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Abstract 
The research's goal is to find out the Arabic learning process is based on the ability to read 
and write the Koran, and what factors influence the learning process of Arabic with the 
ability to read and write the Koran in students at the Madrasah Tsanawiyah level in the 
East Kalimamtan. The research isa descriptive qualitative research that tries to describe 
the process of learning Arabic by using the ability to read and write the Qur'an, the research 
subjects are 20 educators from the Madrasah Tsanawiyah Institute in the East Kalimamtan. 
The research instrument was observation, questionnaire, and documentation, data 
analysis using the Miles and Hubberman Model. The results of the study are the ability to 
read and write the Koran has an important role in learning Arabic, and one of the abilities 
that must be possessed by students because this ability is the initial capital in learning 
Arabic, if students have the ability to read and write the Koran then learning Arabic will be 
easier to learn and teach. 
Keywords: Arabic Learning, al-Qur’an Learning, Ability of Reading, and Ability of 
Writing  

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran Bahasa Arab 
berdasarkan kemampuan baca tulis al-Qur’an, dan apakah faktor yang mempengaruhi 
proses pembelajaran Bahasa Arab dengan kemampuan baca tulis al-Qur’an pada siswa 
tingkat Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kalimamtan Timur. Penelitian ini ialah penelitian 
deskriptif kualitatif yang mencoba menggambarkan proses pembelajaran Bahasa Arab 
dengan menggunakan kemampuan baca tulis al-Qur’an, subjek penelitian ialah 20 tenaga 
pendidik dari lembaga Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kalimamtan Timur. Instrumen 
penelitian ini observasi, angket, dan dokumentasi, analisis data menggunakan Model Miles 
and Hubberman. Hasil penelitian ialah kemampuan baca tulis al-Qur’an memiliki peran 
penting dalam pembelajaran Bahasa Arab, dan salah satu kemampuan yang harus dimiliki 
oleh peserta didik karena kemampuan tersebut merupakan modal awal dalam 
pembelajaran Bahasa Arab, jika siswa memiliki kemampuan baca tulis al-Qur’an maka 
pembelajaran Bahasa Arab akan lebih mudah dipelajari dan diajarkan. 
Keywords: Pembelajaran Bahasa Arab, Pembelajaran al-Qur’an, Kemampuan Membaca, 

Kemampuan Menulis 

 قدمةامل
الدراسات اإلسالمية ارتباطًا وثيًقا ابللغة العربية ويرتبط ذلك ابإلرشادات ترتبط تعليم 

 .املستخدمة يف دراسة املواد اإلسالمية املستندة إىل القرآن والسنة اليت تستخدم فيها اللغة العربية
لغات إن اللغة العربية للمتعلمني غري العرب هي لغة أجنبية، لكن اللغة العربية هلا قيمة أكرب من ال

. األخرى، ألن مصدر الشريعة اإلسالمية هو من القرآن واحلديث الذي يستخدم اللغة العربية
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لذلك، ليس من احملرمات إذا مت تعليم اللغة العربية تستخدم يف املدارس اإلسالمي وأصبحت حىت 
 .أحد أشكال تطوير املناهج الرمسية يف مؤسسات التعليم اإلسالمي

أن اللغة العربية هي لغة ُتستخدم كمبدأ توجيهي يف جمال الدراسات بناءً ذلك، يتم توضيح 
اإلسالمية عموًما وحتديدًا يف جمال دراسة اللغة العربية نفسها على النحو املؤكد يف كلمة هللا 

َا "  (103اآلية  :16)سبحانه وتعاىل يف سورة النحل  ُْم يَ ُقوُلوَن ِإَّنه يُ َعلِ ُمُه َبَشٌر َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأَّنه
ِلَساُن الهِذي يُ ْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ ُمِبنٌي ". فإن آايت القرآن الكرمي اليت مت 

هي مبدأ  الكشف عنها للبشرية هي إرشادات إلزامية للتعلم، وكفاءة القراءة والكتابة  القرآن
نور ميني يقول أبن كفاءة القراءة  .مذكور يف آايت القرآناألساسي لفهم اللغة العربية كما هو 

  .(Nuryamin, 2015) الكفاءة املزدوجة ابأللفاظ القراْنية والكتابة  القرآن هى
أما تعلم اللغة العربية لتحقيق ولتحصل اكتساب املهارات اللغوية )مهارة االستماع والكالم 

وذلك أن القدرة على استخدام  .واحلركيةوالقرأة والكتابة( اليت تدعمها اجملاالت املعرفية والعاطفية 
ستشمل ( مهارة الكالم والكتابة)بشكل منتج ( مهارة االستماع والقراءة)اللغة االستقبالية 

