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 الباب االول

 مقدمة

 أ. خلفية البحث

حنن من املسلمني قد عرفنا أّن الّلغة العربية هي لغة القرآن الكرمي 
واحلديث الشريف ومها من املصدَرين األساسني للشريعة اإلسالمية كما قال 

 1".قرأن عربيا لعلكم تعقلونالإنا أنزلناه اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي : " 

واحلديث الشريف توجد أيضا الكتب اليت صنفها  سوى القرأن الكرمي
العلماء املتقدمون يف أول تطور اإلسالم، وكان هذه الكتب خزائن تعليم 
اإلسالم وخزائن العلوم اإلسالمية وأكثرها مكتوبة بالّلغة العربية، مّساها العلماء 
ية بكتب التراث وهبا يستطيع املسلمون واملسلمات أن يتعّلموا املسائل الدين

كعلم الفقة وتفسري القرأن وعلم العقيدة وغريها ويتعلموا املسائل غري الدينية 
 كعلم الطيب وعلم النجوم وعلم احلساب وعلم الفالسفة وغريها.

فمن املعروف أّن الّلغة العربية هي أفضل الّلغات يف أحناء العامل، ألهنا من 
غة املشهورة يف العامل الذي أوسع الّلغات وأغناها. وكذلك الّلغة العربية هي الّل

يستخدمها أكثر من مائيت ماليني إنسان، وتستخدمها رمسّية أكثر من عشرين 
فلذا, صارت الّلغة العربية لغة مهّمة ىف العامل سوى الّلغة  2بلدا يف العامل.
 اإلجنليزية. 

                                                            
 1: 21القرأن الكريم، سورة يوسف:  1

يترجم من:1  

Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metede Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2003),h. 1 
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العملّية الّتعليمّية هي من أنشاط ىف مؤّسسة الّتربّية, لكى يستطيع أن تؤثر 
الّتالميذ ليدركوا غرض الّتربية املرجّوة هو غرض الّتربية إيصال الّتالميذ إيل 
األخالق الكرمية إّمامعّيا أو اجتماعّيا كى يستطيعوا أن يعيشوا عيشة كرمية  

 3كشخص وأفراد اجتماعّية.

اّللغة العربّية اّلىت تكون لغة عاملّية تدرس االن ىف املؤّسسات واملعاهد 
لمية رمسية كانت أو غري رمسية حكومية كانت أو أهلية، واملدارس الع

لّلغة العربّية تقليدّية كانت أو  4وباخلصوص املدارس ىف وزارة الشؤون الّدينّية.
عصرّية فائدة كثرية ومهّمة ىف أّي اجملال كمجال الّدين واملعرفة وىف تأسيس 

 5وتطوير ثقافة الّدولّية أو االتصال العاملّي.

مان تتطور تكنولوجية سريعة. و قد أّكد وزير التعليم على يف مرور الز
 املداخل العلمية. و عملية التربية جتب أن ترتبط بثالثة ناحية هي

) انفعالية , سلوكية , وجدانية ( ىف عملية التربية الىت تستعمل املداخل  
 العلمية. 

لعربية ان املداخل ىف تدريس اللغة العربية مهمة. ويعترب تدريس اللغة ا
. وتستطيع ان ترمز طريقة التعليمية مناسبةناجحا, حني نطبقها  مبداخل 

باملداخل املناسبة أيضا. وتستعمل هذه  املداخل لنيل الغرض ىف التدريس وهو 
يستطيع أن يفهم الطالب مبا يدرسه من العلم. عندما نبحث عن مادة  مدخل 

                                                            
 :يترجم من3

Nana Sudjana dan Ahmad Rifai ,MediaPengajaran (Bandung : Sinar Baru Algesindo 2010), h.1.                                                                                                                                               
 12. ص .  علم اللغة الّنفسيالدكتورعبدالمجيد سيّد أحمد منصورى 4
 :يترجم من5

 Dra. Juwairiyah Dahlan, M.A. (Surabaya : Al-Ikhlas 1997 ) 
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وسبق عن التبادل من منهج  التعليم ال بد لنا أن نناقس عن املنهج الدراسى.
. وقد وجدنا اختالفا كثريا فطبعا 3102وحدة مستوى التعليم إىل منهج 

 املدخل املستخدم فيها خمتلفة أيضا. ولكن هذه االختالف لتكميل  املناهج.

