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 األول الباب

 العام اإلطار

 مقدمة . أ

 اإلسالم فجر بزوغ منذ واملسلمني اإلسالم لغة هي العربية اللغة أن املعروف من
 النبيني خامت حتدث وا , املسلمني دستور الكرمي القرآن نزل فبها . واملسلمني
 أربعة فكانت , والتبديل التغيري يعترها مل العامل يف حية لغة أقدم إا مث , واملرسلني

 , ومغارا األرض مشارق يف العاملية اإلسالمية للحضارة وعاء زمان ال من قرنا عشرة
 حيث ( املعروف اللغاة بني عاملية مكانة العربية اللغة اكتسبت قد كله هذا فوق أنه كما
 ليست إذا فالعربية ) . الدولية املنظمات يف رمسيا ا املعترف القليلة اللغات إحدى إا
 املظهر هي العربية اللغة . كذلك عاملي اتصال لغة هي بل , فحسب وحضارة دين لغة

 واإلسالم العربية اللغة بني هذا أنشأ ولقد . الكرمي القرآن اخلالد املسلمني لكتاب اللغوي
 تعليمها و العربية تعلّم من هذا جعل كما . تعدادها ويصعب حصرها يعز صالت
 1 . مسلم عن يسقطان ال واجبني

 املذاق املرة اللقمة أو الطيبة السائغة اللقمة حيمل الذي الوعاء هو التعليمي والكتاب
 هذه لواسطتها تقدم اليت الواسطة أو لوسيلة ا هو واملعلم ، اجلائع للطالب نقدمها اليت

 تكون تكاد بل دائما وجودها يتوافر ال الواسطة أو الوسيلة وهذه للطالب اللقمة
 2 . اجليد اإلعداد إعداده عدم يف أحيانا معدومة

 العربية اللغة لفهم وسيلة ألنه للطالب، جدا مهم العربية اللغة تعليم يف الكتب إن
 املدرسون استمله العربية اللغة كتاب دينية مدرسة لكل أن الباحث يرى لذلك . جيدا

1
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 ال ولكن . العربية اللغة مادة يف علم والت التعليم أهداف حيصل وبه العربية، اللغة تعليم يف
 بعضا بعضه يوجد مل األساسي خصائص وله والعيوب املزايا كتاب لكل أن شك

 . العربية اللغة تعليم جمال يف خصوصا

 استخدمها اليت العربية الكتاب هو " العربية اللغة تعليم يف العصر " كتاب أما
 أن الباحث يرى . الشرقية جاو سيدوارجو ب 1 احملمدية اإلبتدائية املدرسة يف املدرسون

 للمستوى التعليم كتاب تصورها مل أا األساسي ناحية من : أوال املواد هذه عيوب
 ومل األربع املهارات أنواع متييز ولعدم مفرداا واختيار وكلماا تركيبها يف املبتدئ

 إرشاد يف جمعها تت اليت والطريقة املداخل وعدم الوحدة نظرية يف املهارات تلك تكن
 يف ستأثّر السابقات املشكالت أن الباحث يرى للطلبة آثار ناحية من : والثاين . عام

 الدوافع بدون بامللل يتعلمون الطلبة وكانت جيدة جتر مل أا مع العربية اللغة تعليم
 وكذلك . مضعفني اللغوية املهارات مجيع يف كفاءم وكانت ، لغام تتطور مل حىت

 . استخدامها يف الصعوبات جيدون هم ملدرسون ا يكون

 هذه يكتب أن الباحث فقرر الكتاب هذا تطوير يف الباحث فكرة ظهرت هنا ومن
 الالزمة العلمية األسس على فيها ويركز التطبيقي، اللغة علم رؤية فيها يراعي الرسالة
 الكتاب هذا وير تط الباحث ويريد . ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم كتب إلعداد

 دروس أربعة من وحدة كل وتتكون ات الوحد فيه حتتوي الذي خاص نظام ناحية من
 مهارة الثاين الدرس ويف اإلستماع مهارة الوحدة من األول الدرس يف التركيز ويتم

 تعاجل سوف الكتابة مهارة الرابع الدرس ويف القراءة مهارة الثالث الدرس ويف الكالم
 ملا املدريسن فهم ا يساعد و . متكامل بشكل األربع اللغوية ت املهارا وحدة كل

 . تعلمهم يف الطلبة به يسهل و الكتاب يف جيدونه

 ه حتديد و البحث مشكالت . ب

البحث مشكالت . 1
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 : كاآلتية البحث مشكالت تفصيل الباحث قدم السابقة املقدمة على بناء

 . مفرداته واختيار كلماته تركيب مثل املبتدئ للمستوى الكتاب مالءمة عدم . أ

 يف علمية أسس إىل االستناد وعدم وختصصه املؤلف خربة على االعتماد . ب
 . التأليف

 وكانت الدوافع بدون بلملل يتعلمون حىت الطلبة يثقل الكتاب هذا استخدام إن . ج

 . مضعفني املهارات مجبع يف كفاءم

 البحث حتديد . 2

 : املوضوعي احلد . أ
 يف يقسمها أن يعين املتطورة املواد ز تركي يف البحث هذا موضوع الباحث حدد

