نوع البحث  ومنهج هذا البحث  ؟
ذه البحث   ٢٠١٧/٢٠١٦يف العام الدراسى  مدرسةهو مجيع الطلبة يف الفصل الثاىن 

طلبة  ٢٢بعدد  XI IPA 1  طلبة  من  فصل العية يف هذا البحث هيو  .طالبا ١٥٩وعددهم 
ومن  .طلبة للمجموعة التجربية ٢٢بعدد    XI IPA 4للمجموعة الضابطة، وطلبة من فصل 

فيمكن أن نتائج هذا البحث أما  .االختبارو  املقابلة ،املالحظة :تناالبيا األدوات جلمع
 بـ القراءةلرتقية قدرة الطلبة على فهم  ”Stick Figure“ ةليوسإن استخدام : تتلخص فيما يأيت

MAN Sungai Lueng Langsa هذه الفعلية يعرفها بارتفاع نتائج الطلبة بعد  .يكون فعاليا
استخدام هذه وسيلة عن نتائج الطلبة قبل استخدام هذه وسيلة بداللة اخلالصة من البحث 

فعرفت  ١,٦٨٤ >٢‚٣١٩جدول، فهو ) t( احلساب أكرب من تـ) t(درجة تـ أن نتيجة 
 هاتستطيع أن تدّل فعاليت ”Stick Figure“ ةليوسالباحثة أن فروض السابق مقبول، هي تطبيق 

 . القراءةلرتقية قدرة الطلبة على فهم 
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  ص باللغة اإلندونيسية خلم
Nama Penulis, Liana Agustina 2016. (Penggunaan Media “Stick Figure” untuk 
Meningkatkan Kemampuan Siswa Terhadap Qira’ah di MAN Sungai Lueng 
Langsa) Pembimbing: 1). Dr. Mohd. Nasir, MA   2). Hatta Sabri, M.Pd  
 

Kata Kunci: Media “Stick Figure” , Pemahaman qira’ah 
Membaca adalah salah satu keterampilan bahasa yang sangat penting untuk 

dikembangkan, dan aktivitas membaca pada hakikatnya bukan sekedar 
mengucapkan lambang-lambang bunyi (huruf) dalam sebuah teks, tetapi 
merupakan aktivitas memahami qira’ah dengan baik. Fakta di lapangan 
menunjukkan bahwa proses belajar mengajar antara guru dan siswa di kelas dua 
sekolah MAN Sungai Lueng Langsa mengalami kesulitan karena  para siswa 
masih kurang dalam pemahaman qira’ah. Untuk itu, pembelajaran bahasa arab di 
sekolah MAN Sungai Lueng Langsa membutuhkan adanya peningkatan untuk 
memberikan ketertarikan pada siswa dalam pembelajaran qira’ah.  Maka 
dipilihlah media Stick Figure  untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap  
pemahaman qira’ah  disekolah ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
“ bagaimana efektifitas  penggunaan media Stick Figure dalam meningkatkan 
kemampuan siswa terhadap pemahaman qira’ah di MAN Sungai Lueng Langsa? 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas dua di 
sekolah MAN Sungai Lueng Langsa Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 
159 siswa dan sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI IPA 1 untuk kelompok 
kontrol dan XI IPA 4 untuk kelompok eksperimen yang masing-masing 
berjumlah 22 siswa. Adapun instrumen penelitian adalah observasi, wawancara 
dan tes. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media stick figure dalam 
meningkatkan kemampuan siswa terhadap pemahaman qira’ah di MAN Sungai 
Lueng Langsa adalah efektif. Keefektifan ini diketahui dengan meningkatnya 
hasil siswa setelah penggunaan media ini dengan hasil siswa sebelum 
menggunakan media ini dengan menunjukkan kesimpulan dari penelitian bahwa 
hasil derajat t Hitung lebih besar dari t Tabel yakni 2,319 > 1,684 ini berarti 
hipotesis terdahulu di terima yaitu penerapan media stick figure dapat 
menunjukkan keefektifitasannya untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap 
pemahaman qira’ah. 
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  البحث محتويات
  
  

  موضوع البحث                                                      الصفحة
  أ    ..................................................................  شعار 
  ب     .................................................................  إهداء 
    ج   ...........................................................  تقدير شكر و 

    ه    ..........................................................  تقرير املشرفني 
  و    ..........................................االعتماد من طرف جلنة املناقشني