يعترب جتديد هذه املناهج لتوصيل أغراضهم من التربية. وأكثر الطالب 
يفهمون املواد فهما قليال. وغري ذلك من مسائل التربية. إذن , وقد صنف 

 خبط مدخل العلمي لتأخري مسائل التربية .  3102منهج 

بناء على املسائل السابقة فكتبت الباحثة حبثا علميا حتت املوضوع " 
يف تدريس اللغة  (Scientific Approach)ق مدخل علمية فعالية تطبي

 باملدرسة املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وارو سيدوارجو ". 7العربية الفصل 

 

 ب. قضايا البحث

إذا نظرنا إىل هذا املوضوع فوجدنا كثريا من املسائل اليت تتعلق ِبه، وكي ال 
البحث عن األخطاء فقدم  خيرج هذا البحث من املوضوع املكتوب و جيتنب هذا

 الباحث قضايا البحث كما تلي:

باملدرسة املتوسطة   7كيف تطبيق املدخل العلمّي يف تدريس اللغة العربية الفصل  .0
 اإلسالمية دار العلوم وارو سيدوارجو؟

باملدرسة املتوسطة  7كيف فعالية املدخل علمّي يف تدريس اللغة العربية الفصل  .3
 م وارو سيدورجو ؟اإلسالمية  دارو العلو
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 ج. أهداف البحث

كانت يف كل البحث أهداف، وأهداف البحث مناسبة مبشروع البحث. 
 وكان أهداف البحث يف هذا البحث العلمّي كما تلي:

باملدرسة  7ملعرفة  تطبيق املدخل العلمّي يف تدريس اللغة العربية الفصل  .0
 املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وار سيدورجو.

 7فعالية تطبيق املدخل العلمّي يف تدريس اللغة العربية الفصل  ملعرفة .3
 باملدرسة املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وار سيدورجو.

 

 د. منافع البحث

 يف هذا البحث منافع كما تلي:

 املنافع األكادميّية .0

أن يكون هذا البحث زيادة نظرة الفكر ىف مسألة ابتكار املدّرسة وتأثريها 
 تعّلم للِعلمّية التربوية الّلغة العربية خاصة واألخرى عموما .إىل نتائج 

 املنافع التطبيقية .3

 للمدرسة ( أ

نتائج التالميذ ىف تعّلم  أن يكون هذا البحث زيادة نظرة الفكر لتنمية
 الّلغة العربية بوجود ابتكار املدّرسة 
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 للمدّرسة (أ 

أمهية ابتكار املدّرسة ىف  أن جتعل املدّرسة هذا البحث آلة التفكري ىف
 عملية التعليم  

 للباحث والطاّلب اآلخرين  (ب 

الباحث شخصّية  أن يكون هذا البحث داِفعا ليهتمُّوا الطالب أو
 املدّرسة وجيعلوها األسوة هلم.

 

 ه. توضيح بعض املصطلحات

 الشك أن كل موضع البحث حيتاج إىل البيان. حفظا على اخلطاء يف
 املصطلحات. ولذلك تقدمت الباحثة البيان فيما يلي:تفهيم معىن 

 6تطبيقا على معىن تنفيد –تطبيق  –تطبيق : هي مصدر من طبق 

يشاهد و يسأل و يستكشافات و  تطبق يف هذا املدخل العلمّي هو: 
 خيتلط و يتصل. 

