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 ملخص البحث

استعراض تنفيذ تعليم اللغة العربية بكتاب العربية بين يديك لطلبة الصف العاشر بالمدرسة 
 الثانوية لمعهد الفتاح ناتار النبونج الجنوبية

٨١٠٢/٨١٠۹العام الدراسي   
 

 أحناء مجيع يف واملسلمني اإلسالم لغة أهنا كما  ، والثقافة العلم لغة ىي العربية اللغة 

 اللغة ملادة التعليم إجنازة تزال ال ، عام بشكل تنفيذىا, عند فجوات العربية اللغة تعليم يواجو . العامل

 من أقل القيمة من السفلي اجلزء كثرية  الفتاح اإلسالمية الثانوية باملدرسة العاشر الصف يف العربية

 .األدين اكتمال معيار وضعتو الذي التخرج معيار

 العربية اللغة تعليم تنفيذ واستكشاف حتديد ىي الدراسة ىذه يف البحث أىداف  

 ، النهج التعليم, مواد التعليم, أىداف من استعراضا يديك بني العربية كتاب  باستخدام

 و نوعي البحث ىذا منهج التعليم. تقومي التعليم, اإلعالم وسائل تقنيات / أساليب واسرتاتيجيات

 يتألفون ، أشخاص ٥ الدراسة ىذه يف بااملخربين املتعمقة املقابالت ىي البحث ىذا وسائل وصفي.

 برنامج ورئيس ، GB) (2 األكادميي القسم ورئيس GB) (1 العربية اللغة قسم مديري من

 املدرسة الطلبة مدرب ،GB) (4  الفتاح ، GB) (3 جنليزيةاإل اللغة اإلسالمية املتوسطة املدرسة

 العاشر الصف يف العربية اللغة مدرسة برنامج عن املسؤول GB) (5 الفتاح اإلسالمية الثانوية

  . الفتاح معهد يف اإلسالمية املتوسطة املدرسة



احملادثة ىدف تعليم اللغة العربية ىو قدرة الطلبة على استيعاب  أن البحث ىذا ظهر

باللغة العربية نطقا و كتابة استيعاب الطلبة القراءة، الفهم و الرتمجة. املادة املختارة ىي العربية بني 

و يشمل بأربع مهارات ىو اإلستماع, الكالم, الكتابة و القراءة. طريقة  جملدة ٣يديك يتكون من 

للغة العربية اجملذبة و املسرورة. و ليم االتعليم املستخدمة يف تعليم اللغة العربية هلذا التخطيط ىي تع

سعى املعهد على تشجيع الطلبة لتعليم اللغة العربية. تطبق ىذه الطريقة باستخدام الغرفة التعليمية و 

بالفرصة و الشؤون املقررة و بالبيئة املتعددة مثل امليدان و البستان و ما أشبو ذلك. يكون الوسائل 

تعليمية املستخدمة. و كل آدة اليت تستخدم عند إيصال املعلومات و التعليمية أحد من األدوات ال

املشاعر لدي الطلبة تسمى بالوسائل. الوسائل املستخدمة يف معهد الفتاح ىي السمعية البصرية و 

 .معمل اللغة العربية و احلاسبة العربية والسمعية و الفضل اإلضايف و احللقة و املكتبة

 يم اللغة العربية بكتاب العربية بني يديكتنفيذ تعل مفتاح الرموز :







 و

 

 شعار

 يَ ْرَفِع اهللُ الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجات  
 

 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  

 

(Q.s. al-Mujadalah : 11)
1
 

 

 

                                                           
1 Qordoba, Al-Qur’an Dan Tarjamahnya, Bandung : Cordoba, 3112, hal.342 
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 إهداء

 هذه الرسالة العلمية إىل: ت قّدم

ويدعوان دائما  يشجعايناللذان  صابرين وأمي سودرياتىأيب  والديين احملبوبان .1

 .جناحيعلى 

احملبوبني  تري أغونج سوبينطراو ، ليليس رمحوةو ، ديدي ساتيادي إىل مجيع أخوايت .2

 .والنشاطة اللذين أعطوين الدافع

 ،يوغما حبلى، عرفان معارف، مصطفىزينال  همزمالئي احملبوبني يف السالح،  .3

 اللذين أعطوين احلماس والدوافع. عرفان أيات اهللو , فيفيت غيانطا

 بونج.ين إينتان اإلسالمية احلكومية النجبامعة راد ٥١٠٢زمالئي احملبوبني ملرحلة  .4
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 ترمجة الباحث

 ١خ يف التاري، إصارجيايف  ولد حممد مفيد إراوان اسم الباحث

 .تري  سيدو  ة ليليساملتزوج سيدن أخوات ثالثةمن  الثالث ، وهو ابن١٩٩١أغوسطوس

واستمر الباحث ، درما وانيتا إصارجيا روضة األطفالبدأ الباحث الدراسة من 

 درسة املتوسطةامليف  وبعد ذلك استمر دراسته، إصارجيا ٢درسة ابإبتدايية امليف  دراسته

ويف .٢١١٢سنة  ومت معهد دارالسالم غونتور فونوروغويف  مث واصل دراسته. إصارجيا ١

ين إينتان ابإسالمية جامعة راداستمر الباحث دراسته إىل اجلامعة وهي  ٢١١١السنة 

 العربية.بونج يف كلية الرتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة احلكومية الن

. فرينجسوباندان ساري الغربية  قرية يف  KKN اتبعه الباحث ٢١١٩سنة ويف 

باندار  ٢الثانوية للمحمدية املدرسة  يف  PPL أجري الباحث  ٢١١٩سنة يف وكذلك 

 المبونج.
.  

 



 

 ي

 

كلمةشكروتقدير

والصالة للمتقني، ىدى عربيا قرأنا الكرًن رسولو على أنزل الذي هلل احلمد

بعد.مبساعدة والسالمعلىحبيبناحممدبنعبداهلل،وعلىآلووصحبوأمجعني،أما

ىذهوالدا إمتام على الباحث قدر األطراف مجيع من العلميةفعة الرسالة " بعنوان

العاشر  فصال ةة العربية بكتاب العربية بين يديك لطلباللغ عليمت استعراض

 الجنوبية العام الدراسي بونجنتار الالمعهد الفتاح ن ثانويةمدرسة الالب

ىذهالرسالةالعلميةإلمتامالشروطللحصولعلىالدرجةاجلامعية". ٨١٠٢/٨١٠۹

فبهذه بونج.نكوميةاينإينتاناإلسالميةاحلراد األوىلمنكليةالرتبيةوالتعليمجبامعة

 جزيلالشكرإىلساداتاألفاضيل:قّدمالباحثياملناسبةأن

كليةالرتبيةوالتعليمجبامعةة،كعميدالدكتورةنريىفدياىناملاجستريةااستاذة.1

رادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةامبونج.

غةالعربيةيفكليةالرتبيةقسمتعليماللةكرئيس الدكتورةأميىجرية،املاجسترية.2

والتعليمجبامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةامبونج.

3 . بشارالدكتوراألستاذ املاجستريشريفالدين الدكتورواألولكاملشرف،

املاجستريذواحلنان جز، شكرا الثاين تقدًنكاملشرف على األوقاتيال

إلمتامىذهالرسالةالعلمية.جيهاتواملدخالتووالت
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وإىلمجيعالفتاحناتاركرئيساملدرسةالثانويةاإلسالميةإىنيصاحلني.السيد4

املدرسنيوالطلبةاللذينأعطويناملساعدةيفحتقيقالبياناتإلجراءالبحث

يفإمتامىذهالرسالةالعلمية.

الفتاحلثانويةاإلسالميةكمدرساللغةالعربيةيفمدرسةاأمنيجنيب.السيد5

،شكراجزيالعلىتقدًنالتوجيوطوالإجراءالبحث.ناتار

6 يفمجيعاحملاضرينواحملاضرات. طوالالدراسة ومعرفة اللذينأعطوينعلوما

كليةالرتبيةوالتعليمجبامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةامبونج.

7 املكتبة. املوظفنيرئيس إينتانامعةجبومجيع احلكوميةرادين ااسالمية

 امبونج.

حالاطيبا.عسىاهللأنيعطيهم والرزقرزقا والعلوم، واملغفرة، السالمة،

آمنيياربالعاملني.
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 األول الباب

 مقدمة

  البحث خلفية . أ

 من ولدت اليت الثقافة عناصر إحدى ىو اللغة تعليم

 إىل اللغة سبيل ضارة.احل ربسُت زلاولة يف لإلنسان األساسية جاتاالحتيا

 الغرض ياوغو الذي ادلعٌت ىي مركزىا ونقطة ، تاالاال كعملية  النظر

 بُت وادلعلومات التواصل ولغة القرآن لغة ىي العربية واللغة ، دفواذل

 بعضهم مع إلنسانل تواصل كأداة  فقط ليس العربية اللغة دور ادلسلمُت.

 يف يتجلي اهلل مع إلنسانا بُت للتواصل كوسيلة  اأيض ولكن ، بعض

  ادلسلمُت. عبادة شكل

 اإلسالم ةلغ أهنا كما  ، والثقافة العامل لغة ىي العربية اللغة

 ادلادران مها النيب وسنة القرآن ألن ، العامل أضلاء مجيع يف وادلسلمُت

  ، ذلك ان جب العربية. اللغة انيستخدم كالمها  , لإلسالم انالرئيس

 باللغة السابقُت ادلسلمُت العلماء لعمل كنتيجة  اإلسالم مو عل كت 
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 ىي العربية اللغة ألن القرآن لغة العربية اللغة جعل اهلل أن حىت.العربية

  : تعاىل اهلل قال كما  ، اإلطالق على لغة أفضل

ِبُِت 
ُ
نًا َعَربِّيا لََّعلَُّكم َتعِقُلوَن   ٢َوٱلِكتََِٰ  ٱدل ُو قُرءََٰ  ٣ِإنَّا َجَعلنََٰ

 ٤1يف أُمِّ ٱلِكتََِٰ  َلَديَنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم  ۥَوِإنَّوُ  

 وحياول العربية اللغة حي  أن للمسلم ادلناس  من أن شك الو 

 اللغة أن يثبت ىذا العريب. النص فهم على القدرة ىي أحدىا ، إتقاهنا

 افجوات العربية اللغة ميتعل يواجو .جدا سريع وتقدما تطورا تشهد العربية

 قبول ألن ، ثانويةو  متوسطة من األول الاف يف ةبللطل تنفيذىا عند

 على اصعب جيعل العربية اللغة مهارات خيتارون ال الذين اجلدد الطلبة

 اللغة درسوا قد الذين الطلبة مع التكيف العامة ادلدارس من الطلبة

 كبَتًا  اعتماًدا العربية اللغة فهم يعتمد لذلك .السابقة ادلدارس يف العربية

  قد اليت ادلواد مع الدين وزارة من وخاصة ، الدراسي ادلنهج تنفيذ على

 الدين وزارة تنتجها اليت العربية اللغة كت   أو منطية وحدات يف ترتيبها مت

  .العربية الدروس فهم يف الطلبة قدرات إئتالف على قادرة لتكون

                                                             
1Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung, 2005, 
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 تعليم برنامج ىو أمامك( العربية اللغة) يديك بُت العربعية كتاب

 متعمقة أحباث إىل استنادا ذبميعو مت الذي ادلستويات جلميع العربية اللغة

 يف جدا ادلؤىلون العربية اللغة خرباء مجعها العربية اللغة عليمت حول

 ستخداماب عجميلأل العربية اللغة عليمت تسهيل هبدف ، رلاالهتم

 .العربية اللغة يف )التعليم( ةضللنه احلديثة التكنولوجيا

 للغة كاملة  تعليمية أسالي  على يديك بُت يةالعرب كتاب  حيتوي

 من للقارئ الكتاب ىذا يدعو العربية. يتحدثون ال الذين ألولئك العربية

 االلتحاق من لتمكينهم العربية اللغة يف ادلتقدم ادلستوى إىل البداية

 .العربية للغة دراستهم ومواصلة اجلامعة بالتعليم

 العربية اللغة عليمت تسهيل إىل الكتاب حزمة ىذه هتدف

 باللغة للجميع العربية اللغة مؤسسة قبل من الرائد والربنامج عجميلأل

 م ٢٠٠1 عام من اابتداء الرياض ركزىاوم للجميع" العربية اللغة" العربية

 اللغة تعليم برنامج دليل يزال ال  يديك بُت العربية برنامج اآلن وحىت ،

 من بدءا تقريبا العامل أضلاء جلميع كمرجع  ويستخدم أمهية األكثر العربية
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 سواء ، أمريكا حىت إندونيسيا يف دبا آسيا شرق وجنوب األوسط الشرق

 الناس لعامة مناسبة أيضا وىي ، اجلامعات حىت أو ادلتقدمون الطلبة

  .عةبسر  العربية اللغة إتقان يريدون الذين

 بُت "العربية كتاب  أن يديك" بُت "العربية كتاب  مزايا تشمل

 ةقيطر  ويستخدم ، العربية اللغة تعليم يف احلديثة النظرية يقدم يديك"

 والقراءة ، والكالم ، والسمع ، اللغة على القدرة نفذوي ، وتدرجيية سهلة

 دبواد هزةرل ، للمستوى وفقا االختيار اختبارات ويعطي ، والكتابة ،

 )االبتدائية ادلستويات جلميع ومناسبة تعليمال مجنابر  على تساعد داعمة

 الشباب إما (اجلامعة حيت اإلسالمية الثانويةو  اإلسالمية توسطةادلو 

 بسرعة العربية اللغة إتقان يف يرغبون الذين سواء حد على والكبارأ

 الفتاح مدرسة يف العاشر الاف ةبطل على البحث ىذا إجراء مت

 مع كيفوالت التعلم األساس لديهم الاف ىذا يف الطلبة أن أساس على

 تزال ال ، عام بشكل ، ادلالحظات بعد ولكن ، العربية اللغة علوم

 الثانوية بادلدرسة العاشر الاف يف العربية اللغة دلواد التعليم إصلازات
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 التخرج معيار من أقل القيمة من السفلي اجلزء كثَتة  الفتاح اإلسالمية

 اليت ادلقابالت ةجينت على بناءا ,.األدين اكتمال معيار وضعتو الذي

 درسةادل ةبطل تمكنت مل ، العاشر للاف العربية اللغة معلم مع أجراىا

 بشكل العربية اللغة تعليم حضور من سلتلفة خلفيات من الفتاح العالية

 احلد مع تتوافق درجات على حيالون ال ةبطل كىنا يزال ال ، صحيح

 توضح .األدين اكتمال معيار حددهتا اليت ادلدرسة اكتمال من األدىن

 من ربسُت إىل حباجة الطلبة لدى العربية اللغة مهارات أن البيانات

 رلال يف ةبللطل ادلنخفضة التعليم نتائج دلعرفة البحث أو ًنو التق خالل

 ٢ .العربية الدراسات

 العربية اللغة دوام يف دراستها ديكن اليت شكالتادل إحدى تتمثل

 ادلدرسية الكت  إىل تشَت اليت العربية اللغة ادلدرسية الكت  يف ادلوجودة

 أخرى تعليم ةقيطر  تقدم األخرى كت   من ذلك جبان  ، العربية باللغة

 ىذه من إبتداءا . ادلدارس مجيع يف استخدامها مت واليت الدين وزارة من

 استعراضا ستجري اليت الفور على ثالبح إجراء الضروري من ، ادلشكلة

                                                             
2 Hasil Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 7 Januari 2019. 
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 بادلدرسة العاشر الاف الطلبة إىل يديك بُت العربية كتاب  تنفيذ عن

   .اجلنوبية النبونج ناتار الفتاح اإلسالمية الثانوية

 النبونج ناتار الفتاح يديك بُت العربية كتاب  استخدام قبل

  الدين وزارة تنشرىا اليت العربية اللغة كتاب  مستخدي فقط .،اجلنوبية

 على كبَت  تأثَت لو يكن مل العربية اللغة تعليم عليو يقوم دراسي كمنهج

 من مزيد إجراء إىل الكات  اىذ دفع العربية, اللغة تعليم نتائج ربسُت

 من التعليم نموذجب والنتائج العربية اللغة تعليم عملية كيفية  دلعرفة ثالبح

 ٢٠٠٣ عام أوائل يف بدأ يالذ يديك بُت العربية كتاب  استخدام تنفيذ

 ٣ .العربية اللغة تعليم نتائج ربسُت على تأثَت لو يكن مل ،

 بناء أنو أساس على العاشر الاف على فقط يركز البحث كان

 تعليم أن ذكر ، العربية اللغة مدرس على أجريت اليت ادلقابالت ىعل

 يف العربية اللغة تعليم عن سلتلفا كان العاشر الاف يف العربية اللغة

 ادلدرسة يف دخلوا الذين الطلبة ألن عشر والثاين عشر احلادي الاف

                                                             
3 Hasil Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 7 Januari 2019. 
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 الدراسات رلال يف قدراهتم زبتلف لذلك سلتلفة تعليمية خلفيات لديهم

  .العربية

 ثانويةال ادلدرسة العاشر الاف ةبطل على البحث ىذا إجراء مت

 درسيةادل احلرم خلفيات سلتلف من جاءوا الطلبة ألن الفتاح اإلسالمية

 ادلعلم حالة من وبدعم مبتدئُت يزالون ال كانوا  الذين العربية اللغة ومعرفة

 العربية اللغة فهم ربسُت يف يديك بُت العربية كتاب  استخدم الذي

 ةبطل على ثالبح إجراء على العمل ادلؤلف ذأخ يف السب  وأصبح

  .اجلنوبية النبونج ناتار الفتاح اإلسالمية الثانوية درسةادل

 ثالبح تركيز . ب

 والبحث الدراسة مشكلة من احلد على البحث يركز أن ادلهم من

 غَت البيانات وأي الالة ذات البيانات اختيار على البحث ربديد مع ،

 ألن دراستو تريد ما البحث تركيز ربديد حيدد أن ديكن الة.ال ذات

 تلبية على البحث تركيز إجراءو  ، مشولية ىي ربدث اليت اىرةالظ ظاىرة
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 تركيز ويكون ، اجملال ىذا يف عليها احلاول يتم اليت ادلعلومات معايَت

 .٤مؤقتا البحث

 مجع يف حد توفَت إىل النوعي البحث يف الًتكيز ربديد يهدف

 ادلشكلة عن البحث على الباحث يركز التقييد ىذا مع حبيث ، البيانات

 دور لو البحث زتركي فإن ، ذلك ان جب البحث. من الغرض ىي اليت

 ادلعلومات تسب ، البحث تركيز خالل من البحث. سَتةم توجيو يف مهم

 .ادلشكلة لسياق وفقا اجملال ىذا يف

 مراجعة على البحث ىذا يركز ، أعاله ادلذكور الفهم إىل ستنادا  

 ىف العاشر الاف ، يديك بُت العربية اللغة بكتاب العربية اللغة تعليم

 العام يف ةاجلنبى النبونج ناتار الفتاح دبعهد ، اإلسالمية الثانوية ادلدرسة

 من: يتكون والذي ، ۸٢٠1/٢٠1٩ الدراسي

 التعليم أىداف .1 

 التعليم مواد .٢  

 التعليم وسائل أو التعليم طرق .٣  
                                                             

4 Moleong, Lexy J. 2005Metode penelitian kalitatif , hal. 76. 
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 التعليم ًنو تق .٤  

  المشكلة صياغة ج.

 باياغة الباحث سيقوم ، أعاله ادلشكلة خلفية على بناءا

 العربية اللغة تعليم يتم كيف  التالية: األسئلة خالل من ادلشكلة

 من. مراجعتو سبت الذي يديك بُت العربية كتاب  باستخدام

 التعليم؟ أىداف .1 

 التعليم؟ مواد .٢ 

 ؟ التعليم وسائل و تقنيات / أسالي  و اتواسًتاتيجي ، النهج .٣ 

  ؟تعليمال ًنو تق .٤ 

 البحث أهداف د.