    ز    ...........................................................  إقرار الطالب 
    ح    ........................................................  ملخص البحث 

    ط    .............................................  ملخص البحث باإلندونيسية 
    ي    ........................................................  حمتويات البحث 

    ن    ..........................................................  ول اقائمة اجلد
    س    ..........................................................  قائمة املالحق 

  الفصل األول
  اإلطار العام

  ١    .....................................................................  مقدمة -أ
    ٣  ............................................................  البحث سؤال - ب
    ٣   ............................................................. البحث هدف - ج



 ك 
 

    ٣   .............................................................. البحث فرض -د
  ٤    ........................................................  أمهية البحث - ه
  ٤     .......................................................  حدود البحث -و
    ٥   ........................................................ املصطلحات حتديد - ز

  

  الثاني الفصل
  اإلطار النظري

 ٧    ......................................................   مفهوم القراءة  - أ
 ٧    ....................................................  تعريف القراءة .١
 ٨    ...................................................  أهداف القراءة .٢
 ١٠    .....................................................  أنواع القراءة .٣

 ١١    ........................................  البحث الوسائل التعليمية  -  ب

 ١١    ...........................................  تعريف الوسائل التعليمية .١

 ١١    ..........................................  أهدف الوسائل التعليمية .٢

 ١٢    ..............................................أنواع وسائل التعليمية .٣

 ١٣    ....................................  Stick Figureالبحث وسيلة  -ج

 ١٣    ........................................Stick Figureتعريف وسيلة  .١

 ١٤    ..................................  Stick Figureعناصر عن الوسائل  .٢

 ١٦    ...............................  Stick Figureخصائص عن الوسائل  .٣



 ل 
 

 ١٦    .....................................  Stick Figureتخدام وسيلة سا .٤

ا Stick Figureزايا وسيلة م .٥  ١٧    .................................  و عيو

  

  الثالث الفصل
  البحث منهج

  ١٩    .......................................................  منهج البحث  -أ
  ١٩    ...............................  لبحث وعينته وأسلوب اختبارهاجمتمع ا - ب
  ٢٠    ....................................................  متغريات البحث - ج
    ٢١    .......................................................  أدوات البحث -د
  ٢١    ....................................................  املصادر البيانات - ه
  ٢٢    ................................................  أساليب مجع البيانات -و
  ٢٣  ...........................................  أسلوب حتليل البيانات - ز
  ٢٤  ...............................................  مراحل تنفيذ الدراسة  -ط

  
  الرابع الفصل

   عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها
  ٢٦   ................  حملة عن ميدان البحث وتعّلم اللغة العربية فيه:المبحث األول

       ٢٦....................................................... تاريخ املدرسة  - أ
     ٢٧...................................................... أحوال املدرس  -  ب
  ٢٨    ........................................................  أحوال الطلبة - ج

  



 م 
 

لرتقية قدرة الطلبة على فهم  ”Stick Figure“ة ليوساستخدام  :المبحث الثاني
   ٢٩   .................................  MAN Sungai Lueng Langsa بـ  القراءة

 ٣٠  ......................................................  نتائج االختبار  -  أ
  ٣٠  ..................................................  نتائج االختبار القبلي.١
  ٣٧  .................................................  نتائج االختبار البعدي.٢

  ٥٠  .........................................  مناقشة النتائج:  الثالثالمبحث 

  
  الفصل الخامس

  نتائخ البحث والتوصيات والمقترحات
  

  ٥٢  ........................................................  نتائج البحث -أ
  ٥٣  .........................................................  التوصيات  - ب
 ٥٣  ..................................................  املقرتحات البحث  -  ج

  
  المراجعقائمة المصادر و 

    ٥٥    ........................................................  املرجع العربية  -أ
    ٥٦    ....................................................  املرجع األجنبية  - ب
 
  
  
 
 
 
  



 ن 
 

  قائمة الجداول
  

  صفحة  البيان  الجدول الرقم

)١(رقم   ١  MAN Sungaiاملدرسة بـ اللغة العربية يأمساء مدرس 

Lueng Langsa 
٢٨  

)٢(رقم   ٢  العالية اإلسالمية احلكومية أحوال الطلبة باملدرسة 

  ) MAN Sungai Lueng Langsa(لنجسا
٢٩  

)٣(رقم   ٣  ٣٠  الطلبة النجاح معيار 

)٤(رقم   ٤   ٣١  ) XI IPA 1(نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 
)٥(رقم   ٥   ٣٢ تفسري نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 
)٦(رقم   ٦   ٣٣  )XI IPA 4(   نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية 
)٧(رقم   ٧   ٣٥  تفسري نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية 

