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 خلفية البحث - أ
  ومنع   اآلراء  عن  والتعبري  املشاعر،  عن  والتعبري  اآلخرين،  مع  للتواصل  أداة  هي  اللغة

 كوسيلة   أيًضا تعمل فإهنا اتصال، أداة  كوهنا   جانب إىل العربية، اللغة غرار على 1.املشاكل
  الت  اإلسالمية التعاليم مصادر من وغريها القرآن  لغة أهنا  كما  ابلعلوم املعرفة الكتساب 

  2.العربية تتحدث 

  لغة  وألهنا. العامل يف دولة عشرين قرابة من رمسًيا  العربية اللغة هذه استخدام يتم
  الكربى   األمهية  ذات   اللغة  ابلطبع  فهي  العامل،  يف  املسلمني  دين  وتوجيهات   املقدسة  الكتب
  3.ال أم عرب  كانوا  سواء العامل، يف املسلمني من املاليني ملئات 

. املسلمون  يدرسها  أن  جيب  الت  العامل  لغات   إحدى  هي  العربية  اللغة  نب   وضح  كما
 :تعاىل  هللا قال(و . واحلديث القرآن لغة هي العربية اللغة ألن

 .(3:فص لت(قُ ْرَءاًًن َعَربِيًّا ل َِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ  ۥِكَتاٌب ُفصِ َلْت َءاََيتُهُ 

 در امص لدراسة  فقط ليس  العربية  اللغة ميتعل  أن  نعرف أن  ميكننا  اآلية،  هذه من
 األخرى  الكتب  دراسة  أيًضا  السهل  من  سيجعل  العربية  اللغة  ميتعل   لكن  .اإلسالمية  شريعة

  هبذا، يتعلق فيما. ذلك  وغري بالغة  و  صرف  و  حنو كتاب   مثل  العربية، اللغة تتحدث  الت
 استخدام على الطلبة قدرة  لتطوير للغاية  مهم أمر العربية اللغة ميتعل  أن نعرف  أن  ميكننا
   (.الكتابة ) سليب بشكل أو( لفظي) بنشاط إما اللغة،
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 مشاكل  تسببها   أن  ميكن  الت  املختلفة  املشكالت   عن  ينفصل  ال  العربية  اللغة  ميتعل 
 يف  املوجودة  املشكالت   أو  االجتماعية،  املشكالت   أو  ،(اللغة  مشاكل)  نفسها  العربية  اللغة
  4.العربية اللغة تعلم عملية يف أنفسهم املشاركني الطلبة أو املعلم

  يرتبطان  كالمها  ألن. والتعلم للتعليم حدثني عن ينفصل ال العربية اللغة ميتعل 
 اللغة  ميلتعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    دعا .  البعض  بعضهما  على  ويؤثران   وثيًقا   ارتباطًا 
  ابإلسالم   تتميز الت  املدارس يف التعليمية  املؤسسات  فإن  وابملثل، . الطفولة من بدءاً  العربية
املدرسة الثانوية  و ،(MTs)اإلسالمية  املتوسطة املدرسةو  ،(MI)املدرسة األوىل  مستوى على

 خلفيات   إىل  ينتمون  الذين  طلبةلل   ميكن.  العربية  اللغة  ميتعل   ابلتأكيد  لديها  (MA)اإلسالمية  
  عليا  مدرسة يف االستمرار مع العربية اللغة ميتعل  يف  يشاركوا أن ابلتأكيد تسناوية  مدرسة
 من هم اإلسالمية  املتواسطة املدرسة من يتخرجون الذين الطلبة كل  ليس لكن. بسهولة
 الطلبة من العديد ابلتأكيد  هناك يزال ال احلالة، هذه يف ألنه. العربية اللغة ميتعل  السهل
 ميتعل   يف  صعوبة    تواجه  الت  العوامل  من  العديد  هناك.  العربية  اللغة  إتقان  يف  ميهروا  مل  الذين
.  تواجهها الت الرئيسية العوامل أحد هو واالهتمام املواهب نقص ألن العربية اللغة دروس

 ةبالصعو   جتعل  اإلسالمية  املتواسطة  املدرسة  مقاعد  عند  الفصل  يف  املعلمقليل إلقاء املواد من  
  العربية  اللغة دروس تقدمي يف املعلم إبداع وجود عدم. العربية اللغة دروس فهم الطلبة على
 اللغة بدروس الهتمامهم كاسلني  الطلبة يصبح  لذلك، نتيجة. ابمللل يشعرون الطلبة جيعل

