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األول الفصل  

الدراسة مدخل  

 

 خلفية الدراسة  .أ

والسنة النبوية اهنا لغة الررنن الررًن ألخصائص عظيمة،  للغة اللعربية إن
وىذه  الذي أنزلو اهلل تعاىل ىدى للناس،والرتاث، فاللغة اللعربية ىي لغة الررنن الررًن 

إنا أنزلناه قرننا عربيا لعلرم  :لررنن الررًنقال اهلل تعاىل يف ا ىي خاصتها العليا، وقد
ىذه اآلية تدل على عربية  أنوىبة الزىيلي (،كما عرب ذلك 1: 21/)يوسف تعرلون

الررنن، أي أنو أنزل على زلمد العريب بلغة العرب، أفصح اللغات أبينها وأوسعها وأكثرىا 
فالنيب صلى اهلل  ،احلديث النبوي الشريفلغة  وىي 2تأدية للمعاين اليت تروم بالنفوس.

عليو وسلم عريب، والررنن الذي نزل عليو وأحاديثو الشريفة ال تفهم معانيهما فهما دقيرا 
 تصدر منها أنوا  العلوم الدينية والدنيوية اليتالرتاث أاهنا لغة كذالك و إال باللغة العربية. 

وضروب ادلعرفة والثرافة اإلسالمية، إن اإلنسان كلما ازداد معرفة باللغة العربية كان أقدر 
ؤّلفاتعلى فهم اإلسالم، 

ُ
العلمّية  يتمّيز الّتاريخ العلمّي العريّب باحتوائو على الرثًن من ادل

العرب يرتبون ُمؤلَّفاهتم بطريرة  ُمؤّلفونلعربّية، وكان ال  يف شّّت اجملاالت العلمّية بالّلغة ا
 2.شُلّيزة عن غًنىم
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 ،5 اجمللد ،(1002 الفرر، دار :دمشق) ،وادلنهج والشريعة العريدة ىف ادلنًن التفسًن الزىيلي، وىبة 

 . 415. ص
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 https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9% ومرانتها، العربية اللغة أمهية  الشوابرة، مراد 
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D8%AA%D9%87%D8%A7،  5728-70-52  التاريخ يفميرن الوصول إليها 
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وىي  اللغة العربية لغة قيمة جوىرية كربى يف حياة كل مسلم. شبى أن ومن
م اإلسالمية كلها، هبا يفهم الررنن الررًن واألحاديث النبوية الشريفة والسًنة مفتاح العلو 

وإذا كانت . العطرة وكتب الفرو والتفسًن والتاريخ اإلسالمي وكل تراث األمة وحضارهتا
تلك ىي أمهية اللغة للبشر صبيعاً، وكانت ىذه ىي أمهية اللغة العربية على وجو 

إن ادلسلم ادلخلص لدينو وأمتو ال بد من أن يرون . ٌناخلصوص، ومرانتها عند ادلسلم
سللصاً ذلذه اللغة العظيمة، وال بد من أن حيب ىذه اللغة ألنو حيب اهلل الذي أنزل وحيو 
الررًن على رسولو األمٌن بلسان عريب مبٌن، وألن ادلسلم حيب ىذا الرسول العريب الررًن 

طق هبذه اللغة العظيمة صلى اهلل عليو الذي أويت جوامع الرلم، والذي ىو أفصح من ن
وسلم ـ وإذا كانت ىذه ىي أمهية اللغة العربية لرل مسلم، مهما كان جنسو ولونو، 
فريف بأمهيتها دلسلم عريب من قوم ىذه اللغة، وىي لغتو األصلية، ولغة أىلو وعشًنتو، 

 3.ولغة نبائو وأجداده

وىي تستخدم  ٌن اللغات العادلية ،أن اللغة العربية تتبؤأ مرانة عالية ب كذالكو 
يف العامل اإلنسان اليت تربط الناس بعضهم بعضا، حّت ترون إحدى اللغة الرمسية عند 

العربية يف وعاء لغوي واحد ،   فهي ذبمع بٌن أبناء األمة .األمم ادلتحدة ىف كل معتمره
العلوم  يعاباست كذلك تعد صبيع اللغويٌن أاهنا سبتلك كل مرومات اللغة الرادرة على

من وضع نلية لغوية  والفنون واآلداب كافة ، أي أاهنا لغة احلضارة العادلية ؛ ذلذا البد
ادلبسطة اليت تستعمل يف  عربية شاملة تروم على االىتمام باستخدام العربية الفصحى

. العريب، وااللتزام بسياسة لغوية واحدة رلاالت احلياة العلمية والعملية يف أضلاء الوطن
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عن  حوى سعيداللغة اليت يترلم هبا أىل اجلنة، وسوف نترلم هبا أيضا فيها، وقال و 
فضيلة ىذه اللغة: "للعربية فضل عظيم على سائر األلسن وىي لسان أىل اجلنة، من 

 3تعلمها أو علمها غًنه فهو مأجور".

