
 الباب األول 

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

وأفراد مجتمع , اللغة نظام من االتصال الصوتى ويتّم من خالل أعضاء النطق والسمع

, وتستخدم هذه اللغة بن معّين يستعملون رموزا صوتية لتواصل وتفاهم مع بعضهم
ً
ظام بعضا

 (.1981:2بولينجرمعيٍن )

اللغة أيضا تجسيد لسلوك اإلنسان سواء كان شفويا أو مكتوبا. بشكل عام أن اللغة أداة 

للتواصل. " اللغة هي آداة الرئيسية للتعبير عن املشاعر واألفكار " )إنده و عبد الرحمان: 

 1ع بعضهم بعضا,فى حياتهم اإلجتماعية.(. احتاج الناس اللغة لتواصل م2008:46

وظائف اللغة في حياة األفراد و املجتمعات ال يجهلها أحد , فاللغة وسيلة التصال الفرد 

ه التعبير عن آالمه و آمالبغيره, وعن طريق  هذا االتصال يدرك حاجته, كما أنها وسيلته في 

 كثيرة محددة لال نتفاع بأوقات الفراغ, وذلك عن طريق 
ً
وعواطفه, واللغة تيهئ للفرد فرصا

القراءة وزيادة الفهم للمجتمع, كما أنها أداة الفرد حين يحاول إقناع غيره في مجاالت املناقشة 

 2واملناظرة.

 بالذخيبمساعدة لغة، فإن الطفل ينمو من الكائنات البيول
ً
رة وجية يصبح إنسانا مكتسبا

اللغوّية,لكى يكون قادرا على توجيه وتعبير عن األفكار واملشاعر باستعمال األصوات والرموز 
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املناسب بمواقف التى تستخدم فيها اللغة. بالنظر موقفها، فإّن اللغة شيئا مهّما يقوم به 

 3.ضااملجتمع الدولى بتعلم وتطبيقها فى التواصل مع بعضهم بع

اللغة العربية كلغة املسلمين تحتل موقعا هاما، خاصة في إندونيسيا و هذا ليس بسبب 

أغلب السكان اإلندونيسيين من املسلمين الذين يستخدمون اللغة العربية في عبادة، خطبة 

الجمعة، ذكرهللا وغيرهم. واستخدم بعض املدارس اللغة العربية فى تدريس وتعلم العلوم 

و في اندونيسيا هناك العديد من مجموعات من املؤسسات جميع أنحاء العالم. اإلسالمية فى

األكاديمية أو التعليمية التي تجعل اللغة العربية كلغة التواصل فى حياتهم اليومية و في أنشطة 

 التعلم أو خارج أنشطة التعلم.

بية لغة غة العر إن القرآن الكريم بلغته النيرة هي سند العربية الفصحى وناصرها, وإن الل

, فأثار عقول املسلمين في تحريقه 
ّ
مرنة متطورة تساير العصر, فكان اإلسالم مند نشأته متطورا

 4لدعوة.

بالنظر أهمية اللغة العربية في العالم الدولي وفي إندونيسيا، فاستيعاب خصائص اللغة 

دريس ربية لتسهيل تالعربية هو الش يء مهّم يقوم به املجتمع الدولى وخاصة ملدرس اللغة الع

 سير سيراي تعليم اللغة العربية باعتبارها جوهر العملية التعليمية ال فعالّية اللغة العربية.

مون الذى يكون احد من  بشكل صحيح.
ّ
ر على يركزون بشكل أكب املساهمين الرئيسيينهم, معل

 . صعوبة في خلق بيئة تعليمية االبتكار واملرحوهذه يكون الكتب املدرسية 
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ليست كل طرق التدريس تالئم بالطالب والبيئات واألهداف املنشودة من العملية 

وهذه الحالة تكون إحدى املعوقات فى تعليم اللغة العربية " لذالك على املدرس أن  التعليمّية,

يختار الطريقة املالئمة باملوقف التعليمى". ألّن الطريقة هي الوسيلة أو األسلوب الذي 

