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واللغة منهج للتفكري، ونظام لالتصال والتعبري.  1لفاظ يعرب ا كل قوم عن مقاصدهم.أإّن اللغة هي 
فثقافة كل جمتمع كامنة يف لغته، ويف معجمها، وحنوها، وصرفها، ونصوصها، وفنها، وأدا. فالحضارة إنسانية 

هي الكلمات  الىت يعّرب ا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا عن فعربّية وأما اللغة ال 2دون ضة لغوية.
  .3أن الكرمي واألحاديث الشريفةطريق الّنقل.  وحفظها لنا القر 

اللغة العربية إحدى من اللغات العاملية اليت هلا أمهية كربى، فهي اللغة السادسة يف العامل. 
ا بني عريب وغري عريب.  وقد ارتبطت بالقرأن الكرمي منذ أكثر يتحدث ا ما يزيد على ثلثمائة مليون، م

  1983.5وأصبحت لغة رمسية يف هيئة األمم املتحدة يف العامل منذ ديسيمرب  4من مخسة عشر قرنا.
يظنون أن اللغة العربية أصعب من بل  ،بالصعوبة يف تعلم اللغة األجنبيةيشعرون الطالب كثري من 

الدوكتور أمحد  قالم يتعلموا عدة سنني طويلة أى منذ صغرهم بنتيجة ضئيلة. و ، مع أ جنبيةاأل اللغات

صعوبة هي السبب، واحلق أن تعليم اللغة العربية أن على الناس  اعتقادشليب أن اللغة العربية ليست صعبة، و 
  6طريقة التدريس وقلة الكتب الصاحلة هي اليت أدت إىل هذه النتيجة املؤملة.

فهم للغة العربية ليس باألمر السهل ألن هذه اللغة ليست اللغة األم التأن التعّلم و روف كما هو املع
تعلق مبشكالت كثرية، قد تكون يف املنهج يبإندونيسيا تعليم اللغة العربّية يف املدرسة وكذلك،  لإلندونيسيني.

ة وعدم املهارات اللغويّ هتمام يف نقص االو  ، واملواد التعليمية اليت مل يعدها املعلم إعدادا كامال، يالدراس

أوطريقته املستخدمة الفاسدة أو خطوات املطلوبة م للوصول إىل الغاية ة اليت يتوسل ا املعلّ الوسائل التعليميّ 
. وذلك حيتاج إىل األعمال اجليدة فهمة الأسباب امللل والتعب والتشاؤم وقلّ  ها هي سبب منالتعليم اخلاطئة كلّ 
  والكتب املناسبة الصحيحة.و الطرق اخلاصة 
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الدراسية، مها  إن الطريقة واملادة الدراسية نقطة االنطالق واملبدأ لتحقيق أهداف املواد يف احلقيقة،
متالزمان ووجهان لعملة واحدة، فإذا ضعفت احدامها مل يتحقق اهلدف من العملية على الصورة املطلوبة، 

ادة سليمة. إذن، البد من ربط الطريقة باملادة، وال بد من انتقاء وينبغي أن تكون الطريقة صاحلة، وأن تكون امل
  7الطريقة املناسبة للمادة املدروسة.

ناجحة توصل الدرس إىل التالميذ بأيسر   الذي يستخدم الطريقة الناجحة املعلم الناجح هوإن 
جاح لن يكون حليفه ىف عمله، فمهما كان املعلم غزير املادة، ولكنه ال ميلك الطريقة اجليدة فإن الن .السبل

خلدمة املادة، وال موجودة فالطريقة  .قيمة غزارة املادة العلمية نايفت لكن الو  ،وغزارة مادته تصبح عدمية اجلدوى
فائدة من طريقة جيدة بدون مادة تسعى الطريقة لتوصيلها إىل التالميذ، فحسن الطريقة اليعوض ُفقر املادة. 

