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 البحث خلفية أ
فراد اجملتمع يستطيع هبا أو هي من نعم هللا على اإلنسان , اللغة مفتاح جلميع العلوم

 التفاهم بينهم يستخدموهنا يف أمورهم اليومية.اإلنساين التفاعل و 

وهي لقد أتدي اللغة دورا هاما يف حتقيق املنزلة العليا لالنسان بني الكائنات األخرى, و 
هي يف تطورها تزود تطورت بسرعة يف فرتات متالحقة و  على األشكال األخرى للحياة االنسانية

 1األجيال اإلنسانيـة ابألدوات الفعـالة للتقـدم و التطور

لغة من حيث أهنا لغة القرآن الكرمي و اللغة العربية هلا أمهية و خصائص عديدة و 
ر حممد علي اخلويل : ))إن للغة العربية مكانة خاصة احلديث الشريف, و قد أشار ايل ذلك الدكتو 

 2بني لغات العامل. كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم يف عصران احلاضر((.
ائقة من مجيع اجلوانب املنهجية فعملية التعليم و التعلم حتتاج اىل اهتمام كبري و عناية ف

ملوجهة لنجاح التعليم مثل وجود الوسائل التعليمية ارة و ما اىل ذلك من اجلوانب املؤثوالتعليمية و 
 الكاملة و تنوع األساليب و املناهج التعليمية و وجود املعلم املؤهل يف فن ِّه.

علم حيث أهنا وسيلة بني املعلم التدور مهم يف أداء عملية التعليم و الوسائل التعليمية هلا و 
صف. فالكتاب له دور هام يف تطوير الطالب و يستطيع الطالب اإلط الع عليها خارج الو 

 هو: التعليم و التعلم ألن الكتاب التعليمي كما قال انصر عبد هللا الغايل

اق اليت نقدمها )) الوعاء الذي حيمل اللقمة السائغة الطيبة أو اللقمة املرة املذ
اللقمة الواسطة اليت تقدم بواسطتها هذه للطالب اجلائع, واملعلم هو الوسيلة و 
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يف  –هذه الوسيلة ال يتوافر وجودها دائما بل تكاد تكون معدومة أحياان للطالب, و 
لك فرتكيز اهتمامنا على الوعاء ذا كان ألمر كذإو  –الة عدم تطويره املواد اجليد ح

  3هو الكتاب التعليمي ((.واحملتوى و 

و الذي جيعل اذا كان املعلم له دور يف العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي ه)) و 
ب نفسه حىت حيصل من التعليم ما يريد, فالكتاذه العملية مستمرة بني التلميذ و ه

يد هو الذي جيذب من مث جند الكتاب التعليمي اجلابق معه ينظر فيه كلما أراد, و 
     4يشبع رغبته و جيد فيه نفسه ((.التلميذ حنوه و 

قوم بتعليمها لألغراض يريد املدرس أن ييتضمن الكتاب التعليمي املواد الدراسية اليت و 
تتكون املواد الدراسية من مادة اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة و القواعد. و املرجوة. و 

املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية 
 5معرفية أو مهارية أو وجدانية.

أساس املنهج الدراسي, مواد تعليمية واد اليت سيتم توفريها للطالب و تعليمية هي املاملواد ال
املعرفة ) احلقائق واملفاهيم واملبادئ واإلجراءات( و املهارات واملواقف لتحقيق املعايري  يتكون من

واألدوات, تعليمية واملعلومات . املواد هو جيب على الطالب أن يتعلم املواد الوالكفاءات األساسية
تنفيذ التعلم. مواد التدريس هو أي مادة اليت تستخدم ملساعدة لنص يف حاجة إىل معلمني لتخطيط و او 

 املعلمني يف العملية التعليمية.
 ملالتكملية األوىل نور اإلميان بوندفوسو  الدينيةالطالب املدرسة  أن إىل مشريا املوادتعد هذه 

انطالقا من هذه املشكالت . وكذالك الكتاب اللغة العربية احلكومة من الكتاب املدرسي  ينالو
هذا الكتاب  تطويرلذالك يرجى من حماولة .اللغة العربية مادة التعليميالتالميذ إىل  حاجةفالطالب يف 