)٨(رقم  ٨  
املقارنة بني نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

  ٣٦  والتجربية

)٩(رقم   ٩   ٣٧ ) XI IPA 1( نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة  
)١٠(رقم   ١٠   ٣٩ تفسري نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

)١١(رقم   ١١  
  نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجربية 

   )XI IPA 4 (  ٤٠  

)١٢(رقم   ١٢   ٤١  تفسري نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجربية 

)١٣(رقم   ١٣  
املقارنة بني نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

  ٤٢  والتجربية

)١٤(رقم  ١٤   ٤٣  بني الفصلنيوالبعدي حتليل نتيجة االختبار القبلي 



 س 
 

المالحق قائمة  
  صفحة  موضوع المالحق
   ٥٨-٥٩ للمجموعة الضابطة و للمجموعة التجربيةأمساء الطلبة   ١

للمجموعة  يف املواد اللغة العربية(RPP)  ترتيب إعداد التعليم  ٢
  الضابطة و للمجموعة التجربية

٦١-٧٠  

    للمجموعة التجربية ”Stick Figure“ة ليوسال    ٤
  ٧١  ( Pre-Test)    سؤال من اختبار القبلى  ٥
  ٧٢  ( Post-Test) البعدىسؤال من اختبار   ٦
    جدول)  t( تـــ قائمة   ٧

٨  
عميد كلية الرتبية لالنائب األول  من البحث اإلذن خطاب

تأهيل املعلمني جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية 
  MAN Sungai Lueng Langsaنجسا إىل رئيس 

  

٩  
اىل رئــيس  MAN Sungai Lueng Langsaخطــاب رئــيس  

قســم تعلــيم اللغــة العربيــة كليــة الرتبيــة وتأهيــل املعلمــني جلامعــة 
     . زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا

  

  ٧٤  صورة البحث  ١٠
    ةالسرية الذاتية للباحث  ١١

 



١ 

  الفصل األول
  اإلطار العام

  

  مقدمة  - أ
كانت اللغة العربية لغة أجنبية ىف بالدنا، واللغة العربية مدة من املواد الىت تعلم 

اللغة العربية من اهم اللغة الىت أن بتعلمها  .ىف املدارس واجلامعات ىف العامل اإلسالمي
ا أداة فهم القرآن و احلديث ال يصري تعليم اللغة العربية ليتمكن من قراءة  .املسلمون، أل

إىل الوظيفة األوىل يف اللغة عليم اللغة العربية جيب أن يرّد بل ت. فقط و احلديث القرآن
باللسان و إما بالكتابة كقراءة القرآن وفهم معانيه يعىن األلة االّتصالية، أّما االتصال 

فيضّم   ال بالكتابيعىن استماع وكالم أّما االّتص تنيياالتصال باللسان يضّم ناح. ضاأي
  . أيضا يعىن كتابة وقراءة على ناحيتني

بشكل عام، إن األهداف لتعليم اللغة العربية ال ختتلف بعلوم عن تعليم العلوم 
مهارات : م اللغة العربية يهدف لتطوير التالميذ من أربع مهاراتإن تعلي. األخرى

و أما مهارة القراءة هي حتويل النظام اللغوي من . اإلستماع، والكالم والقراءة والكتابة
وهذا يعين أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق . إىل مدلوالته) احلروف(الرموز املرئية 

م يستطيعون قراءة احلروف، وإال ألصبح معظم العرب جييد ون اللغة الفارسية واألردية أل
  ١.حروفها

األساسية مهمة جدا باإلضافة  قراءة وتتضمن املهارةّمث ىف تعليم اللغة العربية، ال
القراءة هي إحدى الطرق اليت يستخدمها الشخص للحصول ألن  .إىل مهارات أخرى

                                                            
ا إضاءات الرمحن إبراهيم الفوزان،عبد   ١ دار العلم، : الرياض(، ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 

    ١٩٤. ص ، )٢٠١١



٢ 
 

كل إنسان تشجيعهم على   حيث يف الدين اإلسالمي من. و مفتاح العلم على املعرفة
يف الفقرة األوىل تتضمن  . القراءة، كما وردت يف كتاب اهللا القرآن الكرمي سورة العلق

