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ABSTRACT 

The purpose of this research is 1) to developing  the Arabic learning book based on 

Context Approach in Islamic Senior High School (MAN) II Parepare South Celebes. 

2) And to know the effectiveness of this book in Arabic learning in Islamic Senior

High School (MAN) II Parepare South Celebes. Researcher write this research 

because the needed of student in Islamic Senior High School (MAN) II Parepare 

South Celebes to learning book and learning materials that’s relate with them social 
and culture context. And the reason of this problem because in there is not another 

learning book and learning materials, but the materials of Arabic learning just from 

a learning book that develop based on 2013 curriculum that using in this 

school.Beside that theory of process developing a learning book have to relate with 

students ability and them social culture context, because the social culture context is 

a basic of developing the learning book.This research uses Research and 

Development method (R&D). In this research, researchers found 1) the Arabic 

learning book based on Context Approach in Islamic Senior High School (MAN) II 

Parepare South Celebes, that have characteristic; a) developing based on student 

context that is them social and culture, b) the materials learning consider of 

language elements, that is vocabulary and syntax, and then language ability, that is 

listening, speaking, reading, and writing.  c) examples of this book is the student 

daily context. d) exercise of this book developing based on student daily context. 2) 

using of Arabic learning book that be developed based on Context Approach is 

effective in Arabic learning in Islamic Senior High School (MAN) II Parepare South 

Celebes. That is seeing in the result of trying in experiment class and control class 

with the t result 3,234 > t table in 5% (2,719) and 1% (2,074). 
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 مستخلص البحث
يف ادلدرسة  يف ضوء ادلدخل السيجقياللغة العربية  كاجب تعليمتناجج  ( إل1أىداف ىذا البحث 

فعجلية تعليم اللغة العربية  ( لقيجس2. و سوالويسي اجلنوبية بفري فجريالثجتنوية اإلسالمية احلكومية الثجتنية 
رسة الثجتنوية اإلسالمية احلكومية الثجتنية يف ادلد يف ضوء ادلدخل السيجقي كاجب تعليم ادلطور بجساخدام

. يقوم البجحث هبذا البحث بسبب إحايجججت الطلبة يف ادلدرسة الثجتنوية سوالويسي اجلنوبية بفري فجري
سوالويسي اجلنوبية  إىل كاجب ومواد تعليم اللغة العربية ادلنجسبة  بفري فجرياإلسالمية احلكومية الثجتنية 
ة والثقجفية. مع أن مج وجد البجحث الكاجب ادلصجحب وادلواد األخرى بسيجق أحواذلم اإلجامجعي

ادلساخدمة يف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة اال مبواد الاعليم ادلوجودة يف كاجب تعليم اللغة العربية 
و ينبغي على ادلدرس أن خياجر مجدت. وجبجتنب ذالك يف تنظرية تطوير مواد وكاجب الاعليم 2013بجدلنهج 

العلمية واللغوية وفق مبعجيَت وأسس علمية. ولن حيقق الكاجب ادلدرس أىدافو مج مل تكن مجدتو اللغوية يف 
الثقجفة واإلجامجعية ىي إحدى األسجس من أسس  ألن مانجول قدرات الدارسُت العقلية وخلفيجهتم الثقجفية

يف ادلدرسة الثجتنوية اإلسالمية عليم يف ضوء ادلدخل السيجقي ا. ولذلك يطور البجحث كاجب الإعداده
 ، وقيجس فعجلياو يف تعليم اللغة الربية يف ىذه ادلدرسة.سوالويسي اجلنوبية بفري فجرياحلكومية الثجتنية 

يناج البجحث كاجب ( 1ىو،  البحثتناجئج  صخلوم ومدخل البحث ىو مدخل البحث والاطوير.
 بفري فجريسة الثجتنوية اإلسالمية احلكومية الثجتنية ادلدر تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلدخل السيجقي يف 