واللغة العربية لغري انطقني هبا هي لغة أجنبية،  .(Yusuf, 2017)ابلتأكيد اجملاالت الثالثة
( القرآن واحلديث)لكنها قيمة أكرب مقارنة ابللغات األخرى، ألَّنا مصدر الشريعة اإلسالمية 

بية ليس من احملرمات إذا مت لذلك، إن اللغة العر  .(Hasyim, 2016) الذي يستخدم اللغة العربية
تدريسها يف املؤسسات التعليمية، بل أصبحت شكاًل من أشكال تطوير املناهج الرمسية يف 

 .(Albantani, 2015)املؤسسات التعليمية اإلسالمية. ألن املناهج هلا دور مهم يف العملية التعليمية
إن اللغة العربية هلا دورا ووظفة مهمة إذا مت تنظيمها من قبل جمموعة متنوعة من العلوم 
اإلسالمية بناءً على ما قد سبق ذكره، ميكن استخدام كفاءة القراءة القرآن وكتابته كمعيار لنجاح 

عام، بينما تريد الباحثة ملعرفة النتائج تعلم اللغة العربية اليت تعلم اللغة العربية للطالب بشكل 
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جيب أن يكون للطالب الذين يدخلون مؤسسات تعليمية  .ميتلكها طالب تسناوية بشكل خاص
 .لقبول الطالب اجلديدة إسالمية له معايري النتائج عن كفاؤة على أساس الدراسة اإلسالمية

يف حبثها أبن إرتباط كفاءة اللغة  (Lilis Yulianti, 2018) قالتإذا رأينا إىل الدراسات السابقة 
القراءة القرآن فيه قيمة ارتباط بني كفاءة اللغة العربية وهذه القدرة لطلبة بوجود  العربية بقدرة التعلم

عند  rtable مث التشاور مع القيمة  ٠،٥٨٦ rxy = قيمة االرتباط من خالل قراءة القرآن ل 
أكرب من  rxy ، اتضح أن قيمة(0،٥61)٪ 1ومستوى األمهية ( 0،444)٪ ٥مستوى داللة 

 .٠،٥61 <٠،٥٨٦> 444،٠) rtableالقيمة
تتأثر نتائج تعلم الطالب احملس نة ابلقدرة على قراءة القرآن يف حبثه  (Suherman, 2017) قام

  .٪29.9تساوي  حبثهتتأثر بقية نتائج تعلم الطالب بعوامل غري ملحوظة يف  .٪70.1بنسبة 
عالقة بني قدرة قراءة القرآن ومهارات كتابة احلروف العربية يف  يف حبثها أن (Aquami, 2017) قال

 عالقة متوازنةفيه  ابليمبانج ابملدرسة 8مواضيع القرآن الكرمي يف احلديث النبوي الشريف ابالابنية 
 الكفاءة، نستنتج أن قدرة اللغة العربية هي الباحثونالدراسات اليت أجراها بناًء على  .بينهما
مستوى  منذ ،تحسني نتائج التحصيل العلمي وخاصة يف جمال التعليم الديين اإلسالميل ةالرئيسي

يف هذه  اجلوهريةفإن الفرق الذي يصبح نقطة  .مستوى التعليم العايل حىتالتعليم االبتدائي 
نظر خمتلفة، أن املفتاح الرئيسي لفهم اللغة العربية هو الدراسة هو أن الباحثني لديهم وجهات 

، بشكل احلروف اهلجائيةمن خالل التعرف أوال القدرة على قراءة وكتابة القرآن اجليد والصحيح، 
قراءة القرآن ال تعليمطوة ابخلاختاذ ف، اللغة العربيةفيما يتعلق ابلقراءة أو الكتابة  متصلمنفصل أو 

 .وكتابته
بكليمنتان الشرقي؟  املتوسطةسؤال البحث كيف كفاءة القراءة القرآن وكتابته لدي طلبة مسوى ف

 املتوسطةى وكيف تطبيق تعليم اللغة العربية بكفاءة القراءة القرآن وكتابته لدي طلبة مسو 
ملعرفة كفاءة القراءة القرآن وكتابته لدي طلبة مسوى  هو هدف البحثأبكليمنتان الشرقي؟. ف
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بكليمنتان الشرقي، وملعرفة تطبيق تعليم اللغة العربية بكفاءة القراءة القرآن وكتابته لدي  توسطةامل
 بكليمنتان الشرقي. املتوسطةطلبة مسوى 