 وكان اللغة العربية أداة التعارف بٌن ماليٌن البشر ادلنتشرين يف نفاق األرض،

العربية أمة  وىي ثابتة يف أصوذلا وجذورىا، متجددة بفضل ميزاهتا وخصائصها . إن األمة
كبًن وقيمة أعظم من  هتا شأنبيان، والعمل فيها مررتن بالتعبًن والرول، فللغة يف حيا
األداة اليت نرلت الثرافة العربية  قيمتها يف حياة أي أمة من األمم. إن اللغة العربية ىي

األجيال العربية جياًل بعد جيل يف عصور  عرب الررون، وعن طريرها وبوساطتها اتصلت
توحد العرب انبثق عنو من حضارات وثرافات، وهبا  طويلة، وىي اليت ضبلت اإلسالم وما

ويؤلفون يف ىذا العامل رقعة من األرض تتحدث بلسان واحد  قدميًا وهبا يتوحدون اليوم
وقوانينها وعواطفها يف لغة واحدة على تنائي الديار واختالف األقطار  وتصوغ أفرارىا

كثًنة  الدول. واللغة العربية ىي أداة االتصال ونرطة االلتراء بٌن العرب وشعوب وتعدد
يف الرثًن من  األرض أخذت عن العرب جزءاً كبًناً من ثرافتهم واشرتكت معهم يف ىذه

وعنصراً  وأفرارىم، وجعلت الرتاب العريب ادلبٌن ركنًا أساسيًا من ثرافتها، مفاىيمهم
 5 .جوىرياً يف تربيتها الفررية واخللرية

الىتمام باللغة العربية اب فجدير نظرا خلصائص وأمهيات ىذه اللغة العظيمة
تعلم اللغة العربية تعليما ىف ادلدارس  ذا،ى إندونيسيا وىف بلدنا ،وتعلَُّمها وتعليَمها ونشرىا

                                                             
 ،(2592 دن،: دم) ،اإلسالمو  والرسول اهلل الثالثة، األصول حول ىادفة منهجية دراسة اإلسالم، حوى، سعيد 3

 13. ص الثالثة، الطبعة

، ميرن ، https://www.linkedin.com/in/ahmedeltayef ،أمهية اللغة العربية ، الطيب أضبد 5
 1028-70-52  التاريخ يفالوصول إليها 
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ة، وادلدرسة الثانوية دائية اإلسالمية، وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميمثل ادلدرسة االبت
 .واجلامعات وادلعاىد وبعض ادلدرسة العامة ىف احلصة الزائدة، اإلسالمية

اإلسالمية ىي مدرسة إسالمية أسست  الثانويةعند النظرية العامة أن ادلدرسة 
عامل بأنوا  العلوم النافعة لتروين ادلسلم الذي ميلك النهضة الفررية اإلنسانية، وال

 الثانوية إن تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة وضروب ادلعرفة، منها علم اللغة العربية.
 اإلسالمية أتى بالنتائج احلسنة إذا دفع بالعوامل الدافعة عليها، منها مادة التعليم. 

علموىا وأما مادة التعليم فهي ادلادة األدىن اليت البد على ادلتعلمٌن أن يت
 وكتاب تعليم اللغة العربية للمدرسة 5لتحصيل ادلهارة األساسية عند تعليم اللغة العربية.

مادة ادلفردات واحلوار والرتكيب  وىى ،يةتعليمال ادلوادية حيتوى على عدة إلسالما الثانوية
الرالم و  والرتابة اليت هتدف إىل أربع ادلهارات اللغوية، وىي: مهارة االستما  والرراءة

ىذه ادلهارات عالقة عضوية، عالقة تأثر وتأثًن،  والعالقة بٌن  7الرتابة.و  الرراءةو 
والصالت بينها متداخلة تنعرس على ادلهارات األخرى. وتعترب الرتابة مهارة مهمة من 

ىداف تعلم اللغة أساسيا من أتعترب الردرة على الرتابة ىدفا رات اللغة. وكما مها
 9االجنبية.

 وادلدرسٌن للتالميذ األجنبية كاللغة وتعليمها العربية اللغة تعلم وعملية

 تواجههم وكذلك يف الصف اليت ادلشرالت ىناك بل سهل بأمر ليس اإلندونسيٌن

                                                             
6 Departemen Agama RI, Pedoman Khusus Pengembangan Sistem Penilaian Bahasa 

Arab Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2004), h. 2. 

