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 الباب االول
 المقّدمة

 خلفية البحث -أ 
وبعبارة  1اللغة هى الفاظ يعّبربها القوم عن مقاصدهم

الذي العالقة بين المعنى "االتفاق الجماعي"أخرى وهي 
)arbitrer(والصوت 

اما اللغة العربية فهى الكلمة التى يعبربها  2
وهى أفضل اللغات بالنسبة  الى  3.العرب عن أغراضهم
ألن القرآن الكريم الذى يجعله المسلمون . األخرى من اللغات

 .مصادر الشريعة الدينية مكتوب بالعربية
. تمع االندونسين يتدينون االسالمجومعظّم الم

ومصادرهم االساسية وهى القرآن والحديث مكتوبان 
بل مسئلة وال يشتمل القرآن مسئلة عقيدة فحسب . بالعربية

ولذا للوصول الى  4.شريعة وهى قد ثبتها اهللا القرآن رسالة
احتاج المسلمون الى تعليم , فهم القرآن والحديث فهما جيدا

اللغة العربية وبخاصة المسلمون الناطقين وبغير الناطقين 
 .بها

واليمكن لنا أن نفهم القرآن والحديث بدون تعليم هذه  
عظيم أن اللغة العربية بالنسبة ى الوقد ذآر العالم اللغو. اللغة

ى عدد المتكلمين  بها وبالنسبة الى مدى  تأثيرها تعتبر لا
أعظم اللغات السامية اليوم وينبغى أن تعتبر آواحد من 

 5.اللغات المهمة فى العالم
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اللغة العربية مهمة فى الحياة للناطقين بها وغير 
ية مهمة ألن آما قال نايف محمود أن اللغة العرب. الناطقين

اللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة والشريعة ووسيلة 
االتصال والتفاهم بين الناس وأداة التعليم والتعّلم والخزانة 
التى تحفظ لألمة عقائدها الدينية وتراثها الثقافى وأخيرا اداة 

  6.التفكير
واللغة العربية لها دور هام وفي حياة اليومية والعملية 

آياء المسلمين وهي احدى الوسائل المثلي لتوسيع عند أذ
وفي عهد . العلوم وتعميق علومهم ومعارفهم العلمية والعملية

عباس آانت اللغة العربية لها أثر آبير في نهضة العلوم 
وبعد . ونشرها الى جميع المسلمين حتى ينالوا العصر الذهبي
النها  .هذا العصر أصبحت لغة جميع أنحاء العالم والمسلمين

بجانب لغة الدين لغة األساسية والدبلوماسية واالقتصادية 
 .وغيرها

خرة آانت اللغة العربية تتعرض أوفي القرون المت
لظواهر النمو واإلنخفاض طبقا لمسيرة التعليم في 

وآانت الظواهر النمو واالنخفاض طبقا لمسيرة .المدارس
لمناهج وهذه الظواهر يسبب استخدام ا.التعليم في المدارس

الدراسية والمواد الدراسية المطبقة في إجراء عملية التعليم 
إعتمادا على هذه الظواهر . غير مناسب بأحوال دارس اللغة

الواقعية يكون تعلم اللغة العربية في المدارس اإلسالمية يقابل 
مشكالت التدريس الواقعية إما من ناحية أساليب التدريس 

تعليم والوسائل التعليم  اللغوي وطرق التدريس وخطط ال
 . المستخدمة وآفاءة المعلم ودارس اللغة بنفسه
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وهذا يجعل الناس في عصرنا الحاضر يتسابقون الى 
وآما . دراستها والسيما باندونسيا التي معظم سكانها مسلمين

عرفنا قد بدأت نشأة اندونسييا في آل من جميع نواحى 
لتوسيع العلوم وآذا وهذه النشأة تحتاج الى الجهد , الحياة

. المعارف الرتفاع آفأتنا لتوجيه الى مشكالت الحياة اليومية
وذلك العلوم فطبعا تدرك في الكتب المتنوعة ومنها تكتب 

 .بااللغة العربية
واألصل ان التربية أهم الحاجات اإلنسانية ألن فيها  

في حبل الناس والمجتمع  تتأثر. دورها دور مهم في الحياة
 .الجوانب

: وآان األوالد، هم جوهري والديهم ، من حيث الهمة 
وُيرجى منهم رجاء حسنا . هم الذين يواصلون همة والديهم

 .ليكون شحصا عاليا فى الهمة وأعلى من امه وابيه
من هنا اعطى الوالد لولده خير لمستقبل ولده، مثال 
اختار الوالد المدرسة المعينة المشهور والمعتبر لمستقبل 

بل من ذلك طلب الوالد النبأ المالئق عن آيفية . اتهولحس حي
رعاية الولد رعايًة صحيحًة وأهميها عن آيفية دفع الوالد 

 .لولد لينشأ الولد نشأًة جيدًا حسنًا فى نمو الحياة
من الوالدين اليعرفون مهارات ولدهم بمعني  اآثير

. هذا يسبب أعمار ولدههم لم يزل شبابا وال شيخا. الحقيقي
 . ال ُيعَرف مهارات ولدهم عرفا واضحًا حتى

من هنا البد من الوالدين أن يعرفون مهارات والدهم 
 ؟ 7بتقدم السؤال عن اراده وهمته في الحياة المستقبلية

                                                 
 : يترجم من 7
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في عملية التربية نشأ الطالب نشأة آاملة شامال إذا تقام 
وال تقام عملية التربية . عملية التربية قياما ابتداعا وحسنا 

الن آره المعلم لطالبه سببا على . قياما آرها أو قياما نظاما 
 . فشل عملية التعليم وال يحب الطالب المادة التي تقام فيها

سبق، نهتم نقطًة واحدًة  من البيانات التي شرحنا فيما
يعني ظهور اإلرادة الكبيرة للطالب التباع عملية التعليم 

والنجاح في عملية التعليم يتأثر في الجوانب   .ارادة شديدة
في  األخرى مثال ذلك التأثر بين المجموعات التي تجمع

موعات هنا يعني البيئة و الوسيلة جوالمراد بالم. عملية التعليم
 .مصدر التعليم وغيرهاوالطريقة وال

أشار هذا البحث، في عملية التعليم التي تقام في مدرسة 
والهدف من عملية التعليم هو اعطاء بعض العلوم من . ما

األستاذ إلى طالبه وآيفية شرح األستاذ بعض العلوم 
والطالب هنا يقبلون الشروح . واعطائها وخبرتها إلى طالبه

 . الواضحة من األستاذ
الباحث هنا بأن عملية التدريس في مدرسة ما ُتعيَّن أآد 

آثير من الطالبين هم يسمعون . بالمنهج التعليمي و طريقته 
والهدف من عملية التعليم هو اعطاء . ويقبلون ويالحظون ما

بعض العلوم من األستاذ إلى طالبه وآيفية شرح األستاذ 
هنا والطالب . بعض العلوم واعطائها وخبرتها إلى طالبه

 8يقبلون الشروح الواضحة من األستاذ
المشكلة عن  تدريس  تكون يريد الباحث أن يفهم آيف 
للمتخرجين من مدرسة المتوسطة وخطوات المدرس  القراءة

 .ليواجه  هذه المشكلة
                                                 

  Bulletin Mayara / Th.11/Oktober 2003,3يترجم من   8



 
 

5 
 

 قضية البحث . ب
بناء على خلفية البحث السابق، فاالسئلة التي يمكن عرضها 

 :آما يلي
 ة للمتخرجينالعربي تدريس اللغةفى مشكالت آيف  .1

من المدرسة المتوسطة بالمدرسة الثانوية االسالمية 
 الفاتح سورابايا؟

الموجودة  المشكلةحل آيف خطوات المدرس ل .2
 بالمدرسة الثانوية االسالمية الفاتح سورابايا؟

 أهداف البحث  -ج
هداف البحث الذي يريد الباحث الحصول عليه هو ا

:الوصف على  
تدريس اللغة العربية للمتخرجين من  فى مشكالتلمعرفة  -1

 .المدرسة  المتوسطة
حل المشكلة الموجودة خطوات المدرس ل لمعرفة -2

 .تح سوراباياالمدرسة الثانوية الفابا
 منافع البحث. د

بعد انتهاء آتابة هذا البحث الجامعي يرجوا لباحثة ان يكون 
 :زيادة المعلومات ومنفعة

