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مقدمة

.
يف عصر احلديث يهتم كثري من الناس باللغات إذ هي وسيلة للتعبري عن 
العواطف واملقاصد و األفكار، وهي مهمة جدا يف حياة اإلنسان وبدوا قد ماتت 

لذلك إن ١.ملواجهة املوافق احليوية للتفاهماجتماعيةألن اللغة هي وسيلة .حيام
يف مدارسها من واجبات الدراسة كانتاللغة هلا دور هامة يف حياة اإلنسان، ألا
.وغريها من اللغة األصلية أو اللغة األجنبية

مع أا لغة الدين . ال شك أن اللغة العربية من أهم اللغات يف العامل
ويستخدموا يف ميادن احلياة ويف كثري من احملافل . اإلسالمي ولغة االتصال بينهم

. واملؤمترات الدولية
لقد أصبحت اللغة العربية لغة رمسية يف مجيع األقطار العربية ولغة التفاهم 

اعة ذلغة الصحافة واإلليم يف مجيع مدارسها ومعاهدها وبني شعوا ولغة التع
ىل وقد اجتهت اقطار الدول اإلسالمية غري العربية كإندونيسيا إوالتأليف فيها بل

األمم املتحدة يف العامل منذ وأصبحت لغة رمسية يف هيئة ٢.اللغة العربيةتعليم 
١٩٨٣.٣ديسمبري 

أن اللغة ألزهار أرشد قيل" بية وطريقة تعليمهااللغة العر"ويف كتاب 
ومكانتها املميزة بني اللغات . تصويراالعربية هي من أوسع اللغات وأغناها وأدقاها

للقرآن الكرمي واحلديث والكتب األخرى يف العامل ألن وظيفتها وخصائصها

.٣٦.ص،)١٩٨٣،دار املعارف: مصر(، حممود علي السمان، ١
.٤٨. ص،)دون السنة،دار املعارف: مصر(،،عبد العليم إبراهيم٢
. ، ص)١٩٨١دار املعارف، : القاهرة(، سليمان قورة، حسني ٣

٤٦.



٢

ال حية يف العامل لغة وأن اللغة العربية أقدم ٤.عاصرةماملتنوعة تراثا كانت أو 
رة اوعاء للحضفكانت طوال أربعة عشر قرنا من الزمان،يعتربها التغيري والتبديل

٥.العاملية يف مشارق األرض ومغارااإلسالمية 

ليست باألمر السهل، ) اللغة العربية(ومن املعروف، أن تعلم اللغة األجنبية 
لكنه مع البحث والدراسة أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري 

وتعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلندونيسية يتعلق مبشكالت ٦.وجبهد معقول
قد تكون يف املنهج الدراسي واملواد التعليمية وتنقصه املهارات اللغوية . كثرية

.وعدم الوسائل التعليمية
مث نريد . إىل أعمال خاصةانلذلك تعليم اللغة العربية وتعلمها فيحتاج

ويرتبط جناح ٧.تربية يف تعليمها وتعلمهاونرجو النجاح ممن يتصدى بعملية ال
وسائل التعليم ىحدإألن الكتاب هو . التعليم إىل حد كبري باستخدام الكتب

ن وإ. هااواملعلم أن يعودتلميذاهلامة اليت تشمل مادة الدراسة، فلذا البد من ال
إن "وقيل يف احلكمة . لنجاح التالميذ يف التعلم واملطالعةمهم جداالكتاب هو 

أن الكتاب له علوم ومعارف ومن مث، ال شك يف". خري جليس يف الزمان كتاب
.ومعلومات ومذكرات للمعلم والتالميذ

كما عرف الباحث أن الكتاب هو وسيلة من وسائل تعليم اللغة األجنبية، 
وبدونه سوف يصعب املعلم والتالميذ فهم املادة وال سيما يف تعلم اللغة العربية، 

نوم. والكتاب له دور هام لنيل أغراض تعليم اللغة العربية. وإفهامها فهما جيدا
إما من طريقة التعليم وإما مشكالت الطلبة الىت تبدو ىف عملية تعليم اللغة العربية

عليم اللغة العربية، منها لتمن املادة، كان معلمو اللغة العربية ألفوا الكتب الدراسية 

4 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), Cet. I, hal. 7.
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٣

عىن مهارة القراءة األربع تاملهاراتعلىذلك الكتاب وتشتمل. ”Fitrah“كتاب 
ىل إمارسة اللغوية املوالقواعدومهارة الكتابة ومهارة اإلستماع ومهارة الكالم و

.م املعاين واملقاصدمعاصرة لفهطرق 

.
يأن باحثالبحث، فينبغي للهذا فهم قراءةأب عن خطللتجنن بي

:كما يلي فهياملفرداتاملصطلحات يف كلّ
دراسة.١

مثل درس أمحد : دراسةً–درسا –يدرس –من درس يهدراسة "
٨". ى قرأه وأقبل عليه حيفظه ويفهمهأتامةدراسةالكتاب

أخرىوبعبارة
"Studi adalah penyelidikan yang kritis, hati-hati dan penuh perhatian”9

)الدالعميقهتمامقدي احملتاط باالراسة هي البحث الن.(
هي إجراء إرادة اإلنسان للمعرفة على س وأخرونيإبراهيم أنوعند 

حيصن احلجج املتحققة حيثستنتاج بقات العلمية جللب وتصويب االالطّ
وقيل ١٠.يةقّوالواضحة واملرإلجراءات املنظمة وكانت هذه احلجج جمموعة با

نا الذي يعاجل موضوعا علميا معييسة مبعىن البحث وهو املقال النثردرا
١١.ستقراءبالفحص واال

٢٨، ص، )دون السنة(س وأخرون، يإبرهيم أن٧
8 Drs. Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern,

Edisi I, (Jakarta: English Press, 1991), hal. 1465
9 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung Tarsito, 1985), hal. 61

، )١٩٨٤،  ٢٠مكتبة لبنان، ط: بريوت (،جمدى وهبة وكامل املهندس، ١٠
١٦٦ص 



٤

حتليلية.٢
، وحتليلية من أصل الكلمة حتليل حتْليالً–يحلّلُ –من كلمة حلَّلَ لغةً

ه نعت من دراسةبزيادة ياء النة اجلملة وهي بيان . سبة والتاء املربوطة ألنحتليلي
١٢.ئها ووظيفة كل منهااأجز

"Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, per-
buatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”13

والواقعة أيئ للحصول على احلقيقة والشأواصطالحا هي البحث للحادثة(
).السيدة

حليلية هي تالراسة دالالباحث أنّاستخلصبناء على التعريف السابق 
واملطالعة عن احلادثة للحصول على احلقيقة هتمامباإلاحملتاط يقدالبحث الن

لهالواقعة بطريقة القراءة من الكتاب وتأم.
Fitrahكتاب .٣

الكتاب التعليمي الذى حيتوى على املواد التعليمية ألفه مجاعة اإلبكار هو 
ويشتمل هذا الكتاب.وطبعه بوترا نوغراها(Putra Nugraha)" بوترا نوغراها"

والقواعد ) ة والكالممهارة القراءة واإلستماع والكتاب(األربعاملهاراتعلى 
سية سنة ين الدينية اإلندونتقرير وزير الشؤووهو مناسب ب.ختبارالنحوية واال

.العاليةويبحث الباحث بالكتاب للصف احلادي عشر للمرحلة . ٢٠٠٨

حتديد.
من األغراض واملقاصد،نحرف عما يريده الباحثليكون البحث ال ي

:النيل البحث اجليد، ومهألتنياملسد أن حيدللباحثفينبغى 
تعليم اللغة العربية للصف احلادي يف ”Fitrah“كتاب الىت قدمها ما املادة .١

عشر؟

٢٨. ، ص، س وأخرونيإبرهيم أن١٢
13 Peter Salim dan Yeni Salim, Op.Cit. hal. 1465



٥

درسةاملمناسب باملنهج الدراسي للصف احلادي عشر ب”Fitrah“هل كتاب.٢
املادة؟ناحية من العالية

.
فهييف هذا البحث باحثيت يريدها الا األهداف الّأم:

للصف احلادي يف تعليم اللغة العربية ”Fitrah“كتاب ىت قدمهاالّملعرفة املادة.١
.عشر

للصف احلادي عشر يف تعليم اللغة العربية ”Fitrah“كتابتناسبملعرفة .٢
.ناحية املادةمنالعاليةدرسة املبباملنهج الدراسي

.
وجد الباحث ما يتعلق ذا اجلاذببعد أن يبحث الباحث عن املوضوع 

:، وهي كما يلىالسابقالبحث 
دراسة حتليلية على القواعد النحوية للكتاب (تعليم اللغة العربية للمبتدئني .١

، هذا البحث الذي )ألستاذ توفيق احلكيم من ناحية املادة والطريقة" أمثليت"
وهذا البحث يدل على أن مادة هذا الكتاب ) ٣١٠٠٠٨٩(كتبته خنبة النساء 