، بجدلواصفجت؛ أ( تألف ىذا الكاجب حسب ادلوضوعجت الاعليمية لاعليم اللغة العربية سوالويسي اجلنوبية
. فري فجرييف ضوء ادلدخل السيجقي. وادلواصفجت احمللية ىي ادلوضوعجت احمللية والصور اليت تاعلق بثقجفة 

كاجب من: مواد عنجصر اللغة وىي ادلفردات اليت تاعلق بأحوال الطلبة اليومية والًتكيب. كون ىذا الياب(
ومواد مهجرات اللغة وىي اإلسامجع، والكالم، والقراءة، والكاجبة. ج( تقدم األمثلة ادلاعلقة بأحوال الطلبة  

الكاجب الاعليمي  (2الثجين ىي  البحثتناجئج د( الادريبجت ادلانوعة ادلنجسبة مبواد الاعليم وأحوال الطلبة. و 
الفصل  لطلبةمعرفة اللغة العربية  تنمية يف فعجلية لويف ضوء ادلدخل السيجقي  البجحث أعده يذال اجلديد

 عندمج ذلك يبدو. سوالويسي اجلنوبية بفري فجري الثجتنية العجشر يف ادلدرسة الثجتنوية اإلسالمية احلكومية
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أن  وذلك الضجبطة، اجملموعة وطلبة الاجربة اجملموعة طلبة عليهج لحص اليت الناجئج بُت البجحث قجرن
% 5( أكرب من درجة تجء اجلدول على مساوى 3،234( يف ىذا البحث )t0درجة تجء حسجب )

 (.074، 2% )1( و من درجة تجء اجلدول على مساوى 2،719)

 .ادلدخل السيجقي، تطوير، كاجب تعليم اللغة العربية: الرئيسيةالكلمات 

 المقدمة
مشكلة كاجب الاعليم كثَتة ومانوعة، منهج إخاالف زلاويجت الكاجب مع 

اد عملية الاعليم حتاجج إىل كثَت من ادلو حججة الطلبة، كمج قجل سيت روح اهلل أن 
ة، وىي بة وادلثَتة لالىامجم، ألن ادلواد من ادلكوتنجت ادلهمة يف العملية الاعليمياجلذا

يام اخايجرىج وفقج بجإلحايجججت فقد ال تأيت بجلفجئدة إذ مل تعد إعدادا جيدا و 
ادلشكلة  1وة.رسُت على الوصول إىل األىداف ادلرججعد ادلدادلرجوة للطلبة وال تس

األسجسية للكاجب الاعليمي ىي زلاويجتو ال تشامل بأحوال الطلبة يف حيجهتم 
جة الطلبة اليومية. فالزم على ادلدرس أن يعد الكاجب الاعليمي ادلنجسب حبج

وكذلك منجسب بأحواذلم. ادلدخل ادلنجسب بالك ادلشكلة ىو ادلدخل السيجقي. 
وىو يصدر من مفهوم الفلسفي جون دي الذي يركز الاعليم على ميول الطلبة 
وخربهتم وخلفيجهتم. الاعليم على السيجق العجم ىو اإلجتجه يف عملية الاعليم اليت 

                                                           
رسجلة ادلججساَت، )مجلنج: ججمعة موالتنج مجلك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ، الكالم مهارة لتنمية المحلية الثقافة من التعليمية المواد إعدادسيت روح اهلل، 1
 .2(،ص.2012مجلنج.
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بة وحيجهتم وثقجفاهم حىت تكون الدراسة ذات تعلق ادلواد الاعليمية بأحوال الطل
  2عالقة وثيقة بأحواذلم وذات معٌت قوي يف ذىنهم.