ب املدرسة 7أ و 7يف هذا البحث , يطبق املدخل العلمّي يف الفصل 
 دار العلوم وار سيدورجو. املتوسطة اإلسالمية

 . وهي مصدر 7فعالية : حتقيق النجاح يف حتقيق الغرض املقصود منه

                                                            
 111احمد ورسون منور. قاموس المنور. ص .  6
 مترجم من: 7

                                                                                                                                                                      

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:F24G_BZlg psj: elib.unikom.ac.id/download. 
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صناعّي، اسم يلحق ياء للنسبة تليها تاء التأنيث للداللة على املعىن                             
 يف الفعال أما املقصود باحلاصل متعلقة هياملصدر ليحصيل الغرض. 

. ال أم جيدا الدراسة اعالم يفهموا أن التالميذ فيستطيع الوسيلة استعمال
 لدى التغيري وجود يسبب الذي احلاصل تنال أن تستطيع الوسيلة أهذه أو

 8.التالميذ

فعالية يف هذا البحث هو املدخل العلمّي الذي يستخدم فعالية يف الترقية 
بحث . يف هذا البحث ان يكون موضوع ال 7التعليم اللغة العربية فصل 

ب املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وار  7أ و فصل 7فصل 
 سيدورجو.

األشياء لتحديد املنهج العلمّي للتعلم الذي يتكون من النشاطات  مدخل علمية :
مجع ، حاول الفرضياتوصياغة لصياغة السؤال ، املقصودة

البيانات,املعلومات, معمجموعة متنوعة من التقنيات، معاجلة 
اليت تتكون من املعارف واملهارات تبليغ نتائج البيانات و

 9املواقف.و

  10.التعليم والتعلم هو عملية التدريس   التدريس :

 التدريس يف هذا البحث هو التدريس اللغة العربية.

                                                            
 ٣. ،ص( ٧٨٩١دار المشرق، : بيروت )،  المنجد فى اللغة واألعالم ،فومأللويس  8

9 http://dadangjsn.blogspot.com/2014/06/pengertiandefinisi-pendekatan-saintifik.html 

10 http://diarydahlia.blogspot.com/2011/09/pengertian-pengajaran.html 

http://dadangjsn.blogspot.com/2014/06/pengertiandefinisi-pendekatan-saintifik.html
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 ودراسة الكتاب  –درسا  –يدرس  –دراسة : مصدر من درس 
  11والعلم اى أقبل عليه حيفظه 

 هي الكلمات يعرب هبا العرب عن أغراضهماللغة العربية : 

 

 الدراسة السابقة . و

قد عملت بالبحث عن تطبق و مسكلة  املدخل 3102رسكا فترية عام  
العلمية يف املنهج التربوي املدة تعليم الدين و اإلسالم و االخلق يف التعليم متعليم. 

العلمية يف تطبيق و مشكلة  املدخل  ىف هذا البحث  أرادت الباحثة ان تعرف
 املنهج التربوي املدة تعليم الدين و اإلسالم و االخلق يف التعليم متعليم

  3102وأمّا يف البحث األخر عملت رغكا سعد اهلل سندى يف عام 
بالبحث عن مدخل العلمية يف التربية اإلسالم .يف هذا البحث أرادت الباحثة أن 

 تعرف مدخل العلمية يف التربية اإلسالم.

اما يف هذ البحث, أحبث فعالية تطبق مدخل العلمية يف التعلم اللغة 
 العربية. إذا مفرق بالنظرية السابعة هي مادة التعلمية مكان البحث. و غري مادة, 

أّما يف هذا البحث, أحبث فعالية تطبق مدخل علمية يف التعليم اللغة العربية 
ن البحث. با إلضافة ففعالية . إذا مفرق النظارية السابقة هي مادة تكون كائ

 تطبق مدخل علمية يف التعليم.
 