  8احلة واملادة الغزيرة عنصورين هامني ىف جناح املعلم ىف أداء رسالته.ولذالك كانت الطريقة الص
وسائل التعليمية إحدى الإىل املواد املناسبة والشاملة، ألن الكتاب هو  فيحتاجأما الكتاب املناسب 

تاب املواد التعليمية ويسّمى بالك إىلاهلامة الذى حيتوى على املادة الدراسية، فلذا حيتاج الكتاب الشامل 
املدرسي. الكتاب املدرسي أو الكتاب التعليمي له دور هام لنجاح التالميذ يف تعّلم واملطالعة وكذلك للمعلم 
مع أنه الوسيلة األساسية، قال الغايل " الكتاب التعليمي هو الذي جيعل هذه العملية مستمرة بني التلميذ 

  9واملعلم حىت حيصل من التعليم مايريد."
مها الغاىل على ثالثة ديثة بالكتب التعليمية وإقامتها نظرا إىل أسس الرتبية احلديثة وقسّ تم الرتبية احل
ما عدا  .10اللغوي والرتبوي سااألسو السيكولوجي،  األساس ،االجتماعي س الثقايفاأسس وهي  : األس

. خاصة غاية املنهج الدراسي املستعمل يف كل بلد ألن كل بلد لهبذلك، أن يكون الكتاب املدرسي يتفق 
لكن الواقع ، كثري من الكتاب املدرسي ليس مركبا تنظيما باملنهج املقرر وقد يكون الكتاب املدرسي غري موافق 

  ال املدرسة أو التالميذ وقد تكون املواد املقدمة غري شاملة.حل
م اللغة العربية والرتبية احلديثة يف املدرسة الثانوية بإندونيسيا أكثرها تستخدم نظرية الوحدة يف تعلي

خمالفا للرتبية القدمية يف تعليم اللغة العربية اليت تستخدم نظرية الفروع بالقوائد والرتمجة كطريقتها. أما مدخل 
نظرية الفروع فتعلم عن اللغة ال تعلم اللغة. لذالك، كون  نظرية الوحدة فتعلم اللغة ال تعلم عن اللغة، و أما

  وكون املادة بنظرية الوحدة متعلقة.املادة بنظرية الفروع إنفصاال 
تعليم اللغة العربية الىت هلا دور يف معاجلة صعوبة التعليم ألنه ال يفصل بني مدخل هو  نظرية الوحدة

أجزاء اللغة و يقدر على وحدة االرتباط و التعلق باللغة، ولذلك كانت حصة مادة التعليم واحدة مع كتاا 
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عربية ىف بالدنا تستخدم هذا املدخل أو االجتاه ىف تعلمها. استخدام مدخل نظرية وأكثر تعليم اللغة الوتقوميها.
  الوحدة ىف تعليم اللغة العربية فينبغى أن يستخدم سائر الوسائل الىت تتعلق بتطبيق نظرية الوحدة ىف تعلمها.

دة  ىف كتاب تطبيق نظرية الوحومن هذه اخللفية املذكورة، يريد الباحث أن يبحث عن هذا العنوان " 
حتليلية من ناحية للدكتور د. هداية  للصف السابع باملدرسة الثانوية ( دراسة  2008تعليم اللغة العربية  سنة 

  ")  املادة
 

 مشكلةتحديد ال  .ب 

  وهي:ثالث مسائل بناء على خلفية البحث السابقة فريكز الباحث 
 الثانويةللصف السابع باملدرسة  للدكتور د. هداية 2008هل كتاب " تعليم اللغة العربية " سنة  .1

 مناسب بنظرية الوحدة ىف تأليفها من ناحية املادة ؟

للدكتور د. هداية للصف السابع  2008كتاب " تعليم اللغة العربية " سنة ما نوع إلقاء املادة يف   .2
 من أنواع تعلم اللغة العربية بنظرية الوحدة ؟ الثانويةباملدرسة 

 الثانويةللدكتور د. هداية للصف السابع باملدرسة  2008عربية " سنة هل كتاب " تعليم اللغة ال .3
 من ناحية املادة ؟ املنهج الدراسي للصف السابع باملدرسة الثانوية بإندونيسيامناسب ب

 
 وفوائد البحث أهداف البحث  .ج 

  فأهداف البحث كما تلي: السابقة سألةعلى املبناء 
للدكتور د. هداية للصف السابع باملدرسة  2008" سنة  ناسب كتاب " تعليم اللغة العربيةتمعرفة  .1

 .من ناحية املادة نظرية الوحدة ىف تأليفهاب الثانوية

للدكتور د. هداية للصف  2008كتاب " تعليم اللغة العربية " سنة يف   معرفة نوع إلقاء املادة .2
 أنواع تعلم اللغة العربية بنظرية الوحدة. من الثانويةالسابع باملدرسة 