 
7
 20 (، ص5110، )عمان: دار الفالح، ادلهارات الدراسيةيل، اخلو زلمد على  

)مرة  ٌن بلغات أخرى:  أسسو ومداخلو وطرق تدريسو.تعليم اللغة العربية للناطر زلمود كامل الناقة،9
 558(، ص. 0892الررمة، اجلامعة أم الررى، 
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ا العربية ن يتعلمو أمل يتعودوا  ن من التالميذأوىي  ،سالميةاالالثانوية العاشر من ادلدرسة 
ن، وىذه ال اآللعامة وال يتعلمون اللغة العربية إة اادلتوسطيف ادلدرسة  اهنم متخرجونأل

يل صعوبة يف اكتساب اللغة وادلهارات اللغوية األربعة لعدم اجلهود ىف إادلشرلة تؤدي 
يل إن مشرلة التعليم تؤدي أمد سيف االسالم يف زلالتعلم. وىذا مناسبا دبا قالو أتش

  5تراسل التالميذ وقلة رغبتهم يف التعلم.

الذين طلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  نأوغًنه ل ياسريال جاندارا وقا
عون أن يتعلموا اللغة العربية جيدا، ألاهنم مل العامة اليستطي ادلتوسطةيتخرجون يف ادلدرسة 

ستما  الاتعليم مادة  جههم ىيا، ومن ادلشرالت اليت تو ةالعربي يم اللغةتعليتعودوا ب
م اللغة العربية، وليس ن ليس ذلم اخلربة يف تعليألغًن متدرجا،  والرالم والرراءة والرتابة

ن من احليلة اليت سيستخدمون لفك ىذه ادلشرلة أويرون  .ة وال قدرة يف فهمهاذلم كفائ
وتلرى أيضا  20 الطلبة وأحواذلم إحتياجات مرتضى تعطى على رشادات خاصةإىي 

 دلتوسطة اإلسالمية ادلتخرجٌن يف غًن ادلدرسة االبتدئيةىذه ادلشرلة طلبة ادلدرسة ا

عربه زلمد صاحل بأن خربة ادلتعلمٌن ادلختلفة تؤدى إىل مشرالت كما االسالمية  
 11التعليم، ىرذا ما وجده من ادلشرلة اليت وقعت يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

                                                             
9 Asef Saiful Islam,  “Faktor Demotivasi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Perspektif 

Siswa Madrasah”, Arabiyât : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 2, (1), 2015, h. 

2. 

10
 Yasrial Chandra, et. All, “Motivasi Belajar Siswa Madrsah Aliyah dalam Mengikuti 

Mata Pelajaran Bahasa Arab dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling (Studi 

pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sungai Penuh yang Berasal dari Sekolah Menengah 

Pertama)”, Konselor : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 5, (2), 2016,  h. 85. 

 
11

Muhammad Solichun, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab: Studi Kasus di MTsN 

Susukan dan MTs Terpadu al-Mustaqim Timpik Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 

2013,  (Salatiga: Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014, tidak 

diterbitkan), h. 124, lihat juga Faijah, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Siswa yang 

Berlatar Belakang SD pada MTs Muslimat NU Palangka Raya Tahun Ajaran 2015/2016, 

(Palangkaraya: IAIN Palangka Raya, 2016, tidak diterbitkan), h. 5. 
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يم أىدافو ما شيء ىامة لرتاب التعليم، لن حيرق كتاب التعلوعوامل ادلرروئية 
 ة وخلفياهتم الثرافية، ولذلك كثًنمل ترن مادتو اللغوية يف متناول قدرات الدارسٌن العرلي

ان مل يرن منعدما.  من الدارسٌن يررؤون وال يفهمون، ويرون ربصيلهم ضعيفا زلددا
وأكده نندانج   21ادلادة ادلرروءة.ىل إبة الدارسٌن وعدم اإلفادة صعو  وىذا يؤدي اىل

تاجو ادلتعلم، وال بد أن ناسب حبشريف ىدايات برولو يف رسالتو أن ادلادة اآلن ال ي
 وحيصل العربية اللغة يف تعلمهم على الطالب يسهل أنيصصم كتاب التعليم ويتطور 

 13التعليمي بو. األىداف

يف ىولو سوصلاي  الثانوية اإلسالمية ارسادلد طلبةوىذا الذي قد أصاب 
، ال سيما احلرومية ىولو سوصلاي اجلنوبية االسالمية الثالثة درسة الثانويةاجلنوبية مثل ادل

ادلتخرجٌن ىف ادلدرسة ادلتوسطة العامة، أاهنم ال يستطيعون أن يفهموا ادلادة يف كتاب 
ن من التالميذ أسيف الدين  عربىا كماالتعليم، ألن ادلادة غًن مناسبا خبربهتم السابرة،  

اهنم مل أن يتعلموا اللغة العربية جيدا، ألعون اليستطيادلتوسطة العامة ادلتخرجٌن يف ادلدرسة 
ادة ادل ليس ىناك الفرق بٌنو  .% من التالميذ10ن يتعلموا العربية، وىم حوايل أيتعودوا 

