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 األول الباب

 المقدمة  
 

 اإلجرائي والتعريف المشكلة خلفية -أ

 .اآلخر الفرد و واحد فرد بني العالقة من صلفت أن ميكن ال اإلنسانية احلياة ههذ يف

اللغة هي  .بينهم إتصال كأداة اللغة احلالة، هذه يف إتصال، ةأدا الضروري العالقة إلقامة

 1الكالم املصطلح عليه بني كل قوم.

. واألمم  األفرد بني التواصل أداة وهى مقاصدهم عن قوم كال  هبا يعرب ألفاظ لغةال

واسع أداة التفاهم اللغة معىن ال2 .أغراضهم عن العرب يعرب الىت الكلمات هى العربية واللغة

  3.ا بالنفس بني الطوائف املخاوقاتووسيلة التعبري عم

 أحد مث جدا، السريع بتدفق الذي واملعلومات وتقنية علم أين ،العهد متقد مع ةسوي

 للعلم املقدمة كلغة  تستعمل جنبيةاأل اللغة. اللغة إىل بإلجادة ذلك من ةللمواجه طريق

 :املعلنة الدولة سياسة من العامة اخلطوط يف .احلديثة والتقنية

                                                 
  38م(, ص.  1986اجملد ىف اللغة واالعالم، ) بريوت: دار املشرق، 1

 17(، ص. 1998، )مصر: دار املعارف، جامع الدروس  العربيةلشيخ مصطفى الغالييين، ا2

 17(، ص. 1929، )مصر: دار املعارف، تطبيقتعليم اللغة العربية دراسات حتليل وموقف حسن سليمان قورة، 3
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 األخرى اتباللغ اإلتصال سهيللت وتطور سنحت أن جيب األجنبية اللغة اإلجادة قدرة 

 السماء وسع إىل باألضافة ،والتقنية املعلوماتية إمتصاص ىف خصوصا ،احلياة مسات كل يف

 4.تنمية إحتياجات مع بتوافق األمة لنظرا وجهة

 اللغة .العربية اللغة العامل يف مستعمل اللغة الكبرية اجملموعة يف تضّمنت اللغة إحدى

 كتب ميةاإلسال التعليمات مصدر واحلديث القرآن ألن للمسلمني الوحدة لغة أيضا العربية

والقران الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة الىت ال يزيدها التقدمي العلمى إال  اللغة العربية. ىف

رسوخا ىف اإلعجاز، أنزل اهلل على رسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ليخرج الناس من 

القران نزل باللغة العربية كما قال تعاىل  5، ويهديهم إىل الصراط املستقيم.الظلمات إىل النور

 قى القران الكرمي سورة يوسف االية الثانية:

   
    

6(.۲: يوسف سورة) 


                                                 
4 BP 7 Pusat, Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1993, h.166 
 . 9. ص ،(ب.د. احلديث العصر منشورات: سورابايا)  القران، علوم فى مباحث القطان، مناع5

6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Restu, 

2003), h. 384 
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 العربية اللغة ألن أيضا، العربية اللغة تتعلم األخرى األمم لكن للمسلمني، فقط ليس

 اللغات أحد أيضا العربية اللغة لكن الدين، علم ودراسة العبادة وسائل وظيفة فقط ليس

 .الدولية العالقات يف إستعملت الرمسية

لفهم القران الكرمي والعمل على امتثال أو امره  العربيةعليم وقد حيث اإلسالم على ت

 7واالنتهاء بنواهية وفهم بيان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

 إتصال كأداة  يستعمل أن أيضا هو ،واحلديث القرآن اللغة العربية اللغة الدين مسة يف

 ومبوجب سةسل العربية الكلمة واحلديث القرآن يف توتإح العربية اللغة .اليومية احلياة يف

 جدا صعب العربية اللغة .العرب النحويني بلق نم عليها إتفقت اليت دةمتأك قواعدية حقيقة

 بدون فيه إحتوى ةالديني التعليمات حمتوى شافإستك وىين الذي ما لشخص سهل وليس

 مماثل بشكل هذه. الثوب وغري الثوب باملناسبة باخلري، سابق وقت يف ةالعربي اللغة يدرس

 القراءة، ةماد وتفهمان راءةلق واملهارات املعرفة عندهم للطالب يعىن ،ستنجز يتال باألهداف

 .العربية اللغة يف كتبت بوالكت واحلديث، القرآن مفه على قادر سيكون لكي

                                                 
 (.م1993/ه 1414 دارالفكر،: بيروت) الصدى، وبل الندى قطر األنصاري، هشام بن عبدهللا الدين جمال7
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، وسوف نتكلم هبا اجلنةللغة العربية عي لغة احلديث واللغة الىت يتكلم هبا أهل وا

أيضا أفيها، وقال فقهاء احلنيفة عن فضيلة هذه اللغة "للعربية فضل عظيم على سائر اللسان 

 8وهي لسان أهل اجلنة من تعلمها أو علمها غريه فهو مأجوز".

 اليت جتائالن حصل أحيانا م،عللت جدا صعب خاص دراسة جزء العربية اللغة دراسة

 احلكومية اإلبتدائية واملدرسة احلكومية اإلبتدائية املدرسة مثل خلفية، الطالب بني ختتلف

 التعليم وطرق الوقت ختصيص مثل بإختالفات، يقني لذا ،خمتلفتني مؤسستني اإلسالمية

 سبب ال هَلكن .الفصل خارج وأ الفصل يف موالتعل بتعليم قاتعل واألمور والوسائل املعلمني

 .اليومية احلياة يف ممارسة و العربية اللغة ملفه الطالب لصنع كعقبة املطلق

 مستوى مثل خمتلفة، تعليمية خدمة مطلوب ،الفرد نفس ىف إختالفات ألن هكذا،

 9.ذلك وغري م،التعل وأدوات التعليم، وطريق ، مالتعل املادة صعبة

 ليس عايل متعل إلجناز .الطالب مالتعل إجناز نم رأت بسهولة تربوية ةمؤس جناح

 .الطالب مالتَ َعل إجناز على رتؤث اليت عوامل هناك احلالة هذه يف سهل،

                                                 
 .24. ص الثالثة، الطبعة ،(1981 دن، دم،) وإلسالم، والرسول هللا لثالثة،ا األصول حول هادفة منهجية دراسة حوى، سعيد8

9 Ahmad Tantowi, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Angkasa, 1991), h. 87 
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 إىل تصنف أن ميكن لكن أنواعه، من كثري موالتعل التعليم على رتؤث اليت العوامل

 الذين األفراد يف جتد اليت العوامل الداخلية العوامل .يعين وخارجية داخلية عوامل إثنان،

 10.فردال خارج ما خارجية وعوامل ،يتعلمون

 ،أمونتاى اإلسالمية املتوسطة اتاملرب  إنتشار درسةمب رأت الكاتب باحلقيقة العالقة

 إثنان عربت اليت الرتبوية اخللفية يف اإلختالف .املختلفة الرتبوية اخللفية همعند طالب اليت

 اللغة الدرس ىف خصوصا م،التعل نتائج على أيضا تأثري يسببون الطالب هؤالء عاتجممو 

 .العربية

 الطالب ملعت إجناز ةارنقمل املسألة صفح يريد الكاتب ،أعاله القضايا على مستندة

 اتاملرب  إنتشار مدرسة يف حدثت البحث هذا .العربية اللغة درسة يف خمتلفة خلفية الذي

 :املوضوع تعريف والكتاب التفاصيل، من للمزيد .أمونتاى ةاإلسالمي املتوسطة

الصف  طالبةو  طالب بني العربية اللغة درس يف تعلمال إجناز على مقارنة دراسة"

 ."أمونتاى اإلسالمية املتوسطة اتاملرب  إنتشار درسةمب الثامن

                                                 
10 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), h. 56 
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 :التالية تقييد ةعد مالحظة جيب التشويش فاديلت

 راسةالد -١

 دراسة األندونوسية اللغة يف 11.ةدراس ،تعلم يعىن "study" اإلجنليزية اللغة نم مستمد

 العلمي البحث يف التحقيق هنا املقصود هو ما 12.علمي حتقيق حبث، دراسة، يعىن

 .دقة ضمان وميكن النتائج أو دقيقة بيانات على للحصول

 املقارنة -٢

 درس يف طالبةو  طالب بني التعّلم اإلجناز على اإلختالف الكاتب يقصد الذى مقارنة

 .أمونتاى اإلسالمية املربّات إنتشار مدرسة من صف الثامنال العربية ةاللغ

 مالتعل إجناز -٣

 تقومي وبعد الدراسة خالل من الطالب عليها حصل القيمة وأ النتيجة يعىن لمالتع إجناز

 .بطاقات تقرير يف إحتوى أعداد   شكل على

                                                 
11Koentjono, dkk, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, 

(Semarang: Indah, 1985), h. 212 
12 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, (Depdikbud: Balai Putaka, 1990), h.860 
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 العربية اللغة درس -٤

  .أمونتاى اإلسالمية املربات إنتشار مدرسةيف  طالب إىل أعطت الدروس أحد

 وأ النتيجة الفرق من لوصف حماولة يف الكاتب يقصد الذي العنوان كان  وهكذا

 الدروس من واحدة يف التقييم تنفيذ وبعد الدراسة خالل من الطالب عليها حصل القيمة

 تشارإن مدرسة إىل همتعليم طالب يواصل أن قبل خمتلفة خلفية اهل اليت للطالب، تعطى

 .أمونتاى اإلسالمية اتاملرب 

 

 المشكلة تقرير -ب

  تبحث،س اليت املشاكل حول احلقيقيه النتيجة طاءوإلع املشكلة خلفية من حترك

 :التالية املشكلة هلذه الرئيسية النقاط وضع الكاتب

 اتاملرب  انتشار مدرسةالصف الثامن من  طالب على مالتعل إجناز إختالف كيف -١

 .العربية اللغة درس يف طالبةو  طالب بني نتاىأمو  اإلسالمية
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 اتاملرب  انتشار مدرسةالصف الثامن من  الطالب التعلم إجناز على رتؤث اليت عوامل ما -٢

 .العربية اللغة درس يف طالبةو  طالب بني أمونتاى اإلسالمية

 

 الموضوع اختيار أسباب -ج

 :يعين فوق، العنوان إختار الكاتب علجي الذي املوضوع ضبع هناك

 اللغة .والتقنية املعرفة املصدر وحفارة ،إتصال كأداة جدا مهم دور العربية اللغة -١

 .طالب تلكومي قيعم أن جيب الذي درسة العربية

 طالب، نجزيس ذيال متعل إجنازَ  ستحدد العربية اللغة تعليم جيدة أوليست جيدة -٢

 الرتبية، جناح لتحديد واحد مؤشر هو العربية اللغة التعليم الغرضَ  وأ النتيجة ألن

 .العربية اللغة الدرس إستقرار   مستوى تقرر أن لتحديد معايري ميكن ولذلك

 نتائج ضد الفرصة يكون أن الطالب خمتلفة تربوية خلفية اهل اليت الطالب مشكلة -٣

 .العربية اللغة درس ىف خصوصا م،التعل
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  البحث أهداف  -د

 :ايلكالت الكاتب بلق نم نجزتس البحث أهداف

 اتاملرب  انتشار درسةمبالصف الثامن  الطالب مالتعل إجناز على اإلختالف   ملْعر فة -١

 .العربية اللغة الدرس يف طالبةو  طالب بني أمونتاى اإلسالمية املتوسطة

 انتشار درسةمبالصف الثامن  الطالب التعّلم إجناز على يُؤثّ رُ  الذي العوامل   ملْعر فة -٢

 .العربية اللغة الدرس يف طالبةو  طالب بني أمونتاى اإلسالمية املتوسطة اتاملرب 

 

  البحث فوائد -ه

 :التايل النحو على الكاتب أجنزه الذي البحث نتائج

 يف العربية اللغة مواعل الذي املدرسة ومعلمي ،املدرسة رائيسل أدخل ،للمعلومات -١

 .الطالب مالتعل إجناز نواحيس أن هم لكي ،أمونتاى اإلسالمية اتملرب  إنتشارا مدرسة
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 درس يف متعل إجناز أمور على عموما اءوقر  ،خاص بشكل الكاتب معرفة ناءإلغ -٢

 .العربية اللغة

 .بتعّمق البحث هذا على حبث جريسي الذي القادم للباحث واملقارنات للمعلومات -٣

 

 البحث وفرضية ةاالساسي   مسلماتال -و

 االساسّية املسلمات -١

 ورالضر  من وبؤرة جيدة تعليم العربية، اللغة الدرس خصوصا تعليم، هدف يللن

 التعليم للغرض مقصود .التسليم وطريق ، تعليم مواد ،التعليم بأنظمة يتعلق فيما ،تطبق

 .زتنج أن ميكن العربية اللغة

 إختبارات شكل على صخل كما معلالت عملية يف النهائي املكون هو التقييم

 عايل رىت نأ ميكن اإلختبار نتائج هذه نم. عطىم درس ىف طالب إجادة سلقيا

 .الطالب بطاقات تقرير يف رىي أن نميك الذي الطالب مالتعل إجناز ومنخفض
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 ليس البحث مادة قانإت ناحية من البعض بعضهم م ن الطالب وجناح القدرة

 عوامل، ةبعد حمدد كثري الطالب أجنز الذي مالتعل إجناز ومنخفض عايل فيه الذي نفس،

 الطالب النفس اخلارج من جييء الذي واحد عامل .الطالب النفس وخارج داخل م نْ 

 .الطالب مالتعل إجناز يف اإلختالفات إىل يتؤد أن وميكن الطالب، الرتبوية خلفية هى

 اللغة تعليم إذا عمتوق منه الذي الغرض مع حسنا ضكسري  العربية اللغة تعليم

 أن ميكن الدعم العوامل إذا يعىن الئم،م هو كما  ،البنود ينجز أن نميك نفسه العربية

 عواملو  ،املعلم عوامل الّسؤال موضع عوامل. مثايل وبشكل مالئم بشكل يستعمل

 .البيئية وعوامل التعلم، املرافق عوامل و الطالب،

 البحث فرضية -٢

 :التالية الفرضية يؤخذ نأ ،أعاله األساسى اإلفرتاض على مستندة

 اتاملرب  انتشار مدرسةالصف الثامن من  الطالب مالتعل إجناز يف إختالف هناك (أ

 .العربية اللغة الدرس يف طالبةو  طالب بني أمونتاى اإلسالمية

 الطالب مالتعل إجناز رتؤث اليت عوامل (ب



12 

 

 الطالب عوامل   (١

  ممعل عوامل (٢

 التعلم املرافق عوامل (٣

 البيئية عوامل (٤

 بةالكتا تنظيم -ز

 :وهى أبواب، مخسة على تستعمل العلمى البحث هذا ىف الكتابة تنظيم أما

 أسبابو  ،املشكلة تقريرو  ،املشكالت خلفية تويحي املقدمة باب األول، الباب

 ، البحث والفرضية التفقري اطارو ،البحث فوائدو  ،البحث وأهداف ،املوضوع الْختيار

 .الكتابة تنظيمو 

 اللغة التعليم أهداف و العربية، واللغة مالتعل إجناز فتعري تويحي الثاين، الباب

 .الطالب إجناز   على ريؤث والعوامل العربية،

 البيانات، ومصدر والبيانات البحث، والعينات اجملتمع حول واءإحت الثالث، الباب

 .البحث وإجراء ،البيانات وحتليل البيانات معاجلة ىف وأسلوب ،البيانات مجع ىف وأسلوب
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 .البيانات وحتليل البحث مكان عن تصوير تويحي الذي حبث تقرير ،الرابع الباب

 .اإلقرتاحات و اخلالصة حيتوي اإلختتام باب  ,اخلامس الباب

 


