
 

 

 الباب األول
 المقدمة 

  الفصل األول: خلفية البحث

األحوال اللغوية في إندونيسيا تدل على أن السكان يستعملون سوى اللغة 

غة جنبيّة المعيّنة نحو اللالوطنية واللغات المحلية وأيضا يستعملون اللغة األ

عرف باللغة تاإلنجليزية واللغة العربية واللغة الفرنسية وغيرها. واللغة العربية 

الدينية التي تدرس من الفصل األول من اإلبتدائية حتى الطبقة المعينة في 

المؤسسات التربوية العالية اإلسالمية، واللغة العربية كالمنهج الدراسي تكون 

 مادة دراسية واجبة.

مليونا من الناس الذين  ٢٢٢اللغة األم الكثر من   اللغة العربية هي

بعضهم يجعل اللغة العربية لغة رسمية في بالدهم. وفي بالدا. ٥٣يسكنون في 

(. وكلغة PBBدرجة دولة اللغة العربية جعلت لغة رسمية لألمم المتحدة )

 القرآن أصبحت اللغة العربية لغة دينية ألمم المسلمين في العالم. 

وظيفة اللغة كألة المواصالت التي يستخدمها الناس للتفاعل والتواصل 

والحاجة لهم، و كذلك أيضا لمواصالة الناس بالله تعالى بانواع الحث 

 1المعروف من الصالة والذكر والدعاء وغيرها:

كما هو المعروف أّن اإلسالم هو دين الوحي الذي أنزله الله بوسيلة 

جبريل بمحل اللغة العربية كاللغة الدينية. هذا الوحي مجموع بالكتاب المقدس 

بية، وكذلك الحديث أيضا هو كالتفسير من القرآن يعني القرآن وهو باللغة العر

 المركب باللغة العربية. 
ومهارة الكتابة عاما هي أدة االتصال بالرمز. والكتابة هي التعبير ما فى ذهن 

 2أحد فى شكل الكتابة

والكتابة بالفعل نشاط إيجابي، ففيها تفكير وتأمل، وفيها غرض و تنظيم، وفيها 

 3بعد ذلك حركات عضلية
وقال عمر أساس الدين عصاكة في بيانه " إن دور اللغة العربية ألمم 

المسلمين مهم جدا. وهذه المسألة التكون في استعمال اللغة بانواع جنس عملية 
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العبادة المعروف الذي التبدل بلغة أخرى ولكنها تكون في الحقيقة أن اللغة 

لية يعني القرآن العربية هي مفتاح لفهم دراسة اإلسالم من الموارد األص

 4والحديث ولذلك المسلمون البد لهم أن يدرسوا اللغة العربية

وهكذا احد من التحدّي امامنا لترقية جودة تعليم اللغة العربية. ومن ناحية 

أخرى بعض المسلمين في إندونيسيا قد شعروا اقتناعا بأنهم ماهرون في قراءة 

كثير من القرآن المترجم باللغة القرآن ولو لم يعرفوا معانيه. السيّما األن 

 اإلندونيسية ولغات أخرى.

التي التفارقهما بينها وبين األخر،  كوجهتين لعملة واحدةاللغة العربية 

تعليم اللغة العربية هو شرط واجب في إتقان القرآن، وتعليم القرآن يبدأ بتعليم 

ضا كوسيلة ن أياللغة العربية. وبذلك دور اللغة العربية كوسيلة بين الناس تكو

  5الناس ليؤمن بالله الموجود بالدعاء والصالة وغيرها

وبجانب آخر اللغة العربية تزيد اليوم محال مهما في حياة المجتمع. وهذه 

الظروف توجد وعيا للمجتمع عن أهمية إتقان اللغة العربية ومن داللة هذه 

إلزالة األمية  الظروف كثير من المعاهد أو المدارس أو المؤسسات التي تهدف

 لحروف القرآن الكريم. 