للدكتور د. هداية للصف السابع باملدرسة  2008كتاب " تعليم اللغة العربية " سنة  ناسبتعرفة م .3
  .من ناحية املادة باملنهج الدراسي للصف السابع باملدرسة الثانوية بإندونيسيا الثانوية
املرجوة من هذا البحث ترجع إىل نفس كاتب هذا البحث وإىل قارئه من الطلبة أو  فوائدوال

  .من حيب اللغة العربية وإىل نيرساملد

 وسيلة التعمق فيها.له يف كشف العلوم و  وتدريبا كاتب هذا البحث؛ يكون هذا البحث مفتاحا )1

اللغة العربية؛ بالنسبة إىل الطلبة  قارئ هذا البحث من الطلبة أو مدرسي اللغة العربية أو حميب )2
اللغة العربية يصري  يية ، وبالنسبة إىل مدرسالعرب هلم يف تعلم اللغة ووسيلة يكون هذا البحث معينا

 ويصري إحدى العوامل عملية تعليمهم يفمرجعا ىف هذا البحث  بحث الباحثيى سذالكتاب ال



يف اختيار الكتب التعليمية اللغوية، وبالنسبة إىل حمبو اللغة العربية يكون هذا البحث معينا ووسيلة 
 هلم يف التعمق يف اللغة العربية.

 سات السابقةالدرا  .د 

  بعد أن حبث الباحث عن املوضوع اجلاذب وجد الباحث البحث العلمي حتت املوضوع :
" دراسة حتليلية عن كتاب اللغة العربية للصف السابع باملدرسة املتوسطة املنهج الدراسي على أساس  .1

وبعد أن  3101375ف / الكفاءة لوزارة الشؤون الدينية من ناحية املنهج" اليت كتبته يانوار ديوي 
وإن احملتويات لكتاب "اللغة  .لخص الباحث منهياملسائل يف هذا البحث العلمي  الباحث ىألق

العربية" لوزارة الشؤون الدينية للمدرسة املتوسطة (الصف السابع) مناسبة مبحتويات املنهج الدراسي 
ا األساسية، ولكنها من ناحية جمال اللغة العربية ونوع موضوعا 2004على أساس الكفاءة سنة 

 غري مناسبة برتتيب موضوعاا الفرعية.
 العاشر للصف هداية. د للدكتور 2008 سنة العربية اللغة تعليم كتاب عن" دراسة حتليلية  .2

بعد أن ألقت و  063211030/  رمحوايت ثاين اليت كتبتها" املادة ناحية من العالية باملدرسة
أن حمتويات ذلك الكتاب مناسبة ي تلخص الباحثة منه الباحثة املسائل يف هذا البحث العلم

من ناحية املادة  2008سنة  2مبحتويات املنهج املقرر عن وزير الشؤون الدينية اإلندونسية منرة 
 للصف العاشر وحسن ترتيبها ونظامها.

ة عن للدكتور د. هداية (دراسة حتليلي Bahasa Arab Qurani" تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب  .3
وبعد أن ألقت الباحثة املسائل يف هذا  73211042/  اليت كتبتها فضيلة الثالثة املادة والطريقة)

أن تعليم اللغة العربية بكتاب اللغة العربية القرآنية مناسبا على البحث العلمي تلخص الباحثة منه 
ل على التقرب إىل رم الكبار لفهم القرآن الكرمي بأقصر وقت وبأقّل جهد وجتعلهم  ميارسون العم

بأم ال الزكاة واحلج، مع اعرتافهم  -بالنسبة للقادرين  منهم  - مثل الصلوات اخلمس والصوم و
،وهذا من تعليم اللغة ألغراض خاصة، لذلك ينبغى أن يكون يفهمون معىن ما يقرؤون يف عبادام.

و عناصره األساسية مثل األهداف  تعليم اللغة العربية بكتاب اللغة العربية القرآنية يطور منهجه
 بطبيعة لغة القرآن الكرمي نفسها.السلوكية، وكذلك أساليب التعليم املستخدمة أن تراعي 

الذي كتبه  بحث العلميتلك الدراسات السابقة خمتلفة بالبحث العلمي الذي كتب الباحث، أما ال
بتقرير وزير الشؤون الدينية  هامناسبالباحث حيلل على إتباعها ومناسبها بنظرية الوحدة وحيلل على 

  .) ( PERMENAG no 2 th 2008 2008سنة  2اإلندونيسية رقم 
  

 البحثطريقة   .ه 

  يستخدم الباحث املناهج كما تلى :



 نوع البحث .1

نوع هذا البحث هو حبث نوعي، وينقسم  حبث نوعي إىل قسمني يعىن حبث نوعي ميداىن 
وأما الدراسة املكتبية فهي مجع املعلومات  .مكتيب و حبث نوعي مكتيب، وهذه البحث حبث نوعي

 من مصادر املكتبية واملطالعة فيها.