سوالوسي اجلنوبية  بفري فجري)الثجتنية(  2ادلدرسة الثجتنوية اإلسالمية احلكومية 
، والكاجب الاعليمي فري فجريىي من إحدى ادلدارس ادلشهورة يف مدينة 

ية فيهج ىي كاجب دروس اللغة العربية على منهج ادلساخدم يف تعليم اللغة العرب
وأىم ادلشكلة اليت جيدىج البجحث يف ميدان  لوزارة الدينية إلتندوتنيسية. 2013
للغة العربية مع أحوال الطلبة، اتعليم ىي عدم عالقة بُت زلاويجت كاجب  البحث

 لعربيةاحملاويجت ال تشامل بأحوال الطلبة حىت ال يساطيعون أن يساخدمو اللغة ا
حيدد  2013كاجب دروس اللغة العربية على منهج يف حيجهتم اليومية. وىذا بسبب  

عجمة فأحسن للمدرس أن يطور   على األحول اإلجامجعية والثقجفية بإتندوتنيسيج
كاجب تعليم اللغة العربية ادلنجسب بأحوال اخلجصة للطلبة يف ىذه ادلدرسة. مع أن 

ىي الامنية لكي يفهم الطلبة قيمة  2013منهج  من أىداف تعليم اللغة العربية يف 
وياطبقو معرفاهم عن اللغة العربية منجسبج بسيجق ادلواد الاعليمية الثجقفة من زلاويجت 

 3أحواذلم النفسية واإلجامجعية والثقجفية.
 اإلطار النظري

   كتاب التعليمتطوير  
                                                           

2
Kesuma Dharma, dkk, Contextual Teaching and Learning. (Garut: Rahaya Research and 

Training, 2010). Hal.5.. 
3Lampiran SK DIRJEN No. 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah.  hal.224. 
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ذا ادلصطلح، إن مصطلح الكاجب ادلدرسي خيالف عن ادلعٌت الشجئع ادلألوف ذل
أن ياألف الكاجب ادلدرسي ال من مجدتو األسجسية فحسب، بل كذلك من ادلواد 
ادلسجعدة كجدلعجم وكاجب الامرينجت الاحريرية أو الصوتية وكاب ادلطجلعة ادلادرجة 

  4وكاجب االخابجرات ومرشد ادلعلم.
ج اىامجم لنجطقُت بغَتى لاعليم اللغة العربيةكاجب التطوير إعداد و ويلزم عند 

األسس الغوية و  األسس السيكولوجيةو  األسس الثقجفية واإلجامجعيةوىي  سساأل
وفق على ىذا الرأي ، قدم زلمود كجمل النجقة ورشدي أمحد طعيمة  5والًتبوية.

األسس أو اجلواتنب ادلهمة يف إعداد كاجب الاعليم وىي اجلجتنب النفسي واجلجتنب 
وفق مجدة الكاجب وينبغي أن خناجر لغوي. الثقجيف واجلجتنب الًتبوي واجلجتنب ال

أىدافو مجمل تكن مجدتو اللغوية يف  الكاجبعلمية. ولن حيقق زلاوي  أسسمعجيَت و 
  6مانجول قدرات الدارسُت العقلية وخلفيجهتم الثقجفية.

معيجر  ؛ال بد من اإلىامجم هبج، منهج زلاوى الكاجبادلعجيَت يف إخايجر  امج
معيجر ادليول واإلىامجمجت ، و (significanceيجر األمهية )مع، و (validityالصدق )

(interest) ، و( معيجر قجبلية الاعليمlearn ability) و ،( ادلعيجر العجدليةuniversality) 

                                                           
 .9 .(، ص1991.، )الريجض: دار الغجيلة لغير الناطقين بهاأسس إعداد الكتب التعليمي وعبد احلميد عبد اهلل،الغجيل تنجصر عبد اهلل 4

 .19.ص ...أسس  وعبد احلميد عبد اهلل،الغجيل تنجصر عبد اهلل 5
 .75ادلرجع تنفسو، 6
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ىنجك عدة أسجليب ديكن لواضع ادلنهج اتبجعهج عند اخايجر مواد اللغة العربية و .7
 8 والاحليل.ادلسح، و بَت، رأي اخل، و ادلنجىج األخرى ؛ لغَت النجطقُت هبج

وىنجك الاصوران لانظيم احملاوى، األول الانظيم ادلنطقي وىو تقدمي احملاوى 
مرتبج يف ضوء ادلجدة ذاهتج، أي مراعجت الًتتيب ادلنطقي للمعلومجت وادلفجىيم 

النظر عن مدى قجلبة الطلبة مثل تبدأ ادلوضوعجت من موضوع بسيطة إىل  بصرف 
السهل إىل الصعب، من القدمي إىل احلديث.  والثجين الانظيم  موضوعة معقدة، من

وادلعجيَت يف تنظيم  9السيكولوجي وىو تقدمي احملاوى يف ضوء إحايجججت الطلبة.
 احملاوى ثالثة وىي اإلسامرارية والااجبع والاكجمل.

