
 

 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث . أ
 اللغة ألةًُ ألّن اِسالنَّ ِةاَيَحِل ًةَعاِفوَن مًةِهُم اللغُة آانت

ا ليست ألة هعرفنا أّن. بعضصال بين الناس بعضهم ِلاإلّت
تطویر العلوم والثقافة وغيرها، لوسيلة  صال فقط، وإنما هياإلت
من ن یعرفوا أ لناسفي حياتنا، إذا أراد ا مهمة اللغة لها دور أّن

 لكوا المهاراتهم أن یملالعلوم والثقافة والحضارة فالبد خطور 
يفتهم وظ ا بسهولة عنلناس أن  یفهمویمكن على ا ال للغویة، إذا

عيشة الئقة  عاش الناس باللغة، ألّن بها وأننشطتهم اليومية إّال
 .وهادئة

را یم تطوتطورت في جميع العالالحضارة قافة وآانت الث
ألن اللغة في العالم،  تصال بين البلدانتي تدفع اإلرعة وهي الس

 .جتمع في العالمألة اإلتصال بين الم
ندونسية فقط، اإل وعرفنا أن العلوم ليست بلغتنا یعنى اللغة

خرى منها اللغة العربية و اللغة اإلنجليزیة األلغة بالبل 
الم الع وبذلك وجب علينا أن نتعلم اللغات في هذا. وغيرهما

 .تحتمل فيها وهكذا في تعلم اللغة ألّن العلوم
وأما تعلم اللغة العربية فهو وجود المهارات المتنوعات  

منها مهارة الكالم ومهارة اإلستماع ومهارة القراءة ومهارة 
ذآر وجب على  الكتابة وآذالك مهارة الترجمة وغيرها، ومما

طيع ستی بها ألن ذآائهملمدرس معرفة مهارة الطالب و ا
 .إجراء تعليمه المدرس حل صعبته في

 ذآاءو أمعرفة مهارة لوآان المدرس الیفعل منفردا  
 وأ، بل یستسلم إلى القنصلور الذي یملك خلفية التربية الطالب
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أهل علم والمدرسة التي آان فيها . أهلية في تلك الحالةالذي یملك 
ب، ليكون علي أن یختبر ذآاء الطال به المدرسة  ستعينتف النفس

عرف و .ئهمعلى ذآا احاصله مضبوطة وآان نشاط التعليم مناسب
الذآاء موقف المعي الذي  أنَّ )Munzert A. W.   )1994منزرت و

. یحتوى على سرعة اإلجابة والتصفية وإستطاعة حل المسائلة
الذآاء هو قدرة عامة من  أّن )David Weschler(ورمز دفيد وسكلير 
 .1كر المنطقي، وتبادلهم إلى البيئة مؤثرًةاألفراد للعمل، والف

الذآاء شرط من شروط نجاح الطالب في  وأّن 
ذآائهم الیرتجى  حفضسة، وبذلك آان الطالب الذین ینالمدر

تعليم نجاز الإلضمان له ألّن العوامل المؤثرة  إنجازهم، لكن ال 
 وأما الذآاء. وارتقاعه آثيرة منها العوامل الخارجية أو الداخلية

ومماسبق یرید الباحث  .ة العوامل المؤثرة الداخليةفهو من جمل
اللدراسة الوصفية " ضوع أن یبحث في هذا البحث تحت المو

ذآاء التالميذ عن الكفاءة األساسية في تعلم اللغة العربية بتعدد 
 ."سورابایا  – لانجنم" إتقوا  " في المدرسة  الثناویة 

 
 
 

 
  قضایا البحث . ب

ى  ائل        إذا نظرنا إل را من المس دنا آثي ذا الموضوع فوج ه
ي ال یخ ه، وآ ق ب ي تتعل وع الت ن الموض ث م ذا البح رج ه

و یجتنب هذا البحث عن األخطاء فقدم الباحث قضایا    المكتوب
 :البحث آما یلي

                                                 
 ,Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung Alfabet 2005. hal 82  Belajar : سيف اهللا ثغالى یترجيم من   1
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ذآاء الكفاءة األساسية في تعلم اللغة العربية بتعدد آيف  .1
 سورابایا – لانجنم" إتقوا  " التالميذ في المدرسة  الثناویة 

 ؟
" إتقوا  " ذآاء التالميذ في المدرسة  الثناویة آيف أنواع  .2

 ؟  سورابایا   –  لانجنم
م اللغة العربية رس بتعدد ذآاء التالميذ في تعلسعي المد ما .3

