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الباب االول
مقدمة

خليفة البحث.أ
إسالم هو الدين الذى محل النيب اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم 

انا انزلنا : "قال اهللا تعاىل ىف كتابه الكرمي . بالقرأن الكرمي وفيه اللغة العربية
ألي طالب ان يتبحر ىف علوم الدينية بغري إتقان 1."قرأنا عربيا لعلكم تعقلون

. ، فاللغة العربية هي لغة املسلمني ىف أحناء العاملاللغة العربية
كان معظم سكان بلدنا اندوبيسيا مسلمني إذن تدريس اللغة العربية 

لذلك يكون تدريس اللغة العربية ىف املدارس .مهمة جدا ىف هذا البلد
واملعاهد واجلامعات اإلسالمية وله هدفان االول ليكون وسيلة تدريس 

نية والثاىن لتكوين علماء اللغة العربية او متخرجني الذين الديوتعمق العلوم 
2.يستطيعون ان يستخدموا اللغة العربية عملياعألة االتصال ألنواع احلاجة

لذلك فينبغى . عرفنا ان العلم والتكنو لوجياقد تطور ىف هذا الزمان
ىف على املعلمني ان يستفيدوانتائج التكنو لوجياىف عملية التعليم وباخلصوص 

تدريس اللغة العربية لتطورها وتقدمها، كاستعمال الطريقة اجلديدة اوالوسيلة 
كان بعض املعلمني ىف املدارس قداستخدم . التعليمية املناسبة ذ الزمان

2: القران الكرمي سورية يوسف 1
يترجم من 2

A. Akrom Malibary، et. al. Pedoman pengajaran bahasa Arab (Jakarta : Depag RI)، 60
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الوسائل التعليمية ىف عملية التعليم ألن املعلمني القدرة لتطور مبدعتهم ىف 
ىف تدريس والطالباتالطالباز جعل الوسائل التعليمية الىت تساعد ترقية اجن

.اللغة العربية
صعبون ان يتعلموا اللغة العربية تيوالطالباتالطالبعرفنا كثري 
ىف التعليم اللغة العربية فيستعمل والطالباتالطالبليفوق املشكالت 

التعلم املبىن على "املدرس الوسائل التعليم او الطريقة مبناسبة املادة كمثل 
belajar berbasis aneka sumber)" دمتعدد املوار (bebas)) هو سترا تيجية

الكتب (الدراسة واردفهمهم من املوالطالباتالطالبالتدريسية الىت يسيد 
ىف النظرة التربية القدمية املدرس كمنبغ ). وااالت والناس وغري ذلك

الطالبولكن ىف النظرو التربية العصرية ليس كذلك يتعلم . الدراسة
ىف هذا الزمان كثري األخبار ىف اي مكان من كثري املنبغ كما الطالباتو

ينتفع . وغري ذلكوالناس (internet)كمثل اجلرائد وااالت وانترنيد 
3.هذا األخبار ليسهلهم ىف البحث املنبغ الدراسةوالطالباتالطالب

ىفالتعلم املبىن على متعدد املوارد"هنا يأخذالباحثة عن املوضوع 
الطالبتكتب الباحثة هذ املوضوع لكي يتعلم "عملية التدريس اللغة العربية

من كثري املنبغ حوهلم حىت هم يشيدون افهما وتطورون معر فتهموالطالبات

يترجم من3
 : http://www.centralischool.co/`bestpractice/resource/index.html
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قضية البحث.ب
الطالب والطالبات حنو التعلم املبىن على متعدد (respon)كيف إجابة .1

ىف تدريس اللغة العربية (Belajar Berbasis Aneka Sumber)املوارد 
غيالغ تولغجن سيدوارجو؟" مفتاح اهلدى"باملدرسة اإلبتدائية 

التعلم املبىن على باستعمال والطالباتالتدريس الطالبكيف حتصيل .2
belajar berbasis)متعدد املوارد aneka sumber)ىف تدريس اللغة العربية