اللغة العربية في دائرة المعاهد اإلسالمية هو حال معتاد ولكنه مفترق 

عندما نتوجه مع الناس العاديين. الرأي عند بعض العاديين أّن من يستطيع أن 

 يقرأ القرآن جيدا قد كان كافيا. 

ع ارضة و انواوعندما نحضر إلى العالم التربوي فسوف تنشأ آراء المع

المسألة المتعلقة باللغة العربية، وأما المسألة التي ستعبّرها في هذا البحث فهي 

التحصيل الدراسي القليل من التالميذ الذين لم يعلموا قراءة القرآن وكتابته في 

تدريس اللغة العربية. مع أّن الناس القادرين على قراءة القرآن في بعض 

  6بالصعوبات في تعلّم اللغة العربية.االحيان اليزالون يشعرون 

                                                           
4 Asokah, UA. Problematika Pengajaran Bahasa Arab Dan Inggris Suatu Tinjauan Dari Segi 

Metodologis (Bandung: CV Nur Cahaya 1982), hal 136 
5  Yusuf, T dan Anwar, S. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab (Jakarta : Rajawali 

1994). Hal 187 
6 Fajriyah, N. Pintar Menulis Arab Jilid 4 (Yogyakarta: Gema Ilmu 2007).hal 2  



 

 

وكان الباحث من المالحظات األولى يجد أن ظروف التالميذ في 

شارع نيى أغنج شيرنج قرية بالد محلية دكوفنة  4الحكمة المدرسة المتوسطة 

يقلون في إتقان قراءة القرآن، وتؤدي هذه  نج منطقة شربون جاوا الغربية

مع مدّرس اللغة العربية في تلك المدرسة. منها  المسألة بنتيجة مقابلة الباحث

البيان من المدرس اّن التلميذ القادر على قراءة القرآن مرتال اقل من خمسة 

تالميذ لكل الفصل. وكذلك في الكتابة. وهكذا وفقا لنتيجة مقابلة الباحث مع 

ميذ تلمدرس اللغة العربية اّن لمهارة الكتابة ال األولوية. وبيّن المدرس أن ال

 الماهر في قراءة القرآن والماهر في تلفُّظ اللغة العربية يعتبر جيدا. 

قدرة التالميذ على قراءة القرآن وكتابته هي األساس األول في تعليم اللغة 

العربية، وهذا ألن النّص العربي المعروف في المجتمع العام األول هو النص 

بي بعالمات الترقيم مع أن القرآني والحديث. النص القرآني هو النص العر

النص العربي القديم بدون عالمات الترقيم، وإذا هناك عالمة تكون في آخر 

الكلمة فقط. القرآن هو مصدر لعلوم النحو والصرف بما أّن تعليم اللغة العربية 

 اليمكن فصلها من العنصرين المذكورين. 

لميذ الذي علّم. التيقع مفتاح النجاح األساسي لتعليم اللغة العربية في الم

اليملك الدافع في تعلم اللغة العربية، و الوسيلة لتعليم اللغة العربية غير كافية 

واختالفة الفردية الكبيرة في الفصل سيسهل حلها على المعلم المهنّي وذلك 

سهل المدرس في اختيار الطريقة المستعملة بمعرفة قدرة التالميذ على إتقان 

 .7 تعليم اللغة العربيةالعاصمة األساسية في 

حصل الباحث على البيان االول كما يلي : خلفية التالميذ على االكثر 

ليسوا من المعهد االسالمي، النص العربي المعروف اليختلف كثيرا عن عامة 

المجتمع هو القرآن. ومن الدراسة األولية التي اجراها الباحث بمقابلة التالميذ 

فصل كثير من التالميذلم يستطيعوا أن يقرؤوا كل الفصل وجد البيان من كل 

القرآن. مع هذه الظروف، المادة الدراسية المتعلقة بقراءة نصوص العربية 

وكتابتها فطبعا تملك العوائق، بعضهم اليشتركون في التعليم بالكمال النهم 

 اليملكون العاصمة األساسية التي يجب ملكواها كل التلميذ. 
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خل إلى مؤساسات التربية اإلسالمية لديهم القدرة عادة التلميذ الذي يد

الكافية في قراءة القرآن. وهذه الظروف سوف تساعد التالميذ و المدرسين في 

تبليغ مادة دراسة اللغة العربية أو المتعلقات باللغة العربية كمثل مادة دراسة 

 القرآن والحديث.

