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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث - أ

 ن  الاا  ععيونن  ي العا م أبحت  لغة رياللغة العربية اليت استعهلها كث
نههة التصال بني أهل العا م, ونع أن هذه اللغة لغة القرآن الكرمي واألحادعث 

 ةمي وكان  اللغة العربية لغة عاليوقد كرم اهلل تعاىل هذه اللغة بالقرآن الكر الورعفة. 
نَ َزَل بِِه الرُّوُح اأْلَِننُي, َعَلى قَ ْلِحَك لَِتُكنَن ِنَ   ولغة النحي, كها قال اهلل تعاىل:

وقد قال اهلل تعاىل عدعدا ن  اآلعات القرآنية اليت  ٔاْلُهْاِذرِعَ , بِِلَساٍن َعَرِبٍّ ُنِحنٍي.
 ذكرت أن القرآن الكرمي نزل باللغة العربية.

قام رسنل اهلل بلى اهلل عليه وسلم بانتوار اللغة العربية إىل أضلاء العا م 
زعرة العربية واستهر اها اخللفاء الراددون بالفتنحات اجلبالرسالة إىل ادللنك حنل 

اإلسالنية حنذلا, فيتعلم العجم اللغة العربية وبارت اللغة ناتصرة بني العرب والعجم 
التكانلنجية فأبحت  هذه  تطرعقة التعلم والتعليم وكثر حنذلا. قد نر الزنان وتاهن 

اللغة تاتصر  ي بلدنا إندونيسيا. وال دك أن العالقة بني اللغة العربية والدع  اإلسالني 
قنعة, بااء على ذلك أن اللغة العربية ديك  تعليهها  ي ادلدار  وادلعاهد اإلسالنية  ي 

ث ع  تعليم اللغة العربية ألمهيتها على فهم إندونيسيا. وقد وردت ادلقالة األثرعة احل
هذا الدع  احلايف, ناها: ع  عهر رضي اهلل عاه أنه قال: " تعلهنا العربية فإهنا ن  
دعاكم, وتعلهنا الفرائض فإهنا ن  دعاكم " وهذا الذي أنر به عهر رضي اهلل عاه ن  

                                                           
 .ٜ٘ٔ-ٖٜٔالوعراء: القرآن الكرمي,  ٔ
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أقنال وأعهال, ففقه  فقه العربية وفقه الورععة, جيهع نا حيتاج إليه ألن الدع  فيه
  ٕالعربية هن الطرعق إىل فقه أقناله, وفقه الساة هن فقه أعهاله.

انتوار اللغة العربية  ي هذا الحلد ن  خدنة الدعاة ادلسلهني  ي عصر ن إ
 ي  ا نههادرسلتعلم اللغة العربية حىت أبحت  القادم, وتطنر الطرائق التعليم وا
ذا الحلد. وبدأ بطرعقة الاتن والًتمجة الذي ذلا أهداف ادلدار  وادلعاهد اإلسالنية  ي ه

وأبحت  هذه الطرعقة أقدم ليفهم الطالب ع  الكتب اإلسالنية الكالسيكية, 
 الطرعقة  ي هذا الحلد.

لقد وضع ادلربّنن طرقا لتدرعس اللغات هتدف إىل حتقيق القيم وادلحادئ 
الافسية واللغنعة واالجتهاعية السائدة  ي كل عصر, نهتدع  دائها اهدي الاظرعات 

اليت  لتدرعس اللغات ادلتعددة يةون  هذه الاظرعات تنلد وسائل التعليه ٖالوائعة.
 ديك  تطحيقها  ي ادلدار  وادلعاهد. 

هي نا علجأ إليه ادلدر  ن  أدوات وأجهزة ونناد  نسائل التعليهيةالإن 
لتعليهية ألن ادلعلم عستخدنها  ي لتسهيل عهلية التعليم وحتسياها وتعزعزها. وادلراد با
تعترب هذه النسائل  ٗبناسطتها. ننتعليهه وديكاها أن عكنن تعّلهية ألن الطالب عتعله

سس ادلههة  ي تعلم اللغة العربية, ألن هذه النسائل سنف تسعد األالتعلهية ن  
قية نهارة نرحية, ون  النسائل التعليهية اليت تااسب لًت ادلدر   ي إلقاء الفهم بناسطة 

 (.Hot Potatoesالقراءة هي هنت بنتاتن  )
                                                           

 .ٓٗٗ(, ٜٜٜٔ, )بريوت: دار عا م الكتاب,اقتضاء الصراط ادلستقيم دلخالفة أبتاب اجلتيماب  تيهية,  ٕ
 .ٖٚ( ٜٔٛٔ, )بريوت: نكتحة لحاان, تعليم اللغات احلية وتعليههابالح عحد اجمليد العرِب,  ٖ
 .ٖٕٗه (  ٛٔٗٔ, )بريوت: دار الافائس, خصائص العربية وطرائق تدرعسهاناعف زلهند نعروف,  ٗ
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ربانج احلاسنبية اليت تتكنن الهي برنانج ن  ( Hot Potatoes)هنت بنتاتن  
دكل, وهي أن  ستة برانج وديكاها أن صلعل التدرعحات اللغنعة احلاسنبية على ستة 

واجلهلة  ادلتقاطعةنتعددة اخليارات واإلجابة القصرية واجلهلة ادلختلطة والكلهات 
٘وحكة الدولية.لادلطابقة وختطيط ذلذه الربانج ل

وهذا الربنانج ناتج ن  هالف بلكد  
(Half Balked Sofware)   فيكتنرعا انعة جالذي عقع  ي(University Of Victoria )

 وهي ن  الربنانج اجملانية.
هي ادلدرسة  سدوارجنادلتنسطة الداخلية ناندعري هدرسة إنسان جادكيا ف

الربنانج  ي تعليم اللغة العربية, وتعليم اللغة العربية  ي هذه ادلدرسة  االيت تستخدم هذ
اليت ذلا هدف  ي نهارة القراءة. وذلذا اذلدف, استخدن  هذه ن  الدراسة اإلضافية 

ادلدرسة الربنانج الذي عساعدها وسنف عكنن هذا الربنانج جذابا ونؤثرا  ي ترقية 
 القراءة لدى الطالب.نهارة 

وأنا عاد رأي الحاحث, هذه النسائل التعليهية أحس  ونؤثر لًتقية ادلهارات 
التكانلنجية  اعاد الطالب الستعهاذل ةسيام نهارة القراءة, وتكنن جذاب اللغنعة, وال

 Hotفعالية استخدام هنت بنتاتن  )العصرعة. فلذلك قام الحاحث مبنضنع " 

Potatoesرة القراءة  ي الفصل الثان  مبدرسة إنسان جادعكيا ناندعري ( لًتقية نها
 " ادلتنسطة الداخلية سدوارجن

 

 

                                                           
 نًتجم ن : ٘

http://hotpot.uvic.ca/ diakses pada 15 November 2013 

http://hotpot.uvic.ca/
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 القضايا في البحث - ب

 حدد الحاحث هذا الحتث إىل ثالثة حبنث:
درسة (  ي تعليم نهارة القراءة مبHot Potatoesهنت بنتاتن  )استخدام كيف  -ٔ

 ؟سدوارجن إنسان جادعكيا ناندعري ادلتنسطة الداخلية 

 درسة إنسان جادعكيا ناندعري ادلتنسطة الداخلية مبتعليم نهارة القراءة كيف  -ٕ
 ؟ سدوارجن

درسة ( لًتقية نهارة القراءة مبHot Potatoesهنت بنتاتن  )فعالية استخدام كيف  -ٖ
  ؟سدوارجن إنسان جادعكيا ناندعري ادلتنسطة الداخلية 

 

 أهداف البحث - ت

 هذا الحتث فهي: أنا أهداف الحتث ادلقصندة  ي
درسة إنسان (  ي تعليم نهارة القراءة مبHot Potatoesدلعرفة استخدام هنت بنتاتن  ) -ٔ

 .سدوارجن جادعكيا ناندعري ادلتنسطة الداخلية 

مبدرسة إنسان جادعكيا ناندعري ادلتنسطة الداخلية  كيفية تعليم نهارة القراءة دلعرفة   -ٕ
 .سدوارجن

درسة ( لًتقية نهارة القراءة مبHot Potatoesتاتن  )دلعرفة فعالية استخدام هنت بن  -ٖ
 .سدوارجن إنسان جادعكيا ناندعري ادلتنسطة الداخلية 
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 البحث ةفعمن - ث

أن اللغة العربية لغة القرآن, والقرآن الكرمي ن  أحد نصدر احلكم  ي اإلسالم, 
كها قال وتعلهه ن  حيث القراءة والتفهيم أنر نهم للهسلهني حىت أبحتنا خري الاا   

هذا الحتث كها  افعونا ٙالرسنل بلى اهلل عليه وسلم: خريكم ن  تعلم القرآن وعلهه.
 علي:
 د عحة اللغ ة  ي S-1 درج ة عل ي للتص نل الو روط بع ض الس تيفاء:  للحاحث -ٔ

 سنراباعا. اإلسالنية احلكننية أنحيل سننان انعةجب الًتبية كلية العربية

القرآن الك رمي وتطحيقه ا  ي احلي اة الينني ة اللغة العربية و : لتيسري فهم  للطالب -ٕ
 .هذا الربنانجولًتقية نهارة القراءة وال سيها بنسيلة 