سيدوارجو؟جغنغيالغ تولن"مفتاح اهلدى"باملدرسة االبتدائية 
belajar)تعلم املبىن على متعدد املواردالما مشكالت باستعمال .3

berbasis aneka sumber)باملدرسة ىف عملية التدريس اللغة العربية
سيدوارجو ؟غيالغ تولنجغن"مفتاح اهلدى"االبتدائية 

أهداف البحث.ج
:لىاد الوصول اليها ىف هذ البحث كما يتراالهداف الىت 

الطالب والطالبات حنو التعلم املبىن على (respon)إجابة ملعرفة .1
ىف تدريس اللغة (Belajar Berbasis Aneka Sumber)متعدد املوارد 

.غيالغ تولغجن سيدوارجو" مفتاح اهلدى"العربية باملدرسة اإلبتدائية 
حنوالتعلم باستعمالوالطالباتحتصيل التدريس الطالبملعرفة .2

ىف تدريس (belajar berbasis aneka sumber)على متعدد املوارداملبىن 

http://www.centralischool.co/
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غيالغ تولنجغن" مفتاح اهلدى"اللغة العربية باملدرسة االبتدائية 
سيدوارجو 

التعلم املبىن على متعدد املواردملعرفة مشكالت باستعمال .3
(belajar berbasis aneka sumber) ىف عملية التدريس اللغة العربية

سيدوارجوغيالغ تولنجغن"مفتاح اهلدى"ة االبتدائية املدرس

منافع البحث.د
ألداء الوظيفة النهائية حلصول :للباحثة .1

بشعبة تعليم اللغة (S.Pd.I)على شهادة شرجانا 
.العربية

لترقية مبدعة :للمدارس واألساتيذ .2
(kreativitas) املعلمني جلعل الوسائل التعليمية

صوص ىف واخلية التعليم العامة،املساعدة اجناز عمل
.تدريس اللغة العربية

اوزيادة حلزانة العلوم رايوتط:للمجتمع .3
واملعارف خاصة ىف جمال اللغة العربية 

تعريف بعض املصطلحات.ه
:ستفصل الباحثة بعض املصطلحات ىف هذا البحث العلمي 



5

تطبيقا عمل –بطبق–مصدر فعل ثالثى مزيد طبق:تطبيق  
علم املبىن اء ات عملية واملراد هنا تطبيق التاو إجر

ي تتكون من اعداد على متعدد املوارد الذ
اللغة العربيةس يدرتوإجراءت ىف العملية والتقومي ىف 

باملدرسة  االبتدائية مفتاح اهلدى غيالغ تولنجغن 
سيدوارجو

يشيد ستراتيجية التدريسية الىت اال:تطبيق التعلم املبىن على متعدد املوارد
فهمهم من املنبغ الدراسة والطالباتالطالب

)الكتب واحملاالت والناس وغري ذلك(
. وطالباة وهو من يطلب العلم مجع من طالب:لباتاوالطالطالب 

تأخذ الباحثة الصف اخلامسة الم اليستعملون 
.انتهاء االمتحان

د هي الكلمة الىت يعربها العرب عن اغرضهم وق:اللغة العربية 
وصلت الينا من طريق النقل وحفظها لنا القران 
الكرمي واألحاديث الشريفة ومارواه الثقات منثور 

هنا تركز الباحثة يف وجوه 4.العرب ومنظومهم
د عقوا((content)اللغة العربية الىت تتكون من امللء 

80) املكتبة العصرية: بريوت (، جامع الدروس العربية، اجلز االولاشيخ مصطفى الغيالتى، 4
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مهارة الكالم ((skill)واخلربة ) ونطق وهجاء
)والكتابة واإلستعماع والقراءة

نتيجة تعلم الطالب والطالبات قبل وبعد باستعمال التعلم : حتصيل التدريس
املبىن على متعدد املوارد ىف تدريس اللغة العربية 

Preوتستعمل الباحثة ان تعرف هذه النتيجة با 

Test وPost Test .

