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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث . أ
يتناسب مع ىدفها الًتبوي من تعليم وتعلم ؽبا،  يبكن أف نعرؼ اللغة تعريفا

ويتفق مع اؼبهارات اػباصة هبا فنقوؿ: إّف اللغة أصوات أو رموز ذات دالالت متعددة 
يستخدمها اإلنساف واجملتمع للتعبَت عما يف النفس، وعن حاجاتو، وحاجات اجملتمع 

ا كل قـو عن أصوات يعرب هب﴿، كما قاؿ ابن جٍت عرفها بأهنا: الذي يعيش فيو
أمة، فإف اللغة العربية  اؼبظاىر الثقافية واغبضارية ألي اللغة تعد أحدو  ٔ.﴾أغراضهم
أداة العلم، ومفتاح التفقة يف الدين، وسبب ألنبيتها الدينية ألهنا خاصة نظرا ؽبا أنبية 

  ٕإصالح اؼبعاش واؼبعاد.
إف اللغة العربية من أشرؼ اللغات وأجلها قدرا، ويكفيها شرفا أف ا تعاذل 

ونزوؿ  ٖ﴾يٍّا لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلْوفَ إِنَّآ أَنْػزَْلَناُه قُػْرَءانًا َعَربِ ﴿اختصها لتكوف لغة القرآف الكرًن 
ازدىرت القرآف الكرًن باللغة العربية كاف لو أثر واضح فيها، وجعلها لغة عاؼبية حُت 

وأيضا اللغة العربية فرع  ٗاغبضارة العربية بفضل اإلسالـ، وتقدمت العلـو واؼبعارؼ.
قاؿ بسبب نزوؿ القرآف الكرًن هبا،  من فصيلة اللغات السامية، وقد كتب ؽبا اػبلود

 نَ مِ  فَ وْ كُ تَ لِ  كَ بِ لْ ى قػَ لَ *عَ ُْتُ مِ ألَ اْ  حُ وْ الر   وِ بِ  ؿَ زَ *نػَ ُْتَ مِ الَ عَ الْ  ب  رَ  لُ يْ زِ نْ تػَ لَ  وُ نَّ إِ وَ ﴿تعاذل: 

                                                             
، )الرياض : دار اؼبسلم للنشر اؼبهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأضبد فؤاد ؿبمود علياف،  ٔ

 ٚٔ(، ص. ٕٜٜٔوالتوزيع، 
)اؼبملكة العربية  ،اطقُت بلغات أخرىالنمعايَت تعليم اللغة العربية علي عبد اسن الدييب واألصدقاء،  ٕ

  ٜٔ(، ص.ٕٚٔٓ: الرياض،  السعودية
 .ٕسورة يوسف، آية  ٖ
 نفس اؼبكاف، علي عبد اسن الدييب واألصدقاء ٗ
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ُ
، ولذلك انتشرت اللغة العربية انتشارا واسعا، كما دل ﴾ُْت  بِ مُ  ِبٍّ رَ عَ  اف  سَ لِ *بِ نَ يْ رِ ذِ نْ اؼب

 العادل. التعبدية للمسلمُت يف صبيع تنتشر أية لغة أخرى من لغات العادل، فهي اللغة

مشًتكة بُت أفراد أهنا من أىم وسائل االرتباط الروحي وتكوين اذباىات وأفكار 
اجملتمع، فقد زبتلف ؾبموعات من الدوؿ يف البيئة واعبنس، والدين والعادات وغَت 

للتعبَت من خالؿ  ذلك من الفوارؽ االجتماعية واالقتصادية ومن ذلك فاللغة أداة
عرضها لألفكار واالنفعاالت واؼبكتوب منها يعد أداة لتسجيل اػبربات والتجارب 

 ٘.واألفكار واؼبشاعر

كما عرفنا يف أيامنا ىذا أف تعّلم اللغة العربية ومفهومها ىي مهّمة، خاصة 
انتشر  علـو الدين االسالمي. اآلف يف تعليم القرآف و اغبديث وعبيل اؼبسلمُت 

اإلسالـ دينا و  تقدوفة األرخبيل، يف الغالب ىم يعالشعب االندونيسي يف أنواع جزير 
ية يف إندونيسيا ىي والتشجيع لتعّلم اللغة العرب على األكثر، فإف الدافعاعتقادا. 