 .التكانلنجية احلدعثة: لتطحيق ادلااهج الدراسية اليت تستاد على  للهعلهني -ٖ

: لزع   ادة احلزان   ة العلهي   ة وادلعرف   ة وأن عك   نن ه   ذا الحت   ث نراجع   ا  ي  للهؤسسة -ٗ
 اللغة العربية. تعليم

 

 مجال البحث وحدوده - ج

 حدد هذا الحتث باحلدود التالية:
 احلدود ادلنضنعية -ٔ

 Hot) ننض    نع ه    ذا الحت    ث العله    ي بربن    انج ه    نت بنت    اتن الحاح    ث ح   دد 

Potatoes)  لًتقي   ة نه   ارة الق   راءة. وأخ   ذ الحاح   ث بًتكي   ز عل   ى النس   ائل التعليهي   ة

                                                           
 .ٕٜٔ/ٙه(, ٕٕٗٔ)دار طنق الاجاح,  ,بتيح الحخاريزلهد ب  إمساعيل أبن عحداهلل الحخاري,  ٙ
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عص  ل احلدعث  ة باس  تعهال احلاس  نب العالي  ة والو  حكة الدولي  ة. وديك    الط  الب أن 
 الدر  ن  أي نكان الذي فيه إنًتن . اهذا

 احلدود ادلكانية -ٕ

أج رى ه ذا الحت ث مبدرس ة إنس  ان جا دكيا نان دري ادلتنس طة الداخلي ة س  دوارجن 
دار  ج  اوى الو   رقية. واخت  ار الحاح   ث ه   ذه ادلدرس  ة الداخلي   ة لكنهن  ا ن     ادل    –

اإلسالنية الداخلية اليت  ي تعليم اللغة العربية واختص مبه ارة الق راءة, ألن اذل دف 
 كتب الًتاث اإلسالنية.ة  التعليهي للغة العربية  ي هذه ادلدرسة هي قراء

 احلدود الزناية -ٖ

 ي ادلس    تنى  م ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓأج    رى ه    ذا الحت    ث العله    ي  ي الع    ام الدراس    ي 
 الثاين.

 

 وتحديدهالموضوع توضيح  - ح

البتع      اد األخط      اء  ي فه      م ه      ذا الحت      ث العله      ي سيو      رح الحاح      ث ع        
 ادلصطلتات ادلههة كها علي:

 فعالية -ٔ

وعقصد اهذه الفعالية هي الاو اط  ٚنصدر بااعي ن  فّعال: نواط وقنة التأثري.
 الدراسي اليت أجرهتا مبدرسة إنسان جادكيا ناندعري سدوارجن.

 استخدام -ٕ

                                                           
  ٕٙٚٔ( ٕٛٓٓ)القاهرة: عا م الكتاب,  ,نعجم اللغة العربية ادلعابرةأمحد سلتار عهر,  ٚ
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اختذه خادنا وسأله  ٛاختذه خادنا و خدم هن عهل له,نصدر ن  استخدم وهن 
وعقص    د ب    ه عهلي    ة التجرعحي    ة ع      أح    د النس    ائل  ٜأن خيدن    ه واس    تنعحه خادن    ا.

 التعليهية احلدعثة لًتقية نهارة القراءة.

 (Hot Potatoes) هنت بنتاتن  -ٖ

انج احلاس  نبية ال  يت تتك  نن ن    س  تة ب  رانج وديكاه  ا أن صلع  ل ن  ه  ي برن  انج ن    بر 
د  كل, وه  ي نتع  ددة اخلي  ارات واإلجاب  ة أالت  درعحات اللغنع  ة احلاس  نبية عل  ى س  تة 

القص   رية واجلهل   ة ادلختلط   ة والكله   ات ادلتقاطع   ة واجلهل   ة ادلطابق   ة وختط   يط ذل   ذه 
وعقص د اه ذا الربن انج أن جيع ل الت درعحات اللغنع ة ال يت  ٓٔو حكة الدولي ة.لالربانج ل

 على تدرعس القراءة بافسه.تساعد الطالب 

 نهارة -ٗ

نهارة وهن حذق, فه ن ن اهر. عق ال: نه ر  ي العل م أي ك ان حاذق ا عادل ا  –نهر 
 ٔٔبه.

 القراءة -٘

وادلقص   ند  ٕٔق   راءة وه   ن نط   ق ب   ادلكتنب في   ه أو ألق   ى الاظ   ر علي   ه وطالع   ه. –ق  رأ 
الق  راءة  ي ه  ذا الحت  ث ن    إح  دى ادله  ارات اللغنع  ة ال  يت ديك    للدارس  ني  بادله  ارة

 الًتمجة.القناعد و  اهذه ادلهارة باستعهال طرعقة ناأن عكتسح

                                                           
 .ٔٚٔ(, ٜٜٛٔادلورق,, )بريوت: دار ادلاجد  ي اللغة واألعالملنعس نعلنف,  ٛ
 .ٕٕٔ/ٔ, )القاهرة: دار الدعنة(, ادلعجم النسيطرلهع اللغة العربية,  ٜ

 نًتجم ن : ٓٔ
http://hotpot.uvic.ca/ diakses pada 15 November 2013 

 .ٚٚٚادلرجع السابق, لنعس نعلنف,  ٔٔ

http://hotpot.uvic.ca/
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 إنسان جادكيا ناندعري -ٙ

, ٔتق     ع  ي د     ارع س     اري روك     ن رق     م هدرس     ة ادلتنس     طة الداخلي     ة له     ن اس     م ل
 اتيم ناندعري.سدوارجن جاوى الورقية. باي  هذه ادلدرسة حت  نؤسسة ع

 

 انالسابق انالبحث - خ

 ٖٔمٕٔٔٓأبفى جًتا لىت ت.   -ٔ

 Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Hot Potatoes : ادلنضنع

Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Jerman Kelas X 

Keterampilan SMAN 1 Malang. 

 جانعة احلكننية ناالنج  نيةاكلية األدب قسم التعليم اللغة أدل : كلية
 ةج                    نتي

 الحتث
 Hot) ه  نت بنت  اتن  الحاحث  ة أن عس  تعهل ه  ذه الربن  انج تأراد :

Potatoes)  الثاننع    ة دلاني    ة  ي ادلدرس    ة األة اللغ    ة ق    راءلًتقي    ة نه    ارة
باس   تعهال ه   ذا  الحت   ث حب   ث ادلا   تج ن   االنج. وه   ذا ٔاحلكنني   ة 

الربن  انج, وأن  ا طرعق  ة ه  ذا الحت  ث ه  ي طرعق  ة التجرعحي  ة الكيفي  ة, 
ونتيج  ة ه  ذا الحت  ث أن ط  الب عو  عرون بالص  عنبة  ي  رب  ة ه  ذه 

 الحتث واإلردادات  ي التدرعحات غري واضتة.
حتلي                      ل 

 الحتث
ن    حي  ث اللغ  ة,  عف  رق ه  ذا الحت  ث العله  ي ن    ن  ناحي, ناه  ا: :

ل اللغ   ة األدلاني   ة والحاح   ث عس   تعهل اللغ   ة س   تعهالحاحث   ة القددي   ة ت

                                                                                                                                                                      
 .ٙٔٙجع, نفس ادلر  ٕٔ
 نًتجم ن : ٖٔ

http://library.um.ac.id/free-contents/download/pub/pub.php/50617.pdf diakses pada 9 Januari 2014, 

12:30. 

http://library.um.ac.id/free-contents/download/pub/pub.php/50617.pdf
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ة عس تخدم طرعق ة ديدن  حيث ننع الحتث أن الحاحثة القالعربية, 
 الكيفية  ي الحتث والحاحث عستخدم طرعقة الكهية.

 ٗٔمٕٔٔٓأكن  جنهر نكهنن,  -ٕ

 Pengembangan Alat Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa : ادلنضنع

Arab Madrasah Aliyah Untuk Kemahiran Membaca Dengan 

Program Hot Potatoes Di Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 

Malang I 

 انعة احلكننية ناالنجاجلتعليم اللغة العربية كلية األدب قسم  : كلية
نتيج                    ة 

 الحتث
 أراد الحاح    ث الق    ادم أن عس    تعهل ه    ذه الربن    انج ه    نت بنت    اتن  :

(Hot Potatoes)  لًتقي    ة نه    ارة الق    راءة اللغ    ة الغربي    ة  ي ادلدرس    ة
 ن االنج. وه ذا الحت ث حب ث ادلا تج ٔالثاننعة اإلسالنية احلكننية 

باس    تعهال ه    ذا الربن    انج, وأن    ا طرعق    ة ه    ذا الحت    ث ه    ي طرعق    ة 
ت  درعس لحت  ث الق  ادم عق  نم بًتكي  ز تق  نمي التجرعحي  ة الكهي  ة, وه  ذا ا

ا تج ه ذا الحت ث شلك   أن اللغة العربية. ونتيجة هذا الحت ث أن ن
 عستعهله  ي تقنمي تدرعس اللغة العربية خابة مبهارة القراءة.

حتلي                      ل 
 الحتث

عف   رق ه   ذا الحت   ث العله   ي أن   ه عًتك   ز عل   ى تق   نمي ت   درعس اللغ   ة  :
العربي  ة, وأن  ا الحاح  ث عًتك  ز عل  ى الت  درعحات اللغنع  ة خاب  ة مبه  ارة 

 القراءة.
 

                                                           
 نًتجم ن : ٗٔ

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-arab/article/view/14611 diakses pada 9 Januari 2014, 

13:10. 

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-arab/article/view/14611