ذه إلى وضعها في همسندا إلى المشكلة المذكورة فالباحث يشعر بالحاجة 

 ة وخاصة فيالرسالة، وترجو هذه المشكلة يمكن حلها على تطوير التربوي

 تربية اللغة العربية.

عالقة مهارة  :أن يقوم بالبحث تحت الموضوع باحثوعلى هذا يريد ال

دراسة ) لتالميذ في اللغة العربيةا تعلمتحصيل بوكتاتها   القرآنقراءة  

 2" "الحكمةفي المدرسة المتوسطة  الثامنصف الوصفية ارتباطية لتالميذ 

 شربون(

  البحث تحقيقالفصل الثاني: 
(. كيف مهارة قراءة القرآن وكتابته للتالميذ في الصف الثامن في المدرسة ٢

 ؟  شربون 4 المتوسطة الحكمة

لصف الثامن في اللتالميذ  التحصيل الدراسي في تعليم اللغة العربية(. كيف ٢

 ؟   شربون 4 المتوسطة الحكمةفي المدرسة 

عليم لدراسي في تمهارة قراءة القرآن وكتابته على التحصيل ا عالقة كيف(. ٥

 اللغة العربية ؟

 

 

  البحث غراضالفصل الثالث: أ
(.  لمعرفة مهارة قراءة القرآن وكتابته للتالميذ في الصف الثامن في المدرسة ٢

 شربون.  4 المتوسطة الحكمة

لصف الثامن في اللتالميذ  التحصيل الدراسي في تعلم اللغة العربية (. لمعرفة٢

 شربون. 4" الحكمة"في المدرسة المتوسطة 

مهارة قراءة القرآن وكتابته على التحصيل الدراسي في  لمعرفة عالقة(. ٥

  .تعليم اللغة العربية

 البحثفوائدالفصل الرابع:



 

 

من هذا البحث أن يقدم المنفعة إما المباشرة أو غير المباشرة كما  ىيرج 

 يلى: 

 أ(. لتطوير العلوم 

اعطاء المالحظات أو المساهمة في تطوير العلوم، خاصة لترقية نتائج  

 ي الفصل في تدريس اللغة العربية.التعليم ونتائج التدريس ف

 

 

 ب(. للمدرسة 

ائية تدريس المدرس لتكون فعالية وكفكمدخالت للمدرسة في ترقية كيفية  

بحيث جودة التدريس ونتائج التدريس للتالميذ مرتقيا وخاصة في عملية 

 تدريس اللغة العربية.

 ج(. للتالميذ

لترقية نتائج تعلّم التالميذ وليكتشف المعرفة ولتطور األفكار خاصة  

ريس لتدلترقية تحصيل دراسة اللغة العربية من خالل التدريس مع نموذج ا

 المبتكر. 

 د(. للمدرسين 

كمصدر المعلومات ومرجع في تطور البحث ولتشجيع ثقافة البحث  

لتكون ابتكاريا في التدريس لذلك يقدر على استخدام طرق تدريس اللغة العربية 

 المناسبة والفعالية للتالميذ.

 للباحث ه(. 

شرة حتى ليكون اداة التعليم إلدماج المعارف والمهارات بعمل المبا 

يتمكن أن يرى ويشعر و يالحظ هل ممارسات التدريس المعامل فعالية وكفائية 

 أو خالف ذلك

 اإلطار الفكرى الفصل الخامس:
القراءة هي انتقال الذهن من الحروف و األشكال التي تقع تحت النظر 

 8إلى األصوات و األلفاظ التي تدل عليها و ترمز إليها. 
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التعريف نستطيع أن نستنبط أن القراءة هي لغة الكالم و كما نظرنا الى هذا 

 دون لغة الكتابة.

