
 
 

 الباب األول

 المقدمة

 
 خلفية البحث .أ 

القرآن، ألهنا ارتبطت باإلسالم ارتباطا كبريا، فهي اللغة الدينيو جلميع  إن العربية لغة
ل شعب . وإن لك1ادلسلمني يف أحناء العامل سواء كانوا يتكلمون العربية أم ال يتكلموهنا

على لغة ىذا الشعب، فاللغة يف  2ثقافتو اليت يتميز هبا عن غريه، وتنعكس ىذه الثقافة
أي رلتمع ىي مرآة ثقافتو، وىي الوسيلة اليت تستخدمها الشعوب للتعبري عن العناصر 

 .ادلختلفة للثقافة: عاداهتا ومفاىيمها وتقاليدىا وقوانينها

فالتكامل بني  3ويوجد تكامل بني اللغة والثقافة، وكالمها يكتسب بصورة اجتماعية،
ة من األمهية، وتربز تلك األمهية بوضوح يف رلال تعليم ري اللغة والثقافة على درجة كب

وتعليم اللغة العربية على وجو العام، واللغات األجنبية بشكل خاص،  اللغات على وجو
صوص. ومن ادلؤكد أن تعليم اللغة بدون تعليم الثقافة ال يفيد الدارسني بصورة فعالة، اخل

كما أن تعليم اللغة بدون تعليم زلتوى الثقايف يعد دبثابة تعليم رموز ليس ذلا معٌت، 
 - لك ففي أثناء تعلم الدارسني اجلانب الثقايف للغة ماوقوالب شكلية، وباإلضافة إىل ذ
فإهنم يكتسبون ثقافة أىل  -مثل: التقاليد والعادات  وتوما ربملو من مفاىيم وأمناط ثقاف

من ىنا فإن اللغة ىي ادلرآة احلقيقية لثقافة أي شعب و  4ادلتعلمة ويتفاعلون معها، اللغة
 .من الشعوب اإلنسانية
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وأول ما يطالب بو مدرس اللغة ىو أن يتعرف على ادلفهوم احلضاري وحيدده ويفصلو 
مني يتم و بالضبط كما يتعرف على ادلفهوم اللغوي وحيدده ويفصلو، حيث أن كال ادلفه

رجيية نفسها: من تثبيت للمعلومة، وتوظيف ذلا استثماره طبقا للطرق التعليمية والتد
داخل اطار ادلقرر مث على ادلستوى االتصايل، بدرلها يف مفاىيم أخرى تناقش يف مواقف 

 5أخرى.

إنو لقد زاد االىتمام يف ىذا العصر باللغة العربية، مما تطلب تأليف كتب وسلسلة 
عديدة، تلبية حلاجات طالب اللغة العربية ادلتعددة ادلتجددة. إن اجلانب اللغوي يف ىذه 
ادلؤلفات يطغى على اجلانب الثقايف، على الرغم من أن بعض الكتب لتعليم اللغة العربية 

دروس اللغة  كتاب  ناطقني بلغات أخرى تشتمل على مفاىيم وأمناط ثقافية. وتأيتلل
إسهاما ومشاركة يف ميدان تعليم اللغة العربية مع أىدافها ومتكني الدارس من  العربية

 .الكفايات الثالثة ىي: الكفاية اللغوية، والكفاية االتصالية، والكفاية الثقافية

ادلعاين  ا يف تعليم اللغة حبيث يتضمن عليأساسيوكان احملتوى الثقايف مدخال 
 .واستخدام الكلمات والسياق والًتكيب يف اللغة من ادلتكلم نفسو أو من الكاتب

ة قافتها، ألن كفايتو اللغوية متوفقوالدارس ترتقي مهارتو يف اللغة إذا ازداد لديو فهم ث
عي ادلقبول، يؤدي إىل على قدرتو يف االتصال بأىل اللغة من خالل السياق االجتما

