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ل الباب األو 

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
 جيب على كلّ شخص أن يتعلّم كثرية من العلوم ألنّ , ويف العصر احلاضر

 , العصري الدماغ سيبدل تكنولنولوجي من املعروف قوة و . نتأثر تكنولوجيا عنه
 اما 1 . نموذج اجلديدة لتنمية معرفته ال طريقة و ال مل ع فلذلك حيتاج اتمع أن يست

 األخباري اخلاص تكنولنولوجي ال اليوم هذا يف تكنولنولوجي ال و علوم ال تطور
 ينال يف وقت قصري ويتصل أن و األخبار دث ا و احل وقعت اين . سرعةً طور ت
 يف ا مهم ا التطور و التقدم الواقع يف هذاالعامل الينكر أن اللغة متلك دور . لعامل ل

 غة هي عنصر الثقافة تولد من و اللّ , لكلّ الناس فال بد ليتعلم اللغة ا لذ . تطورها
 . ع اداا ا ارتف يف ية احلاجة األساس

 ولوالها ملا أمكن للعلمية , أداة التعلم و التعليم عند حمد معروف اللغة هي
 وال نقطعت الصلة بني املعلم و املتعلم أي لتوقفت احلضارة , التعليمية أن تتتم

 وظلت حياة اإلنسان يف نطاق الغوائز الفطرية و احلاجات العضوية , اإلنسانية
 ري و التعبري آلة التفك لة املواصالت بني الناس و وظيفة اللغة كآ و 2 . احليوانية

 من يترجم ۱
Iwan Sugiarto, Mengoptimalkan daya Kerja Otak dan Berpikir Holistik dan Kreatif,(Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2004), hal.13 

 من يترجم ۲
Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 2009),h.3 

 ۳۱ , ص , ) ۱۹۹۱ , بريوت : دار النفائس . ( خصائص العربية . حممد معروف ۳

1



2 

 وأما عند عبد العامل . اللغة العربية اخلاصة وحدة األمة ل و اشارة الدينية و الشعور
 باستعمال اللغة العربية كلغة القرآن و . اهيم اللغة العربية هي لغة العرب ابر

 3 . احلديث و يظهر أثر أن اللغة العربية هي لغة املسلمني

 عالم اللغة العربية للمسلمني و ل نبغى أن يعطى احلثّ ي ني لعربي ل مزية
 ى أو اللغة اإلتصالية ج و التيكنولو ة ف كاللغة الدينية أو اللغة املعار أما , اخلاص
 تعليم اللغة لتعلُّم و يستعد وذلك احلثّ يرجى األجيال القادمة . العاملية
 الدكتور مارانج ي اإلسالمية احلكومية وايل سوجنو س مدير اجلامعة كما قال . العربية

 . لة املواصالت فقط آ ربية ليس تعليم اللغة األجنبية ك علّم اللغة الع ت , عبد اجلميل
 كماقال اهللا اللغة العربية علّم الدين ألنه يسلّم ت لّم اللغة يعىن ع ت , سلمني لبعض امل

 . علّم عن اإلسالم ت أو 4 ) ۲ : يوسف : انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا ( تعاىل
 5 . أن اللغة العربية من اإلسالم الناس بعض يظن و

 تعليمية يسدد ليدفع أن العربية هي عملية و حيتاج إلدراك أنّ تعليم اللغة
 و . أو سليب قدرة اللغة العربية للطالب بعملي يرشد و يتطور و تدريب على ال

 فإنه الشك أن لتعليم اللغة . موقف إجيايب بلغة العربية ت ثب ذلك الساعة يقصد لي
 عقبات و مشكالت تعترض دون الوصول إىل العربية ىف املدارس و اجلامعات

 . ٢ ): ۱٢ ( القرآن الكرمي سورة يوسف ٤
 من يترجم ٥

Sujai’, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab,(Semarang: Walisongo Press, 2008), h.vii
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 وهذه العقبات تتعلق باجلوانب املثرية منها ما يتعلق . الغاية املنشودة املشروعة
 6 . و املدرس و الطالب و كذا البيئة الىت حتيط ا , باملادة وطرق تدريسها

 KBK , ۱۹۹٤ يوجد منهج تعليم اللغة العربية بدأ من منهج , على أساساً

 . او مدخل املعنوي Komunikatif يستعمل مدخل , مستوى يف حقيقته KTSP حىت
 مأسسا ۱۹۹٤ على أن منهج . و يف هذااملدخل ال يضيق على املعرفة عن اللغة

