
 باب األول

 خلفية البحث . أ
. باألخري لالتصاؿ يستعملها وسيلة ألهنا اإلنساف حياة يف َتاكب دورا لغةال إف

اللغة والثقافة ذلا عالقات وثيقة انتشار ثقافة باستخداـ اللغة، ىي وسائل اتصاؿ بُت 

 ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاسُ : يَا أَيػَُّها  مي:الكر  فالقرآ ىف تعاىل اهللقاؿ كما  ٔ الناس بثقافة.

 َخِبَتٌ  َعِليمٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  أَتْػَقاُكمْ  اللَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ  لِتَػَعاَرُفوا َوقَػَباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنْػَثى

 َواْخِتاَلؼُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقُ  يَاتِوِ اَ  َوِمنْ وقاؿ اهلل تعاىل :  }ٖٔاحلجرات : {

 وهبذه األية الدليل أف }ٕٕالّرـو :  {  لِْلَعاِلِمُتَ  ََلَيَاتٍ  َذِلكَ  يف  ِإفَّ  َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ 

اللغة ىي وسيلة اإلنساف لقضاء حاجتو، وتنفيد طالبو بواسطة اللغة يؤثر الفرد يف 

 االخرين، ويستثَت عواطفهم، كما يؤثر يف عقوذلم. 

. عقوذلم يف يؤثر كما عواطفهم، ويستثَت اللغة، بواسطة االخرين يف الفرد يؤثرو 

 فيوحد أبناءه بو يربط الذي والرباط لًتاثو ادلستودع ىي فاللغة باجملتمع يتعلق فيما أما

 ايل ادلاضي من األجياؿ عليو تعرب الذي اجلسر وىي فكريا بينهم وجيمع كلمتهم،

 .وادلستقبل احلاضر
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اللغة اليت  أنوو كما عرفنا  عظيمة،مزية  و خصائص فيها العربية للغةوأما ا

 اهلل قاؿىدي للناس ىو مكتوبة هبا، كما   تعاىل  اهللي أنزؿ الذمي الكر  فالقرآمكتوبة يف 

 كتبكما    }ٕ:يوسف{ تَػْعِقُلْوؼَ  َلَعلَُّكمْ  َعَربِيِّاِإفَّ أَنْػزَْلَناُه قُػْراَنًا  : الكرمي القرآف ىف تعاىل

 ٕية.العرب لغةابأنو أنزؿ اهلل على رسوؿ اهلل  ،فالقرآأف  تدؿ اَلية ذهى فأ يليىالز  ىبةوى

 الّلغةحلاجة اىل وا ،األخرى الّلغات بُت العاملكل  يف خاّصة منزلة ذلا العربية الّلغة

 لغة ىي العربية اللغة االحتياجات االستعجاؿ و يـو بعد يومابالزيادة  تستمرالعربية 

جهة  من موقف العربية واللغة التقليد، ولغةأو عبادة دلسلمُت  الصالة ولغة  الكرمي القرآف

 العامل أحناء يف ادلشهورة ةاللغ منوجيب أف نعرؼ أف اللغة العربية ىي  ٖاإلقتصادية. النظر

 اللغة إف و أكثر أو بالدا ٕٓ، واستخدامتها أكثرأو  مليوف رلتمعا ٕٓٓ  من هبا وينطق

ادلنطقة  يف ادلسلمُت جبميع والتأثَت العالقة من فيها دلا دينية فتكوف مهمة لغةىي  العربية

 .عجمال يف أوالعربية 

لما  ك وحُت وقت كل يف العربية اللغة إىل حيتاجوف ادلسلمُت أفيدؿ على  وىذا 

 االتصاؿ وسيلة الّلغة إفّ  .العربية اللغة تعلم على حرصاو  بدينهم دتسكا كانوا أكثروا

 على والقدرة تعلمها الناحية احلية لألمة فالبدّ  االجتماعية، العالقات وآلة االجتماعية
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 ألفاظ ىي اللغة :الغالييٌت مصطفى قاؿ .حضارهتم يف الألخرين مع للمشاركة استعماذلا

 ٗمقاصدىم. عن قـو كل هبا يعرب

الفرد عند تعليم وأما تعليم اللغة فمصطلح يشَت إىل العلمية الواعية الىت يقـو هبا 

 ٘اللغة الثانية على وجو التفصيل، الوعى بقواعد اللغة معرفتها والقدرة على استخدامها.

