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الباب األول

قدمةامل

إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف تطبيق يهدف هذا البحث إىل دراسة عن 

وين دار السالميمعهد املهاجر قراءة الكتب لطالب قدرة  يف هذا الباب . بكو

, مشكالت البحث , البحث حتديد, خلفية البحث : فصول هي حيتوي على ستة

.تعريف التشغيليالو فوائد البحثأهداف البحث 

خلفية البحث: الفصل األول 

عنللتعبرياللغةوتستخدم،واألممالناسبنيشائعةمبيزاتاللغةتتميز

م ،البشريةاحلياةاحتياجاتتلبيةيفمهمدورالعربيةللغةا،ذلكوبعد. احتياجا

, Wahyuni(واالتصالوالثقافةوالتكنولوجياواملعرفةالدينجماالتيفاملسلمنيوخاصة

خاللمناليومإليناتصلوهي،دائًماتتطوردوليةلغةهيالعربيةاللغة).٨٣: ٢٠١٧

اللغةجلعلللغايةمالئمالدويلالعاملإن).٢: ٢٠١٥,Zulhannan(التحولعملية

حدةاملتّ األممهيئة يفالعربيةاللغةمكانةمنتضحتماوهي،عامليةكلغةالعربية

)PBB (اإلسبانيةبعد.)Zulhannan ,٤: ٢٠١٥.(



٢

هوالعربيةاللغةدرسأنالناسمنالكثرييقول،العربيةاللغةميتعلحيثمن

ملولكنهمعديدةلسنواتالعربيةاللغةالطالبمنالعديددرس. للغايةصعبموضوع

منأكثرمرعبةالعربيةاللغةدرس. العربيةاللغةيفكفايةمهاراتعلىحيصلوا

ضيات .الر

أجنبية يف إندونيسيا ، يُطلب من لتحقيق النجاح يف تعّلم اللغة العربية كلغة

جيب وال مبعىن آخر ، . يف تعّلم اللغةاملعلمني إلستخدام  اإلسرتاتيجيات املختلفة بنشاط