 كمدخل ( باحتمال مناهج التعليمية اجلديدة التناسبة KBK خرج أما , إاء املادة
 ) Pendekatan Kuantum مدخل املقدار و مناهج Pendekatan Kontekstual املوضوعي

 كاإلستراتيجية التعليمية احلقيقية واإلستراتيجية ( و متنوع اإلستراتيجسية التعليمية
 بني يف التناسب املنهج هل ال يزال أن حيتلج ليسأل عن استعمال و 7 . ) التعاونية

حيز احلقيقة قرار املنهج و حىت يظهر األسئلة عن . امليدان و بقرار وزير التربوي 
 . هل تناسب استعاله مبا فعل املقرر

 كومية موجوساري احل الثانوية ة العربية يف املدرسة كانت املادة اللغ
 كسالن ويكونوا , ملالً يشعر الطالب ذه املادة . موجوكرطا هي املادة  الصعبة

 إلرتفاع الوسائل التعليمي حىت ينقص حث ينقص و . ا الينجذ و يف تعليمها
 . جبيد اللغة العربية الطالب ليتعلم مادة

 ٢ . ص , ) ٢۰۰۹ , مطبع اجلامعة : مالنج ( , البيئة اللغوية , حليمي زهدي 6
 من يترجم ٦

Ahmad Fuad Efendy,Metode Pengajaran Bahasa Arab,(Malang: Misykat: 2009),h.185



4 

 إن الباحثة تريد أن تبحث دراسة عن املنهج , خللفية ه ا ومن هذ لذى
 ألم يعتقدون . من منهجه بالتناسب التعلمية يف تعليم اللغة العربية هل املناسبة

 فمن ذلك . فمن يصعب ان نفهم وال مرضية , أنّ اللغة العربية هي اقلّ جاذبية
 ر ث الة امللل و التؤ ز إل , ة وتقنييات جيد جيب على املدرس ليستعد استراتيجيات

 على اجتاه الطالب ملستوى سهولة او صعبة يف تعليم اللغة العربية حىت يدافع
 . رات اللغوية جبيد الطالب للتعبري مها

 . تعليم اللغة العربية للطالب منهج ة نغم البحث على أخذت الباحثةيف هذا
 تعليم نهج مل الداخلي التناسب دراسة عن " ومن هنا تريد الباحثة أن تبحث يف

 احلكومية موجوسارى الثانوية باملدرسة عشر دي ا يف الصف احل اللغة العربية
 ". موجوكرطا

 قضايا البحث . ب
 فتقدم الباحثة , اىل خلفية البحث السابقة و لتيسري الفهم استنادا

 : كمايلي املسائل
 باملدرسة دي عشر ا اللغة العربية يف الصف احل منهج تعليم تطبيق كيف . ۱

 . احلكومية موجوسارى موجوكرطا الثانوية
 اللغة العربية يف الصف التناسب الداخلي ملنهج تعليم ف تطبيق ي ك . ۲

. احلكومية موجوسارى موجوكرطا الثانوية باملدرسة عشر دي ا احل
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 أغراض البحث . ج
 دد الباحثة اغراضا اليت يراد وصوهلا يف حت يا البحث السابق ا اىل قض ا نظر

 : هذاالبحث كمايلي
 باملدرسة دي عشر ا اللغة العربية يف الصف احل منهج تعليم ملعرفة تطبيق . ۱

 . موجوكرطا احلكومية موجوسارى الثانوية
 اللغة العربية يف الصف التناسب الداخلي ملنهج تعليم تطبيق ملعرفة . ۲

 . احلكومية موجوسارى موجوكرطا الثانوية باملدرسة دي عشر ا احل

 منافع البحث . د
 : فهي , وهي على نوعني البحث اما املنافع يف هذا

 منفعة البحث للعامة . ۱
 علّموا عوا أن ي ي العربية حىت يستط يف تعليم اللغة ني لترقية قدرة املدرس

دالطّالب جبي . 
 منفعة البحث العلمي للباحثة . ۲

 اخلاص دة اخلزانة العلم يف علم التربوي لزيا -
 يف كلية التربية ) SPd.I ( إلستفاء بعض الشروط للحصول على شهادة -

. شعبة اللغة العربية اجلامعة  اإلسالمية احلكومية سونن امبيل سورابايا من
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 توضيح بعض املصطلحات . ه
 فصل الباحثة بعض املصطلحات يف موضوع هذاالبحث ابتعادا عن ت س

 : الفهم و حتديد ملا ورد يف هذاالبحث اجلامعي وء س وقوع اخلطاء و
 ويقصد بتطبيق . استعمل وتطور وحتليل منهج تعليم اللغة العربية التطبيق هو

 تدريس اللغة العربية حيتوى إىل اعداد األستاذ يف ). ۱ منهج تعليم حيتوى إىل
 خطّط عملية التدريس و , ) silabus ( خمطّط الدروس : منها , مذكرات الدروس

(RPP) , املواد التدريس ) bahan ajar ( . ۲ ( . ةيف تطبيق التدريس باملذكرات املعد . 
 . يف تقومي املواد اللغة العرببية املدرسة ). ۳

 . عن اللغة العربية ) Permenag ( قانون من وزير الدينية منهج تعليم اللغة العربية هو
 بني عناصر يف منهج تعليم 8 عالقة أو املواقف أما التناسب الداخلى هو

 و األهداف التناسب بني : منها ومن عناصر منهج تعليم . اللغةالعربية خاصة
 , التعليمية وسائل املواد و ال التناسب بني , و الطريقة املواد التناسب بني , املادة

 . التقومي املواد و التناسب بني

 طريقة البحث . و

 من يترجم 8
Partanto, Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakarta: Arkola Surabaya, 1994)
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 ينبغى للباحثة أن تعين مصادر الدقائق الىت تأخذ منها للوصول اىل احلقائق
 والطريقة املعينة الىت ختطو عليها الباحثة . الىت تقصد اليها يف هذاالبحث العلمى

 : كما التاىل
 نوع البحث ومدخله . ۱

 الكيفية طريقة " الباحثة هي ها ت م البحث اليت استخد واما طريقة
 وهي طريقة البحث يف نيل املعرفة و التصويرة عن ظاهرة منشودة ". الوصفية و

 من البيانات التصويرية يعىن اجلمل املكتوبة او لسان األشخاص أو األفعال
 مت الباحثة يف هذه الطريقة ألنّ املشكالت يف هذاالبحث استخد 9 . كاملة
 . تعلية اللغة العربية د الباحثة أن حتسن فعالية منهج حىت تري كثرية

 نوع البيانات . ٢
 و حتصل . حث حتتاج إليها الباحثة يف هذا الب ا البيانات هي كل م

 . الباحثة على البيانات عندما تبحث الباحثة ومل جتهزها او الشئ املعرف
 . بالقول وال باألرقام البيانات يعىن البيانات الكيفية البحث قدمت هذه

 والبيانات الكيفية 10 . البيانات األولية يف هذاالبحث , وصارت هذه البيانات
 : يف هذاالبحث منها

 احلكومية الثانوية باملدرسة تعليم اللغة العربية التصوير العام عن فعالية -
 . موجوسارى موجوكرطا

 من يترجم 9
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007),h.106 

 من يترجم 10
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung:Alfabeta, 2005),h.2
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 . التصوير العام عن منهج التعليم اللغة العربية -

 البحث جمتمع . ۳
 ة فأحسن كان جمتمع البحث مل يبلغ مائ وملاّ : قال سوهارمسي اريكونطا

ا جمتمع 11 . ى هذاالبحث حبثاً جمتمعاً للباحثة أن يأخذ كلهم حىت يسموأم 
 احلكومية موجوسارى الثانوية املدرسة يف املعلم البحث يف هذاالبحث هو مجع

 . موجوكرطا
 عينة البحث . ٤

 منها . خالصة العينة يصيب اتمع فهناك شروط اإلختيار العينة فألنّ
 و أخذت 12 . صحيحة وهذه العينة تقال هلا . اتمع كانت العينة مرآة لكل

 إن : سوهارسيمي اريكونطا لّ جمتمع البحث مؤسسا على ما رأي الباحثة ك
 نظام أخذ أما 13 . كان عدد جمتمع البحث أقلّ من مئة شخص فأخذت كلّها

 العينة احلسنة تستطيع أن تتمثل . العينة هي نظام لتأخذ عينة البحث من اتمع
 هو , Purposive Sampling يستخدم الباحثة اسلوب , يف هذاالبحث . مجيع اتمع

 ۱٢۰ , ص , سوهارمسي , املراجع السابق 11
 من يترجم 12

Djarwanto  Ps,  PokokPokok Metode  Riset  dan  Bimbingan  Penulisan  Skripsi,  (Yogyakarta:Liberty, 
1990), h,43 

 ترجم من 13
Suharsimi Arikunto,  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek,  (Jakarta:  Rineka Cipta,2006), 
h.107
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 14 . أن العينة املختارة بناء على اعتبار معني , اسلوب ألخذ العينة حبسب حقيقة

 وكيل املدير يف املناهج , يس املدرسة رئ حث هي عينة البحث يف هذا الب
 احلكومية الثانوية املدرسة ب فصل احلادية عشر يف اللغة العربية معلم و , الدراسية

 . موجوسارى موجوكرطا
 منبع البيانات . ٥

 . نات يا الب ما فاعل الذي وجدت منه ال كان او امل هو منبع البيانات
 البحث يشتمل على جمتمع يؤسس اىل نوع البحث فمنبع البيانات يف هذا

 الثانوية املدرسة يف وهم الذين كانوا . من افعاهلم ام البحث من أقواهلم
 . احلكومية موجوسارى موجوكرطا

 مجع البيانات طريقة . ٦
 وأما جلمع البيانات . هذاالبحث البيانات هي كلّ ما حتتاج اليه الباحثة يف

 البيانات استعملت الباحثة بالوسائل ولنيل . قوم الباحثة يف امليدان مباشرة فت
 : وهي , الكثرية

 ) Dokumentasi ( طريقة الوثائق . أ
 نظام الوثائق هو . الوثائق تأيت من كلمة وثيقة مبعىت األشياء املكتوبة

 الباحث يفتش عن األشياء الكمتوبة مثل الكتب واالت واألنظمة والرسم
 قة الوثائق هي مجع وعند سوترسنا هادي طري 15 . اإلجتماعات وغري ذلك

 من يترجم 14
Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hal 104 

 من يترجم 15
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,hal. 158
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 ويف 16 . البيانات مصدرها املكتبة و الكتب و االت واحلكاية وغريها
 طريقة الكيفية هذه الطريقة كالة مجع البيانات األوىل ألن تثبيت فروضه
 تقدم باملنطقي واملعقول بطريق الرأي و النظرية و احلكوم املقبول العضود او

 هذه الطريقة للوصول إىل استخدمت الباحثة 17 . الدفع ذلك الفروض
 البيانات و املعلومات عن الصفة العامة و موقع اجلغرايف و املناهج الدراسية

 احلكومية الثانوية و الوثائق اآلخر تتعلق ذا البحث من املدرسة
 . موجوساري موجوكرطا

 ) Interview ( طريقة املواجهة املقابلة . ب
 أما 18 . املقابلة هي احلوادث باملقصودة املعينة Lexy J. Moleong وعند

 مرغونو طريقة مجع اإلختبارات بتقدم األسئلة الشفوية ليجاب بالشفوي
 و  املراد ا طريقة مجع البيانات الىت حتصل عليها الباحثة من وسيلة 19 . أيضاً

 فتستعمل 20 . تقدمي األسئلة الشفوي إىل املنبع باعتماد على أهداف البحث
 ثة ذه الطريقة يف هذا البحث ملعرفة البيانات من أحوال املدرس الباح

 من يترجم 16
Sutrisno Hadi, Metode Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hal.192 

 من يترجم 17
Margono, Metodologi……………….,hal.158 

 من يترجم 18
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2006),h.186 

 من يترجم 19
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)h. 165 

 من يترجم 20
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,hal. 163
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 احلكومية موجوسارى الثانوية املدرسة والطالب يف تدريس اللغة العربية ب
 . موجوكرطا

 ) Observasi ( طريقة املالحظة و املشاهدة . ج
 يشهد أو ب اخلربات و املعلومات من خالل ما كتسا ال هي وسيلة

 تستعمل املالحظة إن مل تكن البيانات كثرية حيث تكون 21 . يسمع عنه
 واملالحظة إما أن تكون الباحثة مشتركة يف هذه املسألة أو . املسألة مقتفية
 وعند سوتريسنو هادي املالحضة هي املنهجية املقصودة 22 . غري مشتركة

 23 . الىت تواجهة اإلنتباه اىل الظواهر و الوقائع مباشرة

 لتعليم و التدريس اللغة أحوال ا عرف من أن ت الباحثة ريد وذه الطريقة ت
 . احلكومية موجوسارى موجوكرطا الثانوية املدرسة ب العربية

 حتليل البيانات طريقة . ٧
 أما البيانات هي البيان 24 . حتليل معناه فكاك أو حبث وتقشري

ة احلق الذي يستعمل كأساس البحث , الصحيح و احلقحتليل 25 . ماد 

 ۱٤٤ . ص , سوهارسيمي , السابق املراجع 21
 من يترجم 22

S. Nasution, Metode Research, (Jakarta:Bumi Aksara,2003),h.107 
 من يترجم 23

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta, Fakultas Psikologi UEM),h.13 
 من يترجم 24