ة فيه يعين ريقة املستعمل، والطباألخرحسن ترتيبها ونظامها، ويكمل كل جملد 
.ستقرائيةالطريقة القياسية واال

دراسة حتليلية عن كتاب اللغة العربية للصف السابع باملدرسة املتوسطة املنهج .٢
الدراسي على أساس الكفاءة لوزارة الشؤون الدينية من ناحية املنهج، هذا 

أن وهذا البحث يدل على ) ٣١٠١٣٧٥(البحث الذى كتبته يانوار ديوي ف 
حمتويات ذلك الكتاب مناسبة مبحتويات املنهج الدراسي على أساس الكفاءة 

ها األساسية، ولكنها من ناحية جمال اللغة العربية ونوع مواضع٢٠٠٤سنة 



٦

والبحث العلمي الذى كتبه الباحث . الفرعيةمواضعها غري مناسبة بترتيب 
ناسبة بتقرير وم٢٠٠٨حيلل الكتاب على أساس الكفاءة منهج الدراسي سنة 

.٢٠٠٨سنة ٢وزير الشؤون الدينية اإلندونيسية رقم 
هداية . للدكتور د٢٠٠٨سنة " تعليم اللغة العربية"ة عن كتاب دراسة حتليلي.٣

للصف العاشر باملدرسة العالية من ناحية املادة، هذا البحث الذى كتبته ثاين 
ك الكتاب وهذا البحث يدل على أن حمتويات ذل) ٠٦٣٢١١٠٣٠(واتى ارمح

سنة ٢مناسبة مبحتويات املنهج املقرر عن وزير الشؤون الدينية اإلندونسية منرة 
. من ناحية املادة للصف العاشر وحسن ترتيبها ونظامها٢٠٠٨

على أساس الكفاءة منهج الدراسي حيللوأما البحث الذى كتبه الباحث 
٢٠٠٨سنة ٢ومناسبة بتقرير وزير الشؤون الدينية اإلندونسية رقم ٢٠٠٨سنة 

.ويستعمل طريقة املضمون”Fitrah“لكتاب للصف احلادى عشر

.
بؤرة البحث.١

احلادي عشر للصف ”Fitrah“البؤرة يف هذا البحث هي حمتويات كتاب 
للمنهج الدراسي للصف من ناحية املادة حيث كوا مناسبة العاليةباملدرسة 

.العاليةباملدرسة ادي عشراحل
مصادر البيانات.٢

إىل املعلومات والبيانات من باحثيعترب هذا البحث حبثا مكتبيا حيث يعتمد ال
يقرأ أنلباحثولذلك لنيل املعلومات املتعلقة ذا املوضوع ينبغى ل. املكتبة

.ق ايتعلّالكتب واالت وغريمها من املصادر املكتبية عما 
:البحث منولذلك تتكون مصادرالبيانات هلذا



٧

ياملصدر األساس)أ
كتاب وهو وهو املصدر الذى يأخذه الباحث أساسا لقيام البحث،

“Fitrah” واملنهج الدراسي للصف العاليةللصف احلادي عشر باملدرسة
.العاليةاحلادي عشر باملدرسة 

يواملصدر الثان)ب
بناء على .كماال للمصادر األساسيةإباحثالذي يستخدمههو املصدر الّ

كل ما يتعلّق باملوضوع من ي هلذا البحث هو وناذلك، كان املصدر الث
واالت وغريها الىت يستخدمها الباحث إلكمال املصدر الكتب

.األساسي
طريقة مجع البيانات.٣

عداد إفيقدم الباحث يف (Kualitatif)البحثةهذا نوعيأنّكما هو املعروف، 
وهي البحث عن البيانات لألمور أو املتغري منها املذكرة . طريقة التوثيقبحبثه

املشاورة ودفتر األساتيذ ومذكرةوالنسخة والكتب واجلرائد واالت
لنيل وتستخدم هذه الطريقة ١٤.ل وغريها الىت تدل على البيانات الواقعةواجلدو

.البيانات عن حمتويات الكتب الصحيحة
حتليل البياناتطريقة.٤

وهي . بطريقة حتليل املضمونمث حلها بعد أن جتمع البيانات من نتيجة البحث 
١٥.طريقة حتليل البيانات اليت حتليل العلمية عن حمتوى املعلومات من البيانات

ويستخدم الباحث هذه الطريقة لتحليل البيانات الىت وجدها الباحث ملعرفة 
.فيهاتصحيح املعلومات املضمونات 

14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), hal. 231.

15 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1990)
hlm 76.
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