 النظري اإلطار

اللغة هي واحدة من الوسطاء البشريني الذين ينقلون الرسائل أو األشياء اليت يتم فهمها 
 ,Rahardjo) قالحىت اللغة ال ميكن فصلها يف احلياة البشرية، ٌ  ،اكتابيً   وأمن قبل اآلخرين شفهًيا 

ن يف حياة املسلمني، حيث دور القرآ وكذلك .البشرية يف العاملاللغة اهلواء للتنفس  كأن  (2007
 ،يعمل القرآن كدليل للحياة اإلنسانية يف العامل لتوفري التوجيه بشأن حتقيق أهداف احلياة يف اآلخرة

(Zailani et al., 2014) القرآن أم  املعلومات واملعرفات، (Pimada, 2017)  إن اللغة العربية الىت تستخدم
ية وعلوم بل قد ولدت من القرآن علوم الدن ،يف القرآن الكرمي وليست لغة دين اإلسالم فحسب

مع أن كفاءة قراءة القرآن الكرمي وكتابته هلما عالقة . العلمية وعلوم اإلجتماعية وعلوم الثقافية
 ،وقدرة القراءة القرآن ،لذلك تبحثت الباحثة عن تعليم اللغة العربية يف املدرسة. وثيقة ابللغة العربية

 :كما اييل  وقدرة الكتابة القرآن

 املدرسةتعليم اللغة العربية يف 

سبق أن أن اللغة ذكر يف الاملسلمني، كما  ه كثرية و أغلبيتهإندونيسيا عدد سكان إن بلد
 ,Ahsanuddin, Ainin, & Asrori)حلياة للمسلم، مصادر االعربية هي املفتاح الرئيسي لفهم القرآن ك

جتعل وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا اللغة العربية من األولوايت يف املؤسسات حىت  (2019
نشطة التعلم اليت يقوم هبا املعلم على النحو األمثل إذا  لذلك .وخاصة التعليم اإلسالميالتعليمية 

تعلمون أنشطة تعلم اللغة العربية بشكل جيد، مواتية لتحقيق أهداف تعلم اللغة ت الطلبة تكان
 الطَلبة ديعد  لمؤسسة تعليم اللغة العربية هي نظام تعليم اللغة ف .(Nuraini & Firdawati, 2019) العربية

من لغوي هو أن التعليم الكل جوهر لألن  .اجملتمع من قبلستخدام مهاراهتم يف اللغة العربية اب
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 ,Tajuddin, Kamal, Jakarta) استخدام اللغة وفًقا ملتطلبات اجملتمعسيستفد اللغة العربية  يتعلم الذى

& Gadung, 2019). 

لوزير النظام سياسة احلكومة فيما يتعلق بدروس اللغة العربية، من حيث أما من انحية ال
ومعايري  املتخرجنيبشأن معايري كفاءة  2018لعام  2رقم يف جمهورية إندونيسيا للداينة ال

لنا عن توفر  إىل ذلك النظامبناًء  ،حمتوايت التعليم الديين اإلسالمي واللغة العربية يف املدارس
نتائج التعلم املرغوبة يف ب سبامناهذا  (Tajuddin, 2017)قال  .تعلم اللغة العربية يف املدارس ضرورية

ساسية تشمل املهارات اللغوية وفًقا األلغوية الكفاءات اللديهم  الطَلبة إنتعلم اللغة العربية، 
تبط درس اللغة العربية ارتباطًا وثيًقا ابلدروس اإلسالمية األخرى، فري . ملستوى التعليم املستمر

نتائج تعليمية لنيل أن يُطلب من املعلم عدم تقسيم العلوم يف وقت مبكر،  ذلك األمر انبجب
وابلتايل واحدة من الكفاءات يف اجملال العلمي  فاستنتج من هذه العبارة إن ،لدى الطَلبة جيدة

 . امتكاملة بدقة بعضها بعض

 مفهوم القراءة 

، وهي تعين فهم اإلندونيسياملستخدمة يف القاموس هي الكلمة األساسية " قراءة"الكلمة 
 بسوكي) قال .غالًبا ما توجد مع كلمة القراءة" القراءة"الغرض من كل حمتوى أو حمتواه، لكن كلمة 

القراءة هي عملية هتدف إىل املعلومات من النص واملعرفة اليت ميتلكها القارئ هلا ( 20: 201٥
 ،جزءين مها العملية والنتائج ل إىلتشتمالقراءة من كلمة تفسري . دور رئيسي يف تشكيل املعىن