متكني الدارس من التفاعل مع أصحاب اللغة مشافهة وكتابة ومن التعبري عن نفسو 
بصورة مالئمة يف ادلواقف االجتماعية ادلختلفة. كما أن اللغة ذلا أربعة مهارات أساسية 

 6.ىي الكالم و الكتابة و االستماع و القراءة

وألمهية فهم الثقافة العربية يف االتصال بأىل اللغة العربية، فتعليمها للدارسني 
الناطقني بغريىا شيء البد منو وال يستغٌت عن االىتمام هبا عند تعليم اللغة العربية. ومن 
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العربية الذي يستهدف إىل دروس اللغة توى الثقايف العريب يف نوع االىتمام ىو تعليم احمل
 مساعدة الدارسني الناطقني بغريىا يف فهم اللغة العربية.

ومن ىنا تنبع أمهية تعليم الثقافة، ومن خالل ما سبق يتضح مدى أمهية تعليم الثقافة 
إجيايب حنو اللغة يف برامج تعليم اللغات األجنبية للدارسني حيث تؤدى إىل تكوين اذباه 

ادلستهدفة وثقافتها، وىذا ينطبق على تعليم اللغة العربية وثقافتها، فتعليم الثقافة 
اإلسالمية على درجة كبرية من األمهية يف مساعدة الدارسني على تعلم اللغة العربية، 

، وتغيري االذباىات السلبية أو األخرىوربقيق االتصال اللغوي الفعال مع الشعوب 
من الناطقني بلغات أخرى وتكوين االذباىات األجنبية ئية لدى دارسي اللغة العدا

 .العرابية اإلجيابية حنو الشعوب

 تقدمي احملتوى وكيفية الثقافية األسس تراعي نأ ينبغي العريب الثقايف احملتوى تعليم إن
لوجود  كانوا أينما بغريىا الناطقني فهمو للدارسني يسهل حىت الصحيحة الثقايف

العربية  ادلواطن خارج ادلسلمني بلدان اءأحن يف ادلتنوعة االجتماعية الثقافية االختالفات
وسلوك وسياسيات  وعلوم ومعارف وفنون وأفكار وآداب وذلجات لغة من وداخلها،

 7بالتعلم.  أو بادلمارسة الفرد يكتسبها اليت االجتماعية ادلواقف من وغري ذلك

الدارس  تزويد عربه العربية يتمدروس اللغة  كتاب يف العريب الثقايف احملتوى وتعليم
يضاف إىل ذلك  وحديثا، قدديا العربية ثقافة ىنا اللغة وىي ثقافة من متنوعة جبوانب

اللغة  طبيعة ومراعاة الفصيحة العربية اللغة على االعتماد مع العامة، العادلية الثقافة أمناط
شائقة  بأساليب الثقافية ادلفاىيم وعرض ،ادلتفردة خصائصها ادلتميزة اهبشخصيت العربية

 .بالصورة واالستعانة

كتاب  يف الثقايف احملتوى ربليل عن حبثو سيقوم الباحث ادلالحظات ىذه من انطالقا
 أمهيتها وتراعي العريب تقدم احملتوى الثقايف التعليمية السلسلة ىذه ألن لعربيةادروس اللغة 
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 أحد ىو الكتاب وعناصرىا. وىذا هبا ومهاراهتا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم يف
 ادلتخصصني من العربية خاصة باللغة الناطقني ادلؤلفني إصدار مت حيث التعليمية الكتب
 السنوات من فًتة الكتاب يف ىذا استخدم وقد .هبا الناطقني لغري العربية اللغة بتعليم
 الكتاب جاء حىت أن اإلسالمية واجلامعات وادلعاىد ادلدارس يف سياإندوني يف خاصة
 .يديك بني العربية

