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لو األ الباب  

 المقدمة 

 أ. التمهيد للمشكلة

وى س ونالسكان يستعمل ندل على أت ندونيسياإألحوال اللغوية يف ا

نة حنو اللغة ة املعي  جنبي  لغة األال ونليستعم أيضاو  ليةلغات احملاللغة الوطنية و ال

 يةنلغة الديبال عرفت لغة العربيةلية وغريىا. واواللغة الفرنس لغة العربيةاإلجنليزية وال

سؤسسات املة يف املعين طبقةال ئية حىتال من اإلبتدو فصل األالن م اليت تدرس

تكون مادة دراسية  املنهج الدراسيك  لغة العربيةسالمية، والالًتبوية العالية اإل

 واجبة.

 نمن الناس الذي امليون ٢٢٢كرر من  ل األم لغة ال ىي لغة العربيةال

ويف . يف بالدىم رمسيةلغة  العربية لغةعل ال.بعضهم جيابالد ٥٣يف  ونيسكن

 القرآن(. وكلغة PBBمم املتددة  أللغة رمسية ل جعلت لغة العربيةالة دولدرجة 

 لغة دينية ألمم املسلمني يف العامل.  اللغة العربيةصبدت أ
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 التواصللتفاعل و لالناس  ايستخدمه يتالوظيفة اللغة كألة املواصالت 

عروف من اهلل تعاىل املب ة الناسملواصال أيضا لكذكجة هلم، و  بانواع احلث واحلا

 (٢٠٠٥:٢رشاد، والدعاء وغريىا  أالصالة والذكر 

اهلل بوسيلة  ونزلأدين الوحي الذي سالم ىو اإل ن  أ كما ىو املعروف

كتاب املقدس اللغة الدينية. ىذا الوحي جمموع بالك  اللغة العربيةجربيل مبدل 

 القرآنكالتفسري من ىو   أيضااحلديث  ذلك، وكلغة العربيةبالوىو  القرآن يعين

 . لغة العربيةاملركب بال

ألمم  اللغة العربية إن دور" ساس الدين عصاكة يف بيانو عمر أقال و 

لتكون يف استعمال اللغة بانواع جنس عملية  املسلمني مهم جدا. وىذه املسألة

اللغة ن قيقة أها تكون يف احلخرى ولكنلتبدل بلغة أ الذياملعروف  العبادة

واحلديث  القرآنصلية يعين د األوار املسالم من ىي مفتاح لفهم دراسة اإل العربية

 (٢٨٩٢:٢٥١. عصاكة،  اللغة العربية ن يدرسواأ بد هلماملسلمون ل ذلكول

. ومن اللغة العربيةتعليم  لًتقية جودةالتدد ي امامنا  من حدا وىكذا

يا قد شعروا اقتناعا بأهنم ماىرون يف ندونيسإلمني يف أخرى بعض املسناحية 
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املًتجم باللغة  القرآن منن كرري لسي ما األعرفوا معانيو. يولو مل  القرآنقراءة 

 أخرى.ولغات  ندونيسيةاإل

لغة لاتعليم وبني األخر،  التفارقهما بينه النقود اليت كناحييت  لغة العربيةال

. اللغة العربيةتعليم ب يبدأ القرآن وتعليم ،القرآن إتقانىو شرط واجب يف  العربية

كوسيلة الناس ليسؤمن   أيضاكوسيلة بني الناس تكون   لغة العربيةدور ال ذلكوب

 ( ٢٨٨٢:٢٩١نوار الدعاء والصالة وغريىا   يوسف و أباهلل املوجود ب

يف حياة اجملتمع. وىذه  اهم ماليوم حمال تزيد لغة العربيةال خروجبانب آ

ومن دللة ىذه  لغة العربيةال إتقان أمهيةجتمع عن الظروف توجد وعيا للم

إلزالة األمية  املسؤسسات اليت هتدف أواملدارس  أوعاىد امل ظروف كرري منال

 . الكرمي القرآنحلروف 

 ة ىو حال معتاد ولكنو مفًتقسالميعاىد اإلامليف دائرة  لغة العربيةال

ن ن  من يستطيع أيني أعند بعض العادعندما نتوجو مع الناس العاديني. الرأي 

 كافيا.   جيدا قد كان القرآنيقرأ 
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و انواع  راء املعارضةنشأ آسوف تعامل الًتبوي فالىل وعندما حنضر إ