 ،األربع اللغوية ادلهارات إىل هتدؼ اإلسالمية الثانوية للمدرسة العربية اللغة تعليم وكتاب

 : وىي

 مهارة االستماع .ٔ

 مهارة الكالـ .ٕ

 مهارة القراءة. ٖ

 6الكتابة.مهارة . ٗ 

   .ٚة ادلعروفة ومتعلمة يف ىذا الوقتادلهار  ترتيب ىي األربع ادلهارات ىذهو 

                                                           
  ٕٓٓ( ص. العلمية الكتب دار :بَتوت )،العربية الدروس جامع الغالييٍت، مصطفى 4
ص.  ( ٕٓٓٓ، )القاىرة : دار الفكر العريب، تديس العربية في التعليم العامرشدى أمحد طعيمة،  ٘

ٖٙ 
 ٓٔ(، ص ٕٔٓٓالفالح، ، )عماف: دار المهارات الدراسية زلمد على اخلوايل، ٙ 

 ادللك جامعة – ادلكتبات الشؤوف عمادة :الرياض( النفسي اللغة علم منصور، أمحد سيد اجمليد عبد 7
 ٕ٘ٙ( ص. 1982 سعود،



 أوة مفرد على والتعّرؼ بالقراءة بدأإ العربية اللغة وتعليمتعلم  إندونيسيا يفو 

 تعليم قبل تعليمها مبكاف األمهية من وكاف قواعدىا، إىل رويداً  ينتقل ثّ  القصَتة، كلمات

 : قاال إذ طعيمة أمحد ورشدي الناقة كامل زلمود ذلك على أكد وقد األخرى، ادلهارات

 على تأكيدنا من فبالرغم أجنبية، لغة أي تعلم مهارات من رئيسةارة مه القراءة تعترب

 على يتعذر ما كثَتا أنو إال واستخدامها اللغة تعليم يف واحلديث االستماع من كل أمهية

 اليت الفرص قلة بسبب ولكن لديو ضعفهما البسبب ادلهارتُت، ىاتُت استخداـ ادلتعلم

 شفوية ممارسة اللغة دلمارسة حاجتو أف يشعر أف أو شفوية، ممارسة اللغة لكي لو تتاح

 ٛ.متواقعة وغَت قليلة

ادلهارات األساسية يف تعليم اللغة  و تشَت أف  من ىي تعد أف مهارة القراءةو  

ىذه ادلهارة صوار عاـ من األىداؼ األساسى الذى يرجو اليو معلموا اللغة العربية 

االجنبية،كما عرفنا أف ادلهارة القراءة متعلقة مبهارات اللغة  اللغة بوصفها اللغة الثانية أو

 أيضا األجنبية اللغة وتعليم تعلم ماك بيةالعر  اللغة وتعليم تعلم عمليةو . قويةاألخرى بال

 ادلشكالت ىناؾ بل سهال بأمر ليسيف تنفيد عمليتو   اإندونسي وادلدرسُت للتالميذ

، وىي  الثانويةو وكذلك يف الصف االوؿ من ادلدرسة ادلتوسطة  جد فيهاتو  اليتمتنوعة 
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ادلدرسة من متخرجوف  بعدىم العربية الفاللغة ف يتعلموا أالتالميذمل يعودوا  بعض فأ

وذلاذا بعض ىم ال يعرفوف اللغة  ،ادلتوسطة العامة وال يتعلموف اللغة العربية اال االف

، وىذه ادلشكلة تؤدي ايل تكاسلهم يف التعلم. وىذا مناسبا مبا قالو أجيف زلمد العربية

 ٜ.مسيف االسالـ اف مشكلة التعليم تؤدي ايل تكاسل التالميذ وقلة رغبتهم يف التعل

وتعليم اللغة العربية يف اطار بليغ أىدؼ التعليم اللغة العربية وتطوير اللغة العربية.  

