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 الباب األول 
 املقدمة 

 
 خلفية البحث .أ

ة أو املؤسسات  املدرس  مدرسة  لغة العربية هي من املواد اإلجبارية اليت تدرس يفلا

االتعليمية حتت رعاية وزار  للمستوايت  الدين سواء  أو  إلة  الثانوية  أو  املتوسطة  أو  بتدائية 

أبهداف   ودراستها  العربية  اللغة  دروس  تدريس  يتم  لفخمتلفة.  اجلامعة.  القرآن كأداة  هم 

ا وعلوم  إلإلواحلديث  أو كأداة  األخرى  ومهارات سالمية  املهارات  ة كوسيل  ةللغويا  تقان 

إستقر أمم املّتحدة اللغة العربية لغة رمسية هلم يف    للتواصل بني األفراد واجملتمع وبني األمم.

 1م. ١٩٧٣من ديسمرب  ١٨التاريخ 

العربي اللغة  تعلم  إن  ذلك،  مومع  عملية  للغاقع ة  بعددة  الععملية  ترتبط  ألن   ة ية 

ستؤثر كبريا   رئيسية  التعوامل  ألهداف  حتقيق  منهعلعلى  املدر ام،  الشخصية :  هم  سون 

وسائط التعلم، واألساليب، واملناهج، والتقييم وتسحيالت املدرسة. ، و 2الرئيسية، والطلبة

 
1 Ahmad Muradi, dkk, Revitalization Of  The Existence Of Arabic Education in 

Indonesia: Psychology And Education, www. psychologyeducation.net, ISSN: 00333077 (2020), 

h. 508. 
أ. جيب أن يكون املدرس قادرًا على إدارة   2٨( من املادة  ٣الفقرة )بية الوطنية،  يف شرح معايري الت  2

يتع الذي  الطلبة  لتحقيق  لم  الطلبة  وتطوير  التعلم  نتائج  وتقييم  التعلم  وتنفيذ  وتصميم  الطلبة  فهم  عن  تضمن 
انظر ميتلكوهنا.  اليت  املختلفة   ,E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru اإلمكاانت 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 75. 
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بتدائية والثانوية  إلا  حتاول مؤسسات التعليمية املختلفة، وخاصة للمدارس، من املستوايت 

 التعلم. ق أهدافقا ليحاهتعربية يف مؤسس عة تنظم وحتسن نظام تعلم اللغة الموالعليا واجلا

من  العديد  بعض  غالًبا  هذه    بل،  يف  التعلم  أنظمة  تطبيق  على  تنطوي  العقبات 

خلفيات  العربية:  اللغة  تعلم  أهداف  على  تؤثر  أن  ميكن  اليت  العقبات  من  املؤسسات. 

ميكن أن    ختلفة على قراءة وكتابة القرآن. إذن،املختلفة لدى الطلبة والقدرة امل  يةيمالتعل

اتؤ  الطلبة  ختالفالثر  لدى  التعليمية  اخللفيات  يف  القرآن ات  قراءة  على  القدرة  وكذلك 

اللغة   تعلم  يف  خاص  بشكل  التعلم  حتصيل  ويف  عام  بشكل  التعلم  عملية  على  وكتابته 

 العربية.

روس  ديهم خلفية التعليمية لدلنقول أن الطلبة الذين    ة ميكن أنرينظمن الناحية ال

م يف  العربية  التستاللغة  اعوى  و ليمية  قراءة  على  القدرة  ويتقنون  القرآن  لسابقة  كتابة 

سيجدون أنه من األسهل تعلم اللغة العربية يف املرحلة الالحقة. مبعىن، أن الطلبة الذين  

ساسية يف جمال ألاات  اجناز هم احلصول على قدرات و كن، ميلديهم خلفية التعليمية الدينية

له طلبة  من  أفضل  العربية  يدخل لتعليميالفيات  خ  اللغة  عندما  ولذلك  الدينية.  غري    ة 

الذين ا املدرسة(  يف  )خاصة  العايل  التعليم  اىل  الديين  غري  املدرسة  من  املتخرجون  لطلبة 

 ة. يتعلمون اللغة العربية سوف يتعلموهنا من البداي
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التعليمية   الطلبة هلم خلفية  اليت ميكناسيجد  العقبات  العديد من  تعيق    لعامة  أن 

التعليعم اللة  الذين  م يف  مقارنة ابلطلبة  العربية  إذن،  لغة  الدينية.  التعليمية  لديهم خلفية 

املستوى   يف  تعلموها  أساسية  عربية  مهارات  لديهم  الدينية  التعليمية  خلفية  من  الطلبة 

 دم، فهي التذكر ابملواد وتستأنفها.قوا اللغة العربية يف مستوى املتعلميت السابق، حىت

قراءة القرآن وكتابته ية للطلبة، ميكن أن تؤثر القدرة على  تعليمللفية اخلإىل جانب ا

أمهية كبرية  اللغة  العربية هي  اللغة  العربية ألن  اللغة  الطلبة يف دروس  أيًضا على حتصيل 

ارها هللا كلغة القرآن. نزل  تاء العامل ألن هذه اللغة قد اخأحن  يعابلنسبة للمسلمني يف مج

كان وصلت إليه كل مياها, وضمن بقاءها, ونشرها يف  ية, فأحبة العر لغرمي ابلالقرآن الك

مث  األوىل,  لإلسالمية  العصور  يف  حبماس  العربية  اللغة  تعليم  على  الناس  وأقبل  الدعوة, 

علي اإلقبال  وقال  تعليمها,  القرآيف  ها  احنسر  أطل  املتأخرة, حىت   –العشرون    نالعصور 

 قال هللا تعاىل: ٣ألوىل. اهتا اري ربية سلعفعادت ا –وخباصة النصف الثاين منه 

 ٓ َّنا َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن )يوسف: ِإَّنا ُه قُ ْرءََٰ  ( ١٢أَنَزْلنََٰ

ن، جيب قرآال  من اآلية السابقة ميكن أن نفهم أن الشخص الذي يريد أن يفهم

واحدة    ةهي حزمة  القرآن وتعلم اللغة العربيية. مبعىن أن دراسة  بعليه أن يتقن اللغة العر 

 
إبراه ٣ بن  الفوزانو  عبدالرمحن  هباإضاءيم  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  املعلمي  اململكة  ات  )الرايض:   ,

 . ١٣٧(, ص. 2٠١١العربية السعودية, 
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قوم هبا لفهم القرآن جيًدا ويتقن اللغة العربية جيًدا. للمسلمني، أن اللغة  اليت جيب أن ي

أداة إل العبادة العربية هي  أنشطة  أو يف  اليومية  ل مث  تصال وميكن استخدامها يف حياة 

 .يةجيب أن تستخدم اللغة العربعبادة احملضة اليت  نلصالة والدعاء والذكرى وغريها ما

ا الأن  القرآن لغة  وثقافة اإلسالمية. ومن جانب  العلوم  مهًما يف جمال  لعربية دورًا 

امل اليت أصبحت  العلمية  الكتب  واحلديث وفروعه  رجع األساسي يف اإلسالم. تستخدم 

حتتوي   اليت  اإلمام  أف  علىالدينية  مثل  املسلمني  علماء  احلناكار  واإلمام  في  لشافعي 

. أكثر من هذه الكتب مل تنقل إىل   4لغة العربية رشد ابل  ا وابنينواإلمام الغزايل وابن س

علوم لتعلم  مفتاح  هي  العربية  اللغة  إذن,  اإلندونيسية.  الفقه,    اللغة  مثل  اإلسالمية 

األ  العلوم  وكذلك  والتفسري,  لخرىواحلديث,  من .  املعرفة  إتقان  تريد  إذا  بعض    ذلك، 

ف السابقة،  الالكتب  تتقن  العر لغيجب عليك أوال أن  وفقً بة  املعية.  لعبد  ني، مت دراسة  ا 

العربية لسببني. مع  أولا   اللغة  التواصل  نريد  إذا كنا  تعلمها  لغة اإلتصال فيجب  ، ألهنا 

 
ة أن يستخدم اللغة العربية  القدر الذين لديهم    بة من أهداف تطوير املناهج العربية هي إلعداد الطل 4

غة العربية بشكل عام ومن خالل أصلية تستخدم اللتصال العاملية وأداة الستكشاف الدين من مصادر  كأداة اإل
 Keputusan Menteri,عملية السالسل العلمية اليت تواصل االتصال ابملصدر األصل هو القرآن واحلديث. أنظر

Agama (KMA) Republik Indonesia, “Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada Madrasah”, (Direktorat KKSK Madrasah: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 9. 
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اللغة.   أتبااثنياا مستخدمي  من  تتطلب  دينية  لغة  إهنا  األقل   أن  عها،  على  يتعلموها 

 .5القرآن أنزله هللا ابللغة العربية م، ألنهلل أعماليكم

واتانالثانو   ةاملدرس نإ احلكومية كواتابرو  اإلسالمية  هلما    مدرستان بومبو  هية 

خلفيات الدينية القوية، بصرف النظر عن تدريس املواد الدينية رمسًيا يف الفصل الدراسي، 

امل تدريس  أيًضا  أنش ال  واديتم  بشكل غري رمسي يف شكل  املنهج. وأحد  طدينية  ة خارج 

بومبو هو برانمج    هكومية كواتابرو واتانسالمية احلنوية اإلاسة الثدر يف امل  الربامج التعليمية

الدينيةال الذي حيتوي على مواد دينية أكثر من الربامج     (Ilmu-Ilmu Keagamaan)علوم 

قسم    خيتارون  الذين  ةباب غالبية الطلبف أو أسهداع أوهذا يتوافق م  التعليمية األخرى.

الدينية املدرستني  العاوم  هاتني  معتوهي:    ،يف  الدين  رفتهم  عميق  جمال  يف  وفهمهم 

الدينية   الكليات  لدخول  بعض  الوحتضريهم  أن  يتبني  األحيان  بعض  أنه يف  رغم  حقا. 

الدينيةختيار  إيضطرون إىل    ةالطلب العلوم  هم بسبب أتثر أو  هم  بسبب ضغوط آابئ  قسم 

 . أبصدقائهم اآلخرين

ية. للغة العربينية ابدعات الضو الكتب املرجعية يف املو تستخدم العديد من بعض  و 

الدينية أن يكونوا   ولذلك، جيب على الطلبة الذين خيتارون برامج أو ختصص يف العلوم 

ابته وكت  قرآنأن يكونوا قادرين على قراءة المتخرجني من مدارس ذات خلفيات الدينية و 
 

5 Abdul Muin, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia: Telaah Fonetik 

dan Morfologi, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004), h. vii. 
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م  هديد وف تحلغة العربية على وجه ال لبة على إتقان مادة الطحىت يتمكنوا من مساعدة ال

 .بطريقة معينة بشكل عامد الدينية املوا

الثانوية   املدرسة  الطالبة يف  أن  تبني  الباحث،  قدمها  اليت  األولية  املالحظات  من 

ذين يف برامج لطلبة الصة لو خابومبو بشكل عام    هاإلسالمية احلكومية كواتابرو واتان

ة يف  بعض الطلب  ة هي أنمة املهقطتعليمية املختلفة. والندينية لديهم خلفيات اللالعلوم ا

وبعض اآلخر من    (MTs)هذه املدرستني هم متخرجون من مدرسة املتوسطة اإلسالمية  

  للغةلم امذهل يف عملية تع اختالفويؤدي هذا إىل   (.SMP) املدارس املتوسطة/اإلعدادية

لغة للمون اتعطة اإلسالمية يعرفون ويملتوسمون من املدرسة اتالطلبة الذين ينالعربية، ألن  

كيد يف وقت أبكر من طلبة املدارس املتوسطة/اإلعدادية. إضافة إىل ذلك،  ربية ابلتأالع

هناك أيًضا تنوع يف القدرة على قراءة وكتابة القرآن لكل الطلبة الذين لديهم خلفية يف  