 سورابایا ؟ – لانجنم" إتقوا  " لمدرسة  الثناویة في ا
 

 أهداف البحث . ج
هذا  تى یراد الوصول إليها فيأما أهداف البحث ال

 :البحث فهو آما یلي 
ذآاء ة األساسية في تعلم اللغة العربية بتعدد لمعرفة الكفاء .1

 سورابایا –ل نجانم" إتقوا  " التالميذ في المدرسة  الثناویة 
 ؟

" إتقوا  " ذآاء التالميذ في المدرسة  الثناویة لمعرفة أنواع  .2
 ؟ سورابایا –ل نجانم

م اللغة العربية تعل عدد الذآاء فيلمعرفة سعي المدرس بت .3
 ؟ سورابایا –ل نجانم "إتقوا  " للمدرسة  الثناویة 

 تصميم البحث . د
لوصفي آان البحث في هذا البحث العلمي هو البحث ا

 لذى استخدمه الباحث لتخصيلالكيفي، فكان منهج البحث ا
تكون من أقوال وآتب من  الحقائق و البيانات الوصفية الكيفية

الباحث عن الواقعات  یستخدم وصفيالوفي البحث . ةظالمالح
 .الظاهرة المتعلقة بهذا البحث 

 منافع البحثهـ 
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 :أما المنافع في هذا البحث فهي آما یلي 
 :منفعة البحث للعامة   .1

لتكثير حزانة العلوم والمعارف وعلى وجه الخصوص في 
 تعليم اللغة العربية  

 :منفعة البحث العلمي عن تعليم اللغة العربية   .2
تعليم  البحث یمكن أن یكون أساسا إلرتقاع تمام هذابعد  -

 اللغة العربية بتعدد ذآاء التالميذ 
قدیمة التي  ةقییمكن هذا البحث أن یكون مصلحا لطر -

 اللغة العربية  المدرس في إجراء تعليم یستخدمها
 منفعة البحث العلمي للباحث .3

یرید الباحث هذا البحث خبرة عن أهمية معرفة ذآاء  -
 ذ في إجراء التعليمالتالمي

 زیادة العلوم للباحث -
من شعبة  ) S.Pd.I(الشهادة  تناول شروِطإلستيفاء بعض  -

جامعة اإلسالمية لاللغة العربية في آلية التربية ل
 سورابایا  -الحكومية سونن أمبيل 

 
 حاتلطتعریف بعض المص . و

حات في موضوع هذا لطسيفصل الباحث بعض المص
الفهم وتحدیدا لما ورد  طاء وسؤإبتعادا عن وقوع الخالبحث 

 :في هذا البحث فهو آما یلى 
درسا ودراسة أي أقبل  –یدرس  –هو من درس : الدراسة         

 عليه یحفطه 
 في أحد الدروس للتالميذ وهكذا ة ظاهرةآفاء:  ة األساسيةالكفاء

 في تعلم نتيجة التالميذ ة شرط علىآانت الكفاء
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 أنواع الذآاء لمن یملك من ثمانيةود وجهو : تعدد الذآاء     
   هوواد غوردیر ل آما قالاشكأ

ما تعّل –م عّلتی –م عّلتآان التعليم مصدر من :  م           تعّلال
 بمعنى جعله یعلمه

والقصد باللغة . في العالم من اللغات  اللغة حدأ:  اللغة العربية     
من  المادة العربية في هذه الرسالة هي إحدى

برنامج  تصميمفيها  آان د الدراسية التيالموا
 التربية التى تعلمها الطالب في المدرسة

 طریقة البحث  . ز
إلى الحقائق التي یحتاجها الباحث في هذا البحث  لوصوٍل

التي یأخذها  الحقائِق ن مصادَرالعلمي، فينبغى للباحث أن یعّي
 :البحث آمایلي ا التي سلكها الباحث في هذالباحث بالطرائق 

 نوع البحث .1
هو  يِِّمْللِعْاَ البحِث نوَع ُثالباِح ُنيَِّّبفي هذا البحث ُی

ها َمَدْخَتْسالبحث التى ِإفي هذا طریقة أما الو يُِّفْصَوْلَا البحُث
 أن ُتنَاَل ُثاِحبها الَب وَیْرُجْو ُةَظَحَالهي طریقة الُمف الباحُث
 .آتبوهي أقوال و ُةيَِّفْصَوْلَا اُتاَنَيالَبو الحقائُق

 نوع البيانات .2
ى ِق اُتاَنَيالَب ُمِسَقْنَت  Data(ة يَُِّفْيَكْلَا ُقاِئَقالَح: اَمُه ِنْيَمْسإل