عمليات التفكري، والعمليات الالعمليات البصرية، و القراءة هى العملية مبعىن أن القراءة حتتاج إىل 
عملية أما معىن النتائج القراءة هى . النفسية، والعمليات وراء املعرفية، والعمليات التكنولوجية

 . بوالكات القارئالتواصل بني أفكار ومشاعر 
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احلروف و احلركات و القراءة عملية عضوية نفسية عقلية، يتم  فيها ترمجة الرموز املكتوبة )
( إىل معان مقروءة )مصونة /صامتة( مفهومة، يتضح أثر إدراك  ها عند القارئ يف التفاعل الضوابط

على  يقصد ابلقراءة فيما مضى القدرة على التعر ف (.8٥: 1998انيف ) مع ما يقرأ و توظيفه
الرموز املكتوبة والنطق هبا. مث  تبد ل هذا املفهوم، حيث أصبحت القراءة تعين قراءة املادة املكتوبة 
وفهمها. ويف النهاية صارت تعين: القدرة على حل  الرموز، وفهمها، والتفاعل معها واستثمار ما 

ته، عن طريق ترمجة اخلربات يُقرأ يف مواجهة املشكالت ال يت مير  هبا القارئ، واالنتفاع به يف حيا
  .(47: 2002 وليد) القرائية إىل سلوك يتمث له القارئ

 استنادا مما قد سبق ذكره إن القراءة من خالل تعليم القرآن الكرمي تدل إىل طريقة
(Muhammad, 2018) أما القراءة من خالل تعليم اللغة العربية  ،الىت تستخدمها املعلم عند تعليمه

 ،الىت تتكون من مهارة االستماع( 113: 2000علي ) هى إحدى من نوع املهارات اللغوية
 ومهارة الكتابة ولكل مهارة تتعلق بعضها بعضا يف التعليم. ،ومهارة الكالم ،ومهارة القراءة

 الكتابةمفهوم 

اجلمع والشد والتنظيم، كما تعين: اإلتقان على احلرية، فالرجل يكاتب  هى لغتاالكتابة معىن 
أما اصطالحا  عبده على مال يؤد ية منجما، أي  يتفق معه على حريته مقابل مبلغ من املال.

جبمع هذه الدالالت املتنوعة: فالشد واجلمع والتنظيم أمر ضروري للكتابة، ألن الكتابة التقوم 
إال على الصياغة احملكمة، ومعىن احلرية يتمثل يف رغبة اإلنسا القائمة يف نفسه لتحرير األفكار، 

توبة ملزمة واألحاسيس، واملشاعر احملبوسة داخل نفسه، ومعىن اإللزام يتمثل يف أن الكلمة املك
إن الكتابة من خالل  .(1٥6: 1992 فراد) لصاحبها، وتعترب شاهدا ودليال يقضى به عليه

 تعليم العربية هى نوع مهارة اللغوية اآلخري يف ترتيبها.
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احلروف العربية اليت تشبه  أما بداية تعليم الكتابة عن كتابة حروف اهلجائية من تعريف
. (Usman, 2018) اإلندونيسيةات العربية الىت تشبها الكلمات مث من الكلم ،احلروف اإلندونيسية

لغري انطقني االتصال أبي لغة، خاصة  ليبدأتعترب الكتابة واحدة من املهارات األساسية الالزمة ف
قدرة الكتابة ابللغة العربية هلا اختالفات وحتدايت خمتلفة إن  .(Hosseini, Chalak, & Biria, 2019)هبا 

 ،Wahab) .عن اللغات األخرى، وذلك ألن احلروف اهلجائية ميكن أن تكون متصلة أو غري متصلة
، ألن م اللغة العربيةيتعلبقدرة كتابة القرآن الكرمي ترتبط بعالقة وثيقة  فاستنتج مما سبق (.2012

، كتابة اللغة العربية تستخدم احلروف اهلجائية كأساس لكتابة الكلمات واجلمل املستخدمة
 .عايري يف تنفيذ عملية تعلم اللغة العربيةوكذلك مل

، ألن الطَلبة سيفهم املعلومات واملعرفات الكثري يف عملية التعلم دواماقدرة القراءة والكتابة تتبع 
الىت يف شكل مالحظات الدرس كنموذج ملخص  ابلكتابة اهتتم بعد ذلك إعادت مث، ابلقراءة

فلسهولة تعليم اللغة العربية لغري انطقني هبا خاصة . تستخدمها الطَلبة عند التعليم الذايت بنفسها
لسرعة فهم عند قراءة القرآن وكتابته هو احلل الصحيح القدرة الطَلبة بإن تزويد يف إندونيسيا 

 .تعليم اللغة العربية
 البحث منهجية

حصل فتالبحث امليداين،  مبدخال البحث الكيفي وبنوع الباحثة يف إعداد حبثها قامت
ومصادر البحث هو بعض املدرسني بناًء على ما موجود يف هذا اجملال،  البحث بياانت ةالباحث

 20عددها قدر ) واملدرسات اللغة العربية مبدرسة املتوسطة اإلسلمية يف جزيرة كليمانتان الشرقى
فتستخدم  .يف السنة2019من مارس إىل مايو  مت إجراء البحث ملدة ثالثة أشهرو  ،(مدرسة

فقامت  ،البحث التمهيدي يفللحصول على املعلومات مسبًقا  الباحثة أدوات حبثها املقابلة
مديري املدارس، ونواب مديري املدارس يف جمال املناهج الدراسية،  الباحثة حنوى املقابلة من قبل

 مؤشرو  .سات التعليميةيف املؤس الطَلبةأولياء أمور مث ، الطَلبةومدرسي دراسة اللغة العربية، وبعض 
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توافر األنشطة و  توافر املعلمني وفقا جملال الدراسة،و  توفر املرافق والبنية التحتية، القابلة هى
 .قدرة القراءة القرآن وكتابته لدى الطَلبة الالمنهجية،

االستبانة تتكون من قدرة القرأة القرآن وقدرة كتابته مث  نتائج التعليم اللغة العربية  مؤشرأما 
مخسة عشر عنصرًا من  ةقدم الباحثت، ا إىل املؤشرات الثالثة املذكورةاستنادً . من خالل قدرتني

 تساعد على اإلجابة مشكلةل، هبدف مجع البياانت على املشاركني ة اليت سيتم طرحهااألسئل
وهو على ( 16: 1992مايلز وهوبرمان )أما ابلنسبة ملخطط التحليل التفاعلي يف رأي . البحث

 :النحو التايل

 

 

 

 

 

 .حتليل الوصفي كأسلوب لتحليل البياانت املستخدمة لتنفيذ هذا البحث الباحثةستخدم لذلك ت
مع بياانت البحث جبمعلومات  من خاللتحليلها ل الباحثةتستند بياانت البحث اليت يتعني 

 .مما سبق ذكرهاملستخدمة 
 البحث نتائج

 تعليم اللغة العربية من خالل قدرة القرأة القرآن وكتابته

مهارة إن ترتيب تعليم اللغة ابستخدام املهارات اللغوية، فتعلمها أول مرة مبهارة االستماع ومث 
القراءة ومهارة الكالم ويف النهاية تعلمها مبهارة الكتابة، بينما يف تعليم القرآن قام به حنوى تعليم 
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كالمها أمران مهمان جيب تعلمهما، خاصة ابلنسبة .  بقدرة القراءة مث كتابة احلروف اهلجائية
عالقة بني القرآن الكرمي واللغة العربية وما  (Al-Kadi & Madini, 2019). للمسلمني اإلندونيسيني

معىن ذلك، من املهم يف تطوير اللغة العربية والفقه  .يرتبط هبا هلا أمهية كبرية يف فهم القرآن الكرمي
ولكن إذا رأينا إىل تقدم العلوم . القانوين وتوضيح العالقة بني القرآن املطلق ونسبية اللغة العربية

اآلن، خاصة يف استخدام اللغة كأدوات العلمية، فكشفت التارخيية اليت تذكر يف العامل ويف العصر 
 .نتائج املعرفة تنبع من اللغة العربية واليت تؤكدها كلمة هللا يف القرآن

وأراد الشباب املسلم يف الدول غري العربية، ولألسباب ذاهتا، تعميق فهمهم للدين من 
، هذا أمر (Alhirtani, 2019) لتفصيل للوصول إىل هدفهمخالل الذهاب إىل دراسة اللغة العربية اب

مفهوم، ألن اللغة العربية هي عنصر أساسي يف ممارسة اإلسالم وعندما يقرتن ذلك ابملعايري 
فإن تعليم اللغة  (Selim, 2019) العرقية، يكون االنتماء إىل اللغة العربية قواًي من الناحية النظرية

العربية اجملهز بقدرة الطَلبة على قراءة وكتابة القرآن يوفر تلقائًيا رأاًي أبن نتائج تعليم اللغة العربية 
 .ستكون ذات جودة إذا كانت لديهم هاتني قدرتني

املتوسطة بكليمانتان  يف مدرسة تعليم اللغة العربية من خالل قدرة القرأة القرآن وكتابته
 الشرقى

هى بعض من جزيرة كبرية يف اإلندونيسيا تتكون فيها عشر  إن جزيرة كليمانتان الشرقى 
وهبذا العوامل نشأت احلكومة  2013يف السنة  3.300.٥17منطقة وعدد جمموعة السكان 

ومن . نطقتهوخاضة ملدرسة اإلسالمية أقلها واحدة لكل م ،املؤسسات التعليمية يف هذه جزيرة
هذا البحث قامت الباحثة ملعرفية كيف تعليم اللغة العربية من خالل قدرة القرأة القرآن وكتابته 

قدرة كما شرح يف السابق إن تعليم اللغة العربية تعتمد على   .يف مدرسة املتوسطةلدى الطَلبة 
 .لدى الطَلبة القرأة القرآن وكتابته
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من  املرافق والبنية التحتيةفمنها مؤشر األول عن توفر  التمهيديقامت الباحثة للبحث  
 12من  ٪60جبزيرة كليمنتان الشرقي فحصل املعاير مبقدر جيد على النتيجة  مدرسة 20

من  ٪1٥تناولت املعاير  مدارس مث ٥من عدد  ٪2٥ وبعضها ممتاز على حسب املعاير ،مدرسة
 املرافق والبنية التحتيةكثر املدرسة هلا فاستنتاج منها أ .مداس فحصل مبدى الدرجة مقبول 3

اجلودة اجليد سيدعم إىل ترقية  املرافق والبنية التحتيةاجليد الستخامها عند عملية التعليم ألن 
 .مؤسسة تعليميةلدى  والكمية

ا مبهنته حىت حمرتفمبعىن ينبغى ملعلم أن يكون  توافر املعلمني وفقا جملال الدراسةمؤشر الثاين ل
تناولت الباحثة موقع املعلم من خالل مالحظتها . الطَلبة بروح املعلم اجليد كأنه يرىب أوالدهتعل م 
من  قدر جيداملالحظة مبعاير على حسب امل ٪٥٥. مدرسة يف جزيرة كليمانتان الشرقي 20من 
على حسب  ٪10مث  ،مدارس 7من خالل ممتاز وهي  ٪3٥وحصلت النتيجة  ،مدرسة 11

وجد املعلم اليعرف واليفهم جيدا عن  إذامما قد سبق . من مدرستني يف هذه جزيرة املعاير مقبول
وظيفة املعلم فسيكون عماله ألجل أعداء الواجبات يف املدرسة مثل، يعلم املعلم الطَلبة إبعطاعى 

إىل التمرميات الكثرية، مث تنتجها بنتيجة غري مناسبة لكفاءة الطَلبة، ويعلم الطَلبة بغري اإلهتمام 
ولكن املعلم الذى يعلم الطَلبة حبضور روح املعلم . أحوال الطَلبة، حىت اليهتم بتحقيق التعليم

 .فسينجح حتقيق التعليم يف املدرسة

. مدرسة يف جزيرة كليمانتان الشرقي 20من  توافر األنشطة الالمنهجيةومؤشر الثالث عن 
يف جزيرة املؤسسة  أكثر ، مما يدل على أنامليداين ال تزال أقل من متوسط القيمةأن نتائجها يف 

بعد ساعات التعلم احملددة سلًفا،  توافر األنشطة الالمنهجيةلال تزال ضئيلة  كليمانتان الشرقي
مبعدل حتقيق املعاير  واجليدة مدارس 8من  ٪ للفئات املتوسطة40يُرى بوضوح معدل حتقيق 

أما مؤشر الرابع عن قدرة القراءة  .مدارس 4من  ٪20وأدىن مبعدل التحقيق ،مدارس 8من  40٪
نتيجتها عترب ت. مدرسة املتوسطة جبزيرة كليمانتان الشرقي 20القرآن وكتابته لدى الطَلبة يف 
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٪ للفئة املتوسطة، مث بناءً على هذا االستطالع 60منخفًضا جًدا يف نسبة التحصيل العالية البالغة 
مدرسة  20جلميع الطَلبة يف اءة وكتابة القرآن ستكون مالحظة مهمة لتحسني القدرة على قر 

  .املتوسطة جبزيرة كليمانتان الشرقي

ابالستنانة وهى قدرة القرأة القرآن جبمع البياانت لتقليل البياانت  ةالباحث تقاموبعد ذلك 
ألن قدرة القرأة القرآن أمر  ،وقدرة كتابته لدى الطلبة هى شيئ مهم السيما ملستوى املتوسطة