 أسس تأليف الكاجب ىي:وامج 
 األىداف، فهي: -1

 زم للطلبة أن يعلموىجادلعريفية، وىي ادلجدة ادلغزية اليت يل -

 ادلهجرية، وىي القدرة العملية اليت تطور من ادلعلومجت وتصَت مطبقة -

 السلوكية، وىي السلوك اليت جيب للطلبة أن ديلكوىج  -

 اجب ادلقرر، وىي:إعداد زلاوى الك -2

 مضبوط، أن يكون احملاوى مضبوطج من النجحية العلمية -

                                                           
 .160(ص:1991)القجىرة: دار ادلعجرف، الطبعة الثجلثةالمنهج وعناصره، إبراىيم بسوين عمَتة، 7
-27ص:.(م 1989 إييسكو، والثقجفة والعلوم للًتبية الميةساإل نظمةادل منشورات) و.وأسالب ومناج بها ناطقينال لغير العربية تعليم .رشيد امحد طعيمة8

28 
 69ادلرجع تنفسو...ص:9
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رئيسية والكفجءة منجسب، أن يكون احملاوى منجسبج بجلكفجءة ال -
 األسجسية

 وايف، أن يكون احملاوى ال كثَت وال قليل. -

 مطجبق، تنوع احملاوى وكثرتو منجسبجن بجلكفجءة -

 واقعي، أن ينجسب احملاوى باطوير العلوم والاكنولوجي -

 تركيب العلم -

 اللغة وادلقروئية، وىي: -3

 اساعمجل اجلمل منجسب بجلقواعد اللغوية الصحيحة -

 لى تفكَت معقول وتنظجمييدل ترتيب اجلمل ع -

 ترتيب اجلمل منجسب لقدرة لغة الطلبة -

 اجلمل ادلساخدمة ماصلة -

 شكل الكاجب، وىي: -4

 أن تصميم حجم الكاجب ومكجن شرح احملاوى والصور منجسبة -

 10أن تسند الصورة واجلدول أو توضح الفكرة. -

 وموادىا للناطقين بغيرىا تعليم اللغة العربيةطرق 

                                                           
10Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT.Refika 

Aditama, 2010) hal. 46-48 . 
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 اخلطة الشجملة اليت يساعجن هبج يف حتقيق اذلدف إن طريقة الاعليم تعٍت
غة الغربية لغَت النجطقُت هبج وأىم أتنواع طرق الادريس يف الل 11الًتبوي ادلنشود.

الطريقة السمعية و  طريقة القراءةو  طريقة ادلبجشرةو  طريقة القواعد والًتمجةىي؛ 
  12الطريقة الاوليفية.و  الشفهية

الذي يرغب  ذلذه اللغة ىي احملاوي الاعليميلعربية للغة اادلواد الاعليمية وأمج 
يف تقدديو للطلبة بغرض حتقيق أىداف تعليمية معرفية أو مهجرية أو  هجمعلم

أسجسيج ىي مصدرا و  .وجداتنية. وىي ادلضمون الذي ياعلمو الطالب يف علم مج
طلبة أو شكل النص أو غَته واألشيجء اليت ياعلمهج ال إمج من اللغة العربية تعليميف 

 .يعلم إليهم
يف تعليم اللغة طعيمة عن بعض ادلوضوعجت الثقجفية  وقد قدم رشدي أمحد

العربية لألججتنب، منهج البيجتنجت الشخصية، والسكن، والعمل، ووقت الفرغ، 
السفر، والعالقجت مع اآلخرين، والصحة وادلرض، والