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 ص خ ملَ 

للصف الثالث ىف مدرسة       "العربية اللغة دروس" كتابباستخدام   العربية اللغة تعليم:   املوضوع
  الفالح الدينية األولية بسومربجا مراجنني دماك 

  )073211025( أمحد مشافق:   اإلسم
 كتــابباســتخدام   العربيــة اللغــة تعلــيم كيــفيف هــذا البحــث هــي  يقــدمها الباحــث  الــىت املســألة

يهــدف ؟ للصــف الثالــث ىف مدرســة الفــالح الدينيـة األوليــة بســومربجا مــراجنني دمــاك "العربيــة اللغـة دروس"
للصــف الثالــث ىف مدرســة  "العربيــة اللغــة دروس" كتــابباســتخدام   العربيــة اللغــة تعلــيم هــذا البحــث ملعرفــة

  الفالح الدينية األولية بسومربجا مراجنني دماك 

جلمــع البيانــات يف هــذا البحــث فهــي طريقــة املقابلــة، وطريقــة الــيت قــام ــا الباحــث  الطريقــةأمــا 
يف حتليـــل البايانـــات إىل التحليـــل النـــوعي،  توثيـــق. ويف حتليـــل البيانـــات، اجتـــه الباحـــثاملشــاهدة، وطريقـــة ال

وأماالعوامـل املـؤثرة لنجـاح تعليمهـا فهـي  وهو التحليل الذي يسـتخدم الكلمـات املركبـة يف اجلملـة املوسـعة.
 املــؤثرة والعوامــلاملعلــم، املــتعلم، مــدير ومــدير املدرســة، والوالــدين، والبيئــة االجتماعيــة والوســائل واألدوات. 

 حيـث مـن املختلفة التالميذ خلفيةقلة استعداد املعلم يف الوسائل التعليمية املتعددة. و  فهي تعليمها لفشل
  .وغريمها االجتماعي ومستوى الذكاء

 "العربيــــة اللغــــة دروس" كتــــاب باســــتخدام العربيــــة اللغــــة تعلــــيم أنوتنــــائج البحــــث يــــدل علــــى 
 الرتبيــة يف الشــروط اســتوىف قــد دمــاك مــراجنني بســومربجا األوليــة الدينيــة الفــالح مدرســة ىف الثالــث للصــف
. املدرســة هــذه يف قــدمي يذالــ هــو  "العربيــة اللغــة دروس" كتــاب أن علــى يشــتمل علــيمالت وهــذا. والتعلــيم

 التعليميـةوالوسـائل  الطريقـة وأما. األسبوع يف العربية باللغة التكلم هلم وينبغي التالميذ، مسكن هناك ألن
 املباشــرة، الطريقــة فهــي فيــه "العربيــة اللغــة دروس" كتــاب باســتخدام العربيــة اللغــة تعلــيم يف اماســتخدأكثرا
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 ولكنــه العربيــة، اللغــة تعلــيم عمليــة يف اللغــوي املعمــل يســتخدم وقــد واألناشــيد ة،الشــفوي الســمعية والطريقــة
 التالميـــذ فيـــه يســـكن الـــذي املســـكن هـــو كثـــريا يـــؤثر الـــذي الشـــيء ألن الـــوافرة، باملـــدة أو باســـتمرار لـــيس

  .لغةال مهارة بتطوير ويقومون

  

 الشعار

  1ِإنا أَنـَْزْ◌لَناُه قـُْرآنـًا َعَربِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلْوَن ﴾  ﴿

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 الكرمي القرآن ،2يوسف: سورة  1
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 كلمة شكر وتقدير

 اتهدون، حّقه يؤّدى وال العادون نعماءه حيصى وال القائلون مدحته يبلغ ال الذي هللا احلمد
 صلى اهللا رسول على والسالم والصالة. معدود وقت وال موجود نعت وال حمدود حدّ  لصفته ليس الذي

  فبعد. .وبليغا فصيحا بالعربية يتكلم الذي وسّلم عليه اهللا

 دروس" كتابباستخدام   العربية اللغة تعليمقد أمت الباحث من كتابة البحث حتت املوضوع: 
وهو شرط لنيل  .للصف الثالث ىف مدرسة الفالح الدينية األولية بسومربجا مراجنني دماك  "العربية اللغة

الدرجة اجلامعية األوىل يف كلية الرتبية لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 
  مسارانج.

 العلمي، البحث هذا إكمال على املساعدة بأي يساعده من إىل الشكر جزيل الباحث وشكر
  :وهم

  احلاج كمدير جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج. حمبني نورفضيلة السيد الدكتور    .1
فضيلة السيد الدكتور ُسجاعى احلاج كعميد كلية الرتبية جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية    .2

  مسارانج.
كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الذي قد أتاحين من .  فضيلة السيد الليث عاشقني املاجستري احلاج  3

  النصيحة والتشجيع والسهولة طوال إمتام هذا البحث.
مسوارى املاجستري احلاجة على تفضلهما  ةفضيلة السيد حمفوظ صديق املاجستري احلاج و السيد   .4

ثر الكبري ىف باإلشراف على هذا البحث. وملا قدمهما ىل من وقت ونصائح وتوجيهات كان هلا األ
اجناز هذا البحث على ما هو عليه وجزاهم اهللا خري اجلزاء وجعل ذلك ىف ميزان حسنة يوم 

  القيامة.



 x

  مجيع املدرسني واحملاضرين يف كلية الرتبية جبامعة "وايل سوجنو" اإلسالمية احلكومية مسارانج.   .5
لتوجيهات إلمتام هذا البحث والدي وكل من سهم ىف إخراج هذا البحث ومن تقّدم بالنصح وا   .6

  ولكل اإلخوة واألصدقاء ىف كل بالد املسلمني.
و يسأل الباحث اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزيهم خري اجلزاء وأحسنه وأن يكون هذا 

  البحث نافعا ومفيدا لنا وأهلنا وديننا يف الدارين وموافقة ألذهان من اطلع فيه.
 وختم التبيني وعلى اله وأصحابه أمجعني وعلى وصلى اهللا على سيدنا حممد إمام املرسلني

  التابعني ومن تبعهم بإحسان اىل يوم الدين.
                    