ىا يف ىذا البدث ، وألغة العربيةسألة املتعلقة بالامل  فهيما املسألة اليت ستعرب 

وكتابتو يف  القرآنالذين مل يعلموا قراءة  تالميذمن الالقليل  التدصيل الدراسي

يف بعض الحيان  القرآنن  الناس القادرين على قراءة مع أ. لغة العربيةالتدريس 

 (. ٢٠٠١:٢.  فجرية، اللغة العربيةصعوبات يف تعل م يشعرون بال ونزاللي

درسة امليف  تالميذالأن ظروف جيد ىل و الباحث من املالحظات األ وكان

وتسؤدي ىذه املسألة ، القرآنقراءة  نإتقايف  باندونج يقلون PGII 2املتوسطة 

البيان من  منهايف تلك املدرسة.  لغة العربيةالبنتيجة مقابلة الباحث مع مدر س 

كل ل تالميذمن مخسة  اقل مرتال القرآنقراءة  على التلميذ القادراملدرس ان  

لغة الوىكذا وفقا لنتيجة مقابلة الباحث مع مدرس  .يف الكتابة ذلكوكالفصل. 

يف قراءة  املاىر ميذتلن اللوية. وبني  املدرس أو تابة ل األملهارة الكان   بيةالعر 

 يعترب جيدا.  لغة العربيةالظ يف تلف   واملاىر القرآن

للغة ايف تعليم  لو ساس األاألوكتابتو ىي  القرآنقراءة  على تالميذلاقدرة 

 القرآينالنص ل ىو و العام األ اجملتمعالنص  العريب املعروف يف ن ، وىذا ألالعربية
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نص العريب الن مع أ النص العريب بعالمات الًتقيم ىو القرآينواحلديث. النص 

فقط.  الكلمة خرذا ىناك عالمة تكون يف آ، وإبدون عالمات الًتقيمالقدمي 

 لديكن فصلها للغة العربيةاتعليم  ن  ىو مصدر لعلوم الندو والصرف مبا أ القرآن

 . من العنصرين املذكورين

يف املعل م. التلميذ الذي  للغة العربيةالتعليم  يساسيقع مفتاح النجاح األ

غري كافية  اللغة العربيةالوسيلة لتعليم و ، اللغة العربيةالدافع يف تعلم  لديلك

 تاريغان،  على املعلم املهين  سيسهل حلها  الفردية الكبرية يف الفصل واختالفة

املستعملة مبعرفة قدرة ختيار الطريقة املدرس يف ا سهلوذلك (. 8987:78

 . اللغة العربيةساسية يف تعليم عاصمة األال إتقانالتالميذ على 

الكرر  على التالميذ كما يلي : خلفية  بيان الولال حصل الباحث على

رريا عن عامة من املعهد السالمي، النص العريب املعروف لخيتلف ك واليس

اجراىا الباحث مبقابلة التالميذ كل  لية اليتو ألاسة ادر ال. ومن القرآناجملتمع ىو 

. القرآن ن يقرؤواأن كل فصل كرري من التالميذمل يستطيعوا البيان م وجد الفصل

فطبعا  اوكتابته ةاملادة الدراسية املتعلقة بقراءة نصوص العربي مع ىذه الظروف،
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لكون العاصمة ديلكمال لهنم لالتعليم با يف ليشًتكون ، بعضهمدتلك العوائق

 ميذ. ىا كل التلواملك جيب ساسية اليتاأل

لديهم القدرة ىل مسؤساسات الًتبية اإلسالمية عادة التلميذ الذي يدخل إ

 يف و املدرسني ساعد التالميذ. وىذه الظروف سوف تالقرآنالكافية يف قراءة 

دراسة دة رل ماكم  لغة العربيةاملتعلقات بال أو للغة العربيةدراسة اتبليغ مادة 

 واحلديث. القرآن

يف ىذه وضعها  ىلإىل املشكلة املذكورة فالباحث يشعر باحلاجة إ مسندا

 ىذه املشكلة ديكن حلها على تطوير الًتبوية وخاصة يف تربية وترجوالرسالة، 

 . لغة العربيةال

 ديد والصياغة للمشكلةب. التح

التحديد للمشكلة. ١  

ىا وايسؤثر  اليت حوالواأل غة العربيةللالىناك مشاكل كررية يف تعليم  

غبة ر حيانا تكون . وأاللغة العربيةيف مادة دراسة  على حتصيلهم الدراسيتالميذ ال
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يعين قراءة  للغة العربيةة يلدراسا دواتاأل استيعاب القدرة على، و تالميذمن ال

الطريقة املستعملة، ظروف الفصل وغريىا. مهنية املدرس، ، حرف العرب وكتابتو

على حتصيلهم الدراسي يف  تالميذىا الوان كررة املشكالت اليت يسؤثر ذكر أ ذاإ

نصوص العلى قراءة وكتابة  تالميذفالباحث حيدد املشكلة يف قدرة ال لغة العربيةال

 فقط.  العريب

الصياغة للمشكلة. ٢  

يصوغ الباحث مشكالت  كره الباحث عن املشكالت املذكورةكما ذ 

 ىي: 

درسة املءة القرآن وكتابتو للتالميذ يف الصف السابع يف (. كيف مهارة قرا٢

 باندونج ؟   PGII 2املتوسطة 

يف الصف السابع للتالميذ  للغة العربيةتدصيل الدراسي يف تعليم اال(. كيف ٢

 باندونج ؟    PGII 2درسة املتوسطة امليف 
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ل تدصيالبني مهارة قراءة القرآن وكتابتو على  (. ىل ىناك عالقة دالة٥

 ؟ لغة العربيةالدراسي يف تعليم ال

راسي يف مهارة قراءة القرآن وكتابتو على التدصيل الدأكرب ترب عات (. كم ٤

 .؟للغة العربيةتعليم ا

  هداف البحثأج. 

(.  ملعرفة كيف مهارة قراءة القرآن وكتابتو للتالميذ يف الصف السابع يف ٢

 . باندونج  PGII 2درسة املتوسطة امل

يف الصف للتالميذ  لغة العربيةتدصيل الدراسي يف تعليم الالكيف فة  (. ملعر ٢

 .باندونج  PGII 2درسة املتوسطة املالسابع يف 

تدصيل البني مهارة قراءة القرآن وكتابتو على  (. ملعرفة ىل ىناك عالقة دالة٥

 .لغة العربيةالدراسي يف تعليم ال

وكتابتو على التدصيل الدراسي (.لتدليل األكرب ترب عات مهارة قراءة القرآن ٤

 . لغة العربيةيف تعليم ال
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للبحث   والمنافع . الفوائدد  

لبدث ات لمكانيال اتمهياألشكالت املعلى ما وجده الباحث  اداعتما 

 جو من نتيجة ىذا البدث فائدة ومنافع. ًت فنظريا و عمليا 

عملية كادمية والالنظرية األىل قسمني مها ختتار منفعة البدث عامة إ 

دوث الب قامةمن إ كادمية تتعلق مبسامهة معينةالستخدام نظرية األالواقعية. 

مع أن  استخدام عملية الواقعية تتعلق كادمية. على تطوير النظر والعلوم واأل

وع البدث إما الفراد قامة البدوث على موضمن إ ةالعملية املعطيمبسامهة 

 ىي:و  الفوائد واملنافع ىذا لباحث منيرجو ااملنظمات.  أوواجلماعات 

 

 . الفوائد للبحث ١

 كادمية نظرية األالاستخدام أ(. 

جمموعات العلوم  أن تزيدمن ىذا البدث  مية، يرجىة العليناحالومن  

 . لبدث املماثليف جمال الًتبية ويستخدمو كمرجع يف جمال ىذا ا
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 عملية الواقعيةالب(. استخدام 

اللغة يف جمال تعليم  اجلديد التغيري ميتقدنرجو من ىذا الستخدام 

اللغة ن تزيد العلوم والتصور عن كيفية تعليم من ىذا البدث أويرجى . العربية

تطبيق املعرفة من وديكن للباحث  اللغة العربيةحتصيل دراسة لًتقية  العربية

وإلعطاء احللول اكتساهبا خالل احملاضرة على عملية الواقعية يف امليدان 

باحث ن يعرب الوبعد أاسًتاتيجية التدريس باستخدام انواع الطرق. للمدرسني ك

قامت إلل الباحث أن ىذا البدث يستدقيرى استخدامات البدوث املذكورة 

 .اللغة العربيةر العلوم وخاصة يف تعليم يلنهوض و تطو ا

 

 . المنافع للبحث ٢

شرة كما غري املبا قدم املنفعة إما املباشرة أوأن يمن ىذا البدث  ىيرج 

 يلى: 

 ر العلوم يأ(. لتطو 
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 ر العلوم، خاصة لًتقية نتائجياملسامهة يف تطو  أواعطاء املالحظات  

 .اللغة العربيةونتائج التدريس يف الفصل يف تدريس  التعليم

  ةرسب(. للمد

كمدخالت للمدرسة يف ترقية كيفية تدريس املدرس لتكون فعالية  

مرتقيا وخاصة يف عملية  تالميذالتدريس لل وكفائية حبيث جودة التدريس ونتائج

 .اللغة العربيةتدريس 

 ج(. للتالميذ

فكار خاصة لًتقية ولتطور األ التالميذ وليكتشف املعرفة عل ملًتقية نتائج ت 

 . التدريس املبتكر من خالل التدريس مع منوذج اللغة العربيةحتصيل دراسة 

 د(. للمدرسني 

البدث ولتشجيع ثقافة البدث طور ومرجع يف تكمصدر املعلومات  

 اللغة العربيةيقدر على استخدام طرق تدريس  ذلكلتكون ابتكاريا يف التدريس ل

 .املناسبة والفعالية للتالميذ
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 (. للباحث ى

 بعمل املباشرة حىت يتمكن إلدماج املعارف واملهارات تعليمليكون اداة ال 

 فعالية وكفائية أو امللتدريس املعارسات اويشعر و يالحظ ىل مم أن يرى

 .ذلكخالف 

. نظام الرسالة  ه  

ل : وفي هذا الباب يبحث الباحث عن المقدمة وهي : و الباب األ   

 أ. التمهيد للمشكلة 

اغة للمشكلةيب. التدديد والص  

ىداف البدث ج. أ  

فوائد للبدث  . د  

. نظام الرسالة  ى  
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 القرآنقراءة  مهارة عنوفي هذا الباب يبحث الباحث الباب الراين : 

. لغة العربيةتحصيل الدراسي في تدريس الالوكتابته و   

القرآن قراءةأ. مهارة   

 . تعريف مهارة القراءة8 

 أنواع القراءة. 2 

 اسًتاتيجيات تعلم مهارات القراءة. 3 

 مستويات القراءة . 4 

 ةء. تقنية يف تعليم القرا5 

 . الفوائد من مهارة القراءة 6  

ابةب. مهارة الكت  

 تعريف مهارة الكتابة. 8 

 . اسًتاتيجيات تعليم مهارة الكتابة2 
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 . تنمية مهارة الكتابة3 

 . درجة الكتابة4 

 الدراسات السابقة. ج

ًتاضات. الفد  

. الفرضيةه  

البحث وهي :  طريقة الباب الثالث : وفي هذا الباب يبحث الباحث عن  

وعينتو وأ. موقع البدث وجمتمع  

 ب. تصميم البدث

البدث  ج. طريقة  

جرائيد. التعريف اإل  

البدث  أدواته.   

 و. عملية تنمية البيانات



15 

 

M Agus Badrudin Riyadul Fatah, 2013 

HUBUNGAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QUR’AN TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 ز. تقنية مجع البيانات 

 ث. حتليل البيانات 

ب يبحث الباحث عن تحصيل البحث الباب الرابع : وفي هذا البا

تفسيرها وهي : و   

وصفية بيانات البدثأ.   

جتريب شروط التدليل ب.  

 حتليل البياناتج. 

 جتريب الفروضد. 

 حلصيلة البدث ه. التفسري

قتراحات لباب يبحث الباحث عن النتائج واالالباب الخامس : وفي هذا ا

 وهي : 

 أ. النتائج 

 ب. القًتاحات
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 لتالميذ. ل8 

 . للمدرسني2 

 باندونج PGII 2 مدرسة املتوسطة احلكوميةل. ل3 

 . للباحث اآليت.4 


