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 الباب األول

 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ

 اللغة عليمحيتاج ت العامل. إذن، يف رمسية لغة هي العربية اللغة إن احلاضر عصران يف

 أم كانت ميةحكو  اجلامعة حىت اإلبتدائية املدرسة من بتعليمها شديد اهتمام إىل العربية

 عملية يف فالنجاح 1ي.العقل هم وتطوير الطالب قدرة مستوى مبراعاة وتدريسها لنشرها أهلية

 الطالب يف تعلقي إضافة إىل ذلك فقط، ملعلم ها يفعل مبا منوط غري العربية اللغة التعليم

 ذلك. إىل وما نفسي واستعداد ودور، منهّمة،
تعليم اللغة العربية يرتبط إىل انحيتني، أوهلما انحية دينية وهي انحية احلفاظ على 

اظ على شريفة. واثنيها انحية قومية هلا أمهيتها وهي انحية احلفالقرآن الكرمي والسنة النبوية ال
الرتاث العريب فكرا وثقافة وأداب. ومن مث احلفاظ على الرابطة بني أبناء األمة من هنا تنصح 
أمهية اللغة القومية يف تشكيل عقل ووجدان أبناء األمة، وهو ما جيعلها جديرة أبن حتتل 

 .2اسي يف كل مراحل التعليم وأنواعهامكان الصدارة يف املنهج الدر 

 كما هارات،م ألربع العربية اللغة تعلم يف إن الطلبة أكثر منهم يواجهون الصعوبة

طريقة  امابستخد القرآن معهد "اجلهاد" سورااباي. فيه برامج كثرية منها حفظ يف حدث
ى"،وتعليم  ةاللغ" منها املكثفةوالدراسة اللغوية  ،(Master Of Ceremony) اجللسة رئيس "أُمِّّ

فة هناك املشكلة، ولكن يف دراسة اللغة العربية املكث ".املكثفة اإلجنليزية واللغة العربية املكثفة
ألن يف هذه الدراسة ما فيه املواد التعليمية اليت تناسب بظرف معهد "اجلهاد" لطلبة اجلامعة 

تاب "العربية اد الّتعليمية من الكسورااباي، املعّلم يف كل هذه الوقت هو يّتخذ ويستعمل املو 
 جلامعة سوانن أمبيل سورااباي. للطلبة"

 ةسورااباي هناك املنهج اجلديد لدراس مبعهد "اجلهاد" لطلبة اجلامعة م، 2112منذ سنة 
اهلدف هذا ليشرتكوا هذه الدراسة، و  األول املستوى البد للطلبة يف .املكثفة العربية اللغة
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كثريا  ة هذا التعليمعملي يف الكتابة لطلبة اجلامعة مبعهد "اجلهاد". ولكنالتعليم لتنمية مهارة 
 دقائق(.01 - االسبوع اإللتقاء )مرة يف منها: قليل من املشاكل

واستنادا إىل هذه املشاكل يريد الباحث أن جيعل املواد التعليمية لدراسة اللغة العربية 
ريد الباحث لتنمية مهارة الكتابة. ي ة اجلامعةاملكثفة خاصة مواد تعليم عن مهارة الكتابة لطلب

لتنمية مهارة الكتابة ألن هذه املهارة مهّمة جّدا لطلبة اجلامعة، منها للكتابة الدراسة وللكتابة 
املقالة اللغة العربية وغري ذلك. ومهارة الكتابة هي مهارة اليت جيب أن يكون لُتعّلموا وتغلبوا 

وا يف ، والسّيما هؤالء يسكناإلسالمي يف مستوى اجلامعيلطلبة اجلامعة، ألهنم جيلسون 
 املعهد.

لتنمية  ربيةتعليم اللغة الع مواد أن يكتب رسالة املاجستري بعنوان "إعداد يريد الباحث
اجلهاد" البحث والتطوير يف دراسة اللغة العربية املكثفة مبعهد ") "مهارة الكتابة لطلبة اجلامعة

ة ، هذه الرسالة ليصّحح القواعد و ليصحح مهارة الكتابة لطلبة اجلامعلطلبة اجلامعة سورااباي(
 العربية املكثفة غةالل دراسة يف سورااباي. بعد أن يتعّلموا هذه املواد التعليمية "اجلهاد"مبعهد 

 رببية صحيحا.أن يكتبوا اللغة الع يرجى لطلبة اجلامعة مبعهد "اجلهاد" سورااباي هم يستطيعوا

 

 حث و حتديده مشكالت الب .ب

استنادا من املقّدمة خيتار الباحث املشكالت عن إعداد مواد تعليم اللغة العربية 
لتنمية مهارة الكتابة لطلبة اجلامعة يف دراسة اللغة العربية املكثفة مبعهد "اجلهاد" سورااباي 

 منها: 

 خلفية املختلفة لدى الطالب.  .1

 مل يفهمون عن قواعد والكتابة اللغةأكثر من الطالب مبعهد "اجلهاد" مل يعرفون و  .2
 العربية الصحيحة.