 ىي األشياء من عدد ىناك ، الدراسة ىذه يف البحث أىداف

 ربديد و وصف وىي: ، باحثال إليها يشَت سوف اليت أىداف

 سبت الذي يديك بُت العربية كتابب العربية اللغة تعليم واستكشاف

 من. مراجعتو
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 التعليم أىداف .1 

 التعليم مواد .٢ 

 التعليم وسائل و تقنيات / أسالي  اتواسًتاتيجي ، النهج .٣ 

  التعليم. ًنو تق .٤ 

  البحث ه.فوائد

 اإلسالمية ثانويةال مدرسةلل َتفكالت يساىم أن البحث ىذا من يرجى .1 

  .ااذباى أفضل إىل نفسها تطوير زلاولة يف حا الفت

 بوجود ادلختاة اجلهات جلميع خطابًا يفتح أن البحث ىذا من يرجى .٢

 .إسالمية تعليمية مؤسسات

 تعليمية مؤسسات تابح أنب نفسها تشجيع على ةرسادلد تشجيع. ٣

  .العربية اللغة تعلم ربقيق تحسُتل مسامهاهتا أفضل تقدًن على درةقا

 الدراسات السابقة.و

 العربية "كتاب كتاب  تنفيذ ٥(٢٠٠٥) سعدية أمية أعدتو حبث 

                                                             
5 Ummi Sakdiah Implementasi Kitab Al ‘Arabiyyah Baina Yadaik Jilid I Dalam Pembelajaran 
Mahārah Al-kalām Mahasiswi Tingkat Pemula Pondok Pesantren Darush Shalihat angkatan VIII 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi. Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Jurusan Bahasa Arab Dan Keguruan. 2015 
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 يف مبتدئ طالبة ، الكالم مهارة التعليم" يف األول  اجمللد ، يديك بُت

 السنة ، الثامن الاف ، الداخلية اإلسالمية شاليهات دروش مدرسة

 ، الدراسة ىذه نتائج من .٢٠1٣/٢٠1٤ يوجياكارتا يف األكادديية

 ، يديك بُت عربية"ال كتاب  يف الواردة ادلادة مفهوم (1 أن مالحظة ديكن

 ومناسبا فعاال كان  ادلادي ادلفهوم من عرضو مت عندما ، األول اجمللد

 مدرسة يف ادلبتدئات للطالبات وخاصة ، ادلهارية القالع لتحسُت

 الكتاب يف الواردة ادلواد .الثامن الاف الداخلية اإلسالمية دارالااحلات

 العربية بكتاب العربية لغةال تعليم  (٢ .ادلادية اجلدارة معايَت مع تتوافق

 غَت التعليمية اخللفيات ألن فعاال يكن مل ، األول اجمللد ، يديك بُت

 العربية. اللغة تعليم يف الدين معلمي تواجو مشاكل يف تسببت ادلتجانسة

 اللغة يعلم مل بعضهم أن حىت العربية اللغة درسوا طلبة يوجد حيث

 مهارة يف العربية اللغة تعليم تقييم نتائج تظهر (٣ .اإلطالق على العربية

 طال  ىي الدرجات أعلى القاوى. تكن مل النتائج أن للطلبة الكلمة

 ، األدين اكتمال معيار من أقل درجات على وللحاول ٩.٠ ، واحد

 متوسط من عرضو عند النتيجة. على حالوا طالبا عشر سبعة ىناك
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 ٧.٤ قيمة التقييم نتائج تظهر حيث امنالث الرقم ، دارالااحلات للطلبة

  ادلتوسط. من أقل

 بُت العربية الناية "العربية كتاب  ربليل٦ ٢٠1٧ثونيا، عفة 

 تشَت للمراىقُت(. اإلدراكي للنمو النفسية )ادلراجعة األول اجمللد يديك

 التطور لنظرية وفًقا الكت  يف ادلواد عرض (1 إىل: الدراسة ىذه نتائج

 نظرية مع مناس  الكتاب ىذا يف اللغة استخدام (٢ ، للمراىقُت ادلعريف

 (٣ ، التواصل حيث من عيوب لو ولكن ، للمراىقُت ادلعرفية التنمية

 للمراىقُت. ادلعرفية التنمية لنظرية وفقا الكتاب يف التدريبية األنشطة

 بُت "العربية العريب ادلدرسي الكتاب أن الثالثة اجلوان  ىذه توضح

  ."ادلراىقُت لدى ادلعريف التطور سيكولوجية مع يتوافق األول اجمللد يديك

 البحث ةقي.طر ز

  البحث وطبيعة نواع.1

 البحث وىو ، نوعي ىو الباحث يستخدمو الذي البحث نوع

 ىو النوعي البحث الدراسة. من الغرض جودة أو جودة أساس على
                                                             

6 Iffah Tsunaya, Analisis Text Book“Al-‘Arabiyyah Baina Yadaik Jilid I(Tinjauan Psikologi Perkembangan 

Kognitif Remaja)Skripsi. Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurusan Bahasa Arab Dan Keguruan. 2017 
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 أجري الذي البحث وىو ، عام بشكل تاميمو مت الذي البحث

 ٧ .مرجعا لتكون العلمية الطريقة تستخدم وال زلدودة غَت الدراسة

 البحث ووى ، وصفي حبث ىي الدراسة ىذه يف البحث طبيعة

 أو ادلنهجية احلقائق أو ادلتعلقة األشياء وشرح معينة أشياء ياف الذي

 بعناية فحاها يتم معينة رلاالت يف السكان من معينة حقائق وصف

  وصف رلرد ىو البحث ىذا ألن وصفًيا البحث ىذا افي .٨وحقائق

 ٩ .عام بشكل تنطبق اليت النتائج الستخالص كائن

 على احلاول البحث ىذ يهدف, أعاله فهم إىل استنادا

 يديك بُت كتاب  تعليم مع العربية اللغة تعليمل تعمقةادل علوماتادل مراجعة

 النبونج ناتار الفتاح اإلسالمية الثانوية بادلدرسة العاشر الاف يف

  .يةاجلنوب

 

 

                                                             
7 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta Rosda karya 2013. h.19 
8
 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 7 

9
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi 

UGM, 2006, h. 3 
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  البيانات مصادر .٢

 على احلاول ديكن اليت ادلوضوعات ىي البيانات ماادر

 احلاول مت اليت البيان ناماك ىي البيانات ماادر 1٠منها. البيانات

 أو األثرية القطع أو شرالب شكل يف معينة طرق باستخدام عليها

 من الدراسة ىذه يف ادلستخدمة البيانات ماادر تكونت 11.مستندات

 النحو على التفاصيل مع اإلسالمية الثانوية والبيانات األولية البيانات

 :التايل

  األولية البيانات.1

 من مباشرة الدراسة ىذه يف األولية البيانات على احلاول مت

 ،ادلالحظة يف للمخربين. ادلتعمقة وادلقابالت ادلالحظات نتائج

 علوماتادل على للحاول ، ادلخرب قالو ما ويسجل الباحث يالحظ

 ادلقابالت تقدًن خالل من والتسجيل ادلراقبة تتم بالبحث. تعلقةادل

  .ادلنظمة والوثائق

 
                                                             

10
 Suharsimi ArikuntoProsedur penelitian suatu pendekatan praktek Jakarta Rineka 

Cipta2010, h. 144 
11 Op.Cit, h. 155 
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  الثانوية البيانات.٢

 من التكميلية البيانات اإلسالمية الثانوية البيانات تدعم    

 ووثائق احملفوظات سلتلف من عليها احلاول يتم واليت األولية البيانات

  1٢ .بالبحث ادلتعلقة األخرى وادلراجع ادلستندات

 البيانات مجع طريقة.٣

 ادلؤلف يستخدمو الذي النوعي البحث منهج على بناء   

 طريقة استخدام يتم ، البيانات مجع مرحلة يف مث ، الدراسة ىذه يف

 التايل: النحو على البيانات مجع

 كث   عن النظر خالل من البيانات مجع طريقة وىي ، ادلالحظة أ.

 على مباشرة مالحظات تقدًن خالل من فحاو ادلراد الكائن يف

 البيانات على للحاول مفيدة الطريقة ىذه البحث. موضوع

 ، اسةالدر  ىذه يف البحث. موقع يف احلال ىو وكما مباشرة

 اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة العاشر الاف يف ادلالحظات أجريت

                                                             
12 Moleong, Lexy J. 2005Op.Cit , hal. 81 
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 دلعرفة النبونج جنوب يف الداخلية اإلسالمية ناطر الفتح مدرسة يف

 .مباشر بشكل العربية باللغة التعلم عملية

 طرح طريق عن البيانات مجع طريقة وربديداً  ، ادلتعمقة ادلقابالت ب.

 قائمة باستخدام األحباث سلربين مع شفهياً  واإلجابة األسئلة

 لألطراف إعدادىا مت اليت اإلرشادية ادلقابالت أو واإلجابة األسئلة

 على للحاول مفيدة الطريقة ىذه البحث. موضوع ىي اليت

 قيد ادلشكلة لحو  ادلعلومات ماادر من ومتعمقة كاملة  بيانات

 ادلخربين إىل مباشرة ادلقابلة أجريت ، الدراسة ىذه يف الدراسة.

 بالتنفيذ يتعلق فيما

 واسًتجاع دراسة خالل من البيانات مجع طريقة وىي ، الوثائق ج.

 وجداول واحملفوظات الوثائق سلتلف من اإلضافية ادلعلومات

 يف وثائق البحث. دبشاكل ادلتعلقة ادلؤلفات من غَتىا أو األعمال

 ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم تنفيذ يف تستخدم وآداب كت   شكل

  .النبونج جنوب ، النطر تحالف اإلسالمية ادلتوسطة
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  البحث موضوعات .و

 كماادر  ، ادلخربين تسمى النوعي البحث يف ادلوضوعات

 يتألفون ، أشخاص ٥ الدراسة ىذه يف ادلخربين عدد بلغ للمعلومات.

 األكادديي القسم ورئيس GB) (1 العربية اللغة قسم مديري من

 )2 (GB، اإلصلليزية اللغة اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة برنامج ورئيس 

 )3 (GB، الفتاح  )4 (GB، الثانوية ادلدرسة الطلبة مدرب 

 يف العربية اللغة مدرسة برنامج عن ادلسؤول GB) 5( الفتاح اإلسالمية

 اإلسالمية الفتاح مدرسة يف اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة العاشر الاف

 .  الداخلية

 البيانات: ربليل تقنيات .٦

 ادليدانية ادلالحظات عن البحث عملية ىو البيانات ربليل   

 البيانات ربليل تقنية اجملال. ىذا يف ادلوجودة ادلواد من وغَتىا ، وتنظيمها

 مت اليت البيانات على يعتمد نوعي ربليل ىي الدراسة ىذه يف ادلستخدمة

 :يةالتال ادلراحل خالل من ، الوثائق ونتائج ادلقابالت من عليها احلاول
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  البيانات تقليل.1

 التبسيط على تركز ، اختيار عملية ىي البيانات تقليل عملية إن

 1٣ادليدانية. ادلالحظات عن الناتج اخلام البيانات ربويل ، االستخالص ،

 ادلتعلقة البيانات بتخفيض الباحث قام ، البيانات من اخلفض ىذا يف

 يف يديك" بادا العربية "اللغة كتاب  خالل من العربية اللغة تدريس بتنفيذ

 يةجنوب النبونج ناتار الفتاح اإلسالمية الثانوية درسةبادل شرالعا الاف

 ادلالحظة من عليها احلاول مت اليت م ۸٢٠1/٢٠1٩ الدراسي العام

  .والوثائق وادلقابالت

 البيانات عرض .٢

 إمكانية تتيح اليت ادلنظمة ادلعلومات من رلموعة ىو البيانات عرض 

 من زبفيضها مت اليت البيانات تعرض 1٤اإلجراءات. وازباذ النتائج استخالص

 "اللغة كتاب  مع العربية اللغة تعليمب ادلتعلقة البيانات فتا أو الباحث ِقبل

 ناتار الفتاح اإلسالمية الثانوية درسةبادل العاشر الاف يف يديك" بُت العربية

                                                             
13

 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, 1992, h. 16 

14 Ibid h. 17 
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 ادلالحظة خالل من ،م ٢٠1٩/٢٠1٩ الدراسي العام جبنوب النبونج

 زبطيطي رسم وحىت البيانات ربديد يتم حبيث وذالك ، والتوثيق وادلقابالت

  .واضحة ادلشكلة خريطة تابح حبيث

  .البيانات ربقق .٣

 والوثائق ادلقابالت مالحظات من ادلقدمة البيانات على احلاول مت

 العاشر الاف يف يديك بينا العربية كتاب  مع العربية اللغة تعليمب ادلتعلقة

 التحقق ومت ، ۸٢٠1/٢٠1٩ يةجنوب النبونج اإلسالمية الثانوية درسةبادل

 بُت "العربية كتاب  عن وآخرون الفوزان إبراىيم بن الرمحن عبد بواسطة منها

 حبث على يعتمد ياتادلستو  جلميع العربية اللغة ميتعل برنامج أن يديك"

 للغاية ادلؤىلُت العربية اللغة خرباء من ويتألف ، العربية اللغة عليمت يف متعمق

 ال الذين ناس)ال عجميلأل العربية اللغة عليمت تسهيل إىل هتدف .رلاذلم يف

 استخدام خالل من اإلطالق( على العربية باللغة التحدث يستطيعون

 اللغة ميتعل يف .العربية باللغة (عليم)الت للنهوض احلديثة كنولوجياالت
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 األربعة اجلوان  وتطوير لتطوير ادلبذولة اجلهود إىل تشَت أن ينبغي .1٥العربية

 ،  والقراءة ، والكالم ، االستماع على القدرة وىي: ، اللغوية للمهارات

 الكتابة و السمع خالل من ، اللغة فهم من يتمكنوا حىت ،  والكتابة

   .1٦وادلشاعر األفكار عن التعبَت على وقادرة ، )تقبال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan dkk Buku Panduan Belajar Bahasa Arab "Al 'Arabiyah 

Baina Yadaik 2001.P.O.Box 62497- Riyadh 11585- Kingdom of Saudi Arabia. 
16 Permenag No 2 Tahun 2008, BAB I, Tentang Standar Kompetensi Lulusan 

Mata PelajaranPendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah. h. 6. 
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 الباب الثاني
 النظري طاراإل

 تعليم اللغة العربية   .أ 

 تعليم اللغة العربية . ١
اللغة العربية من احدى ادلادة اليت تدبر، تدافع، ترّقي، و تنّشط، 
الكفاءة اإلجيابية يف الفهم و اإلجزائية ذلا. كفاءة الفهم ىي القدرة على 

اإلجزائية ىي القدرة على فهم كالم ادلخاط  و فهم ادلقروء. و قدرة 
استخدام اللغة يف احملادثة اللسانية أو الكتابية. القدرة ضلو اللغة العربية و 
اإلجيابية ذلا مهمة جدا لفهم تعليمات اإلسالم و ىي القرآن و احلديث 

 و الكت  العربية ادلتعلقة بدين اإلسالم.
طلبة على التعليم ىو اجلهد للتعلم. ىذه العملية تسب  إىل قيام ال

 1٧ تعلم شيء مؤثرة و فعالية.
رأى نببان أن التعليم ىو الوحدة من العملية التعليمية. و رأى أن 
حقيقة التعليم ىو العملية اإلعدادية أي عملية اليت تسب  إىل وقوع 

 التعلم لدى الفرد. 

                                                             
17Muhaimin M.A. Dkk. Strategi Belajar Mengajar, Surabaya: CV. Citra Media, 2006, h.99 
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رأى عمر محالك أن التعليم ىو تضافر األشياء اليت ربتوي على 
اجلمادية، و ادلرافق و النظم ادلتعلقة بعضها على العناصر اإلنسانية، 

بعض للوصول إىل ىدف التعليم، و قام اإلنسان على نظام التعليم الذي 
حيتوي على الطال ، ادلدرس، ادلادة، الكت ، السبورة، و ما أشبو ذلك. 

و ادلعمل. و النظام حيتوي على اجلدول و  الافأما ادلرافق األخرى ىي 
 1٨ لتعليم، االمتحان و ما أشبو ذلك.لطريقة، عملية ا

العناصر اليت تتعلق بعضها على بعض يف عملية التعليم ربتوي  
 1٩ على:

 دوافع التعلم للطلبة ( أ
البد أن حيفظ و يرّقي التعليم الدوافع لدي الطلبة ألن 
الدوافع مهمة عند اإلياال بُت ادلعلومات السابقة و 
ادلعلومات اجلديدة، و ألن لدي الطلبة خلفيات سلتلفة 

. بالدوافع، دينع الطلبة من ادللل و الافعند التعلم يف 
 يشجعهم على تعلم ادلعلومات اجلديدة.

 ادلادة ( ب
تكون ادلادة جذابة و تساعد الطلبة على البد أن 

الوصول إىل ىدف ما عند التعلم، فلذلك البد أن 

                                                             
18Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2010,h. 57 
19Ibid . h. 59 
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يستخدم ادلدرس ادلادة ادلناسبة و ادلختارة بالعناصر 
 األخرى.

 الوسائل التعليمية ( ت
البد ترّقي ادلدرسة بيئة التعلم لدي الطلبة لظهور ادلنافسة 

ول إىل بينهم. ألن ادلنافسة تسب  إىل النجاح و الوص
 ىدف مقاود.

 بيئة التعلم ( ث
تكون بيئة التعلم مهمة لعملية التعليم. البيئة ادلسرورة 
تؤدي إىل ظهور احلماسة يف التعلم.أما البيئة السيئة، 
الضوضاء، ادللل ال تؤدي إىل النجاح و الفعالية يف عملية 
التعليم. فلذلك، البد أن ينمي ادلدرس و الطلبة بيئة 

اجلذابة. و نؤكد ىنا أن بيئة التعلم ربقق  التعلم الفعالية و
 الدوافع، العملية، و صلاح الطلبة.

 أحوال مبحث التعلم  ( ج
انقسم أحوال ادلبحث إىل الظاىر و الباطن. فالظاىر 
حيتوي على احلجم، قوة اجلسم، الاحة، فعاليتو، و 
رغبتو و آمالو فلذلك البد أن هتتم ادلدرسة أحوال الطلبة. 

صر اخلمسة وجدنا بعض العنار الذي و من ىذه العنا
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يتغَت تارة مثل يتحمس أي يتكاسل و بعضها تؤثر عملية 
 ٢٠ التعلم.

  
 هدف تعليم اللغة العربية .٢

 ٢1 أىداف تعليم اللغة العربية ىي:
قدرة الطلبة على فهم القرآن و احلديث و الكت  اإلسالمية  ( أ

 األخرى.
 ادلكتوبة باللغة العربية.قدرة الطلبة على فهم الثقافة اإلسالمية  ( ب
 قدرة الطلبة على الكالم باللغة العربية. ( ت
قدرة الطلبة على استخدام اللغة العربية كوسائل النوعية عند  ( ث

 التعليم.
 لتدبَت علماء اللغة العربية.  ( ج
 

 أىداف مادة تعليم اللغة العربية كما يلي:
اربع  ترقية كفاءة احملادثة باللغة العربية و القدرة على استيعاب ( أ

 مهارات و ىي السماعة و الكالم و القراءة و الكتابة.
 غرس الوعية عن أمهية اللغة العربية. ( ب

                                                             
20Ibid ,h. 50 
21Permenag No 2 Tahun 2008, BAB I, Tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata 

PelajaranPendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah. h. 6 
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غرس الفهم عن العالقة ادلتينة بُت اللغة و الثقافة و توسيع  ( ت
  ٢٢ ادلعلومات الثقافية و تعددىا.

 
 مادة تعليم اللغة العربية  .٣

التعارف، األدوات رلال تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة حيتوي على 
ادلدرسية، ادلهنة، عنوان، األسرة، أعضاء اجلسم، يف البيت، يف ادلدرسة، 
يف ادلعمل، يف الشركة، الساعة، األنشطة اليومية، النشاط، البيت، 

 التمشي.
مؤشرات صلاح التعليم للغة العربية ربتوي على استيعاب أربع مهارات 

 ٢٣ ىي:
 االستماع .أ 

األصوات ادلختلفة و ادلتعددة إما األصوات تعليم السماعة بطريقة 
من الناطقُت هبا أو من غَت الناطقُت بالعربية. و جبان  ذلك 

 مالحظة الاور اليت تدل على معاين األصوات.
 مهارة الكالم .ب 

تكون ىذه ادلهارة من أصع  ادلهارات، ألهنا تتعلق بالتفكَت عن 
ن  ذلك البد الكلمات او األسلوب ادلناسبة عند احملادثة و جبا

 ان يهتم ادلتكلم غلى سلارج احلروف، القواعد و النرب. 
                                                             

22Permenag No 2 Tahun 2008, BAB IV, Tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata 

PelajaranPendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah. h. 26 
23Ibid. h. 28 
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 مهارة القراءة .ج 
احتوت مهارة القراءة على شيئُت : معرفة العالمات و فهم 
ادلقروء. بعض الطريقة دلهارة الكتابة ىي تقدًن ادلفردات و 
األسالي  ادلختلفة و ادلتعددة لدي الطلبة. قدمت مهارة الكتابة 

للغوية مساوية دبهارة السماعة. لكن الكتابة سبتّز بنسبة الكفاءة ا
إىل السماعة ألهنا تقدم األشكال اللغوية الظاىرة. و جبان  ذلك 
استطاع الطلبة أن يتعلم القراءة من اجلريدة، اجمللة أو األخبار 
دلكتوبة باللغة العربية. فبهذه الطريقة استطاع الطلبة على معرفة 

دلفردات و األسالي  من ادلراجع ادلتعددة. القواعد اللغوية و ا
فلذلك البد أن هنتم بادلهارة القراءة ألهنا مستدلة هبذف تعليم 

 اللغة العربية.
 مهارة الكتابة .د 

 احتوت مهارة الكتابة على ثالثة أمور:
 ادلهارة األجبدية  (1

 تقاد من ىذه ادلارة توحيد األصوات ادلختلفة بُت اللغة.
 ادلهارة التهجئية (٢

قى ىذه ادلهارة إىل تعديل الكلمات و ىي تغيَت تًت 
الكلمت إىل العناصر األخرى، و تكميل الكلمات أي 

 تغيَتىا إىل ادلتعدي أو الالزم.
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 مهارة تقدًن الفكرة بوسيلة الكتابة  (٣
 أما طريقة الوصول إىل تلك ادلهارة ىي :

 تلخيص ادلقروء بلغة الطال  نفسو. .أ 
 يف يوميتو. تقدًن القاة عن ما نظر و ما عمل .ب 
 تقدًن الاورة العامة عن مشكلة ما. .ج 
تقدًن القاة عن النشاط اليومي مثل رك  الدراجة  .د 

 ٢٤ و ما أشبو ذلك.
 المدخل، الطريقة، استراتيجية، و نقد تعليم اللغة العربية.٤

الطريقة ىي كيفية استخدمها ادلدرس أو الطلبة إلجادة ادلعلومات 
الطريقة ىي الكيفية  ٢٥ عند التعليم. عن الوقائع، البيانات، أو التخطيط

  ٢٦ اليت تناس  اذلدف التعليمي.
و استنبط الباحث أن الطريقة ىي فكرة أساسية لبداية عمل ما. 