، بل حيتاجون إىل اختاذ هموامصمّ ذيناملواد التعليمية العلى وايعتمدأن املعلمون

: ٢٠١٢, Asrori(ا بشكل إبداعيوطوير يذينة متنوعة من الطرق والتقنيات الجمموع

التطبيق اخلاطئ .دور مهم يف التطبيق الناجح للمواد املقدمةلإلسرتاتيجية).٤

اية عملية التعلملالسرتاتيجية سوف حيجب األهداف اليت سيتم حتقيقها . يف 

. املعهدهيالعربيةاللغةميتعلبرامجتشملاليتالتعليميةاملؤسساتإحدى

يفالتعليميةاملؤسساتأقدممناحدةو وهيإسالميةدينيةتعليميةمؤسسةهياملعهد

التعليميةملؤسساتمقارنةفريدةخصائصللمعهدكان،سيسهبدايةيف. إندونيسيا

إذا. املعهدجانبإىلأخرىتعليميةملؤسساتمملوكةاخلصائصهذهتكنومل،األخرى

التعلمنظاميفهوللمعهدآخرتفرد. املعهدمنالتبيننتيجةفقطفإنه،شيءأيكان



٣

تصنيفاتوجودأنمنالرغمعلى،التقليديالتعليمنظامعلىحيافظيزالالالذي

.للتغيرياتحالًياخيضعاملعهد

يقومخاصبطابعميلك املعهد،طويرهايمتالذيالدراسيةاملناهججوانبمن

،القرآنوتفسريوترمجة،النحووعلم،الصرفعلممثل،الدينيةالعلوممناهجبتطوير

العلومهذهأدبيستخدم. وغريها،والتاريخ،اإلسالميالهوتو ،والفقه،واحلديث

العربيةللغةالكتابخصائصمع" األصفرالكتاب"مصطلححتملكالسيكيةكتًبا

).١٠٠: ٢٠١٦, Sulaiman(وفواصلنقاطبدونحىت،خطوطبدون

،" األصفرالكتاب"سماملعروفةأو كالسيكيةال/نتكلم عن الكتب التقليدية

ال بد الكتبقراءةعلىالقدرةميكنون أن ينتطقواالذينالطالبلدى،املعهدتربيةيف

قراءةقدرةوالتكونالطرقإحدى. الكتبقراءةكيفيةحولعلميةمعرفةهلم أن ميلكوا 

العربيةاللغةمعرفةاحلالةهذهيف،الكفايةالعربيةاللغةميتعلخاللمنهيالكتاب

).النحو والصرف( لقواعد

اللغةإتقانعلىالطالببقدرةوثيًقاارتباطًاقدرة الطالب يف قراءة الكتب 

النحو والصرفقاعدة. النحو والصرفوهيالعربيةالقواعدإتقانيفخاصة،العربية



٤

،العربيةالقواعدعن معرفةالطالبلدىكانإذا. بالكتقراءةقدرةيفالقاعدةهي

.بالكتقراءةيف عليهمسيسهلفهذا

وي،فونديداحامنطقةيفمن املعاهدإحدى معهدهي،رجينسيكو

العربيةاللغةميتعلأيضاطبقتاليتإسالميةتربويةمؤسسةهو. السالمداريناملهاجر 

أيًضامصحوً ،بالكتقراءةعلىيقدرونالذين واخلرجينيالطالبمنكثري. فيه

م واستناداً ). النحو والصرف(العربيةقواعديفوخاصة،العربيةاللغةإتقانعلىبقدر

تطبيقمنهجيةيفلالهتماماملثريةاألشياءمنالعديدالباحثوجد،األويلاملالحظةإىل

.بالكتقراءةعلىواخلرجينيالطالبقدرةو املعهديفالعربيةاللغةميتعل

ينقسم . طالًبا١٨٠عدًدا من الطالب حوايل ين دار السالماملهاجر عهدمميلك

مج  خذون بر حتفيظ هذا العدد إىل جمموعتني من الطالب ومها جمموعة الطالب الذين 

مج قراءة الكتب مجونخذنالذيلطالبا. القرآن وبر ٪ ٧٠ب حوايل قراءة الكتبر

مج حتفيظ القرآن٣٠من العدد اإلمجايل للطالب ، أما الـ  من . ٪ املتبقون فيأخذوا بر

مج ٪٧٠بني  خذون بر كتب لديهم القدرة على قراءة القراءة من الطالب الذين 

.الكتب املختلفة



٥

منمراحلعدةجياوز الطالب،املعهدأثناءيف العربيةاللغةتعلمعمليةتنفيذيف

املرحلة،اً لث. األوىلاملرحلة،اً ني؛ةعدادياإلاملرحلة،أوالً : وهي،ةالدينيالرتبية

اللغةيفدروًساالدينيةالرتبيةمناملرحلةهذهتقدم. املرحلة العليارابعا ، و الوسطى

التعليممناملرحلةهذهدف. التعقيدإىلالبسيطمنقواعدتعليم اليفخاصةالعربية

متشكيلأجلمنالعربيةاللغةدروسموتعلّ فهمعلىالطالبتسهيلل قراءةيفقدرا

.الكتب

كلالكتببقراءةدائًماجيرّ حفل اخلأنشطةالسالمداراملهاجرينمعهدقومي

منالغرض. املعهدميالدأعيادسلسلةخاللجيرّ حفل اخلهذاإجراءيتمماعادة. عام

مجتنفيذ قدرةعلىميالتعلعمليةأثناءالطالبقدرةوتقييماختبارهوهذاجيرّ اخلبر

إىلإلضافة،بهالقيامجيبةمهمةنشاطأهذا. الطالبأمورأولياءأمامالكتبقراءة

أمامالظهورميكنونالذينللطالبفخرفهذا،الكتابقراءةعلىالطالبقدرةتقييم

ئهم .أمورهمأولياء/ آ

جية يإسرتات" العنوانحتتالبحثإجراءالباحثيريد، مذكورة خلفيةبناًء على

دار السالمنيمعهد املهاجر ربية يف تطبيق قدرة قراءة الكتب لطالب تعليم اللغة الع

وي ".بكو
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البحثحتديد: الفصل الثاين 