  
  2013مايو  21مسارانج، 

  الباحث
  

  أحمد مشـافـق
073211025  
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 اإلهداء

  أهدى هذا العمل اليسري إىل :
ذين ربياين صغريا فاصطربا على تربية لال محذاتوأمي  على وهبوالدّي العزيزين احملرتمني، أيب    .1

واعتنياىب ىف كربي, وغرس ىف قليب حب العلم وشجعاىن على طلبه وأخذا يدى إىل حتصيله و 
  رك ىف عمرمها ونفع بعلمهما.اهم اهللا خري اجلزاء و بامنحاىن فضله و توجيهاته فجز 

  اجستري كمشرىف هذا البحثاألستاذ حمفوظ صديق املاجستري واألستاذة مسوارى امل    .2
جنو" اإلسالمية احلكومية مسارانج، مجيع املدرسني واحملاضرين يف كلية الرتبية جبامعة "وايل سو     .3

  ومجيع أساتيذي من الصغر حىت اآلن.
  ين ىف إمتام ذه الكلية. الذين تشجعو  إخواىن    .4
 على جزيال شكرا أشكركم  مجيع أصدقائي بكلية الرتبية من قسم تعليم اللغة العربية,   .5

  .ومعاونتكم ومساعدتكم اهتمامكم
  .  كل من له ىف حياتى نصيب.6
  .  كل هؤالء اهدى هذا اجلهد املتوضع.7

  
 
 
 
 
 



 xii

 
 
 
 

 محتويات البحث

  أ.................  ........................................................صفحة املوضوع ..

 التصريح ................................................................................  ب

  .  جتصحيح جلنة املناقشة ....................................................................
  موافقة املشرف األول .....................................................................  د

  موافقة املشرفة الثانية ......................................................................  ه 
  .................  و.................................................................ملخص 

  ز ................................................ الشعار ...................................
  ...........  حكلمة شكر وتقدير ............................................................

  ي..............................................  اإلهداء ...................................
  ك................  حمتويات البحث .........................................................

  

  الباب األول : مقدمة 

1.......... ...............................................خلفية املسألة ..............     أ.

   5  ...................................................................... حتديد املشكلة   ب.
 4.  ............................................................. البحثو فوائد  هدف    ج.
  

  : الهيكل النظرىالباب الثاني 

  6......................................  ................................ دراسة السابقةال  .أ 
 7  .....................................................................اللغة العربية  تعليم  .ب 



 xiii 

 7................................  ...........................العربية اللغة تعليم تعريف .1

  9......................................................   العربية اللغة تعليم يف املهارات .2
  12................  ...........أمهية تعليم اللغة العربية ................................ .3

  13......  ..................................................أهداف تعليم اللغة العربية  .4

  14  .........................عوامل تعليم اللغة العربية ................................ .5

  19..............................................  كتاب التعليمى وأمهيته ...............ال  .ج 
  19 .... ...................................التعليمى ...................كتاب العناصر  .1
  23  ................................................... التعليمى الكتاب تركيبأسس  .2
  27  ................................................مضمون الكتاب ................. .3

  

  ج البحثمناهالباب الثالث :  

 28......  .................................................................. نوع البحث  .أ 

  28......  .................................................. الوقت واملكان جلمع البيانات  .ب 

 29......  ........................................................... مجع البيانات طريقة  .ج 

  32......  ..........................................................طريقة حتليل البيانات   .د 
  

  نتائج البحث مباحث: الرابع الباب

الدينية الفالحللصف الثالث ىف مدرسة  "دروس اللغة العربية"تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب   .أ 
 33  ............................................................................. األولية

للصف الثالث مبدرسة  "دروس اللغة العربية"أهداف تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب  .1
 33  ........................................................... الفالح الدينية األولية

 34...............  .......................................إدارة عملية التعليم والتعلم  .2

 34........................................   احلالة البيئّية مدرسة الفالح الدينية األولية .3

 35...................................   مدرسة الفالح الدينية األوليةالتعليم ىف  مراحل .4

 35.........................  مناهج الدراسة املستخدمة ىف مدرسة الفالح الدينية األولية .5



 xiv

  36.......................................................   املعلمني واملتعلمني أحوال .6
 37......  .........الدينية األولية الفالح املستخدم ىف تعليم اللغة العربية مبدرسة  كتابال .7

 تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب "الدروس اللغة العربية" مبدرسة الفالح الدينية األولية .8
......................................................................... .......39 

للصف الثالث ىف مدرسة الفالح " دروس اللغة العربية"كتاب باستخدام   اللغة العربية تعليم ليلحت  .ب 
  41  .............................................................. الدينية األولية

 42.......................................................................   اإلعداد .1

 الدينية الفالح مدرسة ىف الثالث للصف" العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام التعليم عملية .2
  43..................................................................   األولية

 45........................................................................   التقييم .3

 45......................   "الدروس اللغة العربية" كتابباستخدام  اللغة العربية تعليم حتصيل  .ج 

  

  االختتام: الخامس الباب

  48 ........ ....................................................................  النتائج  .أ 
  48 ............................................. ................االقرتاحات ............  .ب 
 ........................................ ...............ختتام .....................اإل  .ج 

49 
 

  املراجع
  

 
 

 
 
 



 xv

 
 
 
 

 