 
ّ
 5م لتقوم مواد الدراسية في تحقيق األهداف.يستخدمه املعل

الذي يقوم به معلم اللغة العربية فى تحقيقها, وهو  تعليم اللغة العربيةفإن أهداف 

 أن يستوعب الدراس عن أربع املهارات اللغوية, ونوجزها فيما يلى:

 مهارة اإلستماع أو السماع  .1

إن االستماع وسيلة التي تتصل بها اإلنسان في مراحل حياته األولى باألخرين, وهذه 

 عناصر  بسيطة و سهولة من خالل مهارة االستماع:

 قدرة قراءة من الحروف واملقاطع العربية وممارستها فى الكالم (أ

ة لفهم املعنى اإلجمالي من الكلمات والجمل والعبارات العربية في سياق الكالم ومحاو  (ب

 فهمها

 تفسير الكالم والتفاعل معه العربية ومحاولة فهمها  (ت

 تحليل الكالم ونقده   (ث

 6ربط املضمون املقبول بالخبرات الشخصية  (ج

 مهارة الكالم/ مهارة املحادثة .2
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يعتبر الكالم مهارة ثانية من املهارات األساسية في اللغة العربية وهي وسيلة لالتصال مع 

 كالم يتمكن الطلبة من:األخرين. من خالل مهارة ال

 الحديث ال يلغي أو يهمل املعلومات. (أ

 إجراء الحوار مع إخوانهم بنطق صحيح. (ب

استخدام الكلمات التي استعمالها بعيد من األخطاء وصحيحا في النحوى  (ت

 والصرف.

 7حاول اإلنسان  أن يتكلم باللغة العربية فصيحا و طالقة. (ث

 مهارة القراءة .3

ة بسيطة كما انها ليست أداة مدرسية ضيقة. إنها أساس إن القراءة ليست مهارة آلي

 عملية ذهنية تأملية.

قراءة مختلفة املواد املقروءة مع فهم معاني املفردات والجمل والعبارة  (أ

 والفقرات

 االطالع على املعاجم عندما ال تعرف معنى الكلمات (ب

 القراءة بالنظر اوال دون صوت أو همس أو تحريك الشفاه. (ت

تتم بصوت أو همس أو تحريك الشفاه وتتحول الكلمات املكتوبة إلى معان في  (ث

 ذهن القارئ.

 

 مهارة الكتابة .4

                                                           
7 Ibid.,151 



الكتابة تتناول جانبا كبيرا من حياتنا, بل هي تتناول الحياة  اإلنسانية في جميع جوانبها 

 املادية واملعنوية.

 استعمال الكلمات التى غالبا تتحدث لكي تفهم املقروئة (أ

 عنى الكلمات في كتابةوضوح م (ب

 ينبغي علينا لنستخدم نحو وصرف صحيحا.  (ت

وترتبط هذه املهارات األربع ببعضها البعض بدرجة مختلفة, لذالك وخالصة القول 

ة.
ّ
 8على املدرس أن يستوعب تلك املهارات بالدق

سة ر أداة الدراسة والوسيلة األساسية في تعلم اللغة العربية هي مهارة القراءة. ومهمة املد

االبتدائية أصال هي تنمية القدرة القرائية لدى التالميذ, وإذا أخفقت املدرسة االبتدائية في 

هذه املهمة, فقد أخفقت إخفاقا ذريعا في أهم هدف من أهدافها. ولذالك ينادي التربويون 

عود الى ي دائما: القراءة, ألن كثيرا من املشكالت الدراسية لتالميذ املرحلة االبتدائية وما بعدها

. من املعلومات املذكور اعاله, الباحثة تستعرض ما قد حدث في الواقع  9الضعف في القراءة. 

 تناسب وقفا مثل ما في النظري. هل هناك الفجوة بين النظري والتطبيقي؟

في مدرسة اإلبتدائية  2017أغسطس  14من خالل املالحظات التي تقوم بها الباحثة في 

انوم رينجين, أدركت الباحثة بأّن مدرسة اإلبتدائية محّمدية بويواللي رينجينانوم محّمدية

هي إحدى من املدارس التي تركز علي تعلم اللغة العربية, لذالك, يتم تدريس اللغة  بويواللي
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بوجود تعليم اللغة العربية، يمكن املدرسة أن تبني العربية في هذه املدرسة من صف الثالث. 