 
 يا فى البحثاالقض .ب 

ا إذا نظرنا إىل ىذا ادلوضوع فوجدنا كثريا من ادلسائل اليت تتعلق بو، وكي ال خيرج ىذ
البحث من ادلوضوع ادلكتوبة و جيتنب ىذا البحث عن األخطاء فقدم الباحث قضايا 

 البحث كما يلي:

توى الثقايف  يف كتاب دروس اللغة العربية للمدرسة احملكيف وصف  .1
 ؟۳۱۰۲اإلعدادية اإلسالمية على أساس منهج 

يف كتاب دروس اللغة العربية  يةتويات الثقافاحمل ىداىل أي م .2
 ؟2013اإلعدادية اإلسالمية على أساس منهج للمدرسة 

 
 اهداف البحث  .ج 

كان يف كل البحث أىداف، وأىداف البحث مناسبة دبشروع البحث. وكان 
 :أىداف البحث يف ىذا البحث العلمي كما يلي

يف كتاب دروس اللغة العربية  وصف احملتوى الثقاىف كيفية   دلعرفة .1
 .۳۱۰۲للمدرسة اإلعدادية اإلسالمية على أساس منهج 

يف كتاب دروس اللغة العربية للمدرسة  يةتويات الثقافاحملدلعرفة  .2
 2013اإلعدادية اإلسالمية على أساس منهج 
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 البحث افعمن .د 

 البحث منافع كما يلي: يف ىذا
 ادلنافع النظرية .1

أن يسهم البحث يف إثراء ادلصادر وادلراجع واإلقًًتاحات من ناحية النظرية: 
ني الذين يشتغلون يف تعليم اللغة العربية بوصفها لغة قلعلمية للجامعني والبا

 .ثانية، خاصة للطلبة ادلتوسطني وادلتقدمني

 دلنافع التطبيقيةا .2
ة التطبيقية: أن يسهم ىذا البحث يف ذخائر العلوم اإلسالمية، من الناحي

خاصة عن تعليم اللغة العربية، وأن ينفع ىذا البحث مدرسي اللغة العربية 
ويني ادلتخصصني يف تعليم اللغة العربية وكل من لو اىتمام بالغ يف نشر بوالًتً 

 .اللغة العربية كلغة للمسلمني اإلندونيسني

 ادلؤسسة الناحية من البحث فوائد .3
للجامعة: لزيادة ادلراجع وادلصادر يف مكتبة جامعة سونان أمبيل اإلسالمية 

 احلكومية بسورابايا خاصة يف الدراسات قسم تعليم اللغة العربية.
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 المصطلحاتتوضيح   .ه 
شرح الكاتب بعض ادلصطلحات يف ىذا  ،من وقوع األخطاء و تسهيال للفهم خوفا

 : يليادلوضوع كما 
 : يقدم معرفة جديدة دون رفض ما نعرفو من قبل. ال ينطبق  ربليل

 دلادية فقط وإمنا ينطبق أيضا علىتركيب األشياء ا ذلك على
 8.التصورات

كل ما تضمو دفتا الكتاب من معلومات وحقائق وأفكار  :    احملتوى
ومفاىيم، ربملها رموز لغوية، حيكمها نظام معني من أجل ربقيق 
ىدف ما. كأن يكون ىذا اذلدف و تزويد اآلخرين باجلديد يف 

تغيري بعض ما يعرفونو يف ىذا ادلوضوع حىت  موضوع معني، أو
ق مع ما يريده ادلؤلف، أو مساعدهتم على إدراك أمهية أفكار يتف

مشاركة بني ادلؤلف أو التعاطف مع مواقف زلددة، أو  معينة،
م سواء على مستوى األفكار واحلقائق أو على مستوى هوبين

 9.االذباىات والقيم أو على مستوى ادلشاعر واألحاسيس

احلذق والظفر والفطنة،  التسوية والتهذيب والتقومي، و لغة ىي :      الثقافة
وسرعة أخذ العلم وفهمو، وثبات ادلعرفة دبا حيتاج إليو. وأما 
اصطالحا ىي رلموعة األفكار وادلثل وادلعتقدات والتقاليد 
واألعراف والعادات وادلهارات وطرق التفكري، واسلوب احلياة 