  الدينية والتعليم العام.بية الت 

عامل   رثسيؤ   نهذا  على  ابلتأكيد  التعليمية  تعلتااخللفية  تمئج  يف  اللغة هم  علم 

قراءة    العربية. على  حمدودة  قدرة  لديهم  الطالب  بعض  أن  حقيقة  ذلك  إىل  ويضاف 

عربية ة الللغفتقار إىل القدرة والوعي يف قراءة وكتابة القرآن املنزل ابإلالقرآن وكتابته. إن ا

ربية.  لعااللغة  م  يف تعل  ةيكون عامال لصعوابت الطلبللغة األم(  اوليس يف اللغة اليومية )

هذه احلالة مقلقة للغاية عندما يقدر أن ما يقرب من مائة ابملائة من متخرجني املدرسة 
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اللغة العربية أبمر مناسب على الرغم من دراسة اللغ يتقنوا  الالثانوية اإلسالمية مل  ة  عربية 

 الث منلثة اإلبتدائية اإلسالمية إىل فصل اع من املدرس بملدة تسع سنوات منذ فصل الرا

  6الثانوية اإلسالمية.  املدرسة

ويصبح مشكلة ملدرس اللغة العربية يف إدارة ومعاجلة أنظمة تعلم اللغة العربية اليت 

للطلبة. املختلفة  األولية  قدرات  مع  والكفاءة  ابلفعالية  أنه  ؤثر  وسي  تتسم  حىت  أتكيدا 

 درسون. مها املدليت يقا ة لقبول ولفهم مواد التعلم العربيةعلى الطللب سيكون من الصعب

احلكومية   اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  الطلبة  اعتنق  ذلك،  عن  النظر  بصرف 

يستغرب قراءة وكتابة بعض احلروف    البومبو عموًما بدين اإلسالم. حىت    هكواتابرو واتان

اأو مج اليت  ل  املواد  مر و يتعلملقرآن. وبعض  بقراءة   تبطةهنا  مباشر  أو غري  مباشر  بشكل 

وكلقا كترآن  و ابته،  احلديث  علوم  واألخالق،  موضوعات  والعقيدة  القرآن،  علوم 

تؤثر أنشطة قراءة القرآن وكتابته  سطبعا  .  والفقيه/أصول الفقيه ، وعلم الكالم واألخالق

الل تعلم  عملية  على  اأيًضا  أيًضا  لعربغة  احملتمل  ومن  والعكس.  تؤثر  أية  نتائج ن  على 

 ربية.علغة الالحتصيلهم التعليمية يف دروس 

ويدعم ذلك نتائج املقابالت مع مدرس اللغة العربية ابملدرسة. من نتائج املقابلة،  

يوجد   الدراسية  الفصول  أحد  يف  أنه  املختلفة اليبدو  التعليمية  خلفيات  لديهم  طلبة 

 
6 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia 

Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.78. 
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القرآنختلفامل   ومهارات  قراءة  على  الطلبة وتظهر     ٧.وكتابته  ة  أن  اليومي  التقييم  نتائج 

م الطلبة لديهم أكثر قدرة على قراءة ة يف مواد اللغة العربية هجات جيدر على د  نياحلاصل

القرآن وكتابته من بعض الطلبة اآلخرين. يف الواقع، وفقا له، فإن قدرة الطلبة على قراءة  

الواضح أن هذا ميثل حتداًي  ة. من  يهم للطلبة يف تعلم اللغة العرباس مو اسوكتابة القرآن ه

 لى مهارة اللغة العربية لطلبة.غة العربية وسيؤثر أيًضا عواد اللمتدريس  للمدرسيىن يف

ستنتاج أن املشكالت اليت تنشأ يف تعلم اللغة العربية  إلمن الشرح السابق، ميكن ا

نوية اإلسالمية ة الثاسطلبة يف مواد العربية يف املدر م التعل  والعوامل اليت تؤثر على حتصيل

 ، هي:اتانه بومبو انوية اإلسالمية احلكوميةالث سةملدر ا يفو  احلكومية كواتابرو

الدينية    طلبةأن   .١ يف املدرسة و   املدرسة اإلسالمية احلكومية كواتابرو  يفقسم العلوم 

احلكومية اإلسالمية  بومبو  الثانوية  عابشك  اتانه  أو    مل  املدارس  بعض  من  أيتون 

   .(MTs/SMP)تعليمية املختلفة لخلفيات ا

القدرة   .2 قراءعلختتلف  الطلب  وكتابة  ةى  بني  الدينية    ةالقرآن  العلوم  املدرسة    يفقسم 

 اتانه بومبو  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةو   اإلسالمية احلكومية كواتابرو

 
مد ٧ مع  للصا  رساملقابلة  العربية  و للغة  العاشر  و ف  القرأن  علوم  الثانوية  احلديث  مدرس  مدرسة  يف 

احلكومية كواتاب اخلميس  اإلسالمية  يوم  اللغة  و   WIT  ١٠.٣٠الساعة    2٠2٠يناير    2٣رو،  مدرس  مع  املقابلة 
الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو يوم اجلمعة   للفصل احلادي عشر يف مدرسة  ،  2٠2٠بري  مفتس  4العربية 

٠٩.٣٠ WIT. 
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لتعليمية اما من خلفيات  لقرآن وكتابته إاءة اون قر يزال هناك طلبة مل يستطيع  المث   .٣

 .(MTs / SMP)ية أو غري الدينية الدين

اآلخرين  تطورت بني طلبة يف قسم العلوم الدينية بشكل خاص وطلبة    ة اليتيالعقل .4

احلكومية كواتابرومن   اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  عام  املدرسة و   بشكل  يف 

احلكوميةال اإلسالمية  بوماتان  ثانوية  أنبوه  املتخرجني    بعض  ،  املدرسة  مالطلبة  ن 

م من أن نتائج الواجبات املنزلية  لى الرغععربية  الاإلسالمية جييدون اللغة  املتوسطة  

 ة املعطاة تظهر نتائج خمتلفة. أو واجبات املنزلي

قادري .5 أنفسهم غري  اعتبار  من خالل  الطلبة  لدى  تصور سيئ  القيام  هناك  على  ن 