 .يف املعهد "اجلهاد" هناك املنهج اجلديد الذي حيتاج إىل التكييف .2

 يف املعهد "اجلهاد" مافيه املواد التعليمية لدراسة اللغة العربية. .4

 دقائق(. 01 - مرة يف االسبوع)يف الدراسة قليل االلتقاء  .2

 وأما حتديد البحث فمايلي: 
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 حتديد املوضوعي  .1

 حدد الباحث موضوع البحث يف إعداد مواد تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة

)البحث والتطوير يف دراسة اللغة العربية املكثفة مبعهد "اجلهاد" لطلبة اجلامعة 
 سورااباي(.

 .كل منها عن مهارة الكتابةوحدات ول 4املواد تتكون على  .أ

ة اجلامعة املستوى األول مبعهد "اجلهاد" لطلبة ب.حدد الباحث هذا اإلعداد لطلب
 اجلامعة سورااباي.

 حتديد املكاين  .2

 عة سورااباي.مبعهد "اجلهاد" لطلبة اجلام املكثفة دراسة اللغة العربية يفيقام هذا البحث 

 حتديد الزماين   .2

 م 2112-2110يف السنة الدراسة يقام هذا البحث 
 

 أسئلة البحث .ج

 :قة اليت يبحث عنها الباحث فما يليو أما األسئلة املتعل

للغة لتنمية مهارة الكتابة لطلبة اجلامعة يف دراسة ا كيف إعداد مواد تعليم اللغة العربية   .1
 العربية املكثفة مبعهد "اجلهاد" لطلبة اجلامعة سورااباي؟ 

للغة امة يف دراسة ااجل لتنمية مهارة الكتابة لطلبة اللغة العربية تعليم تطبيق مواد كيف   .2
 ؟مبعهد "اجلهاد" لطلبة اجلامعة سورااباي املكثفة العربية

ة مهارة الكتابة لطلبة اجلامعة بعد أن يتعلموا يف دراسة اللغة العربية املكثف . ما مدى فعالية2
 ؟مبعهد "اجلهاد" لطلبة اجلامعة سورااباي

 

 أهداف البحث  .د

 دراسة اللغة لكتابة لطلبة اجلامعة يفتعليم اللغة العربية لتنمية مهارة ا مواد ملعرفة إعداد .1
 لطلبة اجلامعة سورااباي.  العربية املكثفة مبعهد "اجلهاد"
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اللغة  دراسة يف ملعرفة تطبيق موادتعليم اللغة العربية لتنية مهارة الكتابة لطلبة اجلامعة .2
 .مبعهد "اجلهاد" لطلبة اجلامعة سورااباي العربية املكثفة

دراسة  يفة العربية اللغ مواد تعليم تطبيق اجلامعة بعد لطلبة ابةالكت مهارة تنمية ملعرفة .2
 .سورااباي مبعهد "اجلهاد" لطلبة اجلامعة اللغة العربية املكثفة

 

 هـ. أمهية البحث 
 من انحية التطبقية، يرجى أن يعطي هذا البحث منافع كثرية منها: 

أن يكون  باحث نفسه، ويرجى: لتوسيع األفق العلمية واخلربات امليدانية لل للباحث .1
مية مهارة يف هذا املعهد لتن هذا البحث ليساعد دراسة اللغة العربية املكثفة

 الكتابة لطلبة اجلامعة هبذه املواد التعليمية.

   .: يرجى أن يستفد للطلبة يف مهارة الكتابةإبعداد املواد التعليمية للطلبة .2

ستخدام اب البحث لتنمية مهارة الكتابة : يرجى أن يستفيد املدرس من هذا  للمدرس  .2
هذه املواد التعليمية، ولتوسيع األفق العلمية لدى املدرس أو املعلم يف 

 .تصميمات تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكتابة

: لتوسيع األفق العلمية واخلربات امليدانية وجتديد الربامج يف هذا املعهد،    للمعهد .4
 . جلامعةوكيفية نتائج طلبة ا

: لتوسيع األفق العلمية واخلربات امليدانية أن هذا املواد التعليمية يساعد لتنمية     للقراء .2
 .مهارة الكتابة

 

 و. فروض البحث
لتعليمية أكرب من ا نتيجة الطلبة اجلامعة يف تعليم اللغة العربية بعد استخدام هذه املواد .1

 ة قبله.اللغة العربي يف تعليم نتيجة الطلبة اجلامعة

 لعربيةيف دراسة اللغة ا اللغة العربية لدى الطلبة اجلامعة هذه املواد التعليمية فَ عَّالة يف تعليم .2

 اجلهاد" لطلبة اجلامعة سورااباي."املكثفة مبعهد 
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 دراسات سابقة .ز

 يريد الباحث أْن يعرض الدراسات السابقات الىت يتعّلق هبذا البحث فهي ما يلى:
مرآة الفرحيية، الطالبة من جامعة اإلسالمية احلكومية سوانن  البحث الذي قامت به .1