ما رسين مند صغاربيئة دينيية لدى املد
ّ
، وليس فقط في تدريس الدين اإلسالمي / العقيدة, وإن

 فى تدريس اللغة العربية أيضا.

وكذالك توجد بعض  كما ذكرنا السابق, لكل طريقة التدريس مزايا وأوجه قصور,

املعوقات فى عملية التعليمية فى هذه املدرسة, ومنها : بعض الطالب فى الصف الرابع, يواجهون 

م اللغة العربية, وهذا بسبب عدم قدرة الطالب فى قراءة أحرف اللغة العربية صعوب
ّ
ة فى تعل

 بالطالقة.

و باإلضافة إلى ذلك، بعض آباء وأّمهات هؤالء الطالب من األّميين ال يقدرون على قراءة 

 بو كتابة, وهذا يسّبب على نقصان االهتمام من اآلباء ألطفالهم بناًء على هذه املشكلة, يصع

م اللغة العربية 
ّ
م. لذلك تعل

ّ
ذى يقّدمه املعل

ّ
م اللغة العربية وفى اكتساب املواد ال

ّ
الطالب فى تعل

م اللغة العربية كما يرجي املدرس.
ّ
ط معل

ّ
 ال يسير كما خط

ذه الفعالة تعني طريقة البرقي, وهبوجود هذه املشاكل، حاولت الباحثة بتنفيذ الطريقة 

م 
ّ
الطريقة مناسبة لتعليم مهارة القراءة ألّن املاّدة موجزة, يجعل الطالب غير مشبعين لتعل

 القراءة والكتابة بالحروف العربية وخاصة للمبتدئين.

بناء على خلفية البحث املذكورة أعاله، جاء موضوع هذه األطروحة هذا العنوان واضعي 

تطبيق طريقة البرقي لحّل مشاكل مهارة القراءة )دراسة تجريبية  البحوث يعني "إلى إحداث 



لطالب الصف الرابع بمدرسة اإلبتدائية محّمدية رينجينانوم بويواللي في السنة الدراسية 

2017-2018 )"10 

 املشاكل تحديد .ب

 على خلفية البحث املذكورة ، هناك تّتخذ مشكلة البحث فى اإلجابة على
ً
ساؤالت الت استنادا

 التالية: 

ما هي حصيلة طريقة الحالية التى تستخدم في تعليم مهارة القراءة لدى تالميذ صف  .1

 2018-2017الرابع بمدرسة اإلبتدائّية محّمدية رينجينانوم بويواللي السنة الدراسية 

 ؟

ما هي حصيلة طريقة البرقي التى تستخدم فى تعليم مهارة القراءة لدى تالميذ صف  .2

 2018-2017ع مدرسة اإلبتدائية محّمدية رينجينانوم بويواللي السنة الدراسية الراب

 ؟

مهارة القراءة لدى تالميذ صف الرابع هل تطبيق طريقة البرقي فّعالة لحّل مشاكل   .3

 ؟ 2018-2017بمدرسة اإلبتدائّية محّمدية رينجينانوم بويواللي السنة الدراسية 

 أهداف البحث .ج

 أهداف البحث فيما يلي:أما 

ملعرفة حصيلة طريقة الحالية التى تستخدم في تعليم مهارة القراءة لدى تالميذ صف  .1

-2017الرابع بمدرسة اإلبتدائّية محّمدية رينجينانوم بويواللي السنة الدراسية 

2018. 
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ملعرفة حصيلة طريقة البرقي التى تستخدم فى تعليم مهارة القراءة لدى تالميذ صف  .2

 .2018-2017ابع مدرسة اإلبتدائية محّمدية رينجينانوم بويواللي السنة الدراسية الر 

مهارة القراءة لدى تالميذ صف الرابع فّعالة طريقة البرقي لحّل مشاكل ملعرفة  .3

 .2018-2017بمدرسة اإلبتدائّية محّمدية رينجينانوم بويواللي السنة الدراسية 

 فوائد البحث  .د

من هذا البحث أن يعطي الفوائد نظرية كانت أو تطبيقية, فوائد هذا البحث يرجى 

 فيما يلي:

 فوائد النظرية. .1

يرجى من هذا البحث أن يزيد املعارف عن طرق تعليم اللغة العربية املتنّوعة وموادها 

 وخصائص الطالب من مختلف الخلفيات.