 و يف التعليم، أن الطريقة ىي كيفية خاصة لتنمية عملية التعليم.
  ٢٧ و ىناك الطرائق ادلختلفة اليت استخدمت يف تعليم اللغة، بعضها:

  لقواعد و الترجمةأ. طريقة ا
و ىي طريقة ربقق على حفظ احلقائق و الًتمجة. خاائص ىذه 

 الطريقة ىي: 

                                                             
24Ibid. h. 28 
25Sagala, Syaiful. Konsep dan makna Pembelajaran.Bandung: Alfabeta.2006. h. 124 
26Uno, Hamzah B. Perencanaan Pembelajaran. Gorontalo: Bumi Aksara. 2009. h. 216 
27Asyrofi, Syamsuddin. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.Yogyakarta.Idea Press. 

2010.H.96. 
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ىدف تعليم اللغة األجنبية ىي قدرة الطلبة على قراءة  (1
 الكتاب أي احلقائق يف اللغة العربية.

اشتملت مادة التعليم عن كتاب القواعد، ادلعجم، و  (٢
 البيانات األصلية أو الكت  الدينية.

 تقدًن القواعد عن طريقة االستدالل. (٣
 تقدًن  ادلفردات عن طريقة الًتمجة. (٤
ربقيق التعليم احلفظ عن القواعد اللغوية و ادلفردات مث  (٥

 ترمجتها إىل اللغة األم.
 استخدمت اللغة األم عند ادلقدمة. (٦
 قام ادلدرس على تقدًن ادلادة.  (٧

 ة المباشرةقب. الطري     
تها اللغة العربية عند احملادثة. و و ىي الطريقة اليت استخدم
 خاائص ىذه الطريقة ىي: 

تقدًن كلمة فكلمة عند البداية مث القواعد. عرف ادلدرس  (1
سلارج احلروف اذلجائية يف البداية، مث ادلفردات مثل 

 ادلدرسة، ادلدرس و الدرس. 
ال يوج  على كل طال  حبفظ القواعد بل حيقق على  (٢

 الكالم باللغة العربية. 
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استخدم ادلدرس الوسائل التعليمية ادلباشر أو غَت ادلباشر.  (٣
و تارة استخدم العالمات أو احلركات مثل أشار ادلدرس 

 القلم عندما شرح ىو تلك ادلفردات.
البد أن يقوم الطلبة على احملادثة باللغة العربية و دينع ذلم  (٤

 على احملادثة باللغة األّم. 
 الافلتعليمية يف قام ادلدرس على إشراف العملية ا (٥

مباشرة، و حقق ادلدرس الطلبة على النطق باللغة العربية 
 .الافخارج 

تقدًن فرصة السماعة أكثر لتكريرىا. هبدف أن يكون  (٦
 الطلبة قادر على النطق باللغة العربية بالسرعة.

 تقدًن ادلواد اللسانية و الفقرة يف البداية. (٧
العربية لًتقية كفاءهتم تعويد الطلبة على التفكَت يف اللغة  (٨

  ٢٨ يف ادلستقبل.
 ج. طريقة القراءة  

رأت ىذه الطريقة أن لتعليم اللغة ىدف و ال أىداف، و أن 
مهارة القراءة ىي اذلدف األول عندما يتعلم الطال  اللغة األجنبية. 

 خاائص ىذه الطريقة ىي:
 ىدفها ىي مهارة القراءة (1

                                                             
28http://bdkjakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=844.  



 
 

30 
 

ى ادلفردات و مادهتا من الكتاب األصلي الذي يشمل عل (٢
 األسئلة.

أساسها ىو فهم ادلقروء، و بداية تعليمها ىي معرفة  (٣
ادلفردات األساسية و معانيها، مث ادلناقشة عنها مع 

 ادلدرس.
 تقدًن القراة الاامتة بنسبة القراة اجلهرية. (٤
  ٢٩ شرح القواعد على حس  احتياجها. (٥

 د. الطريقة الصامتة الشفهية    
رأت ىذه الطريقة أن اذلدف األول يف تعلم اللغة ىو الكالم.  

فلذلك البد أن يُبدأ تعليم اللغة بسماعة األصوات اللغوية على شكل 
 الكلمة أو اجلملة مث النطق. و رأت ىذه الطريقة أن اللغة ىي التعويد. 

 خاائص ىذه الطريقة ىي : 
 ىدف تعليمها ىو استيعاب أربع مهارات لغوية. (1
   تقدديها ىو السماعة مث الكالم مث القراءة و الكتابة.ترتي (٢
 تقدًن األسالي  أو اجلمل على شكل احملادثة. (٣
 استيعاب القواعد عن طريقة التمرينات. (٤
تعليم األصوات مرتبا كي استطاع أن يستخدم عند  (٥

 احملادثة.

                                                             
29Op.Cit. h.102 
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 تعليم الكتابة مشتق من تعليم الكالم. (٦
 شلنوع الًتمجة. (٧
 ال توجد علم القواعد. (٨
 اختيار ادلادة على حس  الًتتي  اليت زبتلف اللغة األّم. (٩
 ابتعاد األخطاء لدي الطلبة على فهم الدرس. (1٠
 استخدام معمل اللغة و الوسائل األخرى. (11

 ه. المدخل االتصالي      
يف العام أن الطريقة االتاالية مساوية بادلدخل االتاايل، فلذلك  

مساوية مناسبة بادلدخل االتاايل. تقدًن اخلاائص يف الطريقة االتاالية 
 خاائص ادلدخل االتاايل ىي:

ىدف تعليمو ىو ترقية كفاءة احملادثة اليومية و ال حيقق  (1
ىذا ادلدخل استيعاب القواعد بل حقق على تكوين 

 األسالي  اجلديدة يف احملادثة.
احدى الكيفية األساسية يف ىذا ادلدخل ىو العالقة بُت  (٢

 اللغة. الشكل، النوع، و معٌت
قام الطلبة مقام ادلتحدث عند التعليم. أما ادلدرس يشجع  (٣

 الطلبة على احملادثة.
على احملادثة ليس التدري   الافاشتمل النشاط يف  (٤

 التمثيلي و ال الببغائي.
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تنوع ادلواد و ال حيقق ادلدرس على ادلواد يف الكتاب  (٥
فحس ، لكن التحقيق على ادلواد األخرى مثل اجلريدة، 

 ن، البطاقة الشخاية.اإلعال
 يسمح ذلم على احملادثة باللغة األّم. (٦
األخطاء و العيوب لدي الطلبة معفو لتشجيعهم عند  (٧

 احملادثة.
ربقيق التقوًن على كفاءة استخدام اللغة يف اليومية، و  (٨

 ليس استيعاب القواعد أو ادلخرج.
 و. الطريقة االنتقائية        

 رأت ىذه الطريقة أن :
 مزايا و عيوب. لكل طريقة (1
 لكل طريقة قوة دلساعدة التعليم. (٢
ظهور الطريقة اجلديدة ليست دبعٌت معارضتها عن الطريقة  (٣

 القددية بل أهنا تكملها.
، مجيع أىدافليست ىناك الطريقة ادلناسبة جلميع  (٤

 ادلدرس، مجيع الطلبة، و جلميع التخطيط التعليمي.
االحتياجات التعليمية أمهية األشياء يف التعليم ىي تكميل  (٥

 و ليست احتياجات الطريقة.
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لكل مدرس حرية على اختيار الطريقة ادلناسبة عند  (٦
 التعليم.

 تقويم تعليم اللغة العربية.٥
 التعليمو تقويم المعرفة  .أ 

و التقوًن ىو  ٣٠ التقوًن ىو عملية النقد يف عملية ما.
ربقيق مدى قيم، قوة، أي نتيجة شيء. و التقوًن لدي الطلبة و 
عملية التعليم حيتوي على نتيجة التعليم أي العملية التعليمية. يف 
احلقيقة أن التقوًن حيتوي على العملية التعليمية فحس ، لكن 
التقوًن ينتج عن وسيلة نتيجة الطلبة عند مشاركة التعليم و 

رأى القانون منرة  ٣1 و الوسائل التعليمية ادلستخدمة.اىتمام ضل
اآلية األوىل، أن التقوًن  ٥٧عن الًتبية فال  ٢٠٠٣سنة  ٢٠

يعقد لتدبَت قيم الًتبية الوطنية إىل الطلبة، ادلؤسسة و العملية 
 الًتبوية.

يف العام أن التقوًن ىو عملية اإلعداد، التقدًن، و النقد 
لتحقيق قرر ما. فنستنبط أن عملية التقوًن عن ادلعلومات احملتاجة 

 ىي عملية تقاد لتسليم ادلعلومات و البيانات.

                                                             
30H.M. Sulthon, Moh. Khusnuridlo, Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspekftif 

Global,Yogyakarta:PRESSindo, 2006, h.272.  
31.S Winkel, Psikologi Pengajaran, Yogyakarta: Media Abadi, 2004, h.531.  
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تقوًن عملية التعليم ىو عملية تقاد هبا تقرير مدى صلاح 
تعلم الفرد. و نعرف أن التقوًن و التقييس سلتلف يف ادلعٌت 

 لكنهما يتعلق بعضها ببعض. 
 هدف التقويم .ب 

و اذلدف. تقرير ىدف التقوًن مهمة التخطيط األول يف التقوًن ى
و مناسبة بنوع التقوًن ادلستخدم. فإن مل يكن، فسوف يقوم 
ادلدرس على صعوبة عند التقوًن. ىدف تقوًن التعليم ىو معرفة 
فعالية النظام يف التعليم إما النظام الذي يتعلق باذلدف، ادلادة، 

ألول يف الطريقة، الوسائل، مادر التعليم، أو البيئة. اذلدف ا
التقوًن ىو تسليم ادلعلومات احملققة عن مدى حاول الطلبة على 
اذلدف لتحقيق القرر. و ذلك القرر من أحد فوائد التقوًن. و 

  ٣٢ بعض أشكال القرر كما يلي:
 الوضع على مكان مناس  (1
 تقدًن اجلواب (٢
 حبث مدى صعوبة الطلبة يف التعليم (٣
 تقرير النجاح (٤
 ٣٣ أما ىدف تقوًن التعليم ىو: (٥

 لعملية التحليل.  أ
                                                             

32.Daryanto, Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, Cet.ke-1, h.11.  
33.Agus Maimun, Agus Zaenul Fitri, Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatif 

diEra Kompetitif, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, h.162.  
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 إلصالح ادلنهج.  ب
 لعملية التأويل.  ت
 لتقدًن االحتياجات الًتبوية.  ث
 دلعرفة مدى وصول الًتبية إىل ىدف مقاود..  ج

و نستنبط أن ىدف التقوًن ىو إصالح عملية التقوًن، و 
تقدًن اإلصالحات و التدبَت لدي الطلبة عند التعليم حىت 

اإلصالح و التوسيع ضلو يًتقى كفاءهتم. أما اذلدف اآلخر ىو 
التعليم و كذلك يكون التقوًن حقائق لدي أولياء األمور 

 عندما يقرر مدى صلاح الطلبة.
 فوائد التقويم في التعليم .ج 

ال زبلو الفوائد من ىدف الفوائد نفسها. ىدف تقوًن الًتبية 
ىو معرفة احلقائق عن مدى استيعاب الطلبة ادلادة و صلاحهم 

مقاود و جبان  ذلك، استخدم  عند احلاول إىل ىدف
ادلدرس و ادلشرف التقوًن يف الًتبية لتقييس أي إنتاج عملية 

 التعليم، الطرائق، و ادلداخل ادلستخدمة.
فوائد التقوًن يف الًتبية و التعليم ربتوي على أربعة زلاور و 

  ٣٤ ىي:.
 معرفة تقدم و منّو مث صلاح الطلبة بعد عملية التعليم. (1

                                                             
34.M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran,Jakarta Rineka 

Cipta h.5.  