مصادر اللغة العربية، مثل ، وىي لدراسة ولتعميق تعاليم اإلسالـ من ألغراض دينية
، والًتاث و غَتىم. فإف العبارات والشعارات اؼبستخدمة مرتبطة القرآف، واغبديث

العربية فإهنا جزء من  واعلى التارل:" تعلمـ، مثال ئما باللغة العربية كلغة اإلسالدا
الث : ألين أحّبوا العرب لثدينكم"، "إف اللغة العربية لغة القرآف ولغة أىل اعبنة"، "

 ٙ.(السلفي بإسنادهكالـ أىل اعبنة عرب )رواه عرب و القرآف عرب و 

 اللغوية هاراتم) ةو لتحقيق الكفاءة األربعموجّ أىداؼ تعّلم اللغة العربية اآلف 
ومعروؼ عندنا أف  .االستماع والتحدث )الكالـ( والكتابة والقراءة ، وىية(األربع

مث ذبمع تلك اؼبواد بشكل الكتاب  أحد مكونات التعّلم يف الغالب ىو اؼبواد التعليمية

                                                             
، اؼبهارات القرائية والكتابية طرائق تدريسها واسًتاتيجياهتاراتب قاسم عاشور و ؿبمد فخري مقدادي،  ٘

 ٕٛص. (، ٜٕٓٓ)عماف : دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، 
6 Bisri Musthafa dan M. Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN-Maliki Press,2012), hal.6 
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، هبب أف يشَت تصميم التعّلم باللغة العربية ةولتحقيق ىذه اؼبهارات األربع. اؼبدرسي
يف غرض خاصة عند اؼبدرسُت  وف وربليل اؼبواداؼبضم إذل أف يكوف قادرًا على ربليل
 تعّلم اللغة العربية وفقاً ؼبستواه.

، نرى الدور اؼبهم ؽبا يف حياة ةوإذا نظرنا للغة للغة باعتبار مهاراهتا األربع
اجملتمع، حيث إهنا سالح الفرد يف مواجهة كثَت من اؼبواقف اليت تتطلب الكالـ أو 

الكتابة، وىذه اؼبهارات أدوات مهمة يف إحداث عملية االستماع أو القراءة أو 
  ٚالتفاىم يف صبيع نواحيها.

كل أشكاؿ اؼبواد اؼبستخدمة ؼبساعدة  د اجمليد أف اؼبواد التعليمية ىيكّشف عب
واد اؼباؼبدّرسُت يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعّلم. يبكن أف تكوف اؼبادة اؼبعنية يف شكل 

كتوبة. مع اؼبواد التعليمية، فإنو يبكن للطالب اؼبغَت  اليت عليميةتالواد اؼبكتوبة أو اؼب
لتعّلم الكفاءة أو الكفاءة األساسية بطريقة منتظمة حبيث تكوف قادرة على إتقاف 

 ٛإندماج.ع الكفاءات دبتكاملة و بصبي
اؼبواد جيد، هبب أف يؤت اليو اؼبصادر و  يبكن لقياـ تعّلم اللغة العربية بشكل

من كثرة العنصر من عناصر تعّلم اللغة العربية، تعد اؼبواد التعليمية من احد الكافية. 
أىم األدوات لتحقيق ىدؼ التعّلم. يف الغالب، اؼبواد التعليمية مرّكبة يف شكل 

، هبب أف الكتاب اؼبدرسي يكوف غرضا واضحا. مث (Textbook) الكتاب اؼبدرسي
ألف دورىا إذل  ّلم أمرًا مهًما أيًضا،يصبح عامل استخداـ الكتب اؼبدرسية يف التع

 ٜ اؼبدّرسُت حىت اآلف ال يزاؿ كأداة كافية لتحديد قباح التعّلم.
تلك اليت يبكن أف تسمى اؼبواد التعليمية ىي الكتاب اؼبدرسي، تعد الكتب 
اؼبدرسية شكاًل من أشكاؿ اؼبواد التعليمية اؼبطبوعة وىي أكثر اؼبواد التعليمية 

                                                             
، )عماف شارع اسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية أطر نظرية وتطبيقات عمليةبليغ ضبدي إظباعيل،  ٚ

 ٖٗ(، ص.ٖٕٔٓاؼبلك حسُت : دار اؼبنهج للنشر والتوزيع، 
8
Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 173 
9Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hal. 106  
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 الىت ؿبتويات على خبط عارض، ربتوي اؼبواد التعليمية عملية التعّلم.استخداًما يف 
شياء، وىي اؼبعرفة )اغبقائق واؼبفاىيم واؼببادئ األثالثة على تتضمن مادهتا 

ٓٔ واإلجراءات( واؼبهارات واؼبواقف )القيم(.
لكي يتحّصل من اختيار وترتيب اؼبواد  

 الالزمة لتحليل ؿبتويات الكتاب.القدرة التعليمية بشكل جيد، وبتاج اؼبدرس إذل 

يبكن للباحثة أف تلخص أف تعّلم اللغة  من النظريات وآراء اػبرباء من قبل، 
تعّلم اللغة العربية  لذلك، أجنبيا متساو باللغة اإلقبليزية العربية يف يومنا ىذا ليس أمرا

دارس، يف أي يف إندونسيا يقاـ يف أي مكاف من األماكن، يف أي اؼبدرسة من اؼب
ستوى األوؿ حىت و يبدأ من اؼب ،اعبامعة من اعبامعات يف أي اؼبعهد من اؼبعاىد

يف انشطة تعليمها استخدمت كثَتا من اؼبواد اؼبتنوعة سواء كانت يف و  .اؼبستوى العليا
 أو غَتىا من مواد اللغة العربية.شكل الكتاب، أو وسائل اإلعالـ أو الكتابيات 

إندونيسية، تعّلم اللغة العربية كثَت و وسيع ومتنوع من حيث استخداـ اآلف يف 
اليت ألفو اػبرباء واألىليُت يف تعليم اللغة  ، الكتب اؼبدرسية ىناالكتب اؼبدرسية
ليصبحوا اؼبواد التعليمية يف وف ويكتبوف الكتب عن تعليم اللغة العربية العربية، ىم يؤّلف

لعربية اؼبستخدمة يف من اؼبواد التعليمية ا أحداؿ، على سبيل اؼبث عملية التعّلم.
الكتاب اؼبدرسي الذي كتبو الدكتور د. ىدايات ربت اؼبوضوع "تعليم  وإندونيسيا ى

، ىذا الكتاب ىو كتاب مشهور ٖٕٔٓ الدراسية العربية" للصف السابع دبَنهج اللغ
العربية يف اؼبدارس. جداً وىو يكوف أحد من وسائل اإلعالـ لتوصيل مواد تعّلم اللغة 

يف ىذا الكتاب اؼبدرسي، توجد الباحثة األشياء اليت تريد مناقشتها وتظهر مرة أخرى 
 ذلك الكتاب اؼبدرسي مع فيما يتعلق يف ذلك الكتاب، أي تكسب الباحثة أف ربلل

 اؼبواد التعليمية فيو.
 