 فوائد التطبيقّية.  .2

 
ً
كمدخالت للمعلمين في مدرسة اإلبتدائية محّمدية  يرجى من هذا البحث أن يكون مفيدا

رينجينانوم في استخدام الطريقة لتعليم اللغة العربية،و يمكن استخدامها لتطوير فعالية 

 التعلم باللغة العربية في املستقبل، ويكون أساس للطالب في تعلم اللغة العربية.

 

 

 



 حدود البحث .ه

حث، إذا لم يعلمهما لم يسير البحث داخل كل دورة يجب مسح املكان والوقت للب

, وونوسيجورو بويواللي,  01 -06 جيدا. أما بالنسبة ملكان البحث في مدينة رينجينانوم نمرة:

 .2018-2017جوى وسط. وقت البحث الذي أجرى في عام 

 هيكل البحث .و

هيكل البحث في هذا البحث يتكون من النقط املهّمة في مسير عملية البحث.  ومحتوية 

ق عن أسباب أخذ هذا األ 
ّ
ّول يسمي باب األول. يبحث في هذا الباب عن خلفية البحث و يتعل

البحث ثم أسئلة البحث تحتوي فيها عن املشكلة التي ستحللها الباحثة. ثم أهداف البحث التي 

تبين عن غاية الباحثة و أغراضها لهذا البحث, كذالك يبحث عن فوائد البحث. وتكتب أيضا 

ق بهذا املوضوع و مختلفة بالبحوث السابقة.عن بحوث ال
ّ
 سابقة التي يتعل

وفي باب الثاني تكتب الباحثة عن اإلطار النظري لهذا البحث تحتوي على تعريف مهارة 

طريقة البرقي من جّهة تعليمه القراءة من جهة النظر, انواعه و خصائصه. و يبحث أيضا عن 

و أنشطته. ويبحث كذالك عن صورة العام بمدرسة اإلبتدائّية محّمدية رينجينانوم بويواللي, 

 و هيكل املدّرسين و املدّرسات و أحوال املدرسة.

التالي باب الثالث, تحتوي على منهج البحث, و حّل البحث من جّهة نوع البحث,  موضوع 

 ات, و طريقة جمع البيانات, و طريقة تحليل البيانات.البحث, مصادر البيان

وفي باب الرابع  يبحث عن عرض البيانات و تحليلها, تحتوي على كيفية مسير تطبيق 

 أسلوب البرقي. 



و أّما باب الخامس يبحث عن نتائج البحث و االختتام, تحتوي على الخالصة, االقتراحات 

 و املداخالت ثم كلمة االختتام. 

 ث السابقةالبحو  .ز

قام بعض الباحثين بدراسة تجريبّية بأربع املهارات اللغوية, منها اإلستماع, قراءة ,كالم و 

 وثيقا بموضوع 
ً
الكتابة,وقد قامت الباحثة بتحديد الدراسات السابقة التى تّتصل اتصاال

 البحث الحالي.

 .الكريم LBA : تطبيق أسلوب البرقي في قراءة بداية اللغة العربية فيعنوان دراسة .1

آهداف الجامعة الحكومية سونان كليجاكا. من   )2003):عاتك مرأة الصالحة الباحثة

الكريم, كمؤسس األول فى  LBA : لتحليل كيفية تطبيق طريقة البرقي فيالدراسة

نتائج  .يوكياكرتا الذي يستخدم طريقة البرقي في تعليم مهارة القراءة للمبتدئين

و تؤثر ايجابيا على مهارة  8.94: تطبيق طريقة البرقي تحصل على درجة الدراسة

يفية تحليل ك: أما البحث السابق فرق بين البحث السابق و البحث الحالى 11القراءة.