 
 

36 
 

إلصالح طريقة تعلم الطلبة و إلمالء  التقوًن مستخدم
 الشهادة و لتقرير صلاحهم أي فشلهم يف تلك ادلرحلة.

معرفة مدى صلاح عملية التعليم. فالتعليم حيتوي على  (٢
العناصر ادلتعلقة بعضها على بعض. تلك العناصر ربتوي 
على اذلدف، ادلادة، الطريقة، مادر التعليم، العملية 

 يم.التعليمية، و نظام التعل
لرعاية الطلبة، التقوًن مستخدم دلعرفة ادلعلومات و  (٣

 البيانات لدي الطلبة.
لًتقية و إلصالح ادلنهج. فالبد أن يقوم ادلدرس بعملية  (٤

التعليم و عملية اإلصالح ضلو العرض و ادلادة التعليمية 
 ادلوجودة يف ادلنهج.

فائدة التقوًن ىو معرفة مدى استيعاب الطلبة،كفاءهتم و 
م ضلو التخطيط الًتبوي و لتقدًن النتائج على شكل قدرهت

الشهادة إىل ويل األمر، احلكومة،مدير ادلدرسة ادلدرس و 
 الطال  نفسو. 

 نوع التقويم في التعليم .د 
 انقسم التقوًن إىل مخسة:

 تقوًن التخطيط و التطوير .1



 
 

37 
 

التقوًن للتدبَت و فائدتو ىو معرفة مدى وصول التخطيط  .٢
 إىل ىدف التعليم

التقوًن السبيب و ىو التقوًن الذي يعرف منو أثر عملية   .٣
 التعليم.

التقوًن التنظيمية و ىو التقوًن الذي ينظم فعالية  .٤
 التخطيط التعليمي.

التقوًن اخلاص و ىو التقوًن الذي ينظم العملية التعليمية  .٥
 العامة.

 أسلوب التقويم في التعليم .ه 
 انقسم أسلوب التعليم إىل اثنُت مها: 

ب االختبار، يكون االختبار أسلوبا رمسيا ألنو أسلو  (1
 منظمة زلددة. و انقسم االختبار إىل ثالثة: 

 االختبار التشخياي ( أ
يستخدم دلعرفة صعوبة الطلبة بطريقة مناسبة لكل 

 طال .
 االختبار النمطي ( ب

 دلعرفة مدى استيعاب الطلبة على نظام ما.
 االختبار االرتفاعي ( ت

 النظم أكرب من قبلو.يعقد بعد انتهاء ادلواد أو 
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 األسلوب غَت االختبار (٢
 من أنواع ىذه األسلوب ىي:

 ادلقياس ادلتدرج  أ
 و ىو النتائج بشكل العدد.

 الفحص  ب
الفحص ىو األسئلة البد أن ديألىا 

 ادلبحوث.
 قائمة الضابط  ت

ىي األسئلة ادلختارة إمالؤىا بإعطا 
 العالمة من االختيارات ادلوجودة.

 ادلقابلة  ث
بُت الباحث و ادلبحوث ىي االستجواب 

لتناول األجوبة من دون أن يلقي ادلبحوث 
 أسئلة قّط.

 ادلالحظة  ج
ادلالحظة ىي البحث الدقيق عن أمر ما و 

 كتابتها ادلنهجية ادلنظمة.
 سيؤة احلياة  ح
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البيان عن شأن شخص طوال حياتو و 
تستخدم لتقوًن ادلبحوث حىت يتخذ منو 

 االستنباط عن شخايتو.
 اللغة العربيةتقويم تعليم  .و 

يعقد التقوًن بأربعة إنتاجات منها االختبار التشخياي، و 
االختبار النمطي، و االختبار االرتفاعي و اإليقاع. و أما 
االختبار األول يقاد دلعرفة استيعاب الطلبة على ادلواد بإعطاء 
اجلواب لتكميل نظم التعليم. و النقاان يالح و الغرض األول 

التقوًن للمدرس و غَت الطلبة. و يف كثَت من  من ىذا اإلنتاج ىو
الوقائع أن ىذا البحث يستخدم دلعرفة تقدم الطلبة يف التعلم و 
مع ذلك يسَت اإلصالح بعد انتها الدرس. و مع ذلك يفيد 
البحث للمدرس و الطلبة دبعرفة قدرهتم و إلصالح االسًتاتيجية 

رفة . و جبان  ذلك ديكن للمدرس معالافادلستخدمة يف 
 نتيجة التعلم يف ادلقبل. دبواد اليت مل يستوع  هبا الطلبة.

االختبار النمطي دلعرفة كافة ادلواد و اخلربات من الطلبة يف 
أواخر فرصة التعليم أو يف آخر ادلستوى كامتحان الوطٍت و 
اذلدف منو معرفة و تقرير النتيجة األخَتة من الدروس دبقدار 

 السهلة.األسئلة الاعبة و األوسط و 
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و بعده اإلنتاج اإليقاعي و ىو قبل وقوع الدراسة يهدف 
دلعرفة قدرات الطلبة و استيعاهبم على مهارات و معلومات اليت 
سيدرسها الطلبة و كذلك لتقسيم الفاول و ادلراحل ليتساوي 

 الاعوبة بُت كل فرقة. 
 الباب الثالث

 البحث ائجنت
 كتاب "العربية بين يديك" .أ 

ادلنهج ادلقرر لدرس اللغة العربية للمستويات العامة ىذا الكتاب ىو 
حيتوي على أساس حبث الكات  للغة العربية ادلنهجي هبا. يهدف لتسهيل تعلم 
اللغة العربية لألجنبية و للعرب باستفادة التكنولوجي ادلعارة لتقدم تعليم اللغة 

 ٣٥ العربية.
الناطقُت و يكون ىدف الكتاب ىو تيسَت تعليم اللغة العربية لغَت 

زبطيطا خاصا من مؤسسة اللغة العربية للجامع، مركز ىذه ادلؤسسة بالرياض 
ميالدية، و لقد اُعًتفت فكرتو و آراء ىذه ادلؤسسة منذ  ٢٠٠1منذ سنة 
، و قد قامت ىذه ادلؤسسة على تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا و ٢٠٠٣

أو آسيا و خاصة طلبة إندونيسيا إىل تكون مرجعا للطلبة من الشرق األوسط، 
 أمريقا. و ىذا الكتاب مناس  جملتمع الذي يريد أن يستوع  اللغة العربية.

 هدف التعليم لكتاب "العربية بين يديك".١
                                                             

35Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan dkk BukuPanduanBelajarBahasa Arab "Al 

'ArabiyahBainaYadaik 2001.P.O.Box 62497- Riyadh 11585- Kingdom of Saudi Arabia.  



 
 

41 
 

 ىدف الكتاب :
 ادلهارة اللغوية، ربتوي على : ( أ

 احتوت ادلهارة اللغوية على أربعة زلاور  -1
 (السماعة )فهم ادلسموع -أ       
 الكالم -ب       
 القراءة )فهم ادلقروء( -ج       
 الكتابة )فهم القواعد و كتابتها( -د       
 ثالثة عناصر اللغة و ىي: -٢

 الاوت )بأشكاذلا( -أ       
 ادلفردات )الكلمة و األسلوب( -ب       
 القواعد )النحو، الارف، و قواعد اإلمالء( -ج       

 مهارة الكالم ( ب
 ادلعلوماتازديادة  ( ت

 مادة التعليم لكتاب "العربية بين يديك".٢

تكون ادلادة عرضا من ادلنهج، أي أهنا ربتوي على ادلشروع 
و ادلوضوع جبميع بياناهتا. فجميع سَت التعليم مكتوبة يف ادلادة 
التعليمية لدي الطلبة، فهذا ما رأى شيف البحر مجرة و أصحابة. 

  ٣٦ سَتا تاما.و بدون ادلادة مل تسَت التعليم 
                                                             

36SyaifulBahriDjamarahStrategiBelajarMengajar. Jakarta : PT Rineka. Cipta2006. h.201 



 
 

42 
 

رتبت ادلادة دبشاركة األسس النفسية كي تكون ادلادة 
مناسبة هبدف من نفسية الطلبة بعد العملية التعليمية. البد أن 
تكون ادلادة مرتبة و واضحة و ال زبلو من ىدف مقرر. قامت 
ادلادة ربت والية ادلنهج فلذلك، البد أن تكون ادلادة ادلختارة 

 ٣٧ مناسبة دبنهج مقرر.
احتوى مادة التعليم لكتاب "العربية بُت يديك" على مواد 
تعليم اللغة العربية الشاملة لغَت الناطقُت هبا. أرشد الكتاب إىل 
تعلم اللغة العربية من بدايتها إىل هنايتها أي من ادلدرسة االبتدائية 
إىل اجلامعة. يكون كتاب "العربية بُت يديك" التخطيط األول و 

تعليم اللغة العربية يف أضلاء العامل ألن لو ادلزايا مادرا مناسبا ل
 اآلتية:

 أ( تعريف الطريقة احلديثة يف تعليم اللغة العربية.
 ب( استخدام الطريقة السهلة التدرجيية.

 ة : السماعة، الكالم، القراءة، وادلهارة اللغوي تنفيذج( 
 الكتابة.    

 د( تقدًن االختبار ادلختار مناسبة بادلرحلة.
 و( يشمل على ادلواد الفرعية.

 ه( مناسبة جبميع ادلراحل اليت تتعلم اللغة العربية.

                                                             
37Ibid. h.205.  