تعلم اللغة على  لنسبة  مرًا عاداًي ابوس أو اعتباره أالدر   تابعةأبي شيء يف م نتائج 

 . (SMP)غري الدينية خلفيات  لبة منلطالعربية، خاصة ل

خلفية   أثر  عن   البحث  يبحث  أن  الباحث  يريد  البحث،  هذا  خلفية  على  بناء 

القر  وكتابة  قراءة  على  والقدرة  العربية  جنازابالن  آالتعليمية  اللغة  تعلم  وع: وضامل  ت حت  يف 

التعليمية وال ال أثر  " القرآنقلفية  لعربية  االلغة  م  تعل  اجناز وكتابته على    درة على قراءة 

الديني العلوم  قسم  طلبة  كواتابرو  ةلدى  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة   يف 

 " ٢0١9/٢0٢0 سنة دراسية اتَّنه بومبو املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةو 
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 أسئلة البحث .ب

أن هذا البحث يقصد به عن أثر خلفية   لفية التعليمية املذكورة, ذكرتيف خكما  

يف املدرسة الثانوية   ةالديني  العلوم  قسم  لدى طلبة  تهوكتاب  القرآن  ةلى قراءعلقدرة  واليم  التع

 .   اتانه بومبو يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةو   اإلسالمية احلكومية كواتابرو

علىإ مسا  البحث ة  خلفي  عتمادا  الباحث  فيقتصر  السؤال  ئالسابقة  البحث يف  ل 

 األيت:

قسم من  طلبة  التعلم اللغة العربية لدى    اجنازية على  ميالتعل  يةللخلف  أثرهل هناك   .١

يف املدرسة الثانوية  و   يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  ةالعلوم الديني

 ؟ 2٠2٠/ 2٠١٩اسية ر دسنة  اتانه بومبو اإلسالمية احلكومية

وكتابته على  ة عل ر لقدا  أثرهل هناك   .2 القرآن  قراءة  الالتعلم    اجنازى  لدعلغة  ى ربية 

يف  و   يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  ةقسم العلوم الدينيمن    طلبةال

 ؟2٠١٩/2٠2٠دراسية سنة  اتانه بومبو املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

تعلم   اجنازراءة القرآن وكتابته على  قبني خلفية التعليمية والقدرة على    أثرك  هل هنا .٣

ا للعاللغة  الدينيمن  طلبة  الى  دربية  العلوم  اإلسالمية    ةقسم  الثانوية  املدرسة  يف 

سنة دراسية    اتانه بومبو   يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةو   احلكومية كواتابرو 

 ؟ 2٠2٠/2٠١٩
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 بحث  فروض ال   ج.

، من الضروري  راسة النظرية واإلطار الذهيندإىل خلفية مشكلة البحث وال  استنادا

لن  أ فرضيديكون  خالل  يك  من  إثباهتا  يتم  حىت  البحث،  ملشكلة  مؤقتة  إجابة  متثل  ة 

 ت اليت مت مجعها. ميكن حتديد الفرضية على النحو التايل: البياان

  a(H( الفرضية البدلية .١

قسم   طلبةاللدى    ةتعلم اللغة العربي  اجنازعلى    ميةليتعة اللفياخلبني    أثرهناك   (١

الديني املدرسة  ةالعلوم  احلكوميةاإلس  ةلثانويا  يف  املدرسة كواتابرو و   المية  يف 

 ؟ 2٠١٩/2٠2٠سنة دراسية  اتانه بومبو الثانوية اإلسالمية احلكومية

الل  اجنازبني القدرة على قراءة القرآن وكتابته على    أثرهناك   (2 ربية غة العتعلم 

الد من    طلبةالدى  ل العلوم  الثانوية اإلسالمية احلكومي  ة نييقسم  املدرسة    ةيف 

و ر كواتاب احلكوميةو  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  بومبوات  يف  دراسية    انه  سنة 

 ؟ 2٠2٠/2٠١٩

التعليمية و   بني  أثرهناك   (٣ قراءة القرآن وكتابته على  القاخللفية    اجناز درة على 

العرب اللغة  لدىتعلم  الدينيمن    طلبةال  ية  العلوم  الثانوية  ملدرسايف    ةقسم  ة 

احلكومية  او   روكواتاب  اإلسالمية  احلكومية  درسةمليف  اإلسالمية  انه  ات  الثانوية 

 ؟2٠١٩/2٠2٠سنة دراسية   بومبو
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  H)0( الفرضية الصفرية .2

التعليميةاخلبني    أثرا  يوجدال (١ لدى    اجناز على    لفية  العربية  اللغة    طلبة التعلم 

االعلم  قس  اإل   ةلدينيوم  الثانوية  املدرسة  احلكوميةيف  و   سالمية  يف كواتابرو 

الثا اإلنو املدرسة  اسية  بومبو  وميةحلكالمية  دراسية    اتانه  سنة 

 ؟ 2٠2٠/2٠١٩

تعلم اللغة العربية   اجنازبني القدرة على قراءة القرآن وكتابته على    أثرا  يوجدال (2

الدينيمن    طلبةاللدى   العلوم  املد  ة قسم  اليف    نوية اإلسالمية احلكوميةثارسة 

احلكوميةو   وكواتابر  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  بو انات  يف  دراسية    بومه  سنة 

 ؟ 2٠2٠/2٠١٩

 اجناز القدرة على قراءة القرآن وكتابته على  اخللفية التعليمية و   بني  أثرا  يوجد ال (٣

لدى   العربية  اللغة  الدينيمن    طلبةالتعلم  العلوم  ا  ةقسم  املدرسة  ة  لثانوييف 

احلكومية الاإلس احلكوميةامل  يفكواتابرو و   مية  اإلسالمية  الثانوية    انه ات  درسة 

 ؟2٠١٩/2٠2٠راسية  ة دنس ومبوب
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 أهداف البحث د. 

 أسئلة البحث السابقة فاألهداف هذا البحث، وهي: اعتمادا على 

م العلوم  س قمن  ة  طلبالتعلم اللغة العربية لدى    اجنازخللفية التعليمية على  ا  أثرملعرفة   .١

الثا  ةالديني املدرسة  احلنيف  اإلسالمية  املدر و   كومية كواتابرووية  ية و الثان  سةيف 

 . 2٠2٠/ 2٠١٩دراسية سنة  اتانه بومبو اإلسالمية احلكومية

طلبة التعلم اللغة العربية لدى    اجنازلقدرة على قراءة القرآن وكتابته على  ا  أثرملعرفة   .2

يف املدرسة و رو  الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابدرسة  يف امل  ة قسم العلوم الدينيمن  

 . 2٠١٩/2٠2٠دراسية سنة  ومبوباتانه  ةالثانوية اإلسالمية احلكومي

خلف  أثرملعرفة   .٣ على  بني  وكتابته  القرآن  قراءة  على  والقدرة  التعليمية  تعلم   اجنازية 

لدى   العربية  الدينيمن  طلبة  الاللغة  العلوم  ال  ةقسم  املدرسة  ية  ماإلسال   ثانويةيف 

دراسية    ةسن  مبو بو اتانه    سة الثانوية اإلسالمية احلكوميةملدر ايف  و   احلكومية كواتابرو 

2٠١٩/2٠2٠ . 
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 البحث  فوائد   .ه

 الفائدة النظرية  .١

يكون  أن  ميكن  البحث  هذا  يرجى  النظرية،  الناحية  البحث    من  هذا 

 مواد اللغة العربية. لبة يفدى الطمدخالت قّيمة ويساهم يف حتسني حتقيق التعلم ل

 يقية ة التطبدالفائ  .2

 انفع إىل: البحث  جالنتائن من الناحية التطبيقية،  يرجو م

 املدرسة  (١

ملدرسة للحصول  ا  قيمةعن  مدخالت  من نتائج البحث ميكن أن يكون  

الديني بشكل    ( Ilmu-Ilmu Keagamaan)  ةعلى معايري يف قبول الطلبة يف قسم 

األو خاص   بش القسم  خاكل  خرى  برانجًما  ينشئ  أن  وميكن  لتحسني  صً عام.  ا 

القر  قراءة  على  وكتابتهالقدرة  الطل  آن  الذيلدى  على بة  القدرة  بعد  يتقنوا  مل  ن 

ني وحتقيق التعليم لدى الطلبة يف مواد اللغة  القراءة والكتابة جيًدا من أجل حتس 

ة ذات  رسة كمدرستضيع خصائص املد  الالعربية )على وجه اخلصوص( حىت  

 لفية الدينية. اخل
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 املدرس (2

جمال    لني يفامالبحث كمادة مرجعية للمدرسني والع  يكون هذا  يرجى أن

ة التعلم من حيث استاتيجيات التعلم،  تعليم حول اجلهود املبذولة لتقية عمليال

و  التوجيه  توفر  أن  وميكن  التعليمية،  أجل ووسائل  من  الطلبة  لدى  التحفيز 

 ة العربية. اللغ مواد لطلبة يفحتسني نتائج تعلم ا

 الباحث (٣

العو حمفز   توفري حول  املتابعة  البحث  إجراء  يف  اليتامات  عل  ل  ى تؤثر 

يف    ةبلبية لزايدة حتسني جودة التعلم وحتقيق الطحتصيل الطلبة يف مواد اللغة العر 

 مواد اللغة العربية.

 

 الحاتطاملص حتديد   .و

 لتالية: وضيح اباحث تسوء الفهم عن موضوع هذا البحث, لل الجتناب 

املوجو  .١ القووة  الشدأثر:  من  الظاهرة  أو  و ة  الطباع  يشكل   وعمال  االعتقاديء 

رأى أريكونطا أثر هو حالة من العالقة املتبادلة أو عالقة سببية بني ما    ٨الشخص. 

يقصد األثر ىف هذا البحث هو ما مدى وجود شيء )خلفية    ٩يؤثر وما يؤثر عليه. 

 
8 Tim Pandom Media, Kamus Bahasa Indonesa Edisi Baru, (Jakarta: Pandom Media 

Nusantara, 2014), h. 648. 
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Cet-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 15. 
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ع والقدرة  قراالتعليمية  القلى  زايدة  وكتابته  رآنءة  يف  حتصيل  و ( كسبب  عن  تقليل 

 ة.تعلم يف درس اللغة العربيال

املدرسة التعلي  خلفية .2 إىل  الدخول  قبل  الطلبة  لدى  التعليمية  هنا خلفية  يقصد  مية: 

  واتانه بومبو وهي املدرسة املتوسطة اإلسالمية   الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو

(MTs) وسطة/اإلعداديةأو املدرسة املت(SMP) . 

إمكاانهتم معضاء يف اجملأالطلبة: هم   .٣ تطوير  التعليمية ليمعخالل  ن  تمع حياولون  ة 

يقصد يف هذا البحث هم الطلبة  . و ١٠املتوفرة يف املستوايت وأنواع معينة من التعليم 

ال العلوم  قسم  من  احلكوميالذين  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  ة كواتابروا  دينية 

 . 2٠2٠/ 2٠١٩دراسية سنة  انه بومبواتدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املو 

قع  القدرة .4 الطلبةابتهوكت  القرأن  ةءرالى  لدى  املزدوجة  القدرة  العلوم من    : هي  قسم 

واملدرسة الثانوية اإلسالمية    يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو   ةالديني

رة يف هذا البحث  داءة وكتابة آايت القرآن. ويقصد القعلى قر   انه بومبواحلكومية ات

، وطالقة القراءة.  نطق احلروفو تجويد،  ك  :اعدلقو اق  ن وفرآهي القدرة على قراءة الق

آايت  من  سلسلة  على كتابة  القدرة  أي  القرآن،  من  آايت  على كتابة  القدرة  إما 

 
10 Depdiknas, Undang-undang RI No 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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أن   جم إيليسلسل حروف املعح، و القرآن تشمل: كتابة حروف املعجم بشكل صحي

 ة احلركات بشكل صحيح.بيكون كلمة أو مجلة، وكتا

تعلم  جنازاال .5 الا  يف  اليت مت حتقيقها و   جنازاال  عربية:للغة  النتيجة  ها  اجناز التعليمي هو 

وبعبارة أخرى، فإن إتقان املعرفة أو املهارات اليت مت تطويرها من خالل   ١١وتنفيذها. 