الكريم في تعليم مهارة القراءة للمبتدئين, وأما  LBAتطبيق طريقة البرقي التى نفذه 

ع في تعليم اللغة العربية  ف ي صف الراب أسلوب البرقيالبحث الحالى يعني تطبيق 

 بمدرسة اإلبتدائّية محّمدية رينجينانوم بويواللي.

تطبيق طريقة البرقي لترقية قدرة قراءة القرآن بستان األطفال في  :عنوان دراسة .2

( من 2017: دس ى نور انداه ساري )الباحثة .التقوى كوبري جايا سوكارامي بندرالمبونغ

: مناقشة حول فعالية استخدام أهداف الدراسةمية الحكومية. معهد الدين اإلسال 
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أسلوب البرقي في بستان األطفال التقوى كوبري جايا سوكارامي بندر المبونغ في تحسين 

نتائج الدراسة في تطبيق طريقة البرقي أفضل من  :نتائج الدراسة .القدرة قراءة القرآن

أما البحث السابق  :فرق بين البحث السابق و البحث الحالى 12طريقة التى قبلها.

تحسين القدرة قراءة القرآن  عناستخدام أسلوب البرقي في بستان األطفال  تحليل

 أسلوب البرقي في درس اللغة العربية خصوصا.البحث الحالى يأني تطبيق وأما 

: الباحثةلبرقى. مخترع الطريقة لقراءة القرآن ا الحج مهاجر سلطان :عنوان دراسة .3

: كشف عن أهداف الدراسةالجامعة الحكومية سورابايا. من  )2016إمرءة الحسنة)

بداية األسلوب  السيرة الذاتية للمخترع طريقة البرقي وهومهاجرسلطان ، وكيف يتم

 نتائج الدراسة .البرقي
ّ
: كشف معارف املجتمع بأّن تعليم الحروف الهجائّية ليست إال

فرق بين  13اقراء وسماع فقط, ولكن توجد الطرق العديد واملريح لتعليمها.بطريقة 

كشف من هو مخترع أسلوب أما البحث السابق  :البحث السابق و البحث الحالى

ث البحالبرقي، و عن السيرة الذاتية للمخترع لهذا ألسلوب وهو مهاجر سلطان, أما 

 ر سلطان كمخترع أسلوب البرقي.مهاج أكثر على تنفيذ أو استخدام األسلوب الحالى 

في محاولة زيادة قدرة كتابة الرسالة  : استخدام أسلوب البرقيعنوان دراسة.4

( من جامعة التعليم إندونيسيا. 2013: عميليا عفيفة )الباحثة. هيراجاما )اليابان(

كتابة الحروف هيراجاما الطلبة باستخدام أسلوب  : تحسين قدرةأهداف الدراسة
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 أما البحث السابق تطبيق او :فرق بين البحث السابق و البحث الحالى .14البرقي

استخدام أسلوب البرقي في محاولة زيادة قدرة كتابة الرسالة هيراجاما )اليابان( وفي 

 لتعليم اللغة العربية في مهارة القراءة. ألسلوبالبحث الحالى هذا 

تطبيق طريقة األسلوب البرقي بغية التغلب  هي البحث الحالىاالختالف الكلي من   أما

على الصعوبات، مهارة القراءة للطالب في الصف الرابع بمدرسة اإلبتدائّية محّمدية 

وقامت الباحثة بتطبيق أسلوب البرقي  .2018 -2017رينجينانوم بويواللي السنة الدراسية عام

ية، ألن لي في تعليم اللغة العربفي صف الرابع بمدرسة اإلبتدائّية محّمدية رينجينانوم بويوال

املعلمين واجهت صعوبة في تقديم مواد قراءة الرسالة، ال سيما مع رسائل متصلة، ولذلك أود 

أن أقوم بتطبيق هذا األسلوب في الفئة " صف الرابع بمدرسة اإلبتدائّية محّمدية رينجينانوم 

 بويواللي.
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