طريقة البحث.و
ن للوصول احلقائق الىت حيتاجها الباحثة ىف هدا البحث العلمى، ينبغى ا

:مصادرا احلقائق الىت يأخذها الباحث بالطريقة التاليةيعني
نوع البحث)1

(kualitatif)وطريقة البحث الىت إستخد مها الباحثة هي الطريقة الكيفية 

يف املنهج التحليلي املستخدم التحصيل البيانات الوصفية من اقوال وكتب 
واهلدف واما صفة هذا البحث فهو حبث وصفى5.من نتائج املالحظات

. من هذه الصفة هو تصوير املظاهر والوثائق ومعرفة أسباب تلك املظاهر
6

: يترجم من 5
Lexy Moleong، Metodologi Penelitian Kualitatif، Bandung : Rosdakarya، 1992، hal. 3

: يترجم من 6
Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، Jakarta : Rineka Cipta، 1993، hal.

209
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جمتمع البحث)2
جمتمع البحث)أ

7.جمتمع البحث هو مجيع األفراد واالشخاص ىف البحث

ىف املدرسة والطالباتالطالبواتمع ىف هذ البحث يتكون من مجيع 
وعددهم سيدوارجوغيالغ تولنجغن"مفتاح اهلدى"االبتدائية 

.لباط142
عينة البحث)ب

عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذى يكون 
كن عليه ان يبحث ميواستعمل الباحثة هذه الطريقة ألا ال 8.نائيامنه

حمدودة القدرة والوقت فلذلك اخد ل جمتمع البحث بسببك
.(purposive sampling)دية الباحثة ىف هذا البحث العينة القص

ناتمنبغ البيا)3
مكان اوفاعل الذى وجدت منه البيانات يؤسس ومنبغ البيانات ه

اىل نوع البحث فمنبغ البيانات ىف هذا البحث يشتمل على جمتمع البحث 
كانوا ىف املدرسة االبتدائية ضة من اقواهلم ام من افعاهلم فهم الذين

.سيدوارجوالعلماء دورغ بنجار 
طريقة مجع البيانات)4

يترجم من7
Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian......، hal 108

103تفسري املراجع، 8
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البحث ولنيل ما حيتاج اليه الباحثة ىف هداالبيانات هي كل 
:ذا البحث وهيالبيانات استعمل الباحثة طرائق كثرية موافقة 

(Angket)طريقة اإلستبيانة )أ

هى جدول االسئلة ليجيبها عينة البحث رعاية الباحثة لنيل 
ث واإلستبيانة املستخدمة الصمية من 9البيانات املتعلقة بالبح

.حتصيل على املستجيبنيالىت جمموعات األجوبة
وتعطى الباحثة هذه اإلستبيانة إىل الطالب والطالبات الصف 

(Respon)وهذه الطريقة لنيل املعلومات عن إجابة . اخلامسة

Belajar)الطالب والطالبات حنو التعلم املبىن على متعدد املوارد 

Berbasis Aneka Sumber)اإلبتدائية ىف تدريس اللغة العربية باملدرسة
.غيالغ تولنجغن سيدوارجو" مفتاح اهلدى"
)tes(طريقة اإلختبار )ب

هي األسئلة والتدريبات الىت تستخدمها الباحثة ملعرفة قدرة املهارة 
Pre Testاستخدمت الباحثة 10.والذكاء لألفرا دا واتمع & Post

,Nasution,Metodologi Research: يترجم من 9 (Jakarta : Bumi Aksara. 1996). Hal 128
: يترجم من 10

Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian……. 206
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Test على الطالب والطالبات باستعمال التعلم املبىنملعرفة  نتيجة
مفتاح " درسى اللغة العربية باملدرسة االبتدائيةتمتعدد املوارد ىف 

. غيالغ تولنجغن سيدوارجو" اهلدى

(observasi)طريقة املالحظة )ج

هى املالحظة املنهجية املقصودة الىت توجه االنتباه اىل الظواهر 
الباحثة هذه تواستخدم11،والوقائع مباشرة كانت ام غري مباشرة

" مفتاح اهلدى"ة مباشرة اي حضور ىف املدرسة االبتدائية الطريق
. ملالحظة املنوال التدريس اللغة العربية سيدوارجوغيالغ تولنجغن

هذه الطريقة ملعرفة املعلومات عن مشكالت الطالب والطالبات و
.باستعمال التعلم املبىن على متعدد املوارد ىف تدريس اللغة العربية

