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  الباب األول

 البحث خلفية  - أ

من املعروف أن اللغة العربية هي املثالية يف العامل اإلسلمي، وهي أقدم لغة حية 
ذه اللغة. ام يعتربها التغيري يف التبديل بيد أن تلك العربية تكون كلغة . وأنزل اهللا القرأن 

ا فهما جيدا بأنه مسلما فعليه أن يعرفاجلنة، فمن اعرتف  ألن أكثر .العربية ويفهم 
ا املرء فهما عميق على .الكتب الرتاثية مكتوبة باللغة العربية لإلتصال املعايل ويتمكن 

أما الغرض العام  ١.مايشمت عليه القرأن الكرمي واحلديث النبوي والكتب الدينية املختلفة
احكم اإلسالم والكتب تعليمه ليساعد الطالب على فهم القرأن واحلديث كمصادر 

ا بلسان العربية . اللغة العربيةالدينية و الثقافة الىت تكتب ب و كثىي من معلومات صدر
والغرض اخلاص أن يشجع الطالب . واإلرشاد ملعلم اللغة العربية وليكون مستعدا مبهنته

بأن يعرب  وإضافة الطالب ٢. يف الكالم و املطالعة او القرأة واإلنشاء واإلمالء والقواعد
  .ا كامال صحيحا باللسان أو باالكتابةعن نفسه تعبري 

وكلها اىل . ثرية ووسائل التعليمففي تعليم اللغة حيتاج اىل الطريقة واألسالب الك
  .ا حيث بأن يعلم الطالب اللغة العربية بالسهولة واجلدابةمهارة اللغة ومد نسبة
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م والكالهرات، وهي مهارات اإلستماع والقراءة إن يف اللغة العربية أربع م
  ٣.لكل مهارة اخلصائص هي واهدافها وأمنها وماهيتها وموضعتها ،والكتابة

، تدريس ١٩٤٧يف املاض حىت املضرع تسعة منهج الدراسي وهي  تدريس برمنج 
، منهج الدراسي ١٩٧٥، منهج الدراسي ١٩٦٨منهج الدراسي ، ١٩٥٢برمنج 
  منهج الدراسي و٢٠٠٤منهج الدراسي ،١٩٩٩و  ١٩٩٤اسيمنهج الدر  ، ١٩٨٤

لكل منهج الدراسي .  ٢٠١٣ و منهج الدراسي، ٢٠٠٦املنهج الدراسي  ,كتوسف
 .وماهيتها وموضعتها, وأمناطها, و أهدافها ص يف تعليمها٤اخلصائ

املنهج الدراسي مصطلح . السباق أو سباق اخليولاملنهج الدراسي اللغوية هو 
إشارة من وظيفة املنهج الدراسي يف العملية ٥.أجريت يف خطة التدريسهو طريقة 

املناهج له دور أساسي يف حتقيق هدف التعليم، كأدة التعليمية التعليمية الرتبية الذي كان 
  . الدراسية ودعم  املكونات اليت تدعم بعضها البعض 

و مكونات انقسام املنهج الدراسي يف أهداف و حمتويات " سوبندجية 
 ٦.اسرتاتيجية، وسائل تعليم ، و املكون من عملية التعليم 

  :تيلور املكونات منهج الدراسي هو . و.قال رالف

  يف تعليم اللغة العربيةالغرض هو يريض الغرض املتعلم  -أ 
  ٢٠١٣ملعريفة العام يف املنهج الدرسي  -ب
 ٢٠١٣ملعريفة اخلاص يف املنهج الدرسي  -ج
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 ١٩٨٢يف العام . يف املدراسة الثانوية احلكومية املدراسة وحد يف فاسوروعان 
  ١٩٨٢-٠٥-٢٨مث بىن الربنامج احلكما قيل تسم املدرسة الثانوية باغل 

  قضايا البحث  -ب

ر شليم اللغة العربية يف الفصل العايف تع ٢٠١٣ كيف إستخدام منهج الدراسي  - ١
   ؟سة الثانوية احلكومية باغل در ملبا

يف الفصل  ٢٠١٣ستخدام منهج الدراسي نتيجة تعليم اللغة العربية بعد با كيف  - ٢
  العاشر باملدرسة احلكومية ياغيل؟

اللغة العربية يف  لرتقية نتيجة تعليم ٢٠١٣منهج الدراسي مشكلة يف التعلم كيف   .٣
  ل ؟يسة احلكومية باغالفصل العاشر باملدر 

  أهدف اليحث  - ج

يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر  ٢٠١٣الدراسي  ملعرفة إستخدام منهج - ١
  ل يباملدرسة الثانوية احلكومية باغ

يف الفصل  ٢٠١٣ملعرفة نتيجة تعليم اللغة العربية بعد إستخدام منهج الدراسي  - ٢
  العاشر باملدرسة احلكومية ياغيل

اللغة العربية يف الفصل العاشر يف تعليم  ٢٠١٣منهج الدراسي مشكلة ملعرفة  - ٣
  ليباملدرسة الثانوية احلكومية باغ

  منافع البحث -د

  :ذا البحث العلم ارادت الباحثة ان يكون نافعا كما يلي 

 زيادة خزائن املعارف واملعامل خاصة للباحثة وعامة للقراءة - ١



سرتاتيجيات لتكون عملية التعليمية مفروحة وال مملة باستخدام احدى ا - ٢
   التعليم سوء كانت من املدرسني و الطالب

  .جمال الرتبوي  لتطوير العلوم واملعارف: جامعة  لل

  .إلعطاء االقرتاحات اىل األساتيذ لتطوير عملية تعلم الطالب: للمدارس واألساتيذ 

لتوسيع املعلومات و خاصة واستفاع بعض الشروط للحصول على الشهادة : للباحثة 
)SPd.I(  ن أمبيل اشعبة اللغة العربية اجلامعة ااإلسالمية احلكومية سونيف كلية الرتبية

  .سورابايا
  لكي ال ميلل يف التعلم: للتالميذ 

  توضيح بعض المصطالحات  -ه

توضيحات للبحث وتسهيال للقرئ ، ارادت الباحثة يف شرح بعض 
  : املصطالحات حول املوضوع حسب املطلوب فيما يلي 

  :  ٢٠١٣ الدراسيمنهج 

فهي . فعالية هي مصدر الصناعي .  ٧هي من كلمة فعال اي صيغة املبالغة : فعالية 
فعالية هي مبتدأ وخربه منهج . اإلسم تلحقه يأ نسبة تليها التاء لداللة على معىن مصدر

ا اسم  و اما فعالية يف . املصدر الدراسي ، فعالية املرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة أل
 . ٢٠١٣باستحدام منهج الدراسي اد احوال التالميذا البحث هي استعدهذ

  فروض البحث -و

 ٨. هي اإلجابة املؤقتة مثل مسئلة البحث حىت تكون حجة من مجع البيانات
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  . وفروض الصفرية  )Ha(وأما الفروض البحث قسمني ومها فروض البدلية  

  (Ha)فروض البدالية -١

هي فعالية  (variabel x)متغري مستقلهي يدل علي وجود فعالية بني 
لنتيجة تعليم الطالب يف فصل )variabel Y(و متغري تابع  ٢٠١٣منهج الدراسي

  العاشر يف تعليم اللغة العربية العربية
ما قد كاف لنتيجة تعليم , ٢٠١٣إذا كان  منهج الدراسي : باتعابر 

  .طالب  يف فصل العاشر يف تعليم اللغة العربية
  (Ho)رية فروض الصف  - ٢

لنتيجة  ٢٠١٣(variabel x)هي توضيح وجود عالقة بني منهج الدراسي
  طالب يف فصل  العاشر يف تعليم اللغة العربية (variabel y)تعليم

ليس له كافية ، لنتيجة  ٢٠١٣إذا كان هذا منهج الدراسي : بالتعابري 
  .فعالية تعليم الطالب يف فصل العاشر يف تعليم اللغة العربية ، فستكون غري

  طريقة البحث  -ز 

احتجات الباحثة اىل اهداف املرجوة يف هذا البحث للحصول على احلقائق 
  .ينت الباحثة مصادر احلقائق اليت اخذت الباحثة بالطريقة التاليةاع. اجلامعي

  ثنوع البح  - ١

 (kuantitatif) ة ميستخدمت الباجثة هي الطريقة الكاما طريقة البحث اليت ا

مة حلصول البيانات الكيفية يعين كالماملكتوبة واللسانية من الناس املستخد  الطريقةوهي 
واما صفةهذا البحث هي حبث الوصفي واهلدف من هذه الصفة  ٩. والسلك والتأمل

 .تصوير املظاهر الوقعية ومعرفة اسباب تلكاملظاهر
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  populasi وعينية  جمتمع البحث  - ٢

تمع البحث هو يبحث مجيع من األفراد او اإلشياء اليت تصف مبا  واملراد با
وزاد سوها رسيمي أريكونطا بأن اإلفراد او األشخاص واألسياء اليت تكون يف  ١٠يصفه 

واما جمتمع البحث فهو مجيع األساتيذ والطالب وقسم اللغة العربية  .موضع البحث
  .باملدرسة الثانوية احلكومية باغيل

. وعينية هي متثيل جمتمع البحث االصلى اي هي جزء من جمتمع البحث األصلى
رأى سوهارسيمي اذا  . طالبا ٤٨٠جمتمع البحث قدر  عرفت الباحثة من الوثائق ان عدد

واما اذا كان . فتأخد الباحثة كلها ١٠٠ناقص من ) الطالب(كان عدد األشخاص 
وكانت الباحثة أخذت  ٢٠.١١- ٢٥% او  ١٠-١٥% فتأخد منه ١٠٠األكثر من 

البا وهم من الفصل ط ٥٢أخذت  يعين  )random sampling(العينية باطريقة عثوائية 
م يعقدون االمتحان النهائي   .العاشر وال أخذت الباحثة الطالب من الفصل الثالث ال

  البيانات ومصدرها   - ٣
أما انواع البيانات يف هذه البحث اىل قسمني مها احلقائق الكيفية   

احلقائق الكيفية تضمن فيها النظر العامة عن املدرسة الثانوية . والكمية
احلكومية باغيل وتدريس اللغة العربية واحلقائق الكمية تضمن فيها نتيجة 

  .االستبيانات استنباطها
ومصادرها البيانات هلذه البحث تنقسم اىل قسمني االول املصدر   

والكتب  لكتب املناسبة بالبحثهي تؤخد من الوثائق وا) املكتبة(النظري 
والثاين املصدر امليداين ما حصلت عليه الباحثة ميدان . البحث العلمية
  .املبحث مباشرة
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وهي جزء من جمتمع . ما عينية البحث هي متثيل جمتمع البحث االصلى أ
 ١٢البحث األصلي 

 حث هو مجيع الطالب يف الفصل العاشر باملدرسةوأما عينية البحث يف هذا الب
  ليالثانوية احلكومية باغ

  طريقة جمع البيانات -ج 

يف  . اكتساب البياناتف البحث هو هي افضل احلالة يف البحث ، ألن هدو 
  : الطرائق املناسبة بطريقة البحث، وهي كما يلي مجيع البيانات تستخدمتها الباحثة اىل

  (observasi) طريقة املالحظة.  ١

مبشاهدة وتكتب بنظام على الظواهر اليت حبثتها املالحظة هي الة جلمع البيانات 
  ١٣. الباحثة 

وتستخدم الباحثة هذه الطريقة جلمع البيانات عن األسلوب املستخدم   
  لييف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر باملدرسة الثانوية احلكومية باغ

  (interview)طريقة املقابلة .  ٢

مباشرة عن  ص او اكثر شفويا ، ويسمعهي عملية االسئلة واالجوبة ، بني شخ
ي اج يف هذا البحث أاستخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات عما حيت ١٤األخبار 

يم يف الفصل العاشر لرتقية نتيجة تعل لغة العربيةتعليم ال ٢٠١٣أسلوب منهج الدراسي 
  ليباملدرسة احلكومية باغ
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  (tes) طريقة اإلختبار.  ٣

هي مجلة من األسئلة املقدمة ملعرفة نتائج درس التالميذ وتقومي املهارات 
وتعطي الباحثة اختبارقبلي واختبار بعدي عن اإلنشاء باستخدام املنهج  ١٥الشخصية 
عليم واالختبار اعطية الباحثة االختبار القبلي قبل أن يبدأ عملية ت ٢٠١٣الدراسي 

وهذه احلال ليعطي النتيجة .  يف االختبار استخدمت الباحثة نوعني. البعدي بعدها 
  .موضوعيا

  (dokumentasi)طريقة الوثائق .  ٤

الت واملقالت وما  هي طريقة مجع احلقائق ومصدرها كمثل كتب واجلرائد وا
ا    .١٦يتصل 

إستخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل الباينات عن النتائج من تقومي التالميذ يف 
وكذلك عن النشاط التالميذ، واحوال املدرسة . الثانويةتعليم اللغة العربية بااملدرسة 

ذا البحث    .واملوظفني وغري ذلك مما يتعلق 

  (analisis data) طريقة تحليل البيانات -ط 

منهج الدراسي (اإلجابة املسئلة األوىل من املدرسة  استخدمت الباحثة عن
بطريقة مقابلة وطريقة ) لطالب الفصل العاثر باملدرسة الثانوية احلكومية باغل ٢٠١٣
الثانية، استخدمت طريقة الوثائق اليت نيلت الباحثة من املدرسة وإلجابة املسئلة . الوثائق 

ا النتيجة من التدريبا.  ت اليومية لطالب الفصل العاشر اليت اللغة العربية اخدذ
حثة بالطريقة ، استخدمت البا ٢٠١٣استخدمت الباحثة بعد استعمال منهج الدراسي 

يف   ٢٠١٣المتحان طريقة البحث وملعرفة فعالية منهج الدراسي  اإلحصائية بالقائدة
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الثانوية احلكومية نتيجة تعليم لطالب يف الفصل العاشر باملدرسة تعليم اللغة العربية لرتقية 
  .ليباغ

  
  : واما قئدة والتفسري على قيمة    هي 

رمز النسبة املائوية  : واستخدمت الباحثة رموز حتليل البيانات، وهي كما يلي 
  .ورمز املقارنة 

  خطة البحث .ي 
ولكل باب مباحث . تكون هذا البحث اجلامعي من أربعة ابواب 

  :ورتبها كما يلي . الربع  خاصة مرتابطة من الباب األول اىل باب
مقدمة، وهي تتكون من خليفة البحث وقضاي البحث و : الباب األوىل 

أهدف البحث ومنفع البحث وتعريف بعض املصطالحات وفروض البحث 
  .وطريقة البحث وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليل البيانات وخطة البحث 

  : ثالثة اقسام  تقسيم هذا الباب. دراسة نظرية : الباب الثاين 
ا يف تعليم اللغة  ٢٠١٣تعريف منهج الدلراسي : الفصل األول  وأهدافها وخطوا

  العربية
  تعريف نتيجة يف تعليم اللغة العربية: الفصل الثاين 

يف تعليم اللغة العربية  ٢٠١٣يبحث عن فعالية منهج ادراسي : الفصل الثالث 
  .لرتقية نتيجة تعليم 

  :تقسيم هذا الباب قسمني . ة ميدانية دراس: الباب الثالث 
ومنها يبحث . حملة عن املدرسة الثانوية احلكومية باغل : الفصل األول 

عن تاريح تأسيس املدرسة احلكومية باغل وأهداف تأسيسه وحال املدرسة وحال 
  .املدرس والطالب والطريقة يف تعليم املستخذمة فيها 



أي تدريس تعليم الكتابة يف . لهاالغرض البيانات وحتلي: الفصل الثاين 
لرتقية نتيجة تعليم للطالب الفصل  ٢٠١٣تعليم اللغة العربيةو منهج الدراسي 

  .العاشر مبدرسة الثانوية احلكومية باغل 
  .اخلامتة فيه تتكون من اخلالصة : الباب الرابع 

  : واما قئدة والتفسري على قيمة    هي 
رمز النسبة املائوية  : انات، وهي كما يلي واستخدمت الباحثة رموز حتليل البي