 .العربية

  أن جيب حيث التعليمية، ابملواد يتعلق فيما نفسي نشاط هي التعلم عملية إن
 الطلبة يتمكن أن هبدف لالهتمام ومثري مبدع تعليمي جو خلق على قادرًا املعلم يكون

 سيجد  هتمام،إلا  غري   ثريةمب  املعلم  يوضح  عندما.  تقدميها  مت  الت  الدروس  على  احلصول  من
عند الطلبة يف تعليمهم   مشكلة هذه تصبح . الدرس فهم يف صعوبة يدرسون  الذين الطلبة
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املدرسة   يف  الطلبة يتعلمون يكون أن جيب .يف املدرسة الثانوية اإلسالمية ونيواصل  الذي
  حت   العربية  اللغة  ميتعل   يفالعيوب    لتحسني  جهدا   و   اجتهاًدا  أكثر  (MA)الثانوية اإلسالمية  

  5.صعوابت ال يواجدوا ال

 املؤسسات  من واحدة بنجر الرابعةاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تعد
  مج ًنالرب   من  العديد  هناك.  ماراتبورا  يف  1  رقم  يكانيدبند  شارع  يف  تقع  الت  الرمسية  التعليمية

 العلوم قسم ،(IPA) الطبيعية العلوم قسم من تتكون النظامي   مجًنبر  (1): ذلك  يف مبا
  املكثف  برًنمج (3) الدينية،  الصعود مدرسة برًنمج  (2) اللغات، قسم ،(IPS)االجتماعية

 وغري ذلك. الديين

 الرئيسي  الربًنمج هو الديينالربًنمج املعهد و (MAPK)  الديين املكثف  برًنمج يعد
  ثالثة  يف موجود الربًنمج هذا خصوصا. بنجر 4املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف

  املدارس  نظام اثنياً، . عالية ال كادمييةاأل قدرة  ويتطلب صارمال ختيار الا نظام ،أوالً : أشياء
الطلبة الذين يعيشون يف  مجيع على جيب حيث ،(اإلسالمية الداخلية  املدرسة ) الداخلية

  يف   التمهيدية  الدينية  املواد  مجيع  تستخدم  حيث  ،التمهيد   لغة،  اثلثاً .  ساعة  24مدرب ملدة  
  البداية  يف الربًنمج هذا تسمية  مت  .العربية اللغة التقييم واختبارات  واملراجع، التعلم، أنشطة

املدرسة الثانوية  أتسست هذه  .(MAPK) اصة اخل للربًنمج اإلسالمية هو املدرسة الثانوية 
هذا  يقام. 1987لعام  73 رقم يةالدين ةوزير البناًء على قرار  اخلاصة  ربًنمجاإلسالمية لل 

،   سيما يف جماالت العلوم الدينية ، الغبون يف دراسة الرتبية اإلسالميةالذين ير   طلبةالربًنمج لل 
يتمتعون ابلكفاءة الكافية. ويف املدرسة الداخلية  الذين والت ال ميكن أن تنتج علماء 

سوف   (PK) الدينية   الربًنمجعلى  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة بنجر  )معهد(  
طلبة من على التعليم العام والدين واملهارات واللغة. حيتوي هذا الربًنمج على    الطلبةحيصل  

األجنبية كلغة للمحادثة اليومية    اللغةهذا الربًنمج للمدرسة الداخلية    يفض ل.  نطقةتلف املخم
 واألنشطة الدينية واألنشطة لتطوير املواهب أو املهارات.
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 الدين  عن ميالتعل  مثل الدينية األنشطة من العديد الديين الربًنمج هذا يف يوجد
 ،هذا البحث يف  لكن . املكثف والربًنمج واملعهد  املدرسة  يف العربية  اللغة ميتعل  وخاصة 

نتائج اللغة العربية   لتحسنيتعليم مادة النحو يف الربًنمج املكثف " فقط ةالباحث ناقشست
لطلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للربًنمج  ييف الفصل النظام

  الدينية،  األنشطة عن الكثري الطلبة يتعلم النشاط هذا يف". الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية
 ابستخدام الصباح يف تدريسها يتم الت املادة وتعميق العربية اللغة ميتعل  حول وخاصة
 .ذلك  إىل وما البالغة و الصرف و النحو تعميق مثل  الرغبة مواد وتعميق الكتب

تعليم مادة النحو   "  موضوع  الباحثة   ت أاثر   ملاذا  نستنتج  أن  ميكن  أعاله  الوصف  من
لطلبة الصف العاشر   ينتائج اللغة العربية يف الفصل النظام لتحسنييف الربًنمج املكثف 

 ".  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للربًنمج الديين مبراتبورا كاملنتان اجلنوبية 

 حتديد اإلجرائي  -ب

 املقصود من املصطلحات الت ستقدم الباحثة هو: 
 املكثف الربانمج  -1

 االجتاه  ثنائية تفاعالت  حدوث  هو املكث ف ًنمجالرب ، ساين هللا عبد رضوانوفقا ل
 6الطلبة. و  املعلمني بني

املدرسة الثانوية اإلسالمية  هذا الربًنمج املكثف هو برًنمج خاص موجود يف 
دينية مثل الكتب التعليمية  المج  ًناملدرسة لتنفيذ بر   نظرةوهو أحد  احلكومية للربًنمج الديين   

تُفضل املدارس القائمة  املشاركة يف هذا الربًنمج املكثف.    الطلبة، لذلك يتعني على  العربية
، حبيث ميكنها أكرب  املكثفمج ًنعلى املواد اإلسالمية ومواد التعليم اإلسالمي يف الرب 

على فهم الدروس الصباحية بسهولة والت تعتمد على األنشطة اإلسالمية   طلبةل لمساعدة 
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للربًنمج الديين   املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  أكثر من العامة، واألنشطة التعليمية يف  
 . الذي قد يعلمهاوفًقا للشروط املواد الذين ميلكون الكفاءة هبا مدرسون 

فإن الغرض من هذا الربًنمج املكثف هو أحد برًنمج املدرسة، وهو برًنمج   لك لذ
 الطلبة. هذا الربًنمج خمصص للربًنمج الدينية حيث يتعلم  طويل  لوقتاستمر    الذي  ديينال

راجع، مثل كتاب النحو، كتاب الصرف، املكتب اللغة العربية ك اللغة العربية ابستخدام
 كتاب البالغة، وغريها من الكتب العربية. 

 علم النحو -2
 7  إصطالحا هو: النحو لغة هو قواعد اللغة العربية ) القاعده أو القواعد(، والنحو  

 . "النحو قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية واحوهلا حني افرادها و حني تركيبها "
 املوضوع  حول عرفةم أي ، النحو لعلم تفسري أيًضا هناك  ذلك،  إىل ابإلضافة

 للجملة  النهائية   احلالة  معرفة  ميكنهم  الذين(  إخل  ،واإلعراب   ،احلرف  ،الفعل  ،اإلسم)  الرئيسي
  هو  الدراسة هذه يف هنا املقصود ابلنحو فإن ذلك، ومعاملبين.  و واإلعراب  حيث من

 .مراتبورا  يف  الديين   ربًنمجالثانوية لل   املدرسة   يف  املكث ف   برًنمج   يف   تدريسها   مت   الذي   النحو
 النحو الواضح لإلبتدائية.  كتاب   هو املستخدم النحو كتاب 
 مادة اللغة  العربية -3

 القدرات وتطوير وتطوير وتوجيه لتشجيع موجه موضوع هو العربيةمادة اللغة  
  القدرة . نتاجية اإلو  ستقبليةامل سواء حد على العربية اللغة جتاه اإلجيابية املواقف وتعزيز

 القدرة  هي  اإلنتاجية   القدرة.  القراءة  وفهم  اآلخرين  حديث  فهم  على  القدرة  هي  االستقبالية
 يف مادة التعليم فإن ذلك، ومع 8. وكتابيا  شفهياً  اللغوي التواصل أدوات  استخدام على
تيغا   كتاب   ابستخدام الفصل النظامي يف تدريسها يتم الت العربية املواد هي البحث هذا

 .رجعامل ك  ت هداَي سرانكي ه.د.
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 البحث ةأسئل -ج
 : يلي كما   هي املناقشة هذه يف املشكلة اما صياغة

يف  العاشر الصف الربًنمج املكث ف( لطلبةيف النحو ) مادةتنفيذ تعليم  كيف -1
 اجلنوبية؟ كاملنتان املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للربًنمج الديين  مبراتبورا  

و )يف الربًنمج املكث ف( ويف مادة اللغة  النح مادة يف نتائج تعلم الطلبةكيف  -2
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية   العاشر الصف لطلبة الفصل النظامي يف العربية

 ؟ اجلنوبيةكاملنتان احلكومية للربًنمج الديين  مبراتبورا  
 أهداف البحث -د

 : يلي كما  هي املناقشة هذه اما أهداف

يف   العاشر الصف الربًنمج املكث ف( لطلبةيف النحو ) مادةتنفيذ تعليم ملعرفة   -1
 . اجلنوبيةكاملنتان املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للربًنمج الديين  مبراتبورا  