القراءة هي تحويل النظام اللغوي من الرموز المرئية )الحروف( إلى 

مدلوله. وهذا يعني أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق إلى نطق الحروف، 

. وظيفة 9تابةومهارة اللغة العربية بمعنى قدرة اإلستماع والتكلم والقراءة والك

 10اللغة هي كآلة المواصالت إما مباشرة أو غير مباشرة

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوى بين األفراد، مثلها فى ذلك مثل 

اإلستماع والكالم والقراءة. إنها كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل األفكار. 

مكان. ويتركز والوقوف على األفكار االخرين، على امتداد بعدي الزمان وال

تعليم الكتابة فى العناية بثالثة أمور : قدرة الدارسين على الكتابة الصحيحة 

اإلمالئيا، وإجادة الخط، وقدرتهم على التعبير عما لديهم من أفكار فى وضوح 

ودقة. أي البد ان يكون الدارس قادرا على رسم الحروف رسما صحيحا، واال 

  11اضطربت الرموز واستحالت قراءتها.

الكتابة هي تحويل األفكار الذهنية إلى رموز مكتوبة وتأتي مهارة الكتابة  

 .12 متأخرة بحسب ترتيبها بين بقية المهارات، فهي تأتي بعد مهارة القراءة

القراءة هي تحويل النظام اللغوي من الرموز المرئية )الحروف( إلى 

نطق الحروف، مدلوله. وهذا يعني أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق إلى 

 13ومهارة اللغة العربية بمعنى قدرة اإلستماع والتكلم والقراءة والكتابة

الكتابة هي تحويل األفكار الذهنية إلى رموز مكتوبة وتأتي مهارة الكتابة 

 14متأخرة بحسب ترتيبها بين بقية المهارات، فهي تأتي بعد مهارة القراءة
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صل الدراسي في تدريس اللغة العربية يعرف عمر هامالك التدريس االتح

التدريس هو النشاط العقلي أو . 15بتعديل أو تعزيز السلوك من خالل الخبرة 

النفسي الذي يقام في التفاعل النشط مع البيئة التي تؤدي إلى تغييرات في فهم 

 16المعارف أو المهارات و المواقف

يعرف عمر هامالك  الدراسي في تدريس اللغة العربية صل االتح

التدريس هو النشاط . 17التدريس بتعديل أو تعزيز السلوك من خالل الخبرة 

العقلي أو النفسي الذي يقام في التفاعل النشط مع البيئة التي تؤدي إلى تغييرات 

  . 18في فهم المعارف أو المهارات و المواقف

 لعربية بعملية تغيير خبرة التالميذ، واللغة العربيةوهكذا يعرف تدريس اللغة ا

 كالمواد التعليمية
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من مالحضة وجد الدراسة السابقة متعلق مع قدرة قراءة القرأن وكتابته 

التلميذ في الصف الثامن في وتحاصل الدرسي في تدريس اللغةالعربية 

 جاوا الغربية. المدرسة المتوسطة الحكومية الحكمة شربون

حاني نورليلي وجاينة, تأثير إستعاب إقرء في قدرة مهارة قراءة اللغة   (1

العربية في الصف الثامن المدرسة المتوصطة الحكومية غنظاولونغ 

في مجال  حاني نورليلي وجاينة .  4033/4034بانطول السنة الدراسية 

 في قدرة مهارة قراءة اللغة العربية.  تركيز  البحوث

االولى عن تأثير إستعاب إقرء فى قدرة مهارة قراءة اللغة تبحث الرسالة 

العربية لتأثير على رغبة الطالب فى مهارة القراءة. تختلف رسالتى عن 

الرسالة األولى في نوع تأثير قدرة الطالب. والحاصل من تلك الرسالة 

االولى وجود تأثير إستعاب إقرء على رغبة الطالب فى مهارة القراءة. 