 .التعليمي حيصل األهدافب على تعلمهم يف اللغة العربية و التعليمي أن يسهل الطال
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مهارة ملهارة الكالم ومهارة القراءة  و املواد التعليمية  طويرحتدد الباحثة هذا البحث على تو 
سهيلهم يف االتعليم اللغة , حيث كان الطالب يستخدمون هذه املادة لتليناسبها ابملناهج املوجودالكتابة 

لطالب مواد تعليم اللغة العربية  تطويرللمادة التعليمية ابملوضوع "  هذا هو البحث والتطوير. العربية
 " بوندووسو نور اإلميان األوىلالتكميلية يف املدرسة الدينية توى األول املس

التعليمية اليت توفر التعليم و التدريس يف النمط الكالسيكي  ةاملؤسس هيالدينية  ةاملدرس
الذي يهدف إىل توفري املعرفة إضافية من اإلسالم للطالب الذين يشعرون أقل تلقي التعليم 

االحتياجات  اليت تنتشر يف اجملتمع، ألن ةالرمسية. وجود هذه املؤسسدارس اإلسالمي يف امل
 التعليمية لألطفال من قبل انضجة . متلك خصوصا شرعية احلكومة من خالل قوانينها.

 أسئلة البحث. ب
استنادا إىل خلفية البحث اليت مت التعبري عنها يف القسم السابق، وصياغة املشكلة يف 

 ي:هذه الدراسة هي كما يل
التكميلية يف املدرسة الدينية لطالب املستوى األول  املعدة مواد تعليم اللغة العربية ماتطوير .1

 بوندووسو؟ نور اإلميان األوىل
يف املدرسة الدينية لطالب املستوى األول تعليم اللغة العربية  عدةامل فعالية املواد مامدى .2

 بوندووسو؟ نور اإلميان األوىلالتكميلية 
 البحثأهداف . ج 

 :  وبناء على األسئلة السابقة  فالبحث  يهدف إىل ما يلى
التكميلية يف املدرسة الدينية لطالب املستوى األول  املعدة مواد تعليم اللغة العربيةتطوير . 1

  .بوندووسو نور اإلمياناألولى
يف املدرسة الدينية لطالب املستوى األول تعليم اللغة العربية  عدةامل فعالية املوادمعرفة  .2

 .بوندووسو نور اإلميان األوىلالتكميلية 
 



 دود البحثحتد.
 احلد املوضوعي :  -1

فصل األول لطالب مواد تعليم اللغة العربية  تطوير يقتصر يف هذا البحث على تطوير
 حتت املوضوع " التعارف". األوىلالتكميلية املدرسة الدينية األول  الدراسي املستوى
ة مهارة القراءيف هذا الكتاب املعد إيل ترقية قدرة ثالثة مهارات يعين مهارة الكالم و ابهلدف 

  واما الشرح كما يلى: مهارة الكتابةو 

قدرة التالميذ ىف نطق األصوات، واستعمال املفردات، ترقية  : مهارة الكالم (أ
 ترقية الطالقة، مث ترقية األداء.و 

القراءة الكتابة نص تعرف حتديد حرف و ترقية قدرة التالميذ يف : مهارة القراءة  (ب
   

 مالئياإعلى الكتابة الصحيحة  طالبقدرة اهي  : كتابةمهارة ا ج( 
 : احلد املكاين   -2

ينية التكملية ينفذ الباحثة البحث ىف     نور اإلميان بوندوسو األوىلمدرسة الد 
 :  احلد الزماين -3

 2016-2017العام الدراسيجرى هذا البحث يف 

 املصطلحاتتوضيح  -ه
 و هلذا البحث عدد من املصطلحات و هي كاآليت:

 6البحث  التطويري، هو طريقة البحث إلنتاج شيئ جديد إلمتام شيئ معني. .1

املادة التعليمية  هي حمتوى تعليمي نرغب يف تقدميه الطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية  .2
 7وجدانية وهي املضمون الذي يتعلمها التلميذ يف علم ما.معرفية أو مهارية، أو 
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نطق هي قدرة التالميذ اليت تعىن يف إحدى املهارات اللغوية.  :  مهارة الكالم  .3
التعبري ابجلملة املفيدة ابلرتاكيب األصوات، واستعمال املفردات، و 

 .وقدرهتم على الكالم ابلطالقة و األداء اللغوية.