و )يف الربًنمج املكث ف( ويف مادة اللغة   النح مادة  يف  نتائج تعلم الطلبةملعرفة   -2
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية   العاشر الصف لطلبة الفصل النظامي يف العربية

 . اجلنوبيةكاملنتان احلكومية للربًنمج الديين  مبراتبورا  
 أمهية البحث  -ه
 : ل  مفيدة الدراسة هذه  نتائج  تكون أن املتوقع من

 انحية النظريةمن  -1
  واجلوانب  املعرفة خزانة  تثري أن  ميكن الدراسة هذه  نتائج فإن ،النظرية الناحية من

 يف العربية اللغة نتائج  لتحسني املكثف الربًنمج يف النحو مادة بتعليم املتعلقة الدراسية
  الديين   للربًنمج  احلكومية   اإلسالمية   الثانوية  املدرسة   يف  العاشر   الصف  لطلبة  النظامي  الفصل
 اجلنوبية  كاملنتان   مبراتبورا
 عمليةالانحية من  -2



 للمؤلفني (أ
  نتائج  لتحسني  املكثف   الربًنمج  يف  النحو  مادة  تعليمكيف    يعرف  أن  للمؤلف  ميكن

 احلكومية  اإلسالمية   الثانوية   املدرسة  يف   العاشر   الصف  لطلبة  النظامي  الفصل  يف  العربية  اللغة
  حول  املعرفة توسيع أيًضا للمؤلف ميكن . وكذلك اجلنوبية كاملنتان  مبراتبورا  الديين للربًنمج

 .البحث هذا خالل من العربية اللغة تعليم
 للمعلم  (ب 

  نتائج   لتحسني  املكثف   الربًنمج  يف  النحو   مادة  تعليم  أمهية  مدى  للمعلم معرفة  ميكن
 احلكومية  اإلسالمية   الثانوية   املدرسة  يف   العاشر   الصف  لطلبة  النظامي  الفصل  يف  العربية  اللغة

  أن  كيف  ويرى  يكتشف أن للمعلم أيًضا . وميكناجلنوبية كاملنتان  مبراتبورا  الديين للربًنمج
 . اليومية احلياة يف لطلبة العربية اللغة مهارات 

 بةللطل ج( 
 عملية  من  كبري  بشكل  الطلبة  سيستفيد  ،املكثف  الربًنمج  هذا  يف  ميالتعل   خالل  من

 سيحصلون بل فحسب، العربية الكتب فهم يف جيًدا الطلبة يكون لن. والتنفيذ ميالتعل 
  الكتب   قراءة  وجيد   العربية،   ابللغة  التحدث   إتقان   مثل   األخرى  الفوائد  من  العديد  على  أيًضا
 .وغريها ،صرفها  و ،حنوها قواعد معرفة وأيًضا العربية ابللغة

 أسباب اختيار املوضوع  -ز
 معرفة  يف  أرغب  كنت  أنين  هو  العنوان  اخرتت   أنين  يف  السبب  كان  ،املناسبة  هذه  يف

  النحو  مادة يف الطلبة تعلم نتائج وكذلك  املكثف الربًنمج هذا يف التعليم تنفيذ كيفية
 اللغة  يطبقوا  أن  ميكن  الذين  الطلبة  عدد  ومعرفة  ،العربية  اللغة  مدة  يف  التعلم  نتائج  لتحسني

 .اليومية  احلياة  يف الربًنمج هذا خالل من العربية ابلفعل

 

 



 الدراسة السابقة  -ح
ت الباحثة  ، قدماملكتبية. يف مراجع املكتبيةتاج هذا البحث أن يقام بطريقة حي

، وفقاً ملوضوع البحث  سابقونالباحثون ال قد يبحث فاً منهجيةَيً لنتائج األحباث التوص
من املتسوَيت الدراسات  املعروف ابلباحثني. وبعبارة أخرى، تتم مقارنة املوضوعات مع

 القيام به. وهلا عالقة ابلبحث الذي سيتم   9.نتائج البحوث السابقة

املتعلقة برتكيز املرجع األول يف هذه الدراسة، أجرت الباحثة مراجع املكتبية    كمواد
 البحث، مبا يف ذلك على النحو التايل: 

 والتعليم فوفوت تري أسرينينجسيه طالبة كلية الرتبية  البحث العلمي الت كتبتها   -1
املكّثف  "فعالية الربانمج ابملوضوع  م 2014 جامعة حممدية يف سوراكارات