يعرؼ  كما يف السابق  و ٓٔالبد للمدرس أف يطبق أسلوبا لكي أىدؼ التعليم مبلوغ.

وكذلك يف الصف االوؿ من  بأمر ليسا إندونسيالعربية يف  اللغة وتعليم تعلم عمليةأف 

، وىذه ادلشكلة تؤدي ايل تكاسلهم يف التعلم. وىذا مناسبا مبا  الثانويةادلدرسة ادلتوسطة 

قالو أجيف زلمد سيف االسالـ اف مشكلة التعليم تؤدي ايل تكاسل التالميذ وقلة 

ادلتعلم دتكُت و تعليم اللغة العربية عن ؼ األساسي دىألا . وىذا ىورغبتهم يف التعلم

من فهم التعبَت السليم الواضح الذى يستمع أو ينطق بو , أو يقرأه , أو يكتبو , و كل 

 ٔٔذلك من اجل حتقيق غاية سامية ىي الغاية التواصلية بُت أبناء البشرية.
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و برأي الباحث فادلدرس يطلب عليو أف يستخدـ ادلداخل و الطرائق و أسلوب، 

ف يستخدـ ادلواد والوسائل التدريس والتطويره ليسهل و اسًتاتيجية التعليم ، ويعرؼ كي

يف ىذا البحث و عن التعلمية، لنيل أىداؼ مقصود أي ىو ادلقصود أىداؼ التعلم. 

 عن تتكوف ادلواد التعليميةأف و ، تعليم يف ادلهارة القراءة عموما تطوير ادلوادستبحث عن 

 ناوؿتيل أوكوسيلة ومواقف  ) ادلهاراتاىل  واإلجراءات ادلبادئ،احلقائق،ادلفاىيم (ادلعرفة 

مع   التعليمية ادلواديدرسوا  أف لبةالط على يهتمو  .األساسية ادلعاير و الكفاءات

تعلمية ليس التعليم. وادلواد  وتنفيذ لتخطي معلمُت إىل حاجة يف وا، واألدواهت ادلعلومات

 .التدريس أنشطة يف ادلعلمُت مساعدة لتساعد الطلبة فقط ولكن

 تعلمية ادلوادالرئيس  ىو الدراسي كتابأف   حللوذلا، حتتاج اليت ادلشكالت ىي ىذه

 ادلوضع أىدؼ حتدد وفيو وادلتعلم، ادلعلم من لكل ادلرشد و جعاادلر  مبثابةو  ،اطلقم وأىم

 ٕٔ.ادلتبعة ادلوافقة الًتبوية والوسائل األساليب إىل ويشَت تعليمو وطرائق

أف  :اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية  إىل ادلواد تعلمالباحث  إىل مالحظةبواسطة 

احملتوى احمللي  ئالوطٍت، إىل سياؽ كاليمانتاف اجلنوبية مل ير رتب يف ادلواد التعلمية اليت 

رتب يف ادلواد التعلمية اليت ولكن  . كاليمانتاف اجلنوبية  الثقافةاالجتماعية و بايتضمن 
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يرتب بادلواد الذي يناسب بالبلد و ادلدينة الكربى، كادلكة و ادلدينة وادلصر،أما يف الوطٍت 

ولذلك أراد الباحث إىل اإلندونسي كالعاصيمة جاكارتا، بندوج، و سورابايا عموما. 

يف   بة اللغة العربيةللمعلمُت والطلموافقا  يف تعليم مهارة القراءة تطوير ادلوادوضع باعتباره 

 تُعلِّم حُت ادلعّلمة تواجهها اليت ادلشكالت الباحث دجن .بااخلصوص اجلنوبية كاليمانتاف

 ادلوضوع فهي التعليمية بادلادة تتعلق ادلشكالت اما اَلف، ادلستخدـ بالكتاب ماّدة

ادلوضوع  الدرس كل يف عددىا  ناقصا الكتاب ىذا يف التدريباتو  البحث التعلمية، 

الباحث اذا كاف التعليم اللغة العربية  وبرأي همالفهم ليزيد لبيئة وليتقرب با  مهم، ىيو 

و الذي قريب من الطلبة أف يساعد   الثقافةاإلجتماعية و بدخوؿ ادلواد الذي يبحث عن 

 العربية ألف قريب با لتساعدىم عن تعليم اللغة ليزداد الرغبة و مهة يف التعلم، و

اللغةالعربية خصوصا يف مهارة القراءة يبحث عن وذلذا يف تعليم  .الثقافةاإلجتماعية و 

وذلذا ادلدرس التعلم  الثقافةاإلجتماعية و وألف اللغة مل ديكن ينفصل ب العوامل حوؿ طلبة

اللغة العربية سوؼ تواجو صعوبة يف فهمو والتعلمو واستعملو باجليد بدوف مفهـو عن 

 الذي يتعلق باللغة. الثقافةاإلجتماعية و 

 صاقص، عاداتتكوف على اجلوانب اللغة، الدين،  احمللية الثقافة كما عرفنا أف 

اليت  اجلغرايف ادلوقع أو كافومتعلق مب االنساف يستخدمها اليت اليومية األنشطةو  قددية



دقة  حتديد يف تأثَتىي مهمة يف تعليم اللغة الهنا  احمللية الثقافةدتلك مزية اخلاصة، و 

   ٖٔ.احمللية ثقافة حتديد على والكلمات ةاجلمل اختيارادلعٌت، و 

كما شرح  يف ادلدرسة الثناوية نتاف اجلنوبيةاميكال يف العربية اللغة التعليم و

اال يف  نتاف اجلنوبيةاميكال الثقافةاإلجتماعية و بدخوؿ  فيو دالباحث يف السابق، مل جي

يناسب تطوير ادلواد التعليم اللغة العربية ب، وذلذ ادلشكالت تفكر الباحث ادلرحلة اجلامعة

و لتقدمي ادلواد  لتقرب وليسهل الطلبة لفهم تعليم نتاف اجلنوبيةاميكال  الثقافةإلجتماعية و با

 .نتاف اجلنوبيةاميكاللتعليم اللغة العربية   اإلضايف التعليم اللغة العربية لربنامج

 حتت البحث عملية تكوين الباحث أراد وقعة،ادل احلالة ىذه علىولذلك 

 :ادلوضوع

التعليم  لربنامج نتاف اجلنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء   تعليم مهارة القراءة موادتطوير  " 

 ." (MA) يف ادلدرسة الثانوية ةاإلضافي اللغة العربية

 أسئلة البحث  . ب

 البحث بأسئلة البحث مشكالت الباحث فحددت السابقة البحث خللفية مناسبة

 :  األتية

                                                           
13

  Mohd Zuhir Bin Abd Rahman, Mohd Azidan Bin Abdul Jabar, Pengaruh Budaya 

Tempatan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah, Procedia Social and Behavioral 

Sciences, ICLALIS 2013  (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/). Hlm. 374  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 نتاف اجلنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء  تعليم مهارة القراء موادتطوير كيف ىو  .ٔ

 ؟.(MA) يف ادلدرسة الثانوية ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لربنامج

  ثقافةعلى ضوء   تعليم مهارة القراءة موادتطوير ج و اخلصائص كيف منوذ  .ٕ

 يف ادلدرسة الثانوية ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لربنامج نتاف اجلنوبيةاميكال

(MA).؟ 

  أهداف البحث . ج

 : وفه الباحث أراد ذيال البحث األىداؼ أما

 نتاف اجلنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء   تعليم مهارة القراءة موادتطوير كيف  دلعرفة .ٔ

 .(MA) يف ادلدرسة الثانوية ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لربنامج

نتاف اميكال  ثقافةعلى ضوء   تعليم مهارة القراءة موادتطوير  صائصاخلمنوذج و دلعرفة  .ٕ

 .(MA) يف ادلدرسة الثانوية ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لربنامج اجلنوبية