 
 

                                                            
 122لويس معلوف, المنجد فى اللغة العربية , ص  11
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 . فروض البحثز

فروض البحث هي إجابة مؤقة على مسألة البحث حّتى يكون حّجة من 
وفروض  (Ha) فروض البدلّية مهامجيع البيانات. وفروض البحث نوعان, 

 (.Hoالصفرّية )

 (Haالفروض البدلّية ) -0
( ومتغّير غري Variabel xمتغّير مستقل )هي توضيح وجود عالقة بني 

(. والفروض البدلية هلذا البحث هي توجد  فعالية تطبيق Variabel yمستقل )
املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار ب 7مدخل علمّي يف تدريس اللغة العرب الفصل 

 .العلوم وارو سيدوارجو

 (Hoالفرض الصفرّية ) -3

( وتغّير غري Variabel x) هي توضيح وجود عالقة بني تغّير مستقل
( والفروض الصفرّية هلذا البحث هي ال توجد  فعالية Variabel yمستقل )

املدرسة املتوسطة ب 7تطبيق مدخل علمّي يف تدريس اللغة العربية الفصل 
 .اإلسالمية دار العلوم وار سيدوارجو

 

 . طريقة البحثح

 يف هذ البحث : البحثطريقة 

 (Kuantitatifالطريقة الكمية )

طريقة الكمية هي الطريقة العملية يف نيل املعلومات باستعمال البيانات الرقمية 
 كآلة يف إجياد البيانات عن الشيء املنشود.
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 البحث جمتمع .1

 يف واجملتمع. البحث يف األشخاص و األفراد مجيع هو البحث جمتمع
املتوسطة اإلسالمية باملدرسة التاسع  الفصل يف التالميذ من يتكون البحث هذا

 .دار العلوم وارو سيدوارجو
 البحث عينة .2

و  12منه. نائبا يكون اّلذي  البحث  جمتمع من بعض هي البحث عينة
أما عينة البحث يف هذا البحث هو مجيع الطالب يف الفصل التاسع )أ()ب( 

. و أخذت الطريقة باملدرسة املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وارو سيدوارجو
 Purposive)ة يف هذا البحث هي العينة القصدية الطبقية العين

Sampling) .يف هذا الفصل كالتجريب 

 

 طريقة مجع البيانات. ط

اليت تستخدمها الباحثة يف مجيع احلقائق أو البيانات يف هذا  طريقةهناك 
 البحث فهي كما يلي:

 (Observasiاملالحظة ) (0

الباحثة يالحظ عن طريقة التعليم اللغة العربية يستخدمها أستاذ 
ىف الفصل منذ أول املوضوع اىل هنايته واستعداد الطالب لتحفيظ نّص 

                                                            
 : يترجم من   12

         Margono, Metodologi Penelitian Pendekatan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hal. 121 
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القراءة ىف كل هناية املوضوع ويالحظ فهم املقروء عند الطالب عن 
 قدرة لُيجيب أسئلة األستاذ من البحث املوضوع.

 (Angketاإلستبيانات )  (3

قة لتقدم األسئلة املكتوبة املستخدمة للحصول على هي طري
 7الفصل   تقدمت الباحثة باإلستبيانات لتالميذ 13األجوبة املستعجلة.

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وارو سيدوارجو. وهذه 
الطريقة تستخدم جلمع البيانات عن مدخل علمّي يف التدريس اللغة 

 14العربية.

 (Dokumentasiمجع الوثائق ) (2

هي طريقة مجع البيانات على األشياء من الوثائق والكتب 
هنا، الباحثة تأخذ مجع البيانات من  15واجلرائد واجملالت وغري ذلك.

تقومي األستاذ عن حتفيظ نص القراءة  ونسخة حصول التدريبات 
 واالمتحان ليعرف حصول الطالب حيفظ نص القراءة وال حيفظها.