دلتخرجٌن يف ادلدرسة ادلتوسطة للتالميذ ادلتخرجٌن يف ادلدرسة ادلتوسطة العامة والتالميذ ا
تعلم ن تستطيع أا التيف ادلدرسة ادلتوسطة العامة أاهن جةادلتخر  ت التلميذةوقال 23سالميةاإل

                                                             
12

أسس إعداد الرتب التعليمية لغًن الناطرٌن  و ناصر عبد اهلل الغاىل، عبد احلميد عبد اهلل 
 .74(، ص 0880دار اإلعتصام، الراىرة: بالعربية،)

 
13 Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran 

Islam; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni 2012, h.87 

 
بريل أ 20 ،احلرومية ىولو سوصلاي اجلنوبية االسالمية الثالثة ادلدرسة الثانويةرئيس ن، سيف الدي  14

5102. 
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أن تعود ا مل تاهن، ألالرواعد والرراءةعدم فهم من ناحية قلة ادلفردات و  اللغة العربية جيدا
وقال اآلخر بأن من ادلشرلة اليت 24يف التعلم. ايل تراسلهإالذي يؤدي  العربيةتتعلم 

ىذا الرتاب ويات الرتاب ادلدرسي، وال يستطيع أن يطالع ىي صعوبة فهم زلتوجدىا 
تبسون من إجابة صديرو اآلخر، ير، وعندما يعمل الواجب ادلنزيل إمنا بنفسو ىف البيت

 25 ويرجو أن جيد الشيء ادلساعد لو ليستطيع أن يطالع ىذا الرتاب يف بيتو.

عطاء إن يردم حبثا علميا عن أراد الباحث أف ةالسابر الدراسة ادلبدئيةنظرا علي 
 حلل غًن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةرشادات خاصة ليساعد الطلبة الذين يتخرجون يف إ

 للتعلم الذايت يف البيتللتعلم الذايت  ادلطالعة ادلتدرجة ادلالئمة كتاب بتطويرىذه ادلشرلة 

لسهولة فهم موادة تعليمية يف  اليومية،  طالبال وثرافة اللغوية الرواعد مراعاة مع ذلم
ادلبتدئٌن ىف ادلدرسة الثانوية ذبهيزيا ذلم  الرتاب للمستوي ويرون. كتاب التعليم

ومساعدة دلن أراد أن يتعمق يف فهم ىذه اللغة العربية ودلن أراد أن يتعلم اللغة العربية منذ 
 يستعمل ادلدرسي الذي الرتاب من الباحث طوره الذي البداية قليال فرليال. والرتاب

 . الفصل يف

 ،يف تعليم اللغة العربية ادلصاحباتادلطالعة ادلتدرجة أحد من  كتاب  نأل
 عداد مواد تعليم اللغة العربية لغًن الناطرٌن هبا.ذباه الصحيح يف إاإل وادلصاحبات ىي

دلصاحبة ساسي، بل ال بد ىناك ااأل بلذي يرون الرتااكان ىناك كتاب التعليم ن  إو 

                                                             
15

 .5102بريل أ 20 ،احلرومية ىولو سوصلاي اجلنوبية االسالمية الثالثة ادلدرسة الثانوية طالبة مرضبة، 

ابريل  11 ،احلرومية ىولو سوصلاي اجلنوبية االسالمية الثالثة ادلدرسة الثانوية طالب ،زلمد رضا 16
5102. 
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ء اليت يتلري منها الطالب وادلعلم ادلعرفة وما شياوأن ادلصاحبة ىي األ 27والداعمة لو
للدارسٌن لتحريق أىداف معينة يف مررر يواظفها، وىي موادة تعليمية مساعدة تردم 

يت ترمل كتاب تعليم لسهولة فهم شياء الأم حنيفة أن ادلصاحبة األوقرر أيضا  18.معٌن
  19موادة تعليمية يف كتاب التعليم.

أن ان بللتعلم الذايت فوائد عظيمة، كما عرب وان مت ابن سليمألن وكذالك 
برامج التعليم الذايت يف تعليم اللغة حيرق الرثًن من الفوائد وأنو صلاح يف مراعاة الفروق 

تاحة فرصة التعلم حسب احتياجات ادلتعلمٌن و رغبتو إالفردية بٌن ادلتعلمٌن يف 
وقدم االقرتاح للمشرو  الوطين للتعلم الذايت يف تعليم اللغة   10 واستعداداتو اللغوية.

 21عامة يف ماليزياو  خاصة اجلامعةيف  الثانية اللغةا العربية بوصفه

 

                                                             
، )رياض: ادلملرة ضاءات دلعلمي اللغة العربية لغًن الناطرٌن هباإ عبد الرضبن بن ابراىيم الفوزان، 17

 .50ص.  ( 5100السعودية العربية، 
 

 
، ص أسس إعداد الرتب التعليمية لغًن الناطرٌن بالعربيةعبد احلميد عبد اهلل و ناصر عبد اهلل الغاىل،  18
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لغة أجنبية يف معهد تدريب  منهج التعليم الذايت للغة االصلليزية باعتبارىا"وان مت ابن سليمان،  
جامعة الًنموك كلية ،  "ادلعلمٌن يف ماليزيا وإمرانية تطبيرها يف تعليم العربية اجلامعة االسالمية العادلية دباليزيا

 3، ص. األداب زبصص اللغويات العربية التطبيرية

منهج التعليم الذايت للغة االصلليزية باعتبارىا لغة أجنبية يف معهد تدريب "وان مت ابن سليمان،  21
 4. ، ص "ادلعلمٌن يف ماليزيا وإمرانية تطبيرها يف تعليم العربية اجلامعة االسالمية العادلية دباليزيا



9 

 

 سةمشكلة الدرا .ب

 أما مشرلة الدراسة يف ىذه الرسالة العلمية فهي: 
 لطلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية العربية اللغة تعليم مادة تكان كيف -1

 ؟االسالمية 

لدي طلبة الصف  للتعلم الذايت ادلالئمة كتاب ادلطالعة ادلتدرجة كيف منوذج -2
 يف غًن ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ادلتخرجٌن العاشر من ادلدرسة الثانوية

 ؟االسالمية 

 

 التعريف العملي .ج
ولتيسًن التفهم على ادلوضو  والتجنب عن اخلطأ والغلط ىف الشرح فأراد 

 الباحث أن يردم البيان الصطالحات ادلوضو ، وىي: 

الباحث ىو البحث التطويرى لتحصيل كتاب  تطوير، معىن التطوير اليت أراده -1
ة ادلالئمة للتعلم الذايت لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة ادلطالعة ادلتدرج

إستنادا إىل  ة،االسالمي االسالمية ادلتخرجٌن يف غًن ادلدرسة ادلتوسطة الثانوية
البحث والتطوير علي  إجراءات الباحث التالية سيتم   Gallوغال   Borg منوذج برج

ومرحلة  ة الدراسة ادلبدئية،مرحل :لسرعة التحصيل واالنتفا  وىي مرحلة التبسيط،
 .التخطيط ومرحلة التطوير

و . كتاب ادلطالعة ادلتدرجة الذي أراده الباحث ىو ادلصاحب للتعلم الذايت -2
وىذا  22ادلصاحب ىو الذي يصحب كتاب التعليم من مواد تعليمية مساعدة.

                                                             
22

 الناطرٌن أسس إعداد الرتب التعليمية لغًنعبد احلميد عبد اهلل و ناصر عبد اهلل الغاىل،  
 .21(، ص 0880دار اإلعتصام، الراىرة: بالعربية،)
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 العربية الذي هتدف اىل اللغة تعليم الرتاب يشمل ادلادة التعليمية تساعدىم عند

أربع ادلهارات اللغوية، ويترون من عدة أبواب تعادل أبواب الرتاب ادلدرسي مع 
االسالمية  اشر من ادلدرسة الثانويةزيادة ادلادة اذلامة اليت يفوهتا طلبة الصف الع

االسالمية لتساعدىم على فهم الرتاب  لغًن متخرجٌن يف ادلدرسة ادلتوسطة
ليفهموا العربية علي وجو الرتتيب والتدرج، وكذالك مع الزيادة ادلادة   ادلدرسي

 احملتاجة اليت تساعدىم على سرعة فهمهم وكمال فهمهم للرتاب ادلدرسي

ستمرار يف اكتساب ىو اإلSelf- Learning الذايت أو  التعلم، التعلم الذايت -3
نفسنا أادلعلومات وادلهارات خارج الصف و ادلدرسة و اجلامعة معتمدين على 

جل النجاح أو الشهادة بل لتحريق أغراض شخصية  بدون معلم ليس أل
التعلم الذايت وأما   23كاالجابة عن سؤال أو حل مشرلة أو البحث عن عمل.