ن رسالتى وجود ترقية مهارة القراءة بقدرة قراءة القرآن والحاصل م

 وكتابته.

ستي مغفرة , تأثير إستعاب القرأن في قدرة مهارة كتابة اللغة العربية   (4

 4001/4002السنة الدراسية مختبر في المدرسة المتوصطة الحكومية  

 . 

للغة ا تبحث الرسالة الثانية عن تأثير إستعاب القرآن فى قدرة مهارة كتابة

العربية. تبحث تلك الرسالة كل مشاكالت فى تعليم اللغة العرابية و ال 

تستخدم طريقة البحث وتبحث رسالتى مهارة القراءة. و تختلف رسالتى 

 عن الرسالة الثانية في نوع تأثير إستعاب القرآن.

تأثير إستعاب إقرء في قدرة مهارة كتابة اللغة العربية في حا فيفة,   (1

لمتوصطة الحكومية فالم سليمن, السنة الدراسية المدرسة ا

4034/4033. 

تبحث الرسلة الثالثة عن تأثير إستعاب إقرء فى قدرة مهارة كتابة اللغة العربية، 

تبحث تلك الرسالة إستعاب إقرء وال تستخدم قدرة قراءة القرآن وكتابته. 

للغة مهارة كتابة اوالحاصل من هذه الرسالة يعنى فعلية إستعاب إقرء فى قدرة 

العربية و وجود ترقية دراسة اللغة العربية الطالب فى تدريس المهارة الكتابة. 

 و تختلف رسالتى عن الرسالة الثالثة في نوع قدرة قراءة القرآن وكتابته.



 

 

 فرضية البحثالفصل السابع : 

"وجود عالقة دالة بين مهارة قراءة في هذا البحث، قدم الباحث فرضية هي: 
لقرآن وكتابته للتالميذ على التحصيل الدراسي للتالميذ في تعليم اللغة ا

 وبعد أن يثبت فرضية البحث حقّها، فإحصائها كما يلي:العربية."

٢ .Ho: χ1 =  χ2  معناها اليوجد فرق كبير بين عالقة مهارة قراءة القرآن

 وكتابته على التحصيل الدراسي للتالميذ في تعليم اللغة العربية. 

٢ .Ha: χ1 ≠ χ2  معناها يوجد فرق كبير بين عالقة مهارة قراءة القرآن

 وكتابته على التحصيل الدراسي للتالميذ في تعليم اللغة العربية
  نظام البحث :الثامنالفصل 

لتسهيل البحث واتخاذالقصد من هذا البحث، والباحث استخدم نظام 

 ماليز!
 و ،البحث تحقيق ، وخلفية البحث الباب األول: المقدمة، والذي يحتوي على

 فرضية، و السابقة اتالدراس،و اإلطار الفكرى، و فوائد البحث، و البحث غراضأ

 .جدول البحث،و نظام البحث، و البحث

 رآنالق وكتابة قدرة قراءةاإلطار النظرى عن يحتوي على : الباب الثاني

 جميع البيانات.
 وخطواته منهج البحث: الباب الثالث

سائل ، التي تعنى بتحليل البيانات على الونتائج البحث وتحليله: الرابعالباب 

ة للتالميذ في اللغ تعلمتحصيل بقتها  مهارة قراءة القرآن وعالالتعليمية 

 العربية

في المدرسة المتوسطة الحكومية  الثامنصف الدراسة وصفية ارتباطية لتالميذ )

  (شربون 4الحكمة" "
جزء . القتراحاتاالو  االستنتاجالخاتمة، الذي يحتوي على الباب الخامس:  

 األ خير في مناقشة هذا البحث يحتوي المراجع.

 جدول البحثالفصل التاسع: 

 ابريل عملية



 

 

1 2 3 4 

     مراقبة

 

 عملية
 مايو

1 2 3 4 

     تحليل الحقائق

 

 عملية
 يون

1 2 3 4 

     تصديق الرسالة

 
 