يشا ما  عادة  درجات املواد  خالل  من  إليه  قدمها   ختبارالا  ر  اليت  الدرجات  أو 

قدرات اليت ميتلكها الطلبة  هي ال  يميةعللتالتحقيقات ادرس. ذكر انان سوجاان أن  ملا

تعليمية.  جتربة  على  حصوهلم  الطلبة   ١2بعد  ميتلكها  اليت  القدرات  تكون  أن  ميكن 

 ١٣واليت هي نتائج تعلم الطالب يف شكل إدراكي وعاطفي ونفسي. 

اللغة العربية   أبناين، فاأما  لغة هي جمموعة من  لابلنسبة حسب عبد احملسن 

حتدد اليت  حيث    ينةعم  واعد ق  هااألصوات  من  الناس  من  معينة  جمموعات  وتعرفها 

بينهم. الالد تفاعل  أو  عالقة  حتقيق  هبدف  )تعليمات(  مصطفى    ١4لة  للشيخ  وفقا 

 
11 Tim Pandom Media, Kamus Bahasa Indonesa Edisi Baru, (Jakarta: Pandom Media 

Nusantara, 2014), h. 666. 
12 Nana Sujana, PenialaianHasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Rosdakarya, 

2002), h. 22. 
13 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2002), h. 36. 

أبناين,    14 احملسن  مجيعةمعبد  املونع  سعود    انع  بن  حممد  العربية ,  اإلسالميةاإلسالم  )اململكة 
 . ١, ص.  ( ه١4٠4السعودية, 
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ا هي  العربية  اللغة  هي؛  العربية  اللغة  هبا  الغلياين،  تعرب  اليت  عن لكلمة  العرب 

 .١5أغراضهم

هو أقصى   ثالباح يهر إلم العريب الذي أشاعد حتقيق التعليييف هذ االبحث، 

جهد ميكن أن حيصل عليه الطلبة بعد اتباع عملية تعلم اللغة العربية يف غضون فتة  

ال واحلركية  والوجدانية  املعرفية  اجلوانب  مع  ما  مادة  إتقان  معينة يف  اليت  زمنية  نفسية 

  كشف الدرجات. يفا يف شكل أرقام أو عبارات ومكتوبة يرمز إليه

الثانوية   .6 احلالاإلساملدرسة  احلكومية    مها   ومية:كمية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة 

مدرسة من مؤسسات ك  واملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو   كواتابرو

الثانوية   النظامي ابملرحلة  الديالتعليم  وزارة  رعاية  اليت  حتت  إندونيسيا  ن يف مجهورية 

ابعابتقوم   اإلسالمي  الدين  بتفرد  املتوسطة  رً استمراه  تبار لتعليم  للمدارس  ا 

(MTs/SMP)    أو أشكال أخرى من املعادل، معتف هبا على أهنا متساوية أو معادلة

الثانوية اإلسالمية احلكومية كو   عنوانو   ١6للمدارس املتوسطة.  اتابرو تقع يف  املدرسة 

  وت أواترا، كواتابرو، كاليمانتانالو الحسن البصري، قرية مسياب، منطقة بو   الشارع

 
 . ٧ص.   (,2٠٠٧, )بريوت: دار الكتب العلمية, جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني,  15

16 Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, 

“Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah”, (Direktorat 

KKSK Madrasah: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 

2019), h. 10. 
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. واملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو تقع يف احلاج. م. نورونج,  ةجلنوبيا

 . مانتان اجلنوبيةكاليكوسن حيلري, منطقة ابغنت, اتانه بومبو,  
 

 

 اتالسابق  البحوث .ز

ي  يف البحث،  هذا  املاجستري  إجراء  رسالة  بعض  الباحثون  البحث و شري  نتائج 

كن الباحثون من رؤية الفرق بني البحث الذي حىت يتم  ناقشة.ملواجملالت املتعلقة مبواد ا

الباحثون. مي به  يقوم  الذي  البحث  مع  البحث  مت  بني  والقوة  الضعف  نقاط  كن حتديد 

 السابق والبحث احلايل.  

 Pengaruh Latar Belakang“  ري( حتت املوضوععيون )رسالة املاجستألسيت قرّة ا .١

Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal Siswa terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an di MAN Tulungagung 1 dan MAN 

Tulungagung 2”.  الفروق بني اخللفيات التعليمية الرمسية   أثر. تتناول هذه الرسالة  

(X1)  ةوالتعليمية األهلي   (X2)   غري الرمسيةو  (X3)   قراءة القرآنالطلبة يف  ةعلى قدر   

(y)  املدرس اإليالثانو ة  يف  اغونج  ة  تولنج  احلكومية  الثانوية و   ١سالمية  املدرسة 

هذا البحث هو نوع من البحث الكمي   2.١٧اإلسالمية احلكومية تولنج اغونج  

  لفيات التعليمية الرمسيةاخلبني    أثرتائج وجود  أظهرت النو   املتعدد  االحندارمع حتليل  
 

17 Siti Qurrotul A'yun, “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Formal, Nonformal dan 

Informal Siswa terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an di MAN Tulungagung 1 dan MAN 

Tulungagung 2” (Tesis diterbitkan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Institut 

Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2015), h. 117-118. 
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(X1)  ة األهليةعليميتوال   (X2)   غري الرمسيةو  (X3)  بة يف قراءة القرآنرة الطلدعلى ق  

)y(    القيمة من    hitungt  5٧6،2أن    ١،٠65<    tabelt  (5٧6،2قيمة  الأكرب 

  ختبار اال  أن  يدل على. هذا  ٠.٠٠١، أي  ٠.٠5أقل من    املعنويةمع    (٠،٠١١و

الرمسيةالفروق    أثرالفرضية   التعليمية    (X2)   والتعليمية األهلية  (X1)  بني اخللفيات 

 مقبوال.   (y) على قدرة الطلبة يف قراءة القرآن (X3) يةمسغري الر و 

شابه هذا البحث ببحث الباحث هو البحث عن اخللفية التعليمية والقدرة  ي

و  القرآن.  قراءة  ليكش على  البحث  هذا  أن  به  أتثري  فرقه  التعلف  يمية اخللفيات 

لدى الطلبة    نالقرآ  ءةالطلبة يف قراري الرمسية على قدرة  غالتعليمية األهلية و الرمسية و 

تولنج احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  العاشر  املدرسة  و   ١اغونج    صف 

ية . أما حبث الباحث يكشف أثر اخللف2  الثانوية اإلسالمية احلكومية تولنج اغونج

امل  (X1)  التعليمية املدر )يف  إىل  قبل دخول  املتوسطة  اإلسالمية(  سستوى  الثانوية  ة 

لدى طلبة   (y)تعلم اللغة العربية    اجنازعلى   (X2) القرآن وكتابته  قراءة  لىالقدرة عو 

واملدرسة  احلكومية كواتابرو  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  قسم 

 احلكومية اتانه بومبو. الثانوية اإلسالمية 
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“Pengaruh Kemampuan حتت املوضوع    (وين ليليا وحدايت )رسالة املاجستريإر  .2

Qur’an Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran -is Allaca TuB

”Kabupaten Blitar-Qur’an Hadits di MAN Se-Al.    إىل البحث  هذا  يهدف 

رجات تعلم الطلبة يف درس  ابة القرآن الكرمي على خمحتديد أثر القدرة على قراءة وكت

و  اإلسال دحلاالقرآن  الثانوية  املدارس  يف  مو احلكة  مييث  بليتار. مية  هذا   ١٨نطقة 

الكمي مع حتليل   البحث  نوع من  تظهر    االحندارالبحث هو  يف  نتائج  ال املتعدد. 

ة على قراءة وكتابة  بني القدر هذه رسالة املاجستري أن هناك أتثرياً إجيابياً وملحوظاً  

على    القرآن الطلب  اجنازمًعا  واحلديثال  سدر يف    ةتعلم  الثايف    قرآن  ية نو املدرسة 

نتائج معامل االرتباط، فإن القدرة على قراءة   منهذا البيان  يف  بليتار.    المية ساإل

يف    درس القرآن واحلديثيف    ةمشتك على خمرجات تعلم الطلب  أثروكتابة القرآن هلا  

أثر بعوامل  ت٪ ت  ٧4.١٪ ، مما يعين  25.٩بنسبة    ربليتا  الثانوية اإلسالمية  املدرسة

 القة من الع ضى منخفتو أخرى. هذا يدل على مس 

القدرة على  فرقه حبث الباحث هبذا البحث هو أن هذا البحث يكشف أثر  

أثر  تعلم القرآن واحلديث، أما حبث الباحث ليكشف    اجنازقراة القرآن وكتابته على  

لعلوم الدينية يف  اراءة القرآن وكتابته لدى طلبة قسم  القدرة على قة التعليمية و اخللفي
 

18 Erwin Lailia Wahdati “Pengaruh Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di MAN Se-Kabupaten Blitar”, (Tesis 

diterbitkan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung, Tulungagung, 2016), h. 48-49. 
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كومية كواتابرو واملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مية احلالة اإلسوياملدرسة الثان

 ه بومبو. اتان

املوضوع   .٣ البحث( حتت  )تقرير  ديفياان  ديستي   Studi korelasi Prestasi“ادي 

Kemampuan Bahasa Arab Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Terhadap Pembelajaran Baca al-Qur’an Ma’had al-Jami’ah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin”  يبدأ هذا البحث من  .

يف  ختصص  فصول  يف  والتعلم  التدريس  بعملية  يقومون  الذين  الباحثني  مالحظة 

منالتبية   األوىل  السنة  يف  احلما  العربية  هو  حيدث  مما  الكثري  القوي   س الكلية، 

ا اللغة  تعلم  املواد يف دورات الصعب  لكن من  و ربية،  لعللطلبة  من  فهم  جًدا هو 

اللغة العربية  نتائج البحث أظهر عدم وجود عالقة بني مهارات  اللغة العربية. من 

القدرة م تعليم اللغة العربية حول  ( يف قس ١على مهارة كالم    ١  االستماع)مهارة  

 ١٩ة. احلكومي سالميةإلابته يف معهد اجلامعة أنتساري اتعلى قراءة القرآن الكرمي وك

هذ  املشاهبةكمن  ت البحثيف  قراءة  أب  ا  على  القدرة  وهي  املتغريات،  حد 

رتباط وتركيز  إليف حتليل البياانت، وهي دراسة ا  ختالفالالقرآن وكتابته. ويكمن ا

ال  البحث، اللغة  مهارات  عالقة  وتحول  العربية  اللغة  تعليم  بقسم  قراءة ععربية  لم 

 
19 Ade Destri Deviana, “Studi korelasi Prestasi Kemampun Bahasa Arab Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Terhadap Pembelajaran Baca al-Qur’an Ma’had al-Jami’ah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin” (Laporan hasil penelitian Pusat 

Penelitian IAIN Antasari 2014/2015, Banjarmasin 2015), h. iii-iv.  
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التعليمية والقدرة  االحندار)ثري  حث هو أتاث البحب  القرآن. أن التكيز يف ( اخللفية 

 تعلم اللغة العربية. اجنازعلى قراءة القرآن وكتابته على 

العلمية( حتت املوضوع   .4  Pengaruh Kemampuan Baca Tulis“نور ميني )دورية 

Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar Tafsir Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar”  هذا البحث هو نوع من البحث .