 
 

43 
 

 طريقة التعليم لكتاب "العربية بين يديك".٣

تكون الطريقة أحد من اسًتاتيجية ادلدرس عند التعليم، فعندما 
استخدم الطريقة ادلناسبة فيمكنو الوصول إىل الغاية. الطريقة ىي 
السبيل أو الطريق، و رأى سوجانا أن الطريقة ىي التخطيط العام 
لتقدًن مادة تعليم اللغة و ال يتعارض بعضها على بعض و كلها 

ىا يف تنفيذمستدال دبدخل مناس . صفة الطريقة منتظمة أي 
التعليم مناسبة خبطوات و متدرجة. فبداية التخطيط ىو الًتتي ، 

 ٣٨ ملية التعليمية و النقد.اإلعداد، التعليم، العرض، الع
انطالقا من اآلراء السابقة نستنبط أن الطريقة التعليية ىي 
التخطيط الشاملة و ادلنظمة يف تقدًن مادة التعليم. أقيمت طريقة 

 التعليم مرتبة و تدرجيية و بطرائق سلتلفة للوصول إىل غاية ما.
يف استخدم كتاب "العربية بُت يديك" احدى الطريقة ادلشهورة 

 تعليم اللغة العربية و ىي الطريقة ادلباشرة.

 
 

 

                                                             

38
Sudjana, Nana. Dasar-dasar Proses\Belajar Mengajar. Bandung Trasito 2005 h.76.  
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 الباب الرابع

 بيانات و مناقشتهاال عرض

 تعليم اللغة العربية بكتاب العربية بين يديك .أ 

أراد الباحث أن يشرح سَت عملية تعليم اللغة العربية بكتاب العربية 

بُت يديك، أخذ الباحث البيانات من مدرس اللغة العربية رئيس 

الشؤون ادلدرسية. رئيس ادلدرسة الفتاح. مشرف تعليم اللغة العربية 

 الافمشرف ادلنظمة الذي يكون مسؤوال لدرس اللغة العربية يف 

 فتاح.العاشر دبعهد ال

و الرجاء أن تكون البيانات واضحة عن سَت التعليم اللغة العربية 

بكتاب العربية بُت يديك، حىت قدر الباحث على تقدًن البيانات 

 التعليمية للغة العربية بكتاب العربية بُت يديك.
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كتاب العربية بُت يديك ىو الكتاب الذي ألفو ادلستوع  يف اللغة 

بعد البحث الدقيق عن ىذه اللغة، و ىدف  العربية و أُلف الكتاب

الكتاب ىو تسهيل غَت الناطقُت على تعلم اللغة العربية و استخدام 

 ٣٩ الوسائل التكنولوجية يف تعليم اللغة العربية.

ىذا الكتاب يسهل األجنبيُت على تعلم اللغة العربية و فرقة العربية 

لكتاب سنة للجامع ىي اليت تؤسس على تأليف ىذا الكتاب. ألف ا

و يكون ىذا الكتاب ادلادر  ٢٠٠٣و يكون مشهورا سنة  ٢٠٠1

 األول يف تعليم و تعلم اللغة العربية  لغَت الناطقُت هبا.

اىتم الباحث عن نقد تعليم اللغة العربية بكتاب العربية بُت يديك، 

الفتاح  دلعهد الثانوية اإلسالميةالعاشر بادلدرسة  الاف طلبةلدي 

، احتوى البحث عن ٢٠1٨/٢٠1٩للعام الدراسي  وبيةاجلنالنبونج 

فأخذ  ىدف التعليم، مادة التعليم، طريقة التعليم، و نقد التدريس.

الباحث االستنباط بأن تعليم اللغة العربية بكتاب العربية بُت يديك 

بالنظر إىل مسَتة تعليم اللغة العربية للاف العاشر مل تكن ناجحا تاما 

                                                             
39

Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan dkk Buku Panduan Belajar Bahasa Arab "Al 

'Arabiyah Baina Yadaik 2001.P.O.Box 62497- Riyadh 11585- Kingdom of Saudi Arabia.  



 
 

46 
 

احث أن يكون التعليم يسَت كسَت اذلدف والغرض ىناك. فرجاء من الب

 صحيحا, إما من ادلدرس نفسو و أيضا لطلبة الاف العاشر.

 هدف التعليم.١

 ىدف تعليم اللغة العربية ىو قدرة الطلبة على:

 استيعاب احملادثة باللغة العربية نطقا و كتابة. .أ 

 استيعاب الطلبة القراءة، الفهم و الًتمجة. .ب 

 و يلي بعض ادلناقشة مع قسم اإلدارة: 

بعثتنا واضحة و ىي تعليم اللغة العربية لدي طلبة "

و نعلمهم  اجلنوبيةالفتاح بالنبونج  الثانوية اإلسالمية ةادلدرس

الغة العربية نطقا و ليس كتابة أي قراءة فحس  لكهم قادرون 

ما  على الكم، تقدًن اآلرا، السماعة، الكتابة و القراءة و ىذا

 ٤٠"نرجوه.

فلذلك يكون تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة مستدال 

بادلنهج ادلقرر من الوزير الدينية و لكن بعض العملية التعليمية 
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العاشر تناس  الطريقة ادلقررة من ادلدرسة الفتاح.  الافيف 

ادلدخل ادلستخدم ىو نظرية الوحدة و ىي ادلدخل الذي يرى 

يتعلق بعضها على بعض. و يلي بعض  أن اللغة من الوحدة و

 ادلناقشة مع مشرف تعليم اللغة العربية :

"تارة تكون ىذا ادلدخل مناسبا للمبتدئُت ألهنم حيتاجون 

إىل احملادثة، و ادلواد األساسية. أما نظرية الفروع مناسبة 

للمتوسط إىل العايل ألهنا ترى مدى الكفاءة النفسية لدي 

 ٤1الطلبة".

إىل أربع مهارات لغوية و ىي االستماع، اىتم ادلدخل 

الكالم، القراءة و الكتابة. و اىتم أيضا إىل عناصر لغوية مثل 

 األصوات، ادلفردات، القواعد، النرب، و التنغيم.

و استخدمت ادلدرسة أيضا بعض الطريقة التعليمية 

ادلناسبة و احملتاجة. استخدمت طريقة االنتقائية و ىي الطريقة 

على استخدام احملادثة مناسبة بكتاب العربية بُت اليت ربقق 
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يديك. اذلدف األول من ىذه الطريقة ىو قدرة الطلبة على 

 التفكَت باللغة العربية. خاائص ىذه الطريقة ىي: 

 تقدًن احلرية لدي الطلبة عند احملادثة. .أ 

 ذبن  اللغة الواسطة. .ب 

 استخدام الطريقة ادلباشرة يف تعليم ادلفردات  .ج 

النحو عن طريقة النحو الوظيفي و ىي تعليم تعليم  .د 

القواعد عن طريقة األمثلة ادلختلفة دون معرفة 

 االصطالحات.

و يف بعض األحيان اختار ادلدرس الطريقة ادلناسبة لو، 

مثل الًتمجة، السمعية و البارية، و الطرائق األخرى. 

وجد الباحث أن ادلدرسُت مل يستخدموا ىذه الطريقة 

 ال رئيس اإلدارة عند ادلناقشة:مستمرة كما ق

ىدفنا تكوين الطلبة ادلاىرين يف احملادثة باللغة “

العربية، و للوصول إىل تلك الغاية فنحتاج إىل طريقة 
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خاصة. لكننا وجدنا بعض ادلدرسُت مل يستخدموا 

 ٤٢ ”ىذه الطريقة.

 مادة التعليم.٢

ادلادة ادلختارة ىي العربية بُت يديك. و علمت يف الناف 

 ألول و الثاين و باستخدام أربع خطوات و ىي: ا

مناسبة دبادة اللغة العربية يف الناف األول و اشتملت  .أ 

 دبادة من كتاب العربية بُت يديك اجمللد األول.

اخلطوة الثانية ىي مناسبة دبادة اللغة العربية يف   .ب 

الناف األول و اشتملت دبادة من كتاب العربية بُت 

 يديك اجمللد األول.

طوة الثالثة مناسبة دبادة اللغة العربية لناف الثاين و اخل .ج 

 اشتملت دبادة من كتاب العربية بُت يديك اجمللد األول.
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اخلطوة الرابعة مناسبة دبادة اللغة العربية للناف الثاين و  .د 

اشتملت دبادة من كتاب العربية بُت يديك اجمللد األول 

 للفال العاشر و احلادي عشر.

و علم ادلدرس يف معهد الفتاح الًتمجة و ادلفردات يف 

القرآن الكرًن، و كذلك فتح كت  الًتاث. مرجع ادلادة من 

كت التفسَت، احلديث، األخالق، العقيدة، الفقو، و ما 

أشبو ذلك. يكون يوم اخلميس و الثالثا يوما عربيا يف ىذا 

ادلعهد و ىو تشجيع اللغة بواسطة األدي، اجملادلة، 

خلطابة، اإلماطة، ادلسابقة و ما أشبو ذلك. أما التدري  ا

اللغوي يعقد يف الساعة الرابعة بتوحيد ثالث فاول. ادلادة 

و الطريقة يف عملية اليوم العريب و التدري  اللغوي تنظم و 

تقرر بادلشرف، وكافة ادلدبرين دبعهد الفتاح. شرح رئيس 

ريب يف الزمان معهد الفتاح أن ادلعهد يطبق شكل اليوم الع

ه ألن الطلبة و تنفيذلكن رأى أن النشاط صع  عليو 
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ادلدرسُت حيتاجون إىل زيادة الفرصة، و اليوم طبقنا أنشطة 

 ٤٣الاباح اللغوية بال ارتكاز إىل يوم واحد فحس .

يعقد أنشطة الاباح اللغوية من يوم اإلثنُت إىل اجلمعة من 

لتعويد الطلبة  الساعة اخلامسة و الربع إىل السادسة سبام

على فهم اللغة العربية. مادر الكتاب التعليمي يف معهد 

الفتاح ىو الكتاب العربية بُت يديك و يليو البيانات عن  

 كتاب العربية بُت يديك.

 

 اذلدف  (1

ىدف كتاب العربية بُت يديك ىو قدرة الطلبة 

على استيعاب اللغة العربية بدليل استيعاب أربع 

البيانات عن الكفاءة مهارات لغوية و يلي 

األساسية يف تعلم اللغة العربية بكتاب العربية بُت 

 يديك. 
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 الكفاءة اللغوية ربتوي على : -أ

 استيعاب أربع مهارات لغوية -1 

 استيعاب ثالث عناصر لغوية -٢ 

 الكفاة االتاالية  -ب

و ىي قدرة الطلبة على احملادثة مع الناطقُت 

 احيحة األصلي باستخدام األسالي  ال

 الكفاءة الثقافية  -ج

معرفة الطلبة ضلو ثقافة اللغة العربية و ىي ثقافة 

 اإلسالم و ثقافة العامل.

 استخدام كتاب العربية بُت يديك  (٢

استخدم ىذا الكتاب يف ادلدرسة أو يف الشعبة 

اللغوية و للماىرين يف اللغة العربية أي الذين 

ذين يريدون أن يتعلم اللغة العربية أي ىم ال

 يرغبون يف وصول دراستهم يف اجلامعة.

 اللغة ادلستخدمة عند التعليم  (٣
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اللغة ادلستخدمة ىي اللغة العربية الفاحى و ال 

يوجد اللغة العامية. و كذلك اللغة يف ادلقدمة 

تستخدم اللغة العربية إال يف وقت ضروري 

 باستخدام اللغة األمّ 

 الفرصة  (٤

ة بُت يديك الفرصة ادلستخدمة يف تعليم العربي

ساعة، و 1٠٠ساعة. فلكل كتاب  ٣٠٠ىي 

إن كانت مدة التعليم مستمرة فنحتاج إىل ثالث 

 سنوات إلسبام إىل ثالثة كت .

اىتمت ادلدرسة الفتاح باحتياجاهتا عند تطوير ادلواد، كما 

قال رئيس اإلدارة: أن النظر األول عند تطوير ادلادة ىو 

بعض  ٤٤العربية يف العامل.احتياج الطلبة و ترقية اللغة 

 العناصر اليت طورىا معهد الفتاح ىي :
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 تطوير ادلنهج من الوزارة الدينية .أ 

 1٩٩٧قام التخطيط التعليمي للغة العربية منذ سنة 

و قد استخدم ادلنهج من الوزارة الدينية كما شرح 

 مدرس اللغة العربية يف معهد الفتاح.

قد يقوم على  "أن درس اللغة العربية يف ىذا ادلعهد

ترتي  ادلنهج الذي يهتم بأربع ادلهارات اللغوية و 

عناصرىا و كفاهتا. و ذلك من زجو و سعي معهد 

  ٤٥الفتاح على تطوير ادلادة التعليمية.

 ادلدخل التعليمي  .ب 

ادلدخل ادلستخدم يف ادلنهج من الوزارة الدينية ىو 

النظرية ىي نظرة الوحدة و ىو ادلنهج الذي ال يفرق 

كل منهج لغوي، مث يًتقى إىل نظرة الفروق عند   بُت

 تعليم اللغة و ىو الذي يفرق بُت كل منهج لغوي.
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 ترتي  الفاول .ج 

. و يعقد الافيعقد ىذا الًتتي  قبل دخول الطلبة 

 ىذا االختبار دلعرفة مدى كفاة الطلبة.

 ترقية كفاءة الطلبة بواسطة اإلشرافية.  .د 

ي الطلبة، انطالقا من اختالفات االحتياج لد

فخطط معهد الفتاح بعض النظم. و اإلشراف من 

أحد ادلؤسسة يف معهد الفتاح. و ىدفو تدبَت 

االحتياجات و الكفاءة لدي الطلبة. ذلذه اذليئة 

 بعض التخطيط، ادلشهور باسم النشاط العريب.

 طريقة التعليم.٣

طريقة التعليم ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية ذلذا 

التخطيط ىي تعليم اللغة العربية اجملذبة و ادلسرورة. و سعى 

ادلعهد على تشجيع الطلبة لتعليم اللغة العربية. تطبق ىذه 
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الطريقة باستخدام الغرفة التعليمية و بالفرصة و الشؤون ادلقررة و 

 و البستان و ما أشبو ذلك.بالبيئة ادلتعددة مثل ادليدان 

 الثانوية اإلسالميةشكل تعليم اللغة العربية يف معهد 

الفتاح عند البداية ىو سلفي، و ىو مشاركة الكتاب ادلقرر. قام 

ادلدرس ادلقام ادلهم يف ىذا التعليم، و ارتكز ادلنهج إىل ادلنهج 

من احلكومة، ىذا البيان مستدال دبا قال رئيس اإلدارة أن منهج 

اللغة العربية يف معهد الفتاح مادره ادلنهج من احلكومة لكن 

نرى أن أساس ىذه ادلدرسة ىو ادلعهد و حيتاج إىل استيعاب 

  ٤٦اللغة العربية فنحتاج إىل ادلنهج األعظم.

حبث ادلفكرون يف ىذا ادلعهد حىت وجدوا شكل التعليم 

  اجلديد الذي يقوي التعليم القددية. و من ذلك التقوًن ظهر

كتاب العربية بُت يديك كنتيجة التعليم و البحث ضلو بعض 

وبعد عملية البحث  البلدان الذين يستخدمون ىذا الكتاب.
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رجى الباحث على ادلدرس بإختيار الطريقة ادلناسبة لقدرة الطلبة 

 طريقة الىت خيتارىا ادلدرس قبل التعليم.و حيقق جيدا عن 

 الوسائل التعليمية .٤

ية ىي كل آدة أو األشيا ادلستخدمة عند الوسائل التعليم

إياال ادلعلومات، ادلشاعر، أو الرغبة لدي الطلبة. و الوسائل 

التعليمية ىو الوسائل ادلستخدمة عند إساال ادلعلومات 

التعليمية و ىو طريقة ادلدرس عند تبليغ األشياء إىل طلبتو. 

خدمة. يكون الوسائل التعليمية أحد من األدوات التعليمية ادلست

و كل آدة اليت تستخدم عند إياال ادلعلومات و ادلشاعر لدي 

الطلبة تسمى بالوسائل. الوسائل ادلستخدمة يف معهد الفتاح 

 ىي: 

 السمعية البارية  ( أ
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ىدفو القدرة على فهم فيديو، القدرة على شرخ ما يف 

فيديو، القدرة على تقدًن التعليق ضلو فيديو، القدرة على  

 من فيديو.كتابة االستنباط 

 معمل اللغة العربية ( ب

ىدفو القدرة على مساعة احملادثة باللغة العربية، القدرة 

على تبليغ ادلادة باللغة العربية، القدرة على كتابة 

 االستنباط. 

 احلاسبة العربية ( ت

ىدفها القدرة على شرح القواعد عند استخدام احلاسبة 

قدرة على العربية، القدرة على كتابة العربية باحلاسبة، ال

 ربليل ادلشكلة ادلوجودة عند الكتابة يف احلاسبة.

 السمعية  ( ث

ىدفها القدرة على احملادثة باللغة العربية، القدرة على  

 كتابة االستنباط يف مادة اللغة العربية. 

 الفضل اإلضايف  ( ج
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الرمسي و بشأن  الافالذي يعقد خارج  الافىو 

آخر مثل ربت الشجرة، وسط ادليدان و ما أشبو ذلك، 

ىدفو نشأ الروح ادلسرورة، رلذبة و ضياع ادللل و 

 السآمة.

 احللقة و ادلكتبة ( ح

تعقد احللقة لتحليل و لبحث شيء و استعملت دلكتبة 

فيها كت  سلتلفة و متعددة، عربية كانت أو إصلليزية أو 

 إندونيسية.

بعد أن نظر الوسائل التعليمية استخدمها ادلدرس.  فّكر الباحث  

من ادلمكن أن ينفذ جيدا مجيع الوسائل ادلوجودة ىف ادلدرسة. و استخدام 

مهرة الكالم ، مهارة االستماع ، مهارة القراءة ، مهارة الوسائل البد بالطريقة, 

بكتاب اللغة فتقوًن تعليم اللغة العربية   الكتابة وفقا لقدرات واحتياجات الطلبة.

العربية ليس كتقوًن تعليم ىف ادلدارس األخرى ألن يستخدم ادلرحلة. و يف ناف 

و ادلستويات. مستوى اإلبتدائي  السنة تؤقد مرحلتُت. ألن اللغة فيها اصطالحا

وادلتوسط والعالية. فإذن ىف السنة الواحدة أربع مراحل. من ادلمكن أن يستمر 
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ن ىذا التقوًن يكون ناجحا ىف تنفيذىا مهما  ىذا الربنامج كسَت ما ديكن, أل

 كان النتائج الطلبة مل تكن ناجحا.
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 الباب الخامس

 واالقتراحات الخالصة

 خالصة. ال٥.١

.الغرض من تعليم العربية و ادلواد العربية ىو الدروس اليت يتم تنفيذىا 1
 الطلبةعلى: تزويد  طلبةلتكون قادرة على توفَت الفهم والقدرة لل

 الطلبةبالقدرة على التواصل باللغة العربية شفهياً وكتابياً ، وتزويد 
 بالقدرة على القراءة والفهم والًتمجة.

. تتكون ادلادة ادلقدمة يف تعليم اللغة العربية بكتاب العربية بيان يديك ٢
وحدة  1٦رللدات معروضة يف شكل وحدات تتكون من  ٣من 

هارات لغوية ؛ تشمل الكالم ، م ٤يشتمل تاميم الدرس على 
 االستماع ، القراءة والكتابة.

. طرق التعليم اليت سبارس يف تعليم اللغة العربية ىذا الربنامج اخلاص ىو ٣
 الطلبةتعليم عريب شلتع ، مثَت ، وجذاب. يتم ذلك حىت يتم ربفيز 

 دائما يف اجلهد ادلبذول لتعليم اللغة العربية ، ويتحقق ىذا النموذج من
خالل تنفيذ دراسات مرنة تستخدم الفضاء كمكان للدراسة ويف 
أوقات معينة ، والظروف تقوم بدراسات / تعليم متنوع يف رلاالت 
رلانية كما يف احلديقة ويف ادليدان الرياضي ، حباشية الربكة للسباحة 

 وىلم جرا.
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. وسائل اإلعالم التعليمية: ُتستخدم وسائل اإلعالم ادلستخدمة يف ٤
ليم اللغة العربية يف موقع الفتاح من خالل وسائل وبنية ربتية شللوكة تع

، من بُت أمور أخرى ، استخدام الوسائل السمعية والبارية ، 
وادلختربات ، وأجهزة احلاس  العربية ، وفاول الاوت باللغة العربية 

 وادلفتوحة ، وغرفة احلالقة ومكتبة.

 .  االقتراحات٥.٢

العاشر  الافبُت عملية تعليم اللغة العربية يف  الافال ديكن 
الفتاح من بعض العقبات القائمة ، ولتجاوز ىذه العقبات ،  بادلدرسة

 فإن اجلهود اليت بذذلا مدرسة الفتاح ىي كما يلي:

 بناًءا على قدراهتم قبل أن يتعلموا اللغة العربية الطلبةرلموعة  . أ
جي  أن يكون معلم مدرسة الفتاح ملخاا دلزيج ادلواد من مناىج  . ب

بُت يديك حبيث ديكن فرز ادلواد وفقا العربية وزارة الدين وكتاب 
 لذلك وفهمها بسهولة.

جي  ربويل يوم الطال  /يوم العريب من خالل أنشطة صباح اللغة  . ج
 بواسطة ادلدبر.

ة الكالم ، مهارة جي  تنفيذ توصيل اللغة العربية بالطريقة ؛ مهر  . د
االستماع ، مهارة القراءة ، مهارة الكتابة وفقا لقدرات واحتياجات 

 .الطلبة
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