ودراسة أمر القراءة ومل يقتصر على قراءة النص فقط، ولكن األمر لقراءة " ِإقْـَرْأ  "كلمة 
  .وفهم كل شيء من دون حدود

 كثري من الطلبة أنه باحثةال قدمهابناء على نتائج املالحظات األولية و يف الواقع، 
 يف املدرسة مبا يف ذلك الطلبة. اليقدرون على فهم اللغة العربية خصوصا يف مهارة القراءة

MAN Sungai Lueng Langsa يس باألمر القراءة ل فهم، ألن القراءة صعوبة يف فهم
    .ناقص فهم املفردات األجنبية ىف القراءةالسهل القيام به الطلبة و بعضهم 
ال تشبع ومملة، ميكن للمعلم القراءة  فهم و األجنبية من أجل إيصال املفردات

 وادوامل األجهزة موعةجم يه التعليمية الوسائل إن. باستخدام وسائل القراءةتعليم 
 .التعليم عملية لتسهيل التعليمي وقفامل يف تعلموامل   علمامليستخدمها  اليت التعليمية
 .قراءةال تعليممناسبة ب الوسيلة التعليميةخيتار  اللغة العربية أن ينبغى على مدرسولذلك 

هي صورة   Stick Figureوسيلةأما  و.  (Stick Figure ) وسيلةالتعلمية وإحدى الوسائل 
 ٢.أو مسوّدة بسيطة تصّور أجزاء موضوعات بدون تفاصل

على نتائج البحث السابقة قدمها نور قّيمة عن فعالية استخدام وسيلة وبناء 
Stick Figure لرتقية مهارة الكتابة للصف العاشر مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو- 

ىف تعلم اللغة العربية، حىت الباحثة تريد أن  طيبةسيدوارجا، إن أظهرت نتائج فعالية و 
ا ولو.القراءة تعلماللغة العربية و خاصة على  تعلم ىف Stick Figureتطبق وسيلة  هذه  أ

                                                            
2 Yudi munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru, (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2008), hal. 37. 



٣ 
 

متكن أن تبليغ الرسالة املهمة لتساعد الطلبة ىف تسهيل فهم الدرس الوسيلة بسيطة ولكن 
   .يعىن ىف فهم القراءة

، MAN Sungai Lueng Langsa بـمع املدرس اللغة العربية  الباحثة وعلى املقابلة
تريد الباحثة أن تبحث وعلى ذلك . أن قدرة طلبة ىف فهم القراءة ناقصوجدت الباحثة 

 MAN Sungai بـ القراءةلرتقية قدرة الطلبة على  ”Stick Figure“ة ليوساستخدام  عن

Lueng Langsa 
 

   البحث سؤال  - ب
 :البحث وهي سؤالرادت أن تبحث عن قبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة، أ

 بـ القراءة لرتقية قدرة الطلبة على فهم ”Stick Figure“ة ليوساستخدام  فعالية كيف
MAN Sungai Lueng Langsa ؟  

 

  البحث هدف  -ج
 Stick“ة ليوساستخدام فعالية  ملعرفة :ف البحث  هذه الرسالة فهىأما هد  

Figure”  بـ القراءةلرتقية قدرة الطلبة على فهم MAN Sungai Lueng Langsa  

   

  ض البحثفر  -د  
 Stick“ ةليوساستخدام  فعالية أن :هيما فرض البحث ىف هذه الرسالة أ  

Figure” بـ القراءة فهم على لرتقية قدرة الطلبة MAN Sungai Lueng Langsa. 
  
  
  
 



٤ 
 

ثأهمية البح  -هـ  

  :  ومن املتوقع أن تكون النتائج مفيدة نظريا وعلمها على 
  نظرية .١

ة قدر مدى من الناحية النظرية على نتائج هذه الدرسة كمادة مرجعية ملعرفة 
مما أدى إىل   ”Stick Figure“ة ليوسستخدام بإ  القراءة ىف تعليمالطلبة 

  .ارتفاع الفوائد ىف التعلم
  تطبقية  .٢

ومفيد جدا ايضا .  نتائج هذه الدراسة مفيدة ملديرى املدارس واملعلمني
تريد أن تعطى   MAN Sungai Lueng Langsa بـ اللغةللمؤسسة لتطوير 

  .للطلبة
 

  حدود البحث -و
 Stick“ة ليوساستخدام  الباحثة املوضوع هذا البحث قامت:    احلدود املوضوعية     

Figure”   فهم القراءة يعىن ىف القراءةعلى لرتقية قدرة الطلبة.   