                                                             
10Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta : Divapres, 

2011), hal.43 
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العلمي أف نظرا إذل ىذه األنبيات، فإف الذي تريد الباحثة يف ىذا البحث 
تبحث كيف ربقيق الكتاب اؼبدرسي اعبيد واؼبناسب الستخدامو يف إجراء عملية 
تعليم اللغة العربية دبدارس أو معاىد الذي يتعّلمها يف اإلندونسي حىت تبحث الباحثة 

من مزايا اؼبعروضة  ربية الذي أّلفو الدكتور د. ىداياتيف ىذا كتاب تعليم اللغة الع
فيو ىي مواد اإلستماع، ومواد اغبوار، ومواد هارات اللغوية األربعة موعيوهبا خاّصة يف 

 القراءة ومواد الكتابة.

و  و يف ىذا التحليل تكسب الباحثة أف تعّمق ىذا الكتاب اؼبدرسي ؼبعرفة
اؼبواد  اؼبدارس يف اإلندونسية يعٍت ربليل عن الكتاب اؼبدرسي الذي استخدـلوصف 

، ٖٕٔٓ الدراسيالعربية للصف السابع دبَنهج  تعليم اللغةالتعليمية العربية يف كتاب 
وستأيت الباحثة تفصيلو. ولذلك، فأرادت الباحثة أف تقـو بالبحث العلمي ربت 

 .ية الذي أّلفه الدكتور د. هداياتتحليل كتاب تعليم اللغة العربعنواف : ال

 التحديد اإلجرائي . ب
اؼبتعلقة هبذا اؼبوضوع ربسن  وقبل أف تبحث الباحثة حبثا تفصيليا عن األشياء

بو أف تبحث أوال عن بعض اؼبعاىن اؼبصطلحات الواردة ىف ىذا اؼبوضوع ليفهم 
القارؤوف معانيها كما تقصدىا الباحثة، وأما اؼبصطلحات الىت تريد الباحثة شرحها 

 فهي :
التحليل ىو النشاط الذي يشمل  ٔٔحّلل وبّلل )الكالـ أو الشيء(.ربليل:  .ٔ

صبعا مرة ييز، وإختيار الشيء ليجمع التم ثل التحقيق، التوضيح،األنشطة، م
أخرى وفقا للمعايَت اؼبعينة مث بعد ذلك يبحث عالقتو ويفّسر معانيو. التحليل 
أيضا دبعٌت ؿباولة ؼبراقبة األشياء بالتفصيل بطريقة توضيح مكوناتو أو ترتيب 

                                                             
11 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Al-Munawwir Kamus Indonesia – 

Arab, (Surabaya : Penerbit Pustaka Progressif, 2007), hal.39 
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وتطلب الباحثة أيضا من مفهـو التحليل يف  ٕٔتلك اؼبكونة للدراسة بكثَت.
القاموس الكبَت للغة اإلندونيسية ىو ربقيق يف اغبوادث )اؼبقالة، األعماؿ، 

باحثة ىو البحث التحليل الذي أرادت ال .وغَت ذلك( ؼبعرفة الوضع اغبقيقي
تقصد الباحثة بتحليل و  باستخداـ الطريقة الوصفية وربليل اؼبضموف. اؼبكتيب

مهارات اللغوية اؼبواد فيو يف  و لوصف الكتاب اؼبدرسي عن ؼبعرفةىنا ىو 
ىي مواد اإلستماع، ومواد اغبوار، ومواد القراءة ومواد الكتابة،  ،األربعة

وليست الباحثة يف ىذا البحث أف تبحث عن عناصر اللغة ولكن تبحث 
 فقط.هارات اللغوية األربعة مالباحثة عن 

ىو يضا بالكتاب التعليمي. الكتاب اؼبدرسي يسّمى أكتاب اللغة العربية ىو  .ٕ
أداة التعليم اؼبستخدمة يف اؼبدرسة و يف الكلية لدعم األشياء من برنامج 

ة اؼبراد بالكتاب اؼبدرسي ىنا  ىو كتاب ربت اؼبوضوع "تعليم اللغو التدريس. 
فو الدكتور د. ، الذي ألّ ٖٕٔٓ الدراسيالعربية" للصف السابع دبَنهج 

، وحىت اآلف ىذا الكتاب اؼبدرسي اليزاؿ ٕ٘ٔٓيف سنة  ت وىو مطبوعىدايا
اللغة العربية يف  تعّلمعملية  إستخدامو يف اؼبدارس كأحد مادة التعليم يف

 .الفصوؿ
ىنا ىي كل اؼبواد اليت فيو )الكتاب اؼبدرسي(  وىي ؾبموعة اؼبواد التعليمية  .ٖ

أو ال، حىت وبدث البيئة بُت الطلبة للتعّلم.  كاف  من اؼبواد مكتوبنهجية م
اؼبواد التعليمية ىي كل أشكاؿ اؼبواد اؼبستخدمة ؼبساعدة اؼبدرسُت يف تنفيذ 
أنشطة التعليم والتعّلم. تتكوف مواد التدريس أو مواد التعليمية من اؼبعرفة 

 خاصة إذل مادة مهارة اللغويةت واؼبواقف اليت هبب أف يتعّلمها، واؼبهارا
 األربعة )اإلستماع، الكالـ، القراءة والكتابة(.

 
                                                             

12
 Maxmanroe.com, “Analisis,Turunan Kata dan Contoh Penggunaannya”, 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html, 15/10/2019 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html
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 أسئلة البحث ج.
  البحث اؼبتعلقة هبذا اؼبوضوع ىي فأسئلةإذل خلفية البحث السابقة،  استنادا

من خالؿ نظرية  ة الذي أّلفو الدكتور د. ىداياتكيف ربليل كتاب تعليم اللغة العربي
معايَت تأليف كتب اللغة العربية للصفوؼ الثالثة األوذل من مرحلة التعليم األساسي 

 ؟رشدي أضبد طعيمةعند 

 أهداف البحث  د. 

كتاب تعليم اللغة العربية عن  ربليل  كيف  دؼ من ىذا البحث، ىو ؼبعرفةواؽب
كتب اللغة العربية من خالؿ نظرية معايَت تأليف   الذي أّلفو الدكتور د. ىدايات

 . رشدي أضبد طعيمةللصفوؼ الثالثة األوذل من مرحلة التعليم األساسي عند 

 أسباب اختيار الموضوع .ه

 وأما أسباب الباحثة يف إختيار ىذا اؼبوضوع ىي :
كما عرفنا أف الكتاب اؼبدرسي عنصر من العناصر اؼبهّمة يف تعليم اللغة  -ٔ

األسس و اؼبعايَت اعبيدة يف كتاب اؼبدرسي العربية. فينبغي لنا أف نعرؼ 
 حىت نكسب أف كبّللو، ألف يومنا ىذا تعّد كثَت من الكتاب اؼبدرسي الالئق

ربليل كل اؼبواد فيو قدرة على ، لذلك هبب اؼبدّرسوف لديهم لإلستخداـ
لتسهيل استخدامو يف عملية التعّلم، وىذا التحليل وبتاج إذل إىتماـ فيو. 

ّمة جدا أف تناسب مع األسس و اؼبعايَت اعبيدة لتسهيل ألف اؼبواد مه
اؼبدّرسُت يف عملية التعّلم بأهنم يستطيعوف أف ىبتاروا ما الذي سيواصلوف 

 إذل الطالب وفقا حبجاهتم.
م اللغة العربية يف منهج الّدراسي ىذا الكتاب اؼبدرسي قد رّكب لدعم تعلّ   -ٕ

ورية اإلندونسية. ىذا الكتاب قد رّكب أيضا الوزيرة الدينية اعبمهو  ٖٕٔٓ
تعّلم اللغة العربية  ىو أحد الكتاب اؼبدرسي الذي استخدـ كأحد اؼبرجع يف
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، لذلك صار مواد التدريس يف ىذا الكتاب اؼبدرسي الئقة يف إندونيسيايف 
ربليلها ؼبن يريد أف يعّلم أو يتعّلم اللغة العربية بإستخداـ الكتاب اؼبدرسي 

 يف عملية تعليمها.
ودل ذبد الباحثة الرسالة العلمّية الىت تبحث عن ربليل اؼبواد التعليمية يف ىذا  -ٖ

عن اؼبواد فيو  ركزالذي ت درسي الذي أّلفو الدكتور د. ىدياتالكتاب اؼب
يف ىذا البحث ستضح الباحثة تفصيلو ، و مهارات اللغوية األربعة يف يعٌت

 سي فيما يأيت.إلعطاء الصور الواضحة عن ربليلها من الكتاب اؼبدر 
 أهمية البحث و.