اكتساب ادلعلومات وادلهارات اللغوية خارج الصف و الذي أراده الباحث ىو 
طلبة الصف العاشر ادلتخرجٌن يف غًن ادلدرسة ادلدرسة حلل ادلشرلة اليت وجدىا 

 ربية.الع سالمية يف تعلم اللغةاإل ادلتوسطة

االسالمية الذي أراده  طلبة الصف العاشر ادلتخرجٌن يف غًن ادلدرسة ادلتوسطة -4
 الباحث ىم الذين يدرسون يف الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية االسالمية

  متخرجون يف غًن ادلدرسة ادلتوسطة وليس ذلم خربة وأىل يف اللغة العربية الاهنم
 .العامة سة ادلتوسطةمتخرجون يف ادلدر  االسالمية، إمنا

أما الغرض الذي أراده الباحث فهو البحث التطويرى التجرييب لتحصيل 
العربية ادلصاحب ادلساعد للتعلم الذايت خارج الصف  اللغة تعليم كتاب تطوير

                                                             
 3، ص. 5102فرباير  02جامعة ادللك سعود، الرياض،  ،يت للطالبالتعلم الذارميا اجلرف،  23
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االسالمية للمتخرجٌن يف غًن  وادلدرسة لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية
ة، ىم الذين يدرسون يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية االسالمي ادلدرسة ادلتوسطة

متخرجون من غًن ادلدرسة  وليس ذلم خربة وأىل يف اللغة العربية ألاهنم احلرومية
 .متخرجون من ادلدرسة ادلتوسطة العامة ادلتوسطة اإلسالمية، إمنا

 

 أهداف الدراسة .د
 :فهي البحث ىذا من األغراض أما

 الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية العربية لطلبة اللغة تعليم مادة وصفل -1

 االسالمية.

لدي طلبة الصف  للتعلم الذايتادلالئمة كتاب ادلطالعة ادلتدرجة  منوذ لرشف -2
 االسالمية ادلتخرجٌن يف غًن ادلدرسة ادلتوسطة العاشر من ادلدرسة الثانوية

 .االسالمية

 

 فوائد الدراسة. ه

 :فهي البحث اىذ من الباحث يتمىن اليت والفوائد ادلنافع وأما

 نظرية أهمية .1

 أنتساري جبامعة الباحث تعلمها اليت للنظريات تطبيرا البحث ىذا أن يرون ( أ

ة، خاصة يف العربي اللغة تعليم قسم يف بنجرماسٌن احلرومية اإلسالمية
 .ومصاحباهتا إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغًن الناطرٌن هبا
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ا الرتاب الداعمة للرتاب األساسي ويتلري منو الطالب أن يرون ىذ
التعليمية ادلساعدة تردم للدارسٌن  وادلدرس ادلعرفة وما يواظفها، وادلواد

وترمل كتاب تعليم لسهولة فهم  لتحريق أىداف معينة يف مررر معٌن،
 . موادة تعليمية يف كتاب التعليم

اد مواد تعليم اللغة العربية إعد يف جيابياإ سهاماأ البحث ىذا يرون أن ( ب
كتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم الذايت  وتطوير ومصاحباهتا لغًن الناطرٌن هبا

 .للمتعلمٌن ادلبتدئٌن خاصاة يف البيت

 أهمية تطبيقية-0

 اللغة نشطة تعلم عند تعليمأمساعدة يف  البحث ىذا أن يرون لطالب، ( أ

طلبة الصف تيب والتدرج، ال سيما العربية، ليفهموا العربية علي وجو الرت 
 االسالمية لغًن متخرجٌن يف ادلدرسة ادلتوسطة العاشر من ادلدرسة الثانوية

كتاب  أن يتعلموا العربية جيدا بدون ىذاالذين ال يستطيعون  االسالمية،
 .للتعلم الذايتادلصاحب ادلطالعة ادلتدرجة 

ادلشرالت مساعدة يف حل  البحث ىذا أن يرون للمدّرس، أن ( ب
 .العربية اللغة التعليمية اليت تواجههم عند تعليم من ليس ذلم اخلربة يف تعليم

 اللغة تعليم عن تعليمية ومعلومات مداخلة البحث ىذا أن يرون للمدرسة، ( ج

حلصول صلاح  تعليمها يف واجلذابة االبداعية زيادةرتبية ادلدرس يف ل العربية
 .التعليم

 تالية،ال بحوثال يف مصدرا البحث ىذا ن يرونأ اآلخر، للباحثٌن ( د

إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغًن  يف اجلديدة واخلربة عرفةادل وتطور
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كتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم الذايت  تطويرو  ومصاحباهتا الناطرٌن هبا
 خاصاة. يف البيت

 ومعلوما اإعالم البحث ىذا أن يرون االندونيسية، الدينية الشؤون لوزارة( و

 وتطوير ادلتنوعة، العلوم على الرادر ادلعلم إعداد يف التعليم ىذا لنجاح

 .ومصاحباهتا مواد تعليم اللغة العربية لغًن الناطرٌن هبا

 

 الدراسة السابقة .و

 الباحثالرسالة العلمية هبذا ادلوضو  ادلختار ، قد فتش  الباحثقبل أن يردم 
 :، وىيق هبذا البحث العلمياليت تتعل عدة ادلراجع وادلصادر

زلاضر يف قسم  شًنية الذي ألفو خًني أبو للغة العربيادلواد التعليمية تطوير   -1
 لبحثىو ا ىذه الرسالة العلمية يف نهجادل، ساماريندا اللغة العربية كلية الرتبية