  بـ قامت الباحثة:    احلدود املكانية MAN Sungai Lueng Langsa  يف الفصل  
 الثاين

  م ٢٠١٦−٢٠١٧ذه املدرسة للسنة الدراسية :    احلدود الزمنية 
  
  
  
 



٥ 
 

  تحديد المصطلحات -ز
قبل أن أحبث هذه الرسالة أريد أن أقدم بعض اإلصطالحات ىف املوضوع هذ   

  :البحث، وهذه املصطلحات كما يلي 
 استخدام .١

 –استخداما وزنه استفعل  –يستخدام  –هو لفظ مصدر من استخدام 
واملقصودة الباحثة ىف  ٣.استفعال وهو فعل الثالثى املزيد و معناه استعماال –يستفعل 

  .القراءة فهم على ”Stick Figure“ة ليوساستخدام  هذا البحث هي
  

 Stick Figure    ةليوس .٢

 ة ليوس Stick Figureو  ة ليوس تتكون من الكلمتني مهاStick Figure ،  وسيلة
و الوسائل يف االصطالح الرتبوية هي أداة يستخدمها . مفرد من وسائل وهي الوسيطة

  .املدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم
هي صورة أو مسوّدة بسيطة تصّور أجزاء موضوعات   Stick Figureأما وسيلة
رسم  أو خطوط بسيطة الصور اليت تتكون من ةليوسهي أو  ٤.بدون تفاصل
  . اسكتشات

 

 ترقية .٣

: مثل . ترفيع، رفع: ترقية. ترقية -ترقا -يرتق - أما كلمة ترقية مصدر من ترق
  ٥.رفع الرجل على قدر

 

                                                            
طلب (رسالة اللسانيس  .تدريس الصفة على نتيجة أثار استخدام طريقة القياسية ىف .فخرو الرزي ٣

  ٤. ص) ٢٠٠٤قسم اللغة العربية بكلية الرتبية، زوية جوت كل اإلسالمية احلكومية 
4  Yudi munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru, … hal. 37. 

   ٢٠٩. ، ص)٢٠٠٦دار العلم، : للمالين( ،قاموس املورد كتور روحي البعلبكي،الد   ٥



٦ 
 

 قدرة .٤

، القوة على الشئ و التمكني من فعله "قدرة –يقدر  –قدر " قدرة مصدر من 
  ٦.أو تركه

  :الدين أزور وملعرفة املعىن اإلصطالحى تقدمت الباحثة بقول الدكتور سيف 
Kemampuan itu adalah tingkat kemampuan pengalaman 

seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlangsung 
dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan 
datang.7 

الىت القدرة هى مستوى إسطاعة شخص من اخلربات لتحليل املسائل : اى 
  .تقابلها مباشرة ولتوقع املسائل القادمة

  

 الطلبة .٥

طلبا و مجعه  -يطلب - والطلبة مجع من كلمة طالب هى إسم الفاعل من طلب
" كذلك طالب ومعناها " الطالب " كلمة الطلبة مجع من كلمة  ٨.بة و طالبطل

  ".التلميذ 
  

 قراءةال .٦

مبعىن كامله حيدث " قراءة  - يقراء- قراء" لغة هى مصدر من  القراءةكلمة 
استخدام  واملقصودة الباحثة ىف هذا البحث هي ٩.تكلم و أخرب: بالشيء وعن الشيء

من ، مثل القراءةفهم تصور املعىن من  .القراءةعلى  فهم  ”Stick Figure“ة ليوس
  .اجلريدة اليت مكتوبة باللغة العربية الكتاب أو من اجملالت أو من

                                                            
لبنان، : بريوت(الطبعة الرابعة و الثالثون  ،املنجد ىف اللغة العربية و األعالم لويس معلوف،   ٦

  ٦١٢. ، ص)١٩٩٤
7  Saifuddin Azwar, Pengantar Psikologi intelegensi, (Jakarta:Pustaka Pelajar,2004), 

hal.5. 
    ٤٦٨. ص ...،ىف اللغة العربية و األعالم املنجد لويس معلوف،   ٨
    ٦١. صاملرجع نفسه،    ٩