املقصود ابلقراءة قراءة مكثفة ة يف فهم املقروء. و كفاءذكاء و :  مهارة القراءة4. 
 تكميلية للفهم يف اللغة العربية.

مالئيا، وإجادة اخلط، إقدرة الدارسني على الكتابة الصحيحة هي : مهارة الكتابة  5. 
 8وقدرهتم على التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة

التدريس يف النمط  توفر التعليم و املؤسسات التعليمية اليت : الدينية  ةاملدرس6.
الكالسيكي الذي يهدف إىل توفري املعرفة إضافية من اإلسالم 
للطالب الذين يشعرون أقل تلقي التعليم اإلسالمي يف املدارس 
الرمسية. وجود هذه املؤسسات اليت تنتشر يف اجملتمع ، ألهنا 

من قبل انضجة . متلك خصوصا االحتياجات التعليمية لألطفال 
 شرعية احلكومة من خالل قوانينها.

 أمهية البحث  -و
ينية التكملية  إن هذا البحث حبث تطويري يف  . وتتمث ل أمهيته ما يلي:األوىلمدرسة الد 

 ما يلي:أما أمهية البحث العلمي ف

 للمعلمني .1
الدينية الفصل  ةاللغة العربية يف املدرس املدرسي االستفادة من تطوير الكتاب ونملعلميستطيع ا 

، ميكن للمدرسني إىل ذلكفصل الدراسي األول للكتب املدرسية يف التعلم. وابإلضافة  األول
 أيضا اكتساب املعرفة يف اجملال العلمي مع نتائج األعمال العلمية من هذا .
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 للطالب .2
ينية التكملية  األول لفصلاللغة العربية  ب املدرسيم الكتااستخدا يستطيع الطالب مدرسة الد 

 لتوجيه تعلمهم التعارفلفصل الدراسي األو ل مبوضوع  األوىل
 للمؤسسات .3

ينية ابللغة العربية  الكتاب املدرسي املؤسسات ستحصل على  لفصل األو ل مدرسة الد 
 للكتب املدرسيةلفصل الدراسي األو ل  األوىلالتكملية 

 أمبيل سوربيا للجامعة اإلسالمية احلكومية سوانن .4
مواد  تطويرواثئق العمل العلمي من الطالب يف شكل أطروحة حتت املوضوع اجلامعة ينال 

 تعليمية اللغة العربية يف املدرسة الدينية يف بوندووسو) البحث و تطوير(
 دراسات سابقة  -ز 

 تستخدم الباحثة متغريات البحث ما يلي:

تطوير الكتاب التعليمي ملادة القواعد م( حبث بعنوان )) 2015حممد عبد احلميد ) -1
النحوية لطالب الربانمج اخلاص يف تعليم اللغة العربية جبامعة الصداقة اإلندونيسية 
اإلسالمية )ماالنج( ((. و النتيجة له جمموعة من القواعد النحوية للطالب اجلامعي يف 

 9الربانمج اخلاص يف تعليم اللغة العربية.
ث بعنوان )) تطوير مادة مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية م( حب2015عبد املطالب ) -2

لطالب الصف الثالث الثانوي يف ضوء اجتاه التعليم و التعلم على السياق العام ((. و 
النتيجة له تطوير مادة تعليمية ملهارة القراءة لتالميذ الصف الثالث من املدرسة الثانوية, 

 10السياق العام. حسب اجتاه التعليم و التعلم على
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رسالة املاجستري غري منشورة  ,تطوير مادة مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثالث الثانوي يف ضوء اجتاه التعليم و التعلم على السياق العامعبد املطالب,  10
 م(2005)



مواد تعليمية يف القواعد و  تطويرفاخلالصة, حاولت الدراسات السابقة األربعة 
, و لكن هناك بعض االختالف بني هذه البحوث و البحث الذي  فقط مهارة القراءة

و أما هذا سيقوم به الباحث, االختالف يف املرحلة و املواد التعليمية و البيئة املكانية. 
 ث مهارات.البحث لثال

 