ادلواد التعليمية ىي رلموعة من بأن  شًنيفرد عرب خًني أبو  ،يالتطوير  الوصفي
كل من الرفاءات اليت سوف يتعلم   تتضمن ومنظمةواد ومنهجية مرتبة ادل

اخلطوات يف تطوير مواد تعليم اللغة العربية من وقدم ، الطالب يف أنشطة التعلم
خالل اخلطوات التالية: أ( ربليل، ب( تصميم، ج( كتابة وإعداد، د(ترييم  ه( 

عن التطبيري ومن ىذه الرسالة يستفيد الباحث ادلعلومات  24مراجعة ادلواد.
اخلطوات يف تطوير مواد تعليم اللغة العربية علي مذىب ديك وكًني وعلي 

العربية: ادلدخل، والطريرة،  تلخيص عبد احلميد وغًنه يف كتابو تعليم اللغة
واالسرتاتيجية، وادلادة، والوسيلة، وىي من خالل اخلطوات التالية: أ( ربليل، ب( 

                                                             
24 Khairi Abu Syairi, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab”, Jurnal Dinamika Ilmu 

Volume 13 No. 1, Juni 2013, h. 51 
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والفرق بٌن ىذه الرسالة . تصميم، ج( كتابة وإعداد، د(ترييم  ه( مراجعة ادلواد
ىذه الرسالة ربتوي علي األشياء اليت بالبحث الذي سيرتبو الباحث ىو أن 

اخلطوات اليت قدمو علي مذىب ديك ر مادة تعليم اللغة العربية، و بتطويتتعلق 
تعليم اللغة العربية: ادلدخل، وكًني وعلي تلخيص عبد احلميد وغًنه يف كتابو 

وأما اخلطوات اليت قدمو الباحث فهي والطريرة، واالسرتاتيجية، وادلادة، والوسيلة، 
تاب ادلطالعة ادلتدرجة كيف تطوير   Gall وغال   Borg منوذج برجعلي مذىب 

االسالمية ادلتخرجٌن  لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية للتعلم الذايت
  .االسالمية يف غًن ادلدرسة ادلتوسطة

 من البحث ىذاو ، أم حنيفةالذي ألفتو  أمهية مادة التعليم لتحصيل صلاح التعليم -2

ليم ال ميرن فصلها عن مادة تعأن نتيجة البحث ىي  أمهيةو  الوصفي، النو 
ختيار أو ربديد ادلوضو ، وىي: األىداف التعليمية، أمهية ادلواد، قيمة إشروط 

 قدعملية، معدل التنمية ادلتعلمٌن وقواعد النظام ادلتدرجة، وباإلضافة إىل ما 

ومن  25سبق، ومرياس فعالية الرتب ادلدرسية يف التعلم ىي العوامل ادلرروئية.
أمهيات مادة التعليم لتحصيل صلاح  ىذه الرسالة يستفيد الباحث ادلعلومات عن

سيرتبو  والفرق بٌن ىذه الرسالة بالبحث الذي .اليت عربىا علماء اللغة التعليم
أمهية مادة التعليم الباحث ىو أن ىذه الرسالة ربتوي علي األشياء اليت تتعلق 

كتاب ادلطالعة ، وأما البحث اليت قدمو الباحث فهو تطوير  لتحصيل صلاح التعليم
االسالمية  لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية للتعلم الذايتادلتدرجة 

، استنادا علي أمهيات مادة التعليم االسالمية توسطةادلتخرجٌن يف غًن ادلدرسة ادل

                                                             
25 Ummi Hanifah, “Pentingnya Buku Ajar Bahasa Arab yang Berkualitas dalam 

Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Bahasa Arab”, h. 99 
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ة كما عربىا علماء اللغة وكذالك أم حنيفة يف الرسال  لتحصيل صلاح التعليم
 السابرة.

 الّدينّية الثانويّة ادلدارس لتالميذ اجلمل أمناط على بناء العربية الرتابة مواد تطوير -3

ذات علوم النافعة و تلذي ألفا 5102بإندونيسيا يف كتاب معتمر اللغوي سنة 
 ، لتطويريالتطوير  الوصفي النو  البحث ذلذه الرسالة البحث نهجفادل .وغًنىا

 دوق ،الّدينّية الثانويّة ادلدارس لتالميذ اجلمل أمناط على بناء العربية الرتابة مواد
 ربليل: أ( يأيت فيما وادلراحل .والتعديل بالتصّرف سوغيونو دلراحل وفرا طّورت