 املهارات توزيع يتركز مث دروس أربعة على وحدة كل وتشتمل الوحدات
 بشكل األربع اللغوية املهارات وحدة كل تعاجل حىت درس كل يف األربع

 . متكامل

 : الزماين احلد . ب
 : الدراسـي العام من الثاين الدراسي الفصل البحث هذا لتطوير الزمانية احلدود
 . م 2013 - 2012

 : املكاين د احل . ج
 اإلبتدائيـة باملدرسـة الرابع الفصل يف الطالب لدى حبثه مكان الباحث حدد

 . بسيدوارجو 1 احملمدية

البحث أسئلة . ج
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 مـادة وأن درس، كل يف األربعة اللغوية مهارات متييز عدم هي الرئيسية املشكلة
 عـن البحـث تطلب الذي واألمر كلة، املش هذه يف سبب يدرسوا اليت التقليدية الكتب
 1 احملمديـة اإلبتدائيـة مدرسة يف والطلبة املدرس لدى النقص هذا تسد مادة يوفر مصدر

 . سيدوارجو

 : يلى كما البحث أسئلة الباحث قدم الرئيسية املشكلة تلك ومن

 املدرسـة يف الرابـع للمستوى العربية اللغة تعليم مواد تطوير عملية كيف . 1
 ؟ سيدوارجو 1 احملمدية اإلبتدائية

 1 احملمديـة اإلبتدائية املدرسة يف العربية اللغة تعليم مواد خصائص هو ما . 2
 ؟ سيدوارجو

 املدرسـة يف الرابع املستوى طالب ل املتطورة التعليمية املواد فعالية مدى ما . 3
 ؟ سيدوارجو 1 احملمدية اإلبتدائية

 البحث أهداف . د

 : يلي كما البحث هذا يف اهلدف يكون الباحث، ا قام اليت املشكالت على بناء

 املدرسـة يف الرابـع للمستوى العربية اللغة تعليم مواد تطوير عملية ملعرفة . 1
 ؟ سيدوارجو 1 احملمدية اإلبتدائية

 1 احملمديـة اإلبتدائية املدرسة يف العربية اللغة تعليم مواد خصائص ملعرفة . 2
 ؟ سيدوارجو

 يف الرابـع املـستوى لطالب املتطورة التعليمية د املوا فعالية مدى ما ملعرفة . 3
 ؟ سيدوارجو 1 احملمدية اإلبتدائية املدرسة

البحث فرضية . ه
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 " العربية اللغة تعليم يف العصر " الكتاب من العربية اللغة تعليم مواد تطوير إن
 غة الل تعليم عملية حيسن سيدوارجو 1 احملمدية اإلبتدائية املدرسة يف الرابع للمستوى

 األهداف إىل يصل حىت جيدة بصور اته واجب أداء يف املعلم ومعاونة الطلبة لدى العربية

 . املقصودة

 البحث أمهية . و

 : اآلتية الفوائد على الباحث قدم

 النظرية ناحية ال من . 1

 اللغة تعليم يف للباحث وسندا أساسا البحث هذا يكون أن : للباحث - . أ
 تطوير يف للباحث املعلومات وزيادة ، ا فيه العلمي البحث تطبيق ويف العربية
 . العربية اللغة التعليم مادة

 كلغة العربية اللغة تعليم به يتعلق فيما هلم اخلربات يعطي أن : للطلبة - . ب
 بتركيز تعلمها يف املشاركة من وامكام ملل، بدون فيها بالرغبة أجنبية

 . ومحاس

 لتحسني واعتمادا اسا أس البحث هذا يكون أن : العربية اللغة ملدرس - . ج
 مجيع يف العربية اللغة للتعليم عملية صور وإعطاء ، العربية اللغة تعليم عملية

 مهارات به تتعلق فيما لديهم واملعارف العلوم ولزيادة ، األربع املهارات
 . التعليم عملية يف األربعة

 اللغة يف التعليمية املواد أن املعلومات إلعطاء : وغريها اهلدف للمدرسة – . د
املدرسون يستخدمها أن يستطيع . األربع اللغوية مهارات على تتكون العربية
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 الزمان يتطور كما دائما يتطور التعليمية املواد أن املعلوم ومن بسهولة
 . العربية اللغة تعليم يف املراجع أحد الرسالة هذه تكون حىت والثقافة

 التطبيقية الناحية من . 2

 اللغوية املهارات تطبيق يف توجيها البحث هذا جة نتي تعطي أن : للباحث - . أ
 . العربية اللغة التعليم عملية يف األربع

 بسهولة العربية اللغة تعليم يف للطلبة دافعة النتيجة هذه تكون أن : للطلبة - . ب
 . فيها والرغبة

 الطلبة تنجح لكي التعليم كيفية وللتحسني للتجديد : العربية اللغة ملدرس - . ج
 . تكون أينما األخرى وباملدرسة اهلدف باملدرسة هم تعليم يف