، حتت املوضوع: "إعداد املواد تعليم اللغة العربية لطالب 2110أمبيل سورااباي يف سنة 
برانمج التمهيدي على املستوى الثاانوي" )البحث والتطوير يف املدرسة على املستوى 

( كيف 1مشكالت البحث فكما يلي:  موجوكرطا( أما -الدويل أمانة األمة ابجيت 
إعداد مواد تعليم اللغة العربية لطالب برانمج التمهيدي على املستوى الثاانوي يف 

( ما مدى فعالية 2موجوكرطا.  –املدرسة على املستوى الدويل أمانة األمة ابجيت 
رطا. وجوكم –استخدام تلك املواد يف املدرسة على املستوى الدويل أمانة األمة ابجيت 

والغرض هلذا البحث هو تطوير مواد تعليم اللغة العربية لطالب الربانمج التمهيدي يف 
ة موجوكرطا، ولتعريف مدى فعالي -املدرسة على املستوى الدويل أمانة األمة ابجيت

مواد تعليم اللغة العربية. أجربت الباحثة مع أساليب البحث والتطويرمع النهج الكيفية 
 والكمية.

لذي قامت به سيت ميسرة، الطالبة من جامعة سوانن أمبيل اإلسالمّية احلكومّية البحث ا .2
بعنوان: "تطوير املواد التعليمية لتنمية مهارة الكالم يف ضوء منهج  ،2112بسورااباي، 

)حبث تطويري مع التطبيق لدى طلبة الصف الثاين مبدرسة معارف  ".2112عام 
كيف تطوير املواد التعليمية ملهارة   (1)كليت البحث: الثانوية بنكالن مادورا(." وأّما مش

ما مدى فعالية املواد التعليمية املطورة لتنمية مهارة الكالم لدى طلبة  (2)الكالم ؟ 
الكتاب  (1)الصف الثاين يف مدرسة معارف الثانوية بنكالن مادورا؟ وأّما اإلجابة: 

ألخرى. أال وهي مهارة الكالم. املصمم حيتوي على مهارة واحدة غري ثالث املهارات ا
رغم أن الكتاب يستبع قط على مهارة الكالم إاّل أنه يتضمن على العناصر اللغوية 
الثالث، وهي: األصوات واملفردات والرتاكيب النحوية. وفصلت الباحثة بني الكتاب 

حيث أن درجة معدل الطلبة عند االختبار القبلي  (2)للمعلم والكتاب للطالب. 
ومعىن ذلك أّن الكتاب املصمم له  % 12،22وعند االختبار البعدي  % 02،2٦

فعال أو أثر وأكدت ذلك نتيجة االستبانة واملقابلة. وأنّه على الوجه العاّم جّيد ومناسب 
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انة ابحتياجات الطلبة لرتقية يف الكالم العريب. وهذه النتيجة تساعد وتؤيّد ببياانت االستب
درسي اللغة العربية يف مدرسة معارف الثانوية بنكالن. مع ببياانت املقابلة مع م

الطالبات, وتبني أّن درجة املوافقة راجحة يف مجيع تعبريات االستبانة و كذلك ببياانت 
 .املقابلة مع مدرسي اللغة العربية يف مدرسة معارف الثانوية بنكالن

قد  حبث يف  ( طالب جبامعة "سوانن كاليجاغا"2112البحث قام به فتح اجمليب، ) .2
"تطوير املواد التعليمية للنصوص العربية ابملدرسة الثانوية لطلبة الصف الثامن و السابع 
يف املطبع تيغا سريانكي مانديري سولو". استخدم الباحث يف حبثه منهج البحث 

. يستهدف هذا البحث ألن حيصل كتاب تعليم النصوص العربية (R&D)التطويري 
 بة الصف الثامن و السابع املناسب مبستوى الطالب.ابملدرسة الثانوية لطل

( طالب جبامعة "موالان مالك إبراهيم" قد حبث يف 211٦البحث قام به رملي، ) .4
"تصميم الدروس يف تعليم اخلط العريب)دراسة تطويرية ملهارة الكتابة على أساس قواعد 

مية بسومطرة كو خط النسخ ابلتطبيق على طلبة مدرسة مرنيت املتوسطة اإلسالمية احل
الشمالية(". و اهلدف هذا البحث هو تصميم الدروس يف تعليم اخلط العريب الفعالة 

 لتدريب الطلبة على الكتابة العربية من انحية شكل احلروف ووصلها.

واختالف البحث القدمي واآلن يعىن يف هذا البحث، كتب الباحث أن إعداد مواد تعليم 
ورااباي. اجلامعة يف دراسة اللغة العربية مبعهد "اجلهاد" لطلبة اجلامعة سلتنمية مهارة الكتابة لطلبة 

واثئق وال ونوع البحث الكمية ابستخدام طريقة مجع البياانت منها املالحظة واملقابالت
 واالستبياانت واالختبارات.