 التصديقد(  ادلواد، تطويرج(  اإلنتاج، تصميم، ب( واالحتياجات دلشرالتا

 بشرل ادلطّورة ادلواد .اإلنتاجي( التصحيح،و(  ادليدانّية، التجربةىـ(  اخلرباء، من

 كلّ  يف اجلمل أمناط تعرض .موضوعا عشر اثين على ربتوي التعليمي الرتاب

 حيث .منطا وأربعٌن أربعة عّينتو  يدةادلف اجلملة كيفّية تروين يف وتبّينها موضو 

 الرتابة تترّون دريباتوت .الرتابة دبهارة يتعّلق فيما والتدريبات األمثلة إىل طّورهتا

 رةادلنتش الرلمات وترتيب ادلناسبة، اجلمل بأمناط الفراغ إمالء يف التدريب من

 اللغة من لاجلم وترصبة بالصور، األسئلة مستعينا وإجابة مفيدة، صبلة ترون حّّت 

 الصور دبساعدة إّما واحدة فررة لترون اجلمل وترتيب العربية، إىل اإلندونيسية

 عرض ادلوضو  مضمون فهم يف التالميذ ولتسهيل .األسئلة دبساعدة وإّما

من ىذه الرسالة يستفيد الباحث أمهية الصور يف تطوير ادلواد و  26.الراموس
 الفراغ إمالء الرتابة ادلطورة، وىي يف تدريباتالتعليمية وكذالك أيضا أنوا  

 وإجابة مفيدة، صبلة ترون حّّت  شرةادلنت الرلمات وترتيب ادلناسبة، اجلمل بأمناط

                                                             
 ويّةالثان ادلدارس لتالميذ اجلمل أمناط على بناء العربية الرتابة مواد تطوير" وغًنىا، ذات علوم النافعة 26

 .251-252ص.  ،5102كتاب رلموعة حبوث دلعتمر اللغوي سنة ،  "بإندونيسيا الّدينّية
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 وترتيب العربية، إىل اإلندونيسية اللغة من اجلمل وترصبة بالصور، األسئلة مستعينا

الفرق بٌن و  .األسئلة دبساعدة وإّما الصور دبساعدة إّما واحدة فررة لترون اجلمل
ىذه الرسالة بالبحث الذي سيرتبو الباحث ىو أن ىذه الرسالة ربتوي علي 

 الثانويّة ادلدارس لتالميذ اجلمل أمناط على بناء العربية الرتابة مواد يف طويرالت

، وأما اخلطوات اليت والتعديل بالتصّرف دلراحل سوغيونو وفرا طّورت قد الّدينّية
 بالتصّرف Gallوغال    Borg منوذج برجقدمو الباحث فهي علي مذىب 

لدي طلبة الصف  للتعلم الذايتجة كتاب ادلطالعة ادلتدر أيضا يف تطوير   والتعديل
 االسالمية ادلتخرجٌن يف غًن ادلدرسة ادلتوسطة العاشر من ادلدرسة الثانوية

 االسالمية.

الذي ألفتو  العربية للمدرسة االبتدائية تعليم اللغة الدراسة التحليلية عن كتاب -4
 تيجةن أمهيةو  ،الوصفي التحليلي النو  من البحث ذاوى ،ريين داوي سوسانيت

 الرفاءة معايًن وىذه 1022منهج سنة  ن الرتاب مناسبة دبعايًنإالبحث: 

 ويتضمن .الرتابة مث والرالم والرراءة االستما  وىي اللغوية ادلهارات على تشمل

 عرض وبناء اللغوية واجلوانب زلتويات اجلدوى، موضو  أي يف الرياسي العرض

ومن ىذه  27جدا جيد بيانو ذلكوك التوضيحية والرسومات والرسوم ادلوضوعات،
العربية للمدرسة  تعليم اللغة كتاب لتحليل معايًن الرسالة يستفيد الباحث

والفرق بٌن ىذه الرسالة بالبحث  الثانوية علي ادلعيار اليت قدمها علماء اللغة.
الذي سيرتبو الباحث ىو أن ىذه الرسالة ربتوي علي األشياء اليت تتعلق 

العربية للمدرسة االبتدائية علي ادلعيار  تعليم اللغة الدراسة التحليلية عن كتابب
                                                             

27
 Rini Dwi Susanti, “Studi Analisis Materi Ajar buku Teks Pelajaran pada Mata Pelajaran 

Bahasa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah”, Jurnal Arabia, Vol. 5 No. 2 Juli - Desember 

2013, h. 99 
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كتاب وأما البحث اليت قدمو الباحث فهو تطوير  ،  قدمها علماء اللغةاليت
 لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية للتعلم الذايتادلطالعة ادلتدرجة 

االسالمية، استنادا علي التحليلية  االسالمية ادلتخرجٌن يف غًن ادلدرسة ادلتوسطة
علي ادلعيار اليت قدمها علماء اللغة ية العربية للمدرسة الثانو  تعليم اللغة عن كتاب

 ومشرلة تعلمو.

 

 

 