 ترجو الباحثة أف ىذا البحث كثَت اؼبنفعة منها التالية:
 النظرية  -

لزيادة اؼبعارؼ اعبديدة وتعميق اؼبعرفة اغبالية و إلعطاء صور واضحة  ( أ
. اتربليل كتاب تعليم اللغة العربية الذي أّلفو الدكتور د. ىدايعن 

ىذا وأنقصها أنو كاف ينفع يف إعطاء الفكر ؼبن يريد أف يبحث 
 اللغة العربية. لقسم تعليماؼبوضوع و للًتبية خاصة 

 للباحثُت الالحقُت األخرى ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث مرجعا  ( ب
 يف البحث اؼبكتيب ؼبن يريد أف يبحث ىذا اؼبوضوع فيما بعد.

ىذا البحث تزيد وتثري اػبزينة من العلـو  ج( ترجو الباحثة أف تكوف نتيجة
 واؼبعارؼ يف مكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت.

 التطبيقية  -
 تكوف مواد اإلعالف و إعانة التفكَت لقسم التعليم اللغة العربية. ( أ

ترقية عن ربليل اؼبواد التعليمية ة التفكَت و ، إعانتكوف مواد اإلعالف ( ب
سُت ؼبدرّ كتاب اؼبدرسي فيما بعد للباحثة والقارئُت عامة و العربية يف ال
 اللغة العربية.
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 ىذا اؼبوضوع. عنا جعا ؼبن يريد أف يبحث متعمقتكوف مر  ( ج
مهّم لًتقية تعليم اللغة العربية ولًتقية  تعليم اللغة العربيةأف كتاب ليذكر  ( د

 طاقة الطلبة.
 السابقة اتالدراس ز.

قبل أف تقدـ الباحثة الرسالة العلمية هبذا اؼبوضوع اؼبختار، قد فتشت الباحثة و 
 وىي: عدة اؼبراجع واؼبصادر الىت تتعلق هبذه الرسالة العلمية،

ـ. ىي  ٕٙٔٓاليت كتبتها اغباجة سلفينا ىرلينا يف سنة الرسالة العلمية  .ٔ
و حسب ا تبحث عن دراسة ربليلية عن كتاب اللغة العربية "ب" الذي ألف
ري اإلسالمية واآلخروف الذي يستخدمو مركز تطوير اللغات جبامعة أنتسا

يف ىذا البحث تبحث ىي و الباحثة ىنا متساويا  .اغبكومية بنجرماسُت
بأربعة مهارات اللغوية األربعة ولكن الفرؽ يعٍت عن مستوي الكتاب )كتاب 

 ة اؼبتوسطة(.اللغة العربية للجامعة و كتاب اللغة العربية للمدرس
ـ. ىو يبحث عن  ٕ٘ٔٓالرسالة العلمية الىت كتبها خَت اؼبعارؼ يف سنة  .ٕ

الذي  ٜٕٓٓربليل مواد اادثة يف كتاب فصيح باللغة العربية اؼبطبوع سنة 
الفرؽ بُت البحث العلمي من الباحثة ىنا يعٍت  .ألفو درسونو وت. أبراىيم

 من مادة مهارات اللغوية اليت تبحث. 
ـ. ىو يبحث عن  ٕ٘ٔٓالرسالة العلمية الىت كتبها ؿبمد ىادي يف سنة  .ٖ