 اللغة العربية للتالميذآأساس تدريس فى تعلم : للمكتبة  - أ
 :لإلجتماعي - ب

آالمراجع فىتعلم اللغة العربية  : لألساتيذة  .1
 .خصوصها فى ترقية فهم المقروء الطلبة

حث الطلبة على ترقية فهم المقروء فى  :  للطلبة  .2
تعلم اللغة العربية وحملهم على بذل 
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المجهود الالزمم لتلفى آل ما يلقي عليهم 
 .وفهمه فهما جيدا

للمتخرجين تعرف به تدريس اللغة العربية  :   للباحثة .3
 من مدرسة متوسطة 

 تحدید البحث .  ه
لكي ال يوجد األخطاء فى التفسير والفهم، فمن المفروض أن 

والمشكالت األساسية . يّقدم تحديد البحث فى هذا البحث الجامعي
المشكالت التى تتتعلق من عامل التى آرادها الباحثة بحثها هي 

الثانوية الفاتح مدرسة االاللغة العربية بالخارجى فى تدرييس 
لذل الية تطور تدريس اللغة العربية لتعرف آبيرا من فع. سورابايا

 . لضبطىالباحثة تفرق فصل ا
 
 بيان الموضوع . و 

الجامعي في الموضوع تسهيال لفهم آل ما في هذه البحث  
 : الباحث آما يلي  السابق شرحها

وبعبارة أخرى جمع من مشكل وهو األمر الصعب  : مشكالت 
 9.هو ما ال ينال المراد منه اال بتأمل بعد الطلب: 

 .يهالغرض الذى يرمى ال :  حّلها
من درس حّصة مما يدّرس او مقدار من العلم  : دریست

  10.يدرس فى حّصة اواآثر
. ُيعبِّرها العرب عن اغراضهمهي الكلمات التي  : اللغة العربية

وقد وصلت الينا من طريق النقل وحفظها لنا 

                                                 
 70: ص , محمد علي الجرجاني: المرجع السابق   9
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القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، وما رواه 
 11.الثقات من منثور العرب

جعله , دّربه وعّلمه:  االدب فىمن خّرج  الولد  : ىللمتخرج
 12.ضروبا والوانا يخالف بعضها بعضا

الطالب عن المدرسة المدرسة بعد  :  مدرسة متوسطة
 .  االبتدائّية

 ثخطة البح. ز
 :رتب الباحث هذه الرسالة على الخطة االتّية

مقدمة تتكون من خلفية البحث والقضايا فى  : الباب األولى
البحث واألهداف فى البحث ومنفعة البحث وتوضيح 

 .الموضوع وتحديده وخطة البحث
 اللغةعلى تعريف وهى تحتوى دراسة نظرية  : الباب الثانى

المشكالت  مادته والفصل الثانى أهدافه و العربية و
المشكلة  يبحث عن تعريفتدريس اللغة العربية 

حل المشكلة  هو والفصل الثالث تدريس اللغة العربية
 للمتخرجين مدرسة المتوسطةفى تدريس اللغة العربية 

طريقة , يبحث عن طريقة المقابلة, طريقة البحث : الباب الثالث
 و طريقة تحليل البيانات, المالحظة

دراسة ميدانّية وفي هذا الباب يتكون من  : والباب الرابع
فهي خلفية  الفاتح سورابايالمحة عن المدرسة الثانوية 

الموقع الجعفرافية، بصيرة وإرسالية وأحوال المعلمين، 
 الفاتح سوراباياأحوال التالميذ في المدرسة الثانوية 

 تدريس لمشكلةلدراسي المستخدم في تعليم اومنهج ا
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الفاتح  في المدرسة الثانويةللمتخرجى اللغة العربية 
 .هذه المشكلة خطوات المدرس ليواجهوال, سورابايا

بحثي العام و عرض المواد وقدم الباحث التصوير ال
 .وتحليله

 
و حّلها ببيان  التدريسعن مشكالت  البحوث : والباب الخامس

 .الواضح
، أعطى فيه الباحث اإلستنباطات اإلختتام:سادسوالباب ال

 .فتراحات المتعلقة بكتابة البحثواإل