Kwalitatif (ُةيَِّمالَك ُقاِئوالحَق  )Data Kwantitatif( . 
اتُ  ت البيان ي ُت آان ثِ   ُمَدْخَتْسالت ذا البح ي ه اُتا ف  لبيان

اتَُهي  ُةيَّيِفالَك ّنو ٌةيَِّمْقَر ُرْيَغ بيان اِئح هاُلْكَش لك أو  ٌةیَِّرْكِف ٌقق
ائقُ مَّوَأ 2.ٌةيَِّفصْ َو اٌتفَ ْیِرْعَت ةُ  ا الحق ذا البحثِ   الكيفي ي ه فهي  ف

ِث وِعُضْوعن َم ٌةعاَم صورٌة ة  البح ة  الثناوی ي المدرس  " ف
                                                 

 :Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan (Jakarta:     یترجم من  2
Raja Grafindo Persada, 1999), 30 
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ائقُ   "سورابایا  –ل نجانم" إتقوا  ذِ  ِدَدعن عَ   فهي الحق ، التالمي
ة     ُةيَّاسِ َساَأل ِةالكفاء إنجاِز و ِمعلُّالَت َقْبَل ِزْيِهْجَتال و يم اللغ في تعل

 .ذَّآاِء التَّالميِذ َاْلُمَتَعدَِّدُةال ِةَفمعِرِل  ُةالمدرَس ِيْعالعربية وعن َس
 اِتاَنَيالَب ُرصاِدَم .3

اُتّمَأ ى َی ا البيان ي    ُثالباِح اُلنََالت ث فه ذا البح ي ه  ف
 :اِنَرَدْصَم

 ُةيَِّبَتْكالَم البياناُت )أ 
ا الباحث من المَ     هي ي یناله  الموجودةِ  ِعاجِ َرالبيانات الت

 هاغيِرد و اِئَرأومن الَج االِتَجنت أو من الَمآا ِبُتمن الُك
 .بهذا البحِث لِةِصتَّالُم من البياناِت

 ُةيَِّناَدْيالبيانات الِم )ب 
اُت ي البيان داِن ه ن المي ث م ا الباح ي یناله ن  الت أو م

وِع ِث موض تو، البح ذه آان ات ِمال ه  ِقاِئَثن الَوبيان
 :وهم َمْن َیتَِّصُل بالموضوع  و وجودِةمال
 رئيس المدرسة -
 مدرس اللغة العربية -
 البياناِت جمِع طریقُة . ج

ي  المعلوماتِ  جمعُ آان  ةِ    ًامّ ِهُم ًأش  في إجراء عملي
ِث تطيَعِل يِّّالعلِم البح ُث يس اِریحِص ْنَأ الباح  َفله المع
ِة به  راِهَظوالَم ِثالُمَتعلَِّق ا  .ايًِّمْلصحيحا وِع ذا البح وأمَّ

ُة ات الصحيحة  طریق ات أو البيان ع المعلوم ذا  جم ي ه ف
 :فيستعمل الباحث الطرائق االتية البحث

 
 
 )Metode Wawancara(ة ابَلَقُمطریقة ال )1
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د األ  ي أح ات   ه ع البيان تخدمة لجم اليب المس  س
ق الس ب رةوأطری ثُ   3.ل مباش تخدم الباح َة یس  طریق

ة   عن سيرة المدرسة    اِتانَ َيالَب ِليْ َنِل المقابلِة  " الثناوی
وا  ورابایا  –ل نجانم" إتق ة "س ا ولمعرف أو تاریخه
اتيِذاأل أراِء اء  س ن الكف ي تعّل  ع ية ف ة ة األساس م اللغ

ة      العربية بتعدد  ذ في المدرسة  الثناوی اء التالمي  " ذآ
ذ  و "سورابایا  –ل نجانم" إتقوا  يقوم   ا البحث في ه س
ة هي   ذهه الباحُث ةُ  الطریق  ِةسَ َرْدالَم ِرْیِدمع مُ   المقابل
 .بهذه المسألِة َنْيِفين العاِرِمالمعلِّ وبعِض

 )Metode Observasi( ِةَظالَحطریقة الُم )2
د األَ  ي أح ي تُ وه اليب الت اتُ  ُعَمْجس ا البيان  به

ياءِ األ مالحظِة طریِقب  الباحثُ  ستعملُ وَی 4.مباشرةً  ش
ةَ  اتِ  علوماتِ الم ِعمْ َجِل هذه الطریق  ِةَداَهشَ الُمِب أو البيان

ِذالتَّ يَِّدَل ِمْيِظْنالَت اِءَرْقِتأو اْس ِة المي َوَأ ولمعرف  اِلح
 .التالميِذ