ربليل مواد الكتابة يف كتاب اللغة العربية الذي ألفو زمرة اؼبكرمة وعلى 
الفرؽ بُت البحث العلمي من الباحثة ىنا يعٍت من مادة مهارات  .رشدي

 اللغوية اليت تبحث. 
ـ. ىي  ٕ٘ٔٓتهدة يف سنة الرسالة العلمية الىت كتبتها سيت أذكياء ؾب .ٗ

تبحث عن ربليل مواد الكالـ يف كتاب دروس اللغة العربية للصف العاشر 
 ٖٕٔٓأندونسيا سنة يف اؼبدرسة الثانوية الذي أصدره وزارة الشؤوف الدينية 
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الفرؽ بُت البحث العلمي من الباحثة ىنا يعٍت من مادة مهارات اللغوية  .
 اليت تبحث. 

ـ. ىي تبحث عن ربليل ٕ٘ٔٓليت كتبتها حسمية يف سنة الرسالة العلمية ا .٘
الفرؽ بُت  كتاب يف مواد القراءة الذي ألفو مناف العزيز وأسوين يناف.

 البحث العلمي من الباحثة ىنا يعٍت من مادة مهارات اللغوية اليت تبحث. 
 منهج البحث ح. 

هبعل اآلراء اسة اؼبكتبية الذي أما منهج البحث يف ىذا البحث فهو منهج الدر 
اؼبفاىيم موضوعا يف ىذا البحث. واؽبدؼ فيو ىو كشف مضموف اآلراء واؼبفاىيم و 

ويبكن للباحثة أف  اليت يعرّب هبا الكّتاب يف كتب ـبتلفة، عربية كانت أو إندونيسة.
تسلك ىذا اؼبنهج وتستخدمو يف الدراسة اليت ترتكز يف اآلراء واؼبفاىيم وصفيا كاف أو 

 :ما عناصر منهج البحث ىي كما يليوأ .ٖٔراء واؼبفاىيممقارنة بُت اآل
 نوع البحث  .1

الوصفي باستخداـ طريقة  أما نوع البحث الذي تقـو بو الباحثة ىو البحث
. والطريقة الوصفية ىي طريقة تصّور أو تبحث عن ؾبموعة الناس أو التحليل الوصفي

اؼبوضوعات اؼبعينة أو األحواؿ اؼبخصوصة أو األفكار أو الواقع اغبديثة يف زماف اآلف 
وكانت الطريقة مهمة لزيادة  ٗٔوىذه الطريقة هتدؼ غبصوؿ على التصّور اؼبعينة.

ـ النافع. فتسعى الباحثة أف تصّور  اؼبعلومات عن الدراسة اؼبعينة، وغبصوؿ اإلعال
 كتاب "تعليم اللغة العربية" واؼبواد فيو.

 البيانات ومصادرها .2
 األوؿ : بيانات البحث

                                                             
، )بنجرماسُت : أنتساري فريس، دليل إجرائي لكتابة البحث العلميقسم تعليم اللغة العربية،  ٖٔ

 ٕٔ(، ص. ٕٕٔٓ
14 Muhammad  Nazhir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia, 1994),  Hal.63 
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فالبيانات اليت ربتاج عليها الباحثة ىي كل اؼبواد يف كتاب تعليم اللغة العربية 
 .للمدرسة اؼبتوسطةللصف السابع  ٕ٘ٔٓسنة الذي ألفو الدكتور د. ىدايات 

 الثاين : مصادر البيانات
 اؼبصدر األساسي . أ

اؼبصدر األساسي ؽبذا البحث ىو كتاب "تعليم اللغة العربية" الذي ألفو 
 للصف السابع للمدرسة اؼبتوسطة. ٕ٘ٔٓالدكتور د. ىدايات سنة 

 مصادر البيانات الثانوية  . ب
 ىي : أما عدة القواميس

ألفو اغباج على معصـو اللغة اإلندونسية( الذي  –اؼبنور )اللغة العربية  .ٔ
 واغباج زين العابدين اؼبنور

اللغة العربية( الذي ألفو اغباج زين العابدين  –اؼبنور )اللغة اإلندونسية  .ٕ
 اؼبنور

 والكتب اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية منها :
أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية، عبد اغبميد   .ٔ

 ا الغارلعبدا و ناصر عبد 
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، ؿبمود   .ٕ

 كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة
برنامج تطوير مهارات تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، على  .ٖ

 اؼبعيوؼ.
 مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي، رشدي أضبد طعيمة.  .ٗ

5. Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. 

6. Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan standart 

Kompetensi Guru. 

7. Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar. 

8. Bisri Musthafa dan M. Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab. 
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 مع البياناتاليب جأس .3
مطالعة كتاب "تعليم اللغة العربية" الذي ألفو الدكتور د. ىدايات سنة  ( أ

 للصف السابع للمدرسة اؼبتوسطة. ٕ٘ٔٓ
صبع مواد اإلستماع، ومواد اغبوار، ومواد القراءة، ومواد الكتابة يف كتاب   ( ب

 "تعليم اللغة العربية".
القراءة، ومواد الكتابة يف كتاب مطالعة مواد اإلستماع، ومواد اغبوار، ومواد  ( ج

 "تعليم اللغة العربية" مث تفهمها.
اإلستماع، ومواد اغبوار، ومواد القراءة، ومواد اػباصة ؼبواد  مطالعة اؼبعايَتد( 

 يف كتاب "تعليم اللغة العربية". الكتابة

، اإلستماع، ومواد اغبوار، ومواد القراءةاصة دبادة الباحثة اؼبعايَت اػبربليل ( ى
  يف كتاب "تعليم اللغة العربية" ومواد الكتابة

اإلستماع، ومواد اغبوار، ومواد مادة  نتيجة التحليل من الباحثة و( تعرض
 يف كتاب "تعليم اللغة العربية". القراءة، ومواد الكتابة

 

 

 أسلوب تحليل البيانات .4
وأما طريقة ربليلية البيانات اليت استخدمتها الباحثة يف ىذه الرسالة العلمية 

ومعٌت ربليل اؼبضموف ىو  (Content Analysis)اؼبكتبية ىي طريقة ربليلية اؼبضموف 
 ٘ٔة، إما عن الصورة أو القراءة.لبحث التحليلي عن البيانات اؼبوثقا
   هيكل البحث ط.

                                                             
15

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta : 

Bandung, 1988),  hal.334 
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على أربعة أبواب فيما  يشملوأما تنظيم الكتابة يف ىذه الرسالة العلمية اؼبكتبية 
 يلي :

ية البحث، و التحديد اإلجرائي، وىي تتكّوف من خلفالباب األّوؿ : اؼبقدمة، 
ية البحث، أنبوأسباب إختيار اؼبوضوع، و ، وأىداؼ البحثأسئلة البحث، و 

انات ومصادرىا، أساليب صبع البي  بحث،منهج البحث )نوع الوالدراسة السابقة، و 
 (، وىيكل البحث. البيانات، أسلوب ربليل البيانات

النظري، يتكوف من مفهـو الكتاب اؼبدرسي، أنبية الباب الثاين : اإلطار 
، معايَت تأليف كتب اللغة العربية درسي، أسس إعداد الكتاب اؼبدرسيالكتاب اؼب

مهارات اللغوية األربعة األساسي، ومعايَت  تعليمللصفوؼ الثالثة األوذل من مرحلة ال
 .للصفوؼ الثالثة األوذل من مرحلة التعليم األساسي

تقدًن الباب الثالث : تقدًن البيانات وربليلها تتكوف من ة الكتاب، و 
البيانات وربليلها عن كتاب "تعليم اللغة العربية" الذي ألفو الدكتور د. ىدايات عن 

 واؼبهارات فيو.اؼبواد 

 ، ويتكوف من اػبالصة واإلقًتاحات.الباب الرابع : اإلختتاـ
 

 

  


