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  الباب األول 

  مقدمة 

  

 خلفية المسئلة  .أ 

إن يف عصر العوملة جيب على كل اإلنسان أن يعمق باللغة سوى اللغة األم، وإحدى 

كان أحد البلد من ها اللغة العربية، وكانت اللغة العربية لغة أجنبية يف إندونيسيا. فإندونيسيا  

البلدان اليت قامت بتعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية من املرحلة اإلبتدائية حىت الثانوية. 

ومهارة القراءة، ومهارة  إن اللغة العربية هلا أربع مهارات وهي مهارة االستماع، ومهارة الكالم،

  .الكتابة

ن، فأكثر الوالدين التحق أوالدهم إىل أمهية اللغة العربية يف حياة اإلنسا بناء على

ستطيعوا يف قراءة القرآن ولو يستطيعوا يف تعلم العلوم الدينية و يتكون  املدرسة اإلسالمية ألن

قليال. ويف قراءة القرآن مثال، فيجب على املدرسة اإلسالمية أن تم بتعلم اللغة العربية خاصة 

والقراءة هي مادة من املواد الدراسية اليت جيب على كل . و مهارة الكتابة على مهارة القراءة

التالميذ يف املدرسة اإلبتدائية أن يتعلموها يف تدريس اللغة العربية لكي يصلوا إىل مواد أخرى 

أما مهارة الكتابة حمتاجة يف تعليم  .ويسهلها، ولكن ليس فيها التجنب عن مهارات أخرى

  1ىل مهارات أخرى.اللغة العربية، كما حتتاج املدارس إ

مها ويف تعليمها وتعلّ  .اللغة العربية من إحدى اللغات األجنبية للتالميذ اإلندونيسيني

ووجود مادة  ، والسيما يف ناحية األصوات، ألن اللغة القومية أثرت إليهم آثارا كبريا صعوبة

  .العربيةيف املدرسة اإلسالمية سيساعدهم يف تعلم اللغة  )BTA(قراءة القرآن وكتابته 

من إحدى املواد الدراسية املهمة يف املدارس االبتدائية  )BTA(قراءة القرآن وكتابته 

األساسية لقراءة القرآن صحيحا  املادة وفيهااإلسالمية، وكذلك مدرسة نور اإلسالم االبتدائية. 

بني مهارة  ، فإن الكتابةمهارة و  ترتيال. وهذه املادة تتعلق باللغة العربية، والسيما مهارة القراءةو 

يف مرحلة املدرسة االبتدائية عالقة يف  )BTA(ومادة قراءة القرآن وكتابته مهارة الكتابة و  القراءة

ىف تعليم اللغة  وأغراض تعلم مهارة القراءة )BTA(ناحية املادة الدراسية من قراءة القرآن وكتابته 
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 )BTA( التالميذ يف قراءة القرآن وكتابتهحتسني  حثة أناويف هذا الشرح السابق تعر الب ،العربية

  و مهارة الكتابة.   تعلم مهارة القراءةاللغة العربية خاصة يف يؤثر على إجناز تعلمهم يف 

 على الفكري السابق، تريد الباحثة أن تبحث حبثا علميا باملوضوع تأثري وبناء

لتالميذ الفصل الرابع "ب" اللغة العربية على إجناز تعلم  )BTA( قراءة القرآن وكتابتهحتسني 

 يف مدرسة نور اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج

 لةسأالم تحديد  . ب

 هي: ه الرسالة الباحثة هذوحتددت 

نور بع "ب"يف مدرسة افصل الر لتالميذ ال )BTA(ن وكتابته آقراءة القر حتسني كيف  .1

 يوسو مسارانج ؟و بتدائية برو اإلسالم اال

بتدائية نور اإلسالم االبع "ب" يف مدرسة افصل الر ال لتالميذاللغة العربية كيف إجناز تعلم  .2

 يوسو مسارانج ؟و برو 

فصل ال تالميذاللغة العربية لعلى إجناز تعلم  رثيؤ  )BTA(ن وكتابته آقراءة القر حتسني  هل .3

  يوسو مسارانج ؟و بتدائية برو نور اإلسالم االبع "ب"  يف مدرسة االر 

 

  ومنافع البحث أهداف  . ج

  :يلى ما فهى البحث أهداف أما

لتالميذ الفصل الرابع "ب"يف مدرسة نور  )BTA(ن وكتابته آمعرفة إجناز تعلم قراءة القر   .1

 اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج

االبتدائية لتالميذ الفصل الرابع "ب" يف مدرسة نور اإلسالم اللغة العربية إجناز تعلم . ملعرفة ٢ 

  بروويوسو مسارانج

 لتالميذاللغة العربية على إجناز تعلم  ثرييؤ  )BTA(ن وكتابته آإجناز تعلم قراءة القر  هل . ملعرفة٣

  يوسو مسارانجو بتدائية برو نور اإلسالم االبع "ب"  يف مدرسة افصل الر ال
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  أما منافع ىف هذا البحث، فهي:

 ناحية النظريةاملنافع من  .1

على  )BTA( ن وكتابتهآقراءة القر حتسني البحث نافع لزيادة املعرفة عن تأثري  وهذا

إجناز تعلم مهارة اللغة العربية لتالميذ الفصل الرابع "ب" يف مدرسة نور اإلسالم االبتدائية 

  .بروويوسو مسارانج

 ناحية التطبقيةاملنافع من  .2

  للباحثة  ) أ

 تاديااجلديدة وتعميقها وليكون ز لوم هذا البحث مفتاحا هلا يف كشف الع يكون

هلا يف تعلم اللغة العربية يف املستقبل ولزيادة حمبتها ورغبتها يف هذا العلم ألنه وسيلة  تاوخرب 

   لفهم اللغة العربية.

 للمدرسة   ) ب

يعطي م اللغة العربية و تعلالرتفاع تعليم و  االقرتاحاتهذا البحث أن يعطي 

تعلم اللغة العربية،  على إجناز )BTA( ن وكتابتهآالقر قراءة حتسني املعلومات عن تأثري 

 خاصة  لتالميذ الفصل الرابع "ب" يف مدرسة نور اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج

  