 بؤرة البحث .2

للدكتور د.  2008سنة  "تعليم اللغة العربيةالبؤرة ىف هذا البحث هي حمتويات كتاب "
نوع متبعا على نظرية الوحدة و  من ناحية املادة حيث كوا باملدرسة العالية للصف العاشرهداية 

  .بإندونيسيا باملدرسة الثانوية املنهج الدراسي للصف السابع على تعليمها من نظرية الوحدة وتناسبها

 مصادر البيانات  .3

لى املعلومات والبيانات من املكتبة. ع الباحثعتمد ييعترب هذا البحث حبثا مكتبيا حيث 
رأ الكتب واالت وغريها من قي أن للباحث ينبغيولذلك لنيل املعلومات املتعلقة ذا املوضوع 

  املصادر املكتبية عما يتعلق ا.
  البحث من: البيانات هلذا ولذلك تتكون مصادر 

 املصدر األساسي  )أ 
تعليم اللغة أخذه الباحث أساسا لقيام البحث، وهو كتاب "ي يوهو املصدر الذ

ملنهج الدراسي للدكتور د. هداية للصف السابع باملدرسة الثانوية و ا 2008سنة  "العربية
  .للصف السابع باملدرسة الثانوية

  املصدر الثانوي  )ب 
ستخدمه الباحث إكماال للمصادر األساسية. وبناء على ذلك،  يوهو املصدر الذي 

الكتب واالت واملقاالت  كان املصدر الثانوي هو ما يتعلق مبوضوع هذا البحث من
 11ا.وغريه

 البيانات جمعطريقة  .4
بدراسة مكتبية يف  الباحث هقدميفمكتيب  نوعيّ حبث ا البحث أن هذ كما هو املعروف،

  12.والدراسة املكتبية هي مجع املعلومات من املصادر املكتبية .طريقة التوثيقبمجع البيانات 
فهي الطريقة اليت تقوم على أساس مجع املعلومات املكتوبة مثل: الكتب واجلرائد  التوثيقأما طرييقة 

  13.ريها اّليت تتعلق بالبيانات الواقعةوغ املذكراتواّالت و 
  والبيانات اليت سيستخدم الباحث تتكون من البيانني:

                                                 
11 Nasution, Metode Research,( Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2009 ) Cet 11 hlm 145 
12 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm 1 
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta, Bina Aksara) hlm. 188 



للدكتور د. هداية للصف السابع  2008سنة البيان األساسي هو كتاب تعليم اللغة العربية   ) أ
 .باملدرسة الثانوية

 ت وغريها.البيان الثانوي هو ما يتعلق مبوضوع هذا البحث من الكتب واالت واملقاال   ) ب

  

 البيانات طريقة تحليل .5
وهي طريقة حتليل . بطريقة حتليل املضمونفأما طريقة حتليل البيانات يف هذا البحث 

ويستخدمها الباحث لتحليل  14حتليل علمي عن حمتوى املعلومات من البياناتهي البيانات اليت 
  .هاالبيانات اليت وجدها الباحث ملعرفة تصحيح املعلومات املضمونات في

ستخدمها يباخلطوات اليت  طريقة حتليل البياناتوكذالك هذاالبحث حبث وصفى نوعى ف
  الباحث كما تلي:

مطالعة البيانات املتعددة من سائر املصادر من املقابلة والتأمل والوثيقة الشخصية والوثيقة الرمسية   )أ 
  والصورة وغريها وصفيا.

  أداء التعليل بطريقة االستخالص.  )ب 
 ت إىل الوحدات.تركيب البيانا  )ج 
 15اختبار لصحة البيانات.  )د 

                                                 
14 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1990) hlm 76 
15 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif , ( Bandung, : Remaja Rosdakarya, 2009), cet 26  

, hlm. 190 