(wawancara)طريقة املقابلة )د

ساتيذ بوسيلة احملاورة شفويا وحريامع أالباحثةواستخدمت
غيالغ تولنجغن"مفتاح اهلدى"اللغة العربية ىف املدرسة اإلبتدائية 

للحصول على األخبار عن الطرائق والوسائل التعليمية ىف سيدوارجو 
وهذه الطريقة ملعرفة املعلومات عن مشكالت ، العربيةتدريس اللغة

يترجم من11
Sutrisno Hadi، Metodologi Research، Jilid II، (Yogyakarta : Andi Offset، 1991)، 136
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والطالبات باستعمال التعلم املبىن على متعدد املوارد ىف الطالب 
.تدريس اللغة العربية

(dokumentasi)طريقة الوثائق )ه

هي طريفة مجع البيانات من املكتبة والوسائل واالت 
12.اىل ذلكواجلرائد والوثيقة والنظام واملذكرات اليوميات وما

املعلومات عن تاريخ الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات وتستخدمت
اجلغريف وقائمة املنظمني وبصرية وارسالية وموقوعهاتأسيس املدرسة

وأهدافها واحوال الوسائل واالدوات فيها واحوال املدرسني واحوال 
ىف الفصل "مفتاح اهلدى"ئية االبتدالطالب والطالبات املدرسة ا

.اخلامسة
طريقة حتليل البيانات)5

. سئلة املستخدمة ىف البحثهي إحدى طرائق لإلجية عن أ
وإستعملت الباحثة حتليل البيانات الكيفية يطريقتني ومها، طريقة املالحظة 
وطريقة املقابلة اإلجابة املسئلة والثاين عن حتصيل التدريس الطالب 
والطالبات بتطبيق التعلم املبىن على متعدد املوارد ىف درس اللغة العربية 

: هلدى غيالغ تو لنجغن سيدو ارجو فكمايلى باملدرسة االبتدائية مفتاح ا
احلساب النسبة املأوية من االجوية الصحيحة ا لىت حصل إليها .1

: وهي ستبيانةكل طالب وطالبة من اإل

135نفس املراجع، 12
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P =
)(

)(

Nالمستجبینعدد
Fأألجوبةتكریر x % 100

اما التفسري والتعيني ىف حتليل البيانات اوعة وحتقيق 
املقدار الذى قدمته سوها رسيمى اإلقتراض العلمى فتتعمل الباحثة 

13.اريكوفيما يلى

جيد76%-% 100
مقوال56%-75%
ناقصا40%-% 55
قبيحا0%-% 39

الطريقة القياسية.2
وفيها تقدم ،) الشرح النحوي(وهي متيل إىل استراتيجية 

مث تترك هلم فرصة ،القاعدة أو التركيب اللغوي اجلديد للطالب
عدة اجلديدة والتدريب عليها يف أمثلة مث كافية ملمارسة القا

وتعترب هذه الطريقة ذات فعالية كبرية يف عرض . تعميمها 
املوضوعات الشاذة والصعبة من القواعد أي تلك اليت يصعب 

ة التحليل واملقارناكتشافها عن طريقوالطالباتعلى الطالب
معلم ناجح توفريباستخداموتستطيع هذه الطريقة . واالستنتاج

الذين والطالباتكما أن هناك بعض الطالب،طالبوقت ال

املرجع السابق13
Suharsimi Arikunto، Prosedur ....... 246
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مث خماولة ترمجتها إجرائيا ،مييلون إىل معرفة القاعدة أوال
.واالستفادة منها يف إعطاء مجل جديدة

ويعاب على هذه الطريقة أا جافة وتعتمد على الصياغات الفنية 
بأن والطالباتكما أا قد تشتعر الطالب. للمصطلحات

فكثريا ما تأيت األمثلة املقدمة ،ملوقف التدريس رتيب ومصطنعا
يشعرون بنوع من والطالباتمصطنعة مما جيعل الطالب

اإلحباط والصعوبة يف حماولتهم تطبيق القاعدة وتعميمها يف مجل 
وهذه الطريقة أيضا جتعل تعلم اللغة األجنبية نوعا من . جديدة