 ,Muhsin)مكتوب يف بداية الوحي إىل رسول هللا لذلك تعليم القرآن يبدأ بتعليم القراءة القرآن 

حبقائق املوقع أكثر  وهذه العبارة تناسب (Poetri & Bahruddin, 2019)مث تعليم عن كتابتها  (2019
أساس الكفاءات  اآلراء ملعلم اللغة العربية يعىن إن قدرة القرأة القرآن وقدرة كتابته لدى الطلبة هى

وخاصة من خالل تعليم اللغة األساسية لعملية التعلم يف جمال الدراسات اإلسالمية بشكل عام، 
 فبتأكيد على أَّنا مل تعرف جيداقراءة القرآن وكتابته القدرة  الطَلبةذا مل يكن لدى إ، العربية

 .ابخلطاابت اهلجائية اليت أصبحت أساسي يف تعلم اللغة العربية

لدى برانمج خاص لتعليم قراءة وكتابة القرآن يعقد يجب أن مما تنولت الباحثة ف ابلنسبة
هذه اخلطوة هي البداية  ،اللغة العربية قامت هبا بتعليماملؤسسات التعليمية اليت  كل من  الطَلبة

حىت يعقد  .وفًقا ألهداف التعلم املخطط هلا والطلبةلتسهيل حتقيق األهداف التعليمية للمعلمني 
(Setiawan, 2019)  اإلسالمية برانمج تعليم القرآن من قبل التعليمية  املؤسسات التعليميةبعض من

برانمج تعليم القرآن متنوعة إما من خالل الطريقة املستخدمة أواألسالب  ،اليوم TPA يسمى 
 .القرآن وكتابتهيعين كفاءة إلتقان قدرة القرأة مما يؤدي إىل اهلدف الرئيسي أواإلسرتاجتيات 

أما تعليم اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة يسمى مبرحلة التعليم املتوسطة من انحية اللغة 
وهلذه مرحلة ينبغى لكل الطَلبة أن تعرف وتفهم جيدا عن حروف اهلجائية ألن تعليم  ،العربية

من  اختصارا .اللغة العربية يف مستوى املتوسطة أوسع من جمردة معرفة احلروف اهلجائية
م اللغة العربية لن ينفصل عن نتائج التعلم اليت تشمل املهارات يإن تعل (Rohman, 2014)ذلك،
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مهارة االستماع مهارة القراءة مهارة  م اللغة العربية وهييعملية تعلكاألساس الرئيسى لاألربع  
كفاءهتا   الطَلبة تإذا كان تعليمهاتعلم اللغة العربية أسهل يف  إن ،يف الواقع. الكالم ومهارة الكتابة

منخفضة،  الكفاءة الطَلبة ذات قيمةبل ابلعكس  فتكون قراءة القرآن وكتابته، اللقدرة جيد 
ومع ذلك، فإن  .قراءة القرآن وكتابتهالقدرة بقيمة  م اللغة العربية لن تكون خمتلفة كثريًاينتائج تعلف

 تنفيذه قراءة القرآن وكتابته ليس ابألمر السهل ألنه يفالم اللغة العربية من خالل قدرة يتنفيذ تعل
 .العوامل املثبطةهناك 

يف مدرسة  تعليم اللغة العربية من خالل قدرة القرأة القرآن وكتابتهعوامل املثبطة يف 
  املتوسطة بكليمانتان الشرقى

تعليم اللغة العربية من خالل قدرة القرأة القرآن وكتابته يف مدرسة ذكر يف السابق إن 
أوال . ليس من األمر السهل ألن فيها عوامل املثبطة حني تنفيذها املتوسطة بكليمانتان الشرقى

أقل من املستوى القياسي أو مؤشرات يف مدرسة املتوسطة   وكتابته لدى الطَلبة القراءة القرآن قدرة
الىت استخدم  احلروف اهلجائية ملعرفة عن تعليم  الطَلبةتباطؤ وسباب من هذا األمر هو اإلجناز، 

حىت  ،وكتابتهالقراءة القرآن تعليم قدرة حول إحلاح  قلة معرفة أولياء األمور مث، بيةيف اللغة العر 
ألداء اللغة الرئيسية  أما يف احلقيقة اللغة العربية هى. إتقان اللغة العربيةتبطؤ لتعليم الديين و أتثر 

 .العبادة اليومية جلميج املسلمني

وكان أولياء الطَلبة  ،القرآن وتعليم اللغة العربية اثنيا كان الوقت احملدد من قبل املدرسة لتعليم
وليس هناك  الوقت الدراسى من املدرسةخارج  اليهتمون كثريا عن تعليم القرآن واللغة العربية

كل األشياء ستلتزم بشخص إذا كانت متكررة ومدربة  كما عرفنا  .املدرسة من تعليمهتكرار ملا مت 
القراءة إلتقان اللغة العربية ابستفاد إىل  التكرار واملمارسةاللغة العرببية حتتاج إىل ، وكذلك دائما

 .كل يوم  وكتابته القرآن
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تقييم الكفاءة العالية بناًء على حتصيل املناهج اليت حددهتا احلكومة مبا يتماشى مع اثلثا 
يفي القراءة القرآن وكتابته الدرة ق أكثر الطَلبةتفيد أنه ال يزال التعليمى و احلقائق يف هذا اجملال 

بسبب السياسة املوضوعة حديثًا بشأن قبول الطالب بناًء على تقسيم  .عايري التقييمدود املحب
إن العوامل احلامسة اليت جيب إكماهلا من ابلنسبة مما يف السابق  .املناطق أو جمال البيئة املدرسية
م يلتخفيف من املشاكل املتعلقة بنتائج تعلا كتحليلم اللغة العربية  يخالل تنفيذ عدة خطوات لتعل

 .من خالل قدرة القراءة القرآن وكتابتهاللغة العربية 

يف مدرسة املتوسطة  تعليم اللغة العربية من خالل قدرة القرأة القرآن وكتابتهخطوات 
 بكليمانتان الشرقى

اليت ميكن تنفيذها ابته خطوات تعليم اللغة العربية من خالل قدرة القرأة القرآن وكتأما 
 :تشتمل على األمور التاىل ؤشراتمبم املرغوب حبيث النتائج املتوقعة يلتنفيذ التعل

  ،إدارة جمموعات الدراسة بناًء على نتائج اختبار القراءة والكتابة للقرآن .1
تدريب الطَلبة عن قدرة القراءة القرآن وكتابة ملن الذى قدرته اليتوفق ابملعاير التقييم  .2

 ،التعليمى
تلك قامة إلقراءة القرآن وكتابته  لتعليم التعليمي كربانمج املنتظم أنشطة إضافية تعقد .3

 ،أو خارج الفصل الدراسي أنشطة خارج ساعات الدراسة
اليت ميكن تطبيقها يف احلياة اليومية ابستخدام اللغة العربية العربية تقدمي املصطلحات  .4

حول الدروس اليت  الطلبةتابته لتحسني ذكرايت كما مت تدريسها يف قراءة القرآن وك
 ،تعلموها

 م القراءة القرآنيم اللغة العربية أو تعليعند تنفيذ تعل للطلبةإعطاء احلافز والتقدير  .٥
 ،وكتابته
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تكرار ما مت احلصول بتعاون بني املعلم وأولياء األمور الطَلبة لدعم األنشطة التعليم،  .6
ساهل حىت يصبح وخاصة لدرس قراءة القرآن وكتابته عليه يف املدرسة بشكل عام، 

 .لفهم اللغة العربيةتعلم و ل
تقليل املشاكل تعليم اللغة العربية من خالل قدرة القرأة ساستنادا من خالل التحليل املتقدمة 

حىت تسهل املعلم لعملية تعليم اللغة العربية  ،القرآن وكتابته يف مدرسة املتوسطة بكليمانتان الشرقى
 .لدى الطَلبة يف مدرسة املتوسطة

 اخلالصة
كاليمانتان   جزيرة يف لدى الطَلبة يف مدرسة املتوسطة القدرة إن قدرة القراة القرآن وكتابته 

أولياء هذا األمر بسباب عدم اإلهتمام فيه أى غري مهم ألكثر الشرقية ال تزال منخفضة للغاية، و 
نتائج التحصيل و  .مي، خاصة يف جمال التعلم الديينيعلتأتثر على نتائج التحصيل ال حىتاألمور 

نتائج من اللغة العربية ترتبط قوي بقدرتني ألن إذا إحدى منهما خاضعا فستقليل  مييعلتال
المي أن ولذلك ينبغي جلميع املعلم درس اإلس .من حنية تعليم اللغة العربية مييعلتالتحصيل ال

يعطئ املعلومات واملعارف عن تعليم اللغة العربية حنوى احلروف اهلجائية يف بداية عملية التعليم 
حىت أصبحت الطلبة تتقن قدرة القراءة القرآن وكتابته نفسها لسهولة ولسرعة عملية تعليم اللغة 

 .العربية يف مدرسة املتوسطة
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