 رفع على مؤثرة البحث هذا نتيجة تكون أن : وغريها اهلدف للمدرسة . د
 . التربوي ميدان يف تواجهها اليت املشكالت حلل احلماسة

 سابقة دراسات . ز

 أو املماثلة املوضوعات ذات البحوث ونتائج الكتب مسح على فيها العرض يرتكز
 . اخلطة كتابة أيام إىل املاضية األحقاب من املقاربة

 : منها الباحثون به قام قد العربية اللغة يف التعليمية املواد تطوير حول الدراسات إن

 يف تطويري حبث ( االستماع مهارة التعليم مادة إعداد " املوضوع حتت البحث
سيف حممد ة دراس ) موجوكرطا جنورو اإلسالمية العالية " التقوى دار " مدرسة
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 االستماع تعليم مادة إعداد كيف ) 1 : ( اآلتية القضايا يف البحث هذا تركز 3 . الدين
 على باملنهج املناسبة موجوكرطا جنورو اإلسالمية العالية " التقوى دار " مدرسة يف

 يف اإلستماع مهارة تعليم مادة فعالية مدى أي إىل ) 2 ( ؟ الدراسية الوحدة مستوى
 على باملنهج سبة املنا موجوكرطا جنورو اإلسالمية العالية " التقوى دار " مدرسة
 ؟ الدراسية الوحدة مستوى

مدرسة يف االستماع تعليم مادة إعداد أن هي البحث هذا من النتائج وأهم " 
 الوحدة مستوى على باملنهج املناسبة موجوكرطا جنورو اإلسالمية العالية " التقوى دار

 تعليم يف ا الستخدامه وجدير جيد عامة األسطوانة أو الشريط على مسجل الدراسية
 للطالب االستماع مهارة ترقية يف فعالية هلا املعدة التعليمة املواد أن . اإلستماع مهارة
 . موجوكرطا جنورو اإلسالمية العالية " التقوى دار " مبدرسة الثاين فصل

 - املادة تطوير يف كلها يتفق مهما - السابق البحث عن البحث هذا وخيتلف
 طريقة حيث من كلّها عنها خيتلف فإنه - املشكلة لك ت لعالج البحث هذا جيري كما

 مشكلة لعالج درس كل يف األربعة اللغوية مهارات يتخذ البحث هذا فإن . عالجها
 . املذكورة الباحث مدرسة يف وللطلبة اللغة للمدرس والتعلم التعليم

 للبحث املنهجي التصنيف . ح

 بني والعالقات التصنيف منطقية عن معربا البحث خريطة على اجلزء هذا حيتوي
 : يلى كما مترتبة أبواب مخسة على الرسالة هذه الباحث ويكتب . البحث أجزاء

 إمجاال البحث هيكل توضيح الباب هذا يف الباحث أراد . العام إطارة األول الباب
 البحث، حتديد مث البحث، اخللفية من الباحث يبدء بأن . البحث هذا يف وواسعا

 جنورو اإلسالمية العالية " التقوى دار " مدرية يف تطويري حبث ( االستماع مهارة التعليم مادة إعداد ، الدين سيف حممد 3
. م 2009 ، سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونان جامعة املنشور، غري املاجستري، حبث ، ) موجوكرطا
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 والدراسات البحث، وأمهية البحث، ضية وفر البحث، اف وأهد البحث، وأسئلة
 . السابقة،

 أو كاملبدء النظري العرض على اجلزء هذا حيتوي : النظري اإلطار الثاىن الباب
 اال وفق العلمي التحصيص حول العرض ويرتكز . البحث إلجراء املقارن التحليل

 املذكور التخصيص يف علمية ال النظريات تطورات جلميع شامال البحث، فيه جيري الذي
 تعبري فيه ويقصد . حتليلها وتناول تراكميا عرضها يتم اليت النظريات أحدث خاصة

 التعليمية املواد إعداد كان كيف يعين األساسي بيان يف الباحث يدخل أن قبل النظري
 لى ع استنادا بسيدوارجو 1 حممدية اإلبتدائية املدرسة يف الرابع للمستوى العربية اللغة
 . األربع اللغوية واملهارات ، التعليمي الكتاب إعداد أسس على الباب هذا حيتوي ذلك

 الباحث ينتهجه الذي منهج اجلزء هذا حيتوي : البحث منهجية الثالث الباب
 ويسلكه للبحث مناسبا املنهج يكون أن وجيب . وحتليلها البيانات مجع عند حبثه إلجراء
 مصادر البحث، متغريات وعينته، البحث منهج على اب الب هذا حيتوي . فعال الباحث

 . البحث تنفيذ مراحل البيانات، مجع أدوات البيانات،

 البيانات، عرض على اجلزء هذا حيتوي : وحتليلها البيانات عرض الرابع الباب
 . الدراسية النتائج عرض

 . واإلقتراحات والتوصيات النتائج ملخص على حيتوي . اخلامس الباب

***