 (Tesاإلختبارى ) (2

ستخدمت الباحثة اإلختبار من األستاذ كسؤال وجواب ا
فعالية مباشرة باللسان بعد حتفيظ نص القراءة باالختبار الكتابة ليعرف 

                                                            
 : يترجم من 13 

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset), hal 192                            

يترجم من:   21  

               Nasution, Metode Risearch, (Bandung: Jem Masr, 1991) hlm 169     

يترجم من:  15 

               Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hal. 234  
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املدرسة  7يف التدريس اللغة العربية فصل  تطبيق املدخل العلمي
 إلسالمية دار العلوم وار سيدورجواملتوسطة ا

 . حتليل البيانات ي

بإجابة األسئلة املستخدمة يف البحث, واإلجابة يف املسئلة هو إحدى الطريقة  
 7األوىل والثانية عن فعالية تطبيق مدخل علمّي يف تدريس اللغة العربية الفصل

فاستخدم الباحثة النسبة  باملدرسة املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وارو سيدوارجو
بّرمز املقارنة  .يقة اإلحصائيةواإلجابة هلذه املسئلة استخدامت الباحثة الطر16املاؤية.

(”T” tes ): 

 

 

 البيان:
t0 املقارنة  = 

M  .X (Variabel X)  من املتغّير  (Mean)املتوّسط=   1
M2  =املتوّسط(Mean)   من املتغّيرY (Variabel Y). 

 

M1 (Mean)وأّما رمز   1: 
 

M1 = 
)(

)'(

N

fx 

                                                            
 16يترجم من: 

    Anas Sudijono. Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),h. 43 

t0   =  
Df  M1 – M2 

 G SE     M1 – M2 
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 'fx = جمموع النتيجة من املتغّير      X 
N =  عدد املستجيبني من املتغّيرX 
 
 

  

   M2وأّما رمز 
M2 = 

)(

)'(

N

fy 

 'fy = جمموع النتيجة من املتغّير      y 
N = عدد املستجيبني من املتغّيرy 
 

 
Deviasi Standar Variabel I 

SD1 = 
)(

)'(' 22

N

fx

N

fx 
 

X = احنراف النتيجة (Deviasi skor)  من املتغّير x 
N = عدد املستجيبني من املتغّيرx 

 
  Deviasi Standar Variabel II    

      SD2 = 
)(

)'(' 22

N

fy

N

fy 
 

Y = احنراف النتيجة (Deviasi skor)  من املتغّير y 
N = عدد املستجيبني من املتغّيرy 

    

   Variabel 1Standart  Error  Mean 

1

1

1




N

SD
SEM
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tra  aae aor Eeebe rMa naeM l 
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2121 MMMM SESESE   

 Scientific)يعين لفعالية تطبيق مدخل علمية (  T” tes”رمز املقارنة )

Approach) باملدرسة املتوسطة اإلسالمية  7يف تدريس اللغة العربية الفصل
تستخدم الباحثة هذا الّرمز لنيل البيانات عن فعالية تطبيق مدخل علمّي  دار العلوم.
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وار  7اللغة العربية الفصل يف تدريس 
 سيدورجوا.

فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرّية   t0 > ttإذا كان بعد التحليل يوجد  
(Ho)  مردودة، مبعىن وجود فعالية تطبيق مدخل علمّي يف تدريس اللغة العربية
ر العلوم وار سيدورجوا ، أو العكس إذا باملدرسة املتوسطة االسالمية دا 7الفصل 

 (Ho)فهذا يدّل على أّن الفرضّية الصفرّية t0 < tt كان بعد التحليل يوجد 
مقبولة, مبعىن ليس هناك فعالية تطبيق مدخل علمية يف تدريس اللغة العربية الفصل 

  باملدرسة املتوسطة االسالمية دار العلوم وار سيدورجوا. 7

ا البحث العلمي تعد العينة الصغرية أو أقّل من ثالثني. ويف هذا إّن عينة هذ      
، ألّن هذا البحث العلمي  (y)واملتغري (x)البحث ما فيه إرتباط بني املتغري

                                                            
11

 :ترجم من  
 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 

325  
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يستخدم فرقتني أو مصدرين. يقال "هناك إرتباطان املتغريان" إذا النتيجة اليت 
  18حنصل عليها من املصدر الثابت أو سواء.