 د.  تحديد اإلجرئ

 حتديث احلاجات، حسب البحث بعد جديدة طريقة تنتجل النشاط : ادلواد تطوير

 اجملتمع، هبا التييمر اقتصادية اتواؿ والسيكولوجي االجتماعية للمتغَتات وفقا ادلنهج ىذا

 و يف ىذا البحث. امستمر  بشكل بنائ وإعادة وحتليلهاىناؾ حاجة لدراسات ادلناىج و 



نتاف اميكال  الثقافة باإلجتماعية و  ادلناسب اجلديد اللغة العربية التعليم ادلواد الباحث طويرتي

 .كما شرح الباحث يف اخللفية البحث  اجلنوبية

كتاب اإلضايف : ىو الكتاب الذى الواردة فيو النص أو من النصوص الذي 

يتحقق صعوبتها، سواء كاف من حيث ادلفردات، الًتكيب و احملتوى العلمى والثقاىف 

واألىدؼ على االستمرار يف تطبيق مهارات للغوية وزيادة عن ادلعلومات عن الثقافية 

 العربية واالسالمية. 

و مصاحب للتعليم الذايت وادلصاحب ىو الذي يصحب  ويف ىذه احلالة وى

ومتعلق بالكتاب الذي درسوا الطلبة يف   ٗٔكتاب التعليم  من مواد تعليمية مساعدة.

 ادلدرسة.

الثقافة  و إلجتماعية ادلقصود با :نتاف اجلنوبيةاميكالالثقافة  و  اإلجتماعية

 كل العادات والتقليد الىت خلقها اجملتمع و  ، ىويف ىذا البحث كاليمانتاف اجلنوبية

الذين  كاليمانتاف اجلنوبية،الثقافة  نشاط و عرؼ رلتمع الذي تتعلق با اإلجتماعية 

من و  كاليمانتاف اجلنوبيةالذي يعرؼ يف   عن ادلهنة و عنواف بصورة خاصة ستبحث

                                                           
 الكتاب التعليمية لغير الناطقين بالعربية،، أساس إعداد عبد احلميد عبداهلل وناصر عبداهلل الغايل  ٗٔ

 .ٕٔ(، ص. ٜٜٔٔ)القاىراة : دار االعتصاـ 



، وادلبٌت التارخيي الذي توجد يف  الذي معروؼ يف ىذه دائرة  مثل مناظرشاىد كادل

 .اليت ستدخل يف ادلواد التعلمية وتبحث يف ىذا البحث اجلنوبية كاليمانتاف 

 فوائد البحثه.

 أما ادلنافع والفوائد فيها يتمٍت الباحث من ىذا البحث ىو : 

اليت أف يكوف مساعدة يف أنشطة تعليم عند تعليم اللغة العربية، ال سيما طلبة  (ٔ

 فيها موضوع مواد اليت درسوا فيها طلبة موافقا هبذه ادلواد. 

يف احلالة ادلشكالت التعليمية خصوصا يف تعليم القراءة اليت  أف يكوف مساعدة (ٕ

 تواجههم عند تعليم من ليس ذلم اخلربة يف تعليم اللغة العربية عند ادلدرس.

با يف تعليم اللغة العربية أو إعالما ومعلوما لنجاح ىذا التعليم والبحثُت  أف يكوف (ٖ

  .كاليمانتاف اجلنوبيةالثقافة  اإلجتماعية 

 الدراسات السابقةو. 

جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  الرسالة العلمية الذي كتب أمحد سيدي (ٔ

حتت ادلوضوع "تطوير كتاب ادلطالعة ادلتدرجة  ٜٕٔٓبنجرماسُت، يف سنة 

للتعلم الذايت لدي طلبة الصف العاشر ادلتخرجُت يف غَت ادلدرسة ادلتواسطة 

( باستخداـ R&Dاالسالمية" ىو نوع البحث ىو البحث والتطوير )



. واألىداؼ يف ىذا البحث ادلدخل النوعي والكمي بالنموذج برج وغاؿ

من ادلدرسة الثانوية  الصف العاشر عربية لطلبة لوصف مادة تعليم اللغة ال

 االسالمية.