 )Metode Dokumentasi( ِقاِئَثطریقة الَو )3
 شياِءعن األ البياناِت طریقة الوثائق هي طلُب

دفتر  ن عن المذآرات وكوأو عن المتغيرات التي ت
و  التاریخو الِتَجَموال ِداِئَروالَج ِبوالكُت النتيجة
 ) Agenda(  ماِلْعاَأل وِلُدو ُج ماعاِتِتْجاِإل آلماِت
 ِةَفِرْعَملِ هذه الطریقَة ُثالباِح ُلَمْعَتْسوَی 5.هاوغيِر
و آل ما  البحِث عن موضوِع امِةالَع ِةیَِّرْكالِف ِةَرْوالصُّ
 هذا البحَث ُدضَِّعُی

                                                 
 Sutrisno Hadi, Metodologi Riserch II.(Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 193    :         یبرجممن   3
 136ص . نفس المراجع 4

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  231:                              ترجم من  5
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 طریقة تحليل البيانات . ذ

 (  البحِث طریقَة م الباحُثيستخِدفتخليل البيانات  وأما
Conten Analisi( الصحيحِة ِةَجْيِتالَن ِذْخَأاُد بها اإلْجَرَأُت في َفسَتالتى ُت 

هذه  في هذا البحِث ، ویستخدم الباحُثِقاِئَثأوالَو ِبُتالُك َنِم
اللغة  اسية في تعليمَساَأل ِةالكفاء ل و لمعرفِةاوَُّحَتِل الطریقَة
" إتقوا  " ذآاء التالميذ في المدرسة  الثناویة تعدد العربية ِب

 " سورابایا  –ل نجانم
 

 خطة البحث. ي
ذا البحثَ   ُثالباحِ  َبتَّ َر اِحَضْیتسهيال لِإل ى   يَّمِ ْلالِع ه إل

 :أتى ما یآب وَاْبَأ ربعِةَأ
دخل    : الباب األول ى الم اب إل ذا الب ث ه م الباح ة، قس مقدم

ایا ال ث   وقض افع البح ث ومن داف البح ث وأه بح
ف بع  طالحاتوتعری ث   ض المص ة البح وطریق
 .وخطة البحث

 ُثالباِح َمَس، َقالكفائة األساسيةدراسة نظریة عن :الباب الثانى
 : الفصل األول. ولُِِصهذا الباب إلى أربعة ُف

 ةالكفاءمنها تعریف  ة األساسيةالكفاءیبحث عن 
والفصل . حتمالهاوعناصر إجرائها وإ األساسية
منها  اللغة العربية یبحث عن تعلم : الثانى

وأهميتها  اللغة العربية تعریف نتائج تعلم
بإنجاز والعوامل المؤثرة  وأهدافها وطریقتها

والفصل الثالث یبحث عن .  اللغة العربية تعلم
تعدد الذآاء وأنواعه  منها تعریف تعدد الذآاء
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بتعدد م ّلفي التع وعالمة الذآاء و الخطوات
ة الكفاء یبحث عن: والفصل الرابع . الذآاء

تعلم اللغة التالميذ في  اءبتعدد ذآ األساسية 
 -ل منانج" إتقوا " لمدرسة الثناویة في ا العربية
 . سورابایا

الباب الثالث
 
 
 

ى   : اب إل ذا الب ث ه م الباح ة، قّس ة ميداني دراس
الن ل األول. فص ن    : الفص ة ع ث لمح یبح

ة الا ة لمدرس وا " ثناوی ورابایا -ل منانج" إتق  س
ع الجغرفي    منها التاریخ من هذه المدرسة والموق

رض   ة وغ ذه المدرس ن ه تعلم م كل ال ذه  هوش به
ذه     ي ه ة ف وازم التمهيدی وال الل ة وأح المدرس
ذه  ي ه درس ف ذ والم وال التالمي ة وأح المدرس

درس المستخدم فيه    والفصل  .االمدرسة ومنهج ال
ا    رض ع الثانى تبحث عن  ا منه ات وتحليله البيان

ة      ة األساسيةالكفاء عن ة العربي يم اللغ في  في تعل
 و سورابایا  -ل منانج " إتقوا " الثناویة المدرسة 
ذآاء  الحقائق  دد ال و سعي المدرس  عن      عن تع

ة   ذآاء التالميذ  في ا تعدد  وا  " لمدرسة الثناوی إتق
 سورابایا –ل منانج" 

 .واإلقتراحاتخاتمة، الخالصة :الباب الرابع
 

 
 
 