على   القدرة  أثر  حتديد  إىل  البحث  هذا  هتدف  بسيط.  احندار  حتليل  مع  الكمي 

الفصل نتائج  على  الكرمي  القرآن  وكتابة  التف  قراءة  لتعلم  الثاين  سنة الدراسي  سري 

الت   2٠١٣/2٠١4دراسية   الت بقسم  بكلية  اإلسالمية  الدينية  وتدبية  ب  ي ر ية 

ماكاسار.   احلكومية  اإلسلمية  الدين  عالء  جامعة   أناملعلمني  النتائج    أظهرت 

التفسري أتثر  تهكتابو   القرآن  قراءة  القدرة على تعلم علوم  النتائج يف  ولكن  حتصيل 

قيمة  و  ٠٨١٠. 2R ةقيمنسبة ب تعلم علوم التفسري يف لقيمةا ، ألن نتائجنوايً ليس مع 

 2٠. ٠.٠٧5  معنوية

عنبحلاهذا    بهتشا البحث  هو  الباحث  ببحث  قراءة    ث  على  القدرة  أثر 

وفرقه به أن هذا    تعلم التفسري كمتغري املقيد.   اجنازكمتغري املستقل و   كتابتهالقرآن و 

 
20 Nuryamin “Pengaruh Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar 

Tafsir Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Alauddin Makassar”, Lentera 

Pendidikan, Vol. 18 No. 1 (2015): h. 56. 
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ن وكتابته كمتغري املستقل  يمية والقدرة على قراءة القرآ اخللفية التعل  البحث يستخدم

 د. قياللغة العربية كمتغري امللم عت اجنازو 

 Perbedaan Prestasi Belajar“ ورافع أيال )دورية العلمية( حتت املوضوع  ويتانحس  .5

Mahasiswa Lulusan Madrasah Aliyah Dan Sekolah Menengah Umum 

Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab”.حث الكمي.  . يستخدم هذا البحث الب

إىل حتدي البحث  هذا  للط  د يهدف  العربية  الدرجات  أن  لثانوية  ا  ي ة خرجيلبكيف 

بني   جنازات يف االاختالفالثانوية اإلسالمية وتريد أيًضا معرفة ما إذا كانت هناك  و 

لتعليمية  ات اجناز االثنني. تشري نتائج هذا البحث إىل عدم وجود فرق كبري بني اال

  0Hذا يعين أن  ، فه   ٠.٠5  نلة أعلى مالنوية اإلسالمية ألن الد الثاخلرجيي الثانوية و 

 2١وض.رفم

يف تعلم    جنازفرق االحبث الباحث هبذا البحث أن هذا البحث يكشف    قهر ف

املتخرجني   وطلبة  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  من  املتخرجني  بني طلبة  العربية  اللغة 

علم اللغة العربية لدى طلبة قسم  ت  اجنازنوية. أما حبث الباحث عن  من املدرسة الثا

العال املدرسة  يف  الدينية  انويثالوم  الثانوية  سالإلة  املدرسة  احلكومية كواتابرو  مية 

 اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو. 

 
21 Husnawati & Rafiul Aila, “Perbedaan Prestasi Belajar Mahasiswa Lulusan 

Madrasah Aliyah Dan Sekolah Menengah Umum Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab” FITRA, 

Vol. 3, no.1 (2017): h. 37 
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يف البحث الذي    ختالفال، ميكن استنتاج أن امن بعض نتائج الدراسات السابقة

الباح واملكاجيريه  الدراسة  موضوع  موقع  هو  أن  ثون  يف حني  البحث.  وطرق  والزمان  ن 

املتعدد   االحنداراملنهج الكمي مع حتليل    خدامتاس  هو  ضرابه البحث السابق مع احلاش ت

ولكن مع متغريات خمتلفة. ومع ذلك ، فقد ساعدت بعض هذه الدراسات الكاتب يف 

ه الباحث. إذا نظرت عن كثب يف  فهم وتطوير خطاابت جديدة حول البحث الذي ألف

لفحصهاحمو  الدراسة  هذه  خلفية عن    ر  على  التعليمية    أثر  الاءقر والقدرة  و آقر ة  كتابته ن 

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية   ةتعلم اللغة العربية لدى طلبة قسم العلوم الديني  اجنازعلى  

كواتابرو احلكومية  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  دراسية   بومبواتانه    املدرسة  سنة 

2٠١٩/2٠2٠ " 

 

 هيكل البحث   .ح

لبحث اليت  اهيكال      الباحثض  األطروحة, يعر كتابة هذه    لفهم تدفق التفكري يف

 النظرة العاّمة للقارئ. وهيكال البحث يف هذا البحث هي: تعمل كدليل الكتابة و 

األول وأسئلةالباب  البحث  والتحديد  البحث  خلفية  على  حتتوي  املقدمة,   :  

   البحث. هيكال، و اإلطار النظريو  ،واملراجع وأمهية البحث ،البحث وأهداف البحث
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الثاينال فباب  لنظرية  ال  ثالبح  يه:  وهي: وصفا  احملتوى,  النظري  اإلطار  عام عن 

و  الرمسي  )التعامل  التعليمية  و اخللفية  األهلي  قراة التعامل  على  والقدرة  الرمسي(  غري  التعامل 

وطرق وكتابه  ومؤشر   القرآن  وكتابته  القرآن  وتعلم  القرآن  التدريس  قراءة  على  القدرة  ات 

و   جنازواال   هوكتابت التعلم  امؤ يف  واملكوانت لا  جنازالشرات  العربية  اللغة  ومفهوم  تعليمي  

 الرئيسية يف دروس اللغة العربية والعومل اليت أتثر على حتصيل التعلم. 

الثالث والبحوث    اجملتمعث وعينات  : يشتمل منهج البحث وهي نوع البحالباب 

 .ليل البياانت ياانت وحتبحث ومصادر البياانت وتقنيات مجع الومواقع الب

: البحث عن حصول البحث حيتوي على وصف العام ملوقع البحث  لرابعاالباب  

و  البحث  بياانت  و   اختبارووصف  البحث  على    اختبارنتائج  وحيتوي  البحث  فرضيات 

 املناقشة أو التحليل.  

البالامسالباب   على خالصة  حيتوي  اخلامتة  واخلامتة:  البحث  وتوصيات  .حث 