Pius A. Partanto dan M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer,(Surabaya: Arkola, 1994),hal.29 
من يترجم 25
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 البيانات هو إحدى الطرائق لإلجابة عن السؤال املستخدم يف قضايا
 Lexy عند . البحث J.  Moleong بحتليل البيانات هو عملية ينظّم و يرت 

 و الطبقة و وحدة الفك األساسي حىت يستطيع أن , احلقائق يف التصميم
 يستمل 26 . للحقائق يوجد املوضوع ويعرب فرضية العمل مثل مايقترح

 هو مدخل الذي ميكن كشف 27 . البحث الكيفية حتليل البيانات القياسي
 وأما األمثال حتليل البيانات الكيفية بالقياس . البحث خيرج من احلال العام

 : كمايلى
 بثالثة أقسام قسم املوضوع , قرأ الوثيقة مرارا ليوجد املوضوع والرتب . ۱

 . هي األثر األول و الصراع و القرار
 املوضوع أو الرتب بقراءة الوثيقة مرات و ينظر يف ميكن املعىن و تطور . ۲

 . كيف ذلك احلال تناسب باملوضوع التطور
 الشكل اإلشارة األول ببسيط يؤسس على املوضوع الذي يباحث يف . ۳

 املقابلة
 القراءة بتدقيق والنظام اخلاص و اإلشارة الوثائق ميكن على أن يكون . ٤

 28 . املوضوع العام وجد

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik, (Bandung: Tarsito, 1980),h. 
139 

 من يترجم 26
Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),hal.50 

 من يترجم 27
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),hal.280 

 من يترجم 28
Ibid Lexy,………….h.10
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 خطة البحث . ز
 الداخلي التناسب دراسة عن " ولقد وضعت الباحثة البحث حتت املوضوع

 احلكومية الثانوية باملدرسة عشر دي ا الصف احل تعليم اللغة العربية يف نهج مل
 أبواب ة اجلامعي إىل أربع هذا البحث قسمت الباحثة " . موجوسارى موجوكرطا

 الباب متعمقاوخطت ا الباحثة يف هذ ويف كل باب فصول تشرح فيها ماكتبتها
: فيما يلي

 البحث اجلامعي بدأت الباحثة يف كتابة هذا . مقدمة يشتمل على , الباب األول
 البحث وأهداف البحث ومنافع باملقدمة اليت تشتمل على خلفية البحث وقضايا

 وهذا . البحث وتوضيح بعض املصطلحات وفروض البحث وطريقة البحث
 . سيكون وسيلة لفهم املوضوعات التالية الباب مهم ألنه

 عن : األول الفصل , سة النظرية تشتمل على ثالثة فصول الدرا , الباب الثاين
 , منهج التعليم أدوار و وظائف , تعريف عن منهج التعليم منها , منهج التعليم

 تعريف منها , عن تعليم اللغة العربية : الثاىن الفصل وأما . عناصر منهج التعليم
 و . أهداف التدريس اللغة العربية , املنهج يف تعليم اللغة العربية , اللغة العربية تعليم

 , حقيقة تطور منهج التعليم منها , تطور منهج التعليم تشتمل على الثالث الفصل
 عن الرابع الفصل و . أسس تطور منهج التعليم , مبادئ يف تطور منهج التعليم
 املواد ني و ب , األهداف مع املادة بني منها التناسب , التناسب الداخلي ملنهج تعليم

. بني املواد مع التقومي , املواد مع الوسائل بني و , مع الطريقة
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 : األول , تشتمل على فصلني , راسة التحليلية الدراسة املدانية والد , الباب الثالث
 تاريخ منها " موجوكرطا موجوسارى احلكومية الثانوية باملدرسة " حملة عن مدرسة

 أحوال و , رأية و إرسالية املدرسة و , صفحة العامة و موقع اجلغرايف و , تأسسها
 الثاىن . ة تعليم اللغة العربية املستخدم منهج واآلخر عن . الطالب و املدرسني

 اللغة العربية يف الصف منهج تعليم تطبيق عرض البيانات وحتليلها يشتمل على :
 تطبيق و . احلكومية موجوسارى موجوكرطا الثانوية باملدرسة دي عشر ا احل

 باملدرسة دي عشر ا اللغة العربية يف الصف احل التناسب الداخلي ملنهج تعليم
 بني ) ۲ . بني األهداف مع املادة ) ۱ . احلكومية موجوسارى موجوكرطا الثانوية

 . بني املواد مع التقومي ) ٤ . بني املواد مع الوسائل ) ۳ . املواد مع الطريقة
و اإلقتراحات اخلالصة وهذاالباب حيتوي على , اإلختتام الباب الربع هو