ارتباط بينهما،  للعينتني الكبريتني وال )Paired “t” test(وأما رمز املقارنة 
 فتستخدم رمزا فيما يلى:

    

 
  البيان:

t0 املقارنة  = 
Mx =  املتوّسط (Mean  من املتغّير  )X) Variabel X.) 

 :Mean (Mxوأّما رمز   )
= MX   

   X =  جمموع النتيجة من املتغّير
Nx   عدد املستجيبني من املتغّير =X 
My  (املتوّسط =Mean من املتغّير  )Y) Variabel Y رمز .)My: 

 = M Y                      

   Y =  جمموع النتيجة من املتغّير 
Ny   عدد املستجيبني من املتغّير = Y  

x = X - Mx  
                                                            

 يترجم من : 18

Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 277 
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  x( احنراف النتيجة =Deviasi skorمن املتغّير  ) x 

 X =النتيجة من املتغريX 
y  = Y-My 

 y(احنراف النتيجة =Deviasi skor من املتغّير  ) y  
 Y  النتيجة من املتغري =y 
 

لتحليل البيانات عن   SPSS Statistic 16إستخدمت الباحثة برنامج     
 نتيجة اإلختيار. 

 

 خطة البحثك.

 هذا البحث اجلامعى إىل أربعة أبواب:قسم الباحثة 

 الباب األول 
ابتدأت الباحثة يف كتابة هذا البحث اجلامعي باملقدمة اليت تشتمل على 
خلفية البحث وقضاياه وأهدافه ومنافعه وتوضيح بعض املصطلحات ومتغري 

 البحث وفروضه ومدخله وخطته.

  الباب الثاىن 
 :فصلنيىل إالفصل عن دراسة امليدانية وينقسمها  وضعت الباحثة هذ

 

 الفصل األول -0

𝑋 

𝑋 

𝑆

𝑆

𝑛

𝑛

𝑟

𝑆

𝑆
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وأهدافه، , ،زيادته ، نقصه البحث عن مدى التعريف املدخل العلمي
 والعوامل املؤثرت له، واملشكالت وحلها.

 . الفصل الثاين:  -2
 . تعريف مهارة الكتابة1
 . أهداف تدريس مهارة الكتابة2
 تدريس مهارة الكتابة انواع. 3
 امهية تدريس مهارة الكتابة .4
 

 الباب الثالث 

 نوع:  وهي فصول ستة الباحثة تنقسم البحث هذا يف البحث، طريقة     
 وبنود البيانات مجع وطريقة وعينته البحث وجمتمع البحث وهيكال البحث
  البيانات وحتليل البحث

 

 الباب الرابع 

 وينقسمها إىل فصلني:وضعت الباحثة هذا الفصل عن دراسة امليدانية 

 الفصل األول  -0

املتوسطة اإلسالمية دار العلوم وارو سيدوارجو، ويشمل  حملة عن املدرسة
عـلى خلفية تأسيس املدرسة وهدف املدرسة وأحوال املعلمني فيه 

 وأحوال املتعلمني وأنشطة املتعلمني ىف املدرسة.
 

 الفصل الثاىن   -3
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 يشرح عن عروض احلقائق وحتليلها عن: 
باملدرسة املتوسطة   7تطبيق مدخل علمّي يف تدريس اللغة العربية الفصل - 

 .اإلسالمية دار العلوم وارو سيدوارجو
باملدرسة املتوسطة  7يف تدريس اللغة العربية الفصل  فعالية مدخل علمّي  -

 .اإلسالمية  دار العلوم وارو سيدورجو

 الباب اخلامس 

 واالفتراحات.وفيه خالصة البحث  اختتمت الباحثة

 