كتاب رلموعة دلعتمر اللغوي اليت اللفتو ذات علـو النافعة وغَتىا "تطوير مواد  (ٕ

الكتابة العربية بناء على أمناط اجلمل لتالميذ ادلدارس الثناوية الّدينية 

تطوير، لتطوير بإندونيسا" أف ادلنهج البحث يف ىذا البحث النوع الوصفي ال

مواد الكتابة العربية بناء على أمناط اجلمل لتالميذ ادلدارس الثناوية الّدينية. قد 

 طّورت وفقا دلراحل سوغيونو بالتصرؼ والتعديل.

البحث العلم الذي كتبتو "بامبانج فراستيو" يف قسم تعليم اللغة العربية  (ٖ

كومية يوكياكرتا يف السنة الدراسة العليا جبامعة سوناف كاليجاغا اإلسالمية احل

.  حتت ادلوضوع : )تطوير مادة تعليم اللغة العربية ادلتكاملة من ٕٗٔٓ

الًتاكيب القرانية واألثرية للسلفية العليا مبعهد ىاروف الشافعي لتحفيظ القرآف 

الكرمي كارنكا جُت يوكياكرتا(. الذي يبحث كيف تطوير مادة تعليم اللغة 

لًتاكيب القرانية واألثرية للسلفية العليا مبعهد ىاروف العربية ادلتكاملة من ا

الشافعي لتحفيظ القرآف الكرمي كارنكا جُت يوكياكرتا، وىو البحث ادلنهج 

 (.Research and developmentالنوعي والكمي لنوع من البحث والتطوير )



ة كتبتها "سييت ميسرة" يف قسم تعليم اللغة العربية الدراس  الذيالعلم  البحث (ٗ

. ٕ٘ٔٓالعليا جبامعة سوناف أمفيل اإلسالمية احلكومية سورابايا يف السنة 

حتت ادلوضوع : )تطوير ادلواد التعليمية لتنمية مهارة الكالـ يف ضوء منهج 

"حبث تطويري مع التطبيق لدى طلبة الصف الثاين مبدرسة الثانوية  ٖٕٔٓ

ليمية لتنمية مهارة بنجكالف مادورا"(. وىو حبث عن كيف تطوير ادلواد التع

"حبث تطويري مع التطبيق لدى طلبة الصف  ٖٕٔٓالكالـ يف ضوء منهج 

 أساليب مع حبثها الباحثة قامتالثاين مبدرسة الثانوية بنجكالف مادورا، و 

 الدواد إلنتاج (Research and development) الكمي النهج مع والتطوير البحث

 .الدنتج فعالية واختبار التعليمية

 هيكل البحث . ج

 ، أسئلة البحث، بحثال خلفية: على تشتمل حيث ادلقدمة، : األوؿ الفصل  

ىيكل ،  الدراسات السابقة فوائد البحث، ، تعريف ادلصطلحات،أىداؼ البحث

 البحث.

تطوير ال ،تطوير ادلوادال مفهـو : على وتشتمل ،االطار نظري : الثاين الفصل  

تطوير ال، أساس تطوير ادلواد التعليم اللغة العربيةال، أىداؼ  ادلواد التعليم اللغة العربية

 مفهـو اللغة والثقافة، ، مفهـو القراءة وادلهارات القراءة، علقةادلواد التعليم اللغة العربية



 تطوير ، وكيفنتاف اجلنوبيةاميكال  الثقافة إجتماعية و   احمللة، الثقافة االجتماعية والثقافة،

 العربية اللغة التعليم لربنامج اجلنوبية كاليمانتاف ثقافة ضوء على  القراءة مهارة تعليم مواد
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 نوع ومدخل البحث، : على يشتمل حيث البحث، منهج : الثالث الفصل  

وقع البحث، البيانات ومصادرىا، إجرائات عمع البيانات، أساليب خطوت التطوير، دل

حيث تشتمل على: ادلالحظة، ادلقابلة والوثائق حتليل البيانات حيث  عمع البيانات،
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