وروايتو وأساطريه صو و والنظام األسري، وتراث ادلاضي خبص
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وأبطالو، ووسائل التنقل واالتصال وطبيعة ادلؤسسات 
 10.االجتماعية يف اجملتمع الواحد

 حدود البحث .و 
الثقايف  ع يف ىذا البحث يف "ربليل احملتوىحيدد الباحث موضو  : . احلدود ادلوضوعية1

 يف كتاب دروس
". واختار الباحث ىذا 2013 على أساس منهج اللغو العربية  للمدرسة اإلعدادية 

 ادلوضوع بالسبب: ألن دروس اللغو العربية  للمدرسة اإلعدادية
ىو أحد الكتب التعليمية يف مجيع  2013 على أساس منهج

 دادية يف إندونيسياإلسالمية اإلعادلدارس ا
جيري ىذا البحث يف الفصل الدراسي االوىل يف العام الدراسي  : احلدود الزمانية. 2

2017 
 

 دراسات السابقة .ز 
 االسم        :  نور ليلي ىدايايت -1

 10420093رقم القيد     :  
 كلية الًتبية   :  قسم تعليم اللغة العربية   

 2014:  السنة        
ربليل مواد كتاب تعليم اللغة العربية للدى طالب  : ادلوضوع 

الفصل األول بادلدرسة العالية األىلية زلّمدية لعبد القدس 
 و شهنب دويل. 

الفرق بني ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتو نور ليلي ىدايايت أنو يهدف 
كتاب التعليم و   دلعرفة قيمة الكتاب ادلدرسي لدرس اللغة العربية من ناحية نظرية تكوين
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من ناحية اختيار ادلادة و منهج ترتيب ادلادة و كيفية تقدمي ادلادة و تكرارىا و ىذا 
البحث حبث مكتيب باستخدام ربليل الثقايف يف. وحيلتو أّن الكتاب موافق خبصائص 
الكتاب ادلدرسي اجليد من جهة األساس اإلعدادية كتب التعليم اللغة العربية. وىو موافق 

 سبة األساسي العلمي الذي يشتمل على دقة ادلواد و شاملتها و دواعمها.دبنا

 االسم       :  حفصة نور ليلي       -2
 10420093رقم القيد     :  

 كلية الًتبية   :  قسم تعليم اللغة العربية 
 2015السنة        :   

 " ادلستند إىل1دراسة مقررة " ىاىري يف اللغة العربية  : ادلوضوع
للفصل العاشر من ادلدرسة  2013ادلنهج لدراسي 

العالية بالقسم الدين لراوي و غريه )دراسة من حيث 
 جدارة ادلاّدة و العرض و اللغة و الرسم البياين(. 

 
الفرق بني ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتو حفصة نور ليلي أنو يهدف 

باره ماّدة تعليمية يف تعليم اللغة العبية يف دلعرفة جودة ادلقررة يف مادة اللغة العربية باعت
ضوء عدد من نظريّات تصميم ادلواد التعليمية و معرفة الوصف العام حملتويات ماّدة 

" و معرفة نواحي تقدير العرض و اللغة و الرسم البياين 1مقرر" ىاىري يف اللغة العربية 
دلكتيب باستخدام التحليل وفق معايري جودة ادلقررات. يندرج ىذا البحث ربت البحث ا

الوصفي يف ربليل احملتوى الثقايف. و حصيلتو أن ىذا البحث قد توّفرت فيو معايري جودة 
ادلادة التعليمية يف ضوء نظريّة مسنور مصلح من حيث جدارة ادلادة حيث اتّفق مع 

 األساسي العلميةاليت تشتمل على مصداقية ادلادة و مشوذلا و مقوماهتا.