قراءة إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف تطبيق قدرة هذا البحث عن يبحث 

ويالكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالم جوانبعلىالذي يبأّربكو

معهد لطالبالكتبقراءةقدرةتطبيقيفالعربيةاللغةميتعليفاألساتيذاسرتاتيجية

ويالسالمداراملهاجرين .اب فتح القريبيف قراءة كتو قدرة الطالببكو

البحثالتمشك: الفصل الثالث 

:صياغة املشكلة يف هذا البحث هيأما 

ويكيف قدرة قراءة الكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالم.١ ؟بكو

معهد بية يف تطبيق قدرة قراءة الكتب لطالب جية تعليم اللغة العر يإسرتاتكيف .٢

ويدار السالمنياملهاجر  ؟بكو

أهداف البحث: الفصل الرابع 

:أما أهداف يف هذا البحث هي



٧

ويقدرة قراءة الكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالمملعرفة .١ .بكو

طالب مبعهد بية يف تطبيق قدرة قراءة الكتب لجية تعليم اللغة العر يإسرتاتملعرفة .٢

ويدار السالمناملهاجر  .بكو

فوائد البحث: الفصل اخلامس 

:الفوائد من هذا البحث ميكن تقسيمها إىل القسمني ومها

فوائد النظريةال.١

دة .أ بية يف تطبيق قدرة جية تعليم اللغة العر يإسرتاتمعرفة مات علىو املعللز

ويدار السالمنمعهد املهاجر قراءة الكتب لطالب  .بكو

لبحث التاىلاكون مرجعيل.ب

فوائد العملّيةال.٢

دة خزنة العلوم واملعارف يف : للجامعة .أ أن يكون هذا البحث لتطوير وز

ال الرتبوي خاّصة  قراءة قدرة عن إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف تطبيق ا

.الكتب



٨

دة املعارف :للباحث .ب عن إسرتاتيجية تعليم اللغة أن يكون هذا البحث لز

املطلوبة إلستفاء بعض الشروط و قراءة الكتبقدرة العربية يف تطبيق 

الرتبية للحصول على درجة يف كّلية الرتبية وعلم التدريس من قسم سرجا

.جلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريشعبة تدريس اللغة العربية

دة : مات مني واملعلّ للمعلّ .ج ميكن إستخدام نتائج هذا البحث لتطوير وز

جية تعليم اللغة العربية يف تطبيق يسرتاتعن منهجية التعليم خاّصةاملعارف 

.قراءة الكتبقدرة 

ويملعهد املهاجرين دار السالم.د مؤسسات أن يكون مرجعا على:بكو

.  إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف تطبيق قدرة قراءة الكتبأخرى عن علمّية

التعريف التشغيلي: الفصل السادس 

أما متغري البحث . هالذي يبحثالبحثمتغريعن تفسريالهوالتشغيليالتعريف

&يف (Kerlingerوفقا ل  FitrahLuthfiyah,هو بناء أو صفة )١٢٢. ص, ٢٠١٧

.للتعلم
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قراءةقدرةتطبيقيفالعربيةاللغةميتعلاسرتاتيجيةعنالبحثهذايبحث

ويالسالمداراملهاجرينمعهدطالبلالكتب ،متغريانهناكهذا البحثيف. بكو

.الكتبقراءةقدرةو العربيةاللغة ميتعلاسرتاتيجيةمها

إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية هي متواصل أو خطوات خمططة يف التعليم لتحقيق .١

أهداف تعليم اللغة العربية املعني اليت تستخدم على املعلمني يف حتقيق أهدف 

.تعليم اللغة العربية

يف رؤية وفهم املعىن املتضمن قدرة لغوية ميتلكها شخصهي الكتبقراءةقدرة .٢

الكاتباينقلهذيالحىت يفهم القارئ الرسالة . يف الكتابة مبهارة ودقة وبطالقة

)Rahman ,١٥٧: ٢٠١٧(.