هذا باإلضافة ،سيلة لالتصالالتدريب العقلي بدال من أن جتعله و
اللغة األم للطالب يف شرح إىل أا قد جترب املعلم على استخدم

ومع هذا يبقى استخدام هذه . لغة وسيطةالقاعدة أو استخدام
ذا فعالية عالية يف عرض القواعد إذا ما قدمت التواكيب الطريقة 

اجلديدة أو القاعدة من خالل سياق لغوي اتصايل ذي داللة 
14.معىن وليس من خالل عرضها يف أمثلة منفصلةو

:الطريقة االستقرائية.3
وفيها يقدم املعلم ،وهي متيل إىل املدخل املوقفي أو السياقي 
وبعد قراءة األمثلة . للطالب جمموعة من األمثلة تتضمن القاعدة

إىل استنتاج التعميم والطالباتوالتدريب عليها يوجه الطالب

331332. م مكة املكرمة 1985–م 1405حممود كامل الناقة تعلم اللغة الفربية للناطقني بلغات أخرى14
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وهذه الطريقة . ل األمثلة ومن مث القاعدةالذي الحظوه من خال
.تصلح وبشكل فعال مع القواعد البسيطة غري الصعبة أو الشاذة

ومن مميزات هذه الطريقة أن الطالب يشترك يف استخدام 
ءة وكتابة القاعدة وصياغتها وأنه ميارس اللغة فعال من خالل قرا

لديه ولذالك سصبح التعميم مفهوما اجلمل املتضمة للقاعدة،
.وذا داللة

أما ما يؤخذ عليها فهو أا تستغرق وقتا طويال أكثر من الطريقة 
يفضلون والطالباتالقياسية باإلضافة إىل أن بعض الطالب

15.معرفة القاعدة اللغوية أوال قبل ممارسة األمثلة الدالة عليها

خطة البحث.ز
متعدد التعلم املبىن على"الباحثة البحث حتث املوضوع تولقد وضع

مفتاح اهلدى غيالغ ىف عملية التدريس اللغة العربية اإلبتدائية " املوارد
بالترتيب لتيسري والتخصيص على التارئ وحاول سيدوارجوتولنجغن

:الباحثة خطه البحث كمايلى
البحث وقضاية البحثخليفيةالباب االول على مقدمة فيها توى حي

املصطلحات وطريقة البحث واهداف البحث ومنافع البحث وتعريف بعض
. وخطة البحث
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ل وفصثالثة الباب الثاىن على دراسة النظرية تشتمل على حيتوي
تعلم املبىن عن النظرة تعلم املبىن على متعدد املوارد وتعريف الفصل االول

الفصل الثاىن.وخلفية نشأة تعلم املبىن على متعدد املواردعلى متعدد املوارد
ة العربية وطريقة التدريس اللغة العربية ووسائل التدريس اللغالتدريس عن

والفصل الثالث عن تطبيق تعلم . اللغة العربية  وتقومي التدريس اللغة العربية
املبىن على متعدد املوارد ىف تدريس اللغة العربية واعداد التعلم املبىن على 

لى متعدد املوارد ىف متعدد املوارد وإجراءات ىف العملية وتقومي التعلم املبىن ع
.تدريس اللغة العربية

الفصل : دراسة ميدانية وينقسم اىل فصلنيعلى الباب الثالثحيتوى 
غيالغ تولنجغن"مفتاح اهلدى"حملة عن املدرسة االبتدائية عناالول

وتاريخ تأسيسها وبصرية وارسالية وأهداف املدرسة وموقعها سيدوارجو
وال وسائل واألدوات وأحوال املدرسني اجلغريف وقائمة املنظمني واح

عرض البيانات وحتليلها يشتمل على : الفصل الثاىنوالطالب والطالبات و 
وحتصل التعلم املبىن على متعدد املواردإجابة الطالب والطالبات حنو 

التدريس الطالب والطالبات باستعمال التعلم املبىن على متعدد املوارد 
ات باستعمال التعلم املبىن على متعدد املواردومشكالت الطالب والطالب

اخلالصة واالقتراحاتواإلختتام عن ع حيتوى الباب الراب