على حتصيل الطلبة" )دراسة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية الدينية الواحدة  
 ". (م2014/م2013سوراكرات سنة  

حمور املناقشة حول األطروحة الت كتبتها أخت فوفوت تري أسرينينجسيه هي  
ة يف  حول كيفية فعالية فعاليات األنشطة التعليمية الت ينفذها طلبة املدرس

مدرسة الثانوية اإلسالمية الدينية الواحدة سوراكرات إىل جودة تعليم الطلبة وعلى 
التحصيل العلمي. ويف هذه الدراسة، يكون الباحثو أكثر عرضة ألنشطة 

 تعليمية، وعوامل تثبيط وأنصار.
  والتعليم كلية الرتبية كتبها خملص الصاحلني، طالبة  البحث العلمي الذي   -2

تنفيذ تعليمي  "ابملوضوع ونج، فن إنتان الميادر  ة احلكومي ةاإلسالمي جامعة
يف حتسني القدرة على قراءة القرآن لطلبة الصف احلادي    الربانمج املكّثف

  بيتونج فانج تيبا اتلوك  اإلسالمية حسن الدين كو الثانوية    املدرسة    عشر يف 
 . "  م2016م/2015سنة   ونج فالمبندار 
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  حول كيفية  هوخملص الصاحلني  األطروحة الت كتبتها أخقشة حول حمور املنا
الصف   طلبةيف حتسني القدرة على قراءة القرآن ل  الربًنمج املكث فتنفيذ تعليمي  

  وتريد  ،فانج تيبااإلسالمية حسن الدين كو الثانوية  املدرسة  احلادي عشر يف
 .طلبةلل   الكرمي  القرآن  قراءة  على  القدرة  لتحسني  الطريقة  استخدام  كيفية  معرفة

  هذه  يف كتابته  سيتم الذي البحث مع اختالفات  هناك السابقة، الدراسات  من
فوفوت تري  أخت البحث العلمي الت كتبتها وهي األول، البحث يف هذا. املناقشة

ابملوضوع   م2014جامعة حممدية يف سوراكارات  والتعليمأسرينينجسيه طالبة كلية الرتبية 
على حتصيل الطلبة" )دراسة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية الدينية  املكث ف "فعالية الربًنمج 

  كتبها البحث العلمي الذي    الثاين  البحث  ويف (".م2014/م2013الواحدة سوراكرات سنة  
ن إنتان  ياد ر  ةاحلكومي ةاإلسالمي جامعة والتعليمكلية الرتبية خملص الصاحلني، طالبة   أخ
يف حتسني القدرة على قراءة القرآن   الربًنمج املكث فتنفيذ تعليمي "ابملوضوع ونج، فالم

فانج تيبا اتلوك  اإلسالمية حسن الدين كو الثانوية  املدرسة  الصف احلادي عشر يف طلبةل
 ."م2016م/2015سنة   ونجفالمبندار  بيتونج 

 الربانمج  يف  النحو مادة تعليم"عن  بينما يف هذه الدراسة سوف يناقش املؤلف
 املدرسة  يف   العاشر  الصف  لطلبة  النظامي  الفصل  يف   العربية  اللغة  نتائج   لتحسني  املكثف
 ". اجلنوبية كاملنتان  مبراتبورا  الديين للربانمج  احلكومية اإلسالمية الثانوية

 هيكل البحث  -ط

وأسئلة   اإلجرائي،والتحديد  البحث، خلفية على حتتوي ،قدمةامل األول، الباب
، فرضية البحثاملسل مات األساسية و  وأمهية البحث، و البحث، وأهداف البحث،

 .وهيكل البحث، الدراسة السابقة وأسباب اختيار املوضوع، و
  الربًنمج املكث ف الذي يصف الربًنمج املكث ف،  اإلطار النظري الثاين،  الباب

 . املواد النحووعلم النحو، و  الديين،



نوع و مدخل البحث، وطريقة البحث،   على  تويحيمنهج البحث    الثالث،   الباب
وذايت البحث و جمتمع البحث، والبياًنت و املصدرها، أساليب مجع البياًنت، إطار البحث 

 األساسي، تقنيات معاجلة والبياًنت، إجراء البحث.

تقدمي  حتتوي على حملة عن ميدان البحث،    تقدمي البياًنت ومناقشتها  الرابع،  الباب
 .وتفسريها البياًنت، وحتليل البياًنت 

 خالصة البحث، وتوصيات البحث. على اخلامتة، حتتوي  اخلامس، الباب
 قائمة املراجع

 . املالحق
 

 

 
 