  .ورمز املقارنة 
  رمز النسبة املائوية  - ١

استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل اإلجابة عن املسئلة االوىل والثاين يف 
  :اما رمز النسبة املائوية كما يلي . قضايا البحث 

P = f/n x1…..% 

 : البيان 
  p   = النسبة املائوية  

F    = االجابةتكرار  
N   =عدد املستجبني  

ذا الرمز وهي كما يلي    :  ١٧املا التفسري والتعيني 
  جيدا%                  ١٠٠- % ٧٦
  مقبوال%                 ٧٥ - %  ٥٦
   ناقصا      %         ٥٥ -%٤٠
 قبيحا    %              ٣٩-%١٠
  رمز املقارنة  - ٢

استخدمت الباحثة الطريقة االخصائية برمز املقارنة ملعرفة مقارنة الوصول 
اىل كفاءة الطالب بني الفرقة التجربية والفرقة الضبطية يف تدريس اللغة 
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إذا بعد التحليل يوجد الفرقة بني الوصول اىل للفرقة التجربية والفرقة . العريبة 
ردودة، مبعن وجود فعالية بني الضبطية فهذا يدل على أن الفريضة الصفرية  م

والوصول اىل كفاءة الطالب يف تدريس  ٢٠١٣إستخدام منهج الدراسي 
اللغة العالبية مبدرسة الثانوية احلكومية باغل أو بالعكس إذا بعد التحليل ال 
يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة الطالب للفرقة التجرية والفرقة الضبطية 

صفرية مقبولة، مبعن ليس هناك فعالية بني فهذ يل على أن الفرضية ال
، والوصول اىل كفاءة الطالي يف تدريس للغة ٢٠١٣استخدام منهج الراسي 

  العربية مبدرسة الثانوية احلكومية باغل 
  :القائدة والتفسري على قيمة قائدة    هي 

 
To = m1-m2 /sem1-sem2 

M1  = الفرق التجريبية(املتوسطة من متغري( 
M2  =الفرقة املراقبة (وسطة من متغري املت(  

Sm1 = الفرقة التجريبية (املتوسط فساد املتغري(  
Sm2 =  الفرقة املراقبة(املتوسطة فساد املتغري(  

  و تعليم اللغة العربية ٢٠١٣عدم التأثري بني استعمال منهج الدراسي = ها 
  و تعليم اللغة العربية ٢٠١٣وجود التأثسر فعالية منهج الدراسي = ه
  خطة البحث    -ي

ولكل باب مباحث . تكون هذا البحث اجلامعي من أربعة ابواب 
  :ورتبها كما يلي . خاصة مرتابطة من الباب األول اىل باب الربع 

مقدمة، وهي تتكون من خليفة البحث وقضاي البحث و : الباب األوىل 
أهدف البحث ومنفع البحث وتعريف بعض املصطالحات وفروض البحث 

  .ة البحث وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليل البيانات وخطة البحث وطريق
  : تقسيم هذا الباب ثالثة اقسام . دراسة نظرية : الباب الثاين 



ا يف تعليم اللغة  ٢٠١٣تعريف منهج الدلراسي : الفصل األول  وأهدافها وخطوا
  العربية

  تعريف نتيجة يف تعليم اللغة العربية: الفصل الثاين 
يف تعليم اللغة العربية  ٢٠١٣يبحث عن فعالية منهج ادراسي : صل الثالث الف

  .لرتقية نتيجة تعليم 
  :تقسيم هذا الباب قسمني . دراسة ميدانية : الباب الثالث 

ومنها يبحث . حملة عن املدرسة الثانوية احلكومية باغل : الفصل األول 
يسه وحال املدرسة وحال عن تاريح تأسيس املدرسة احلكومية باغل وأهداف تأس

  .املدرس والطالب والطريقة يف تعليم املستخذمة فيها 
أي تدريس تعليم الكتابة يف . الغرض البيانات وحتليلها: الفصل الثاين 

لرتقية نتيجة تعليم للطالب الفصل  ٢٠١٣تعليم اللغة العربيةو منهج الدراسي 
  .العاشر مبدرسة الثانوية احلكومية باغل 

  .اخلامتة فيه تتكون من اخلالصة : رابع الباب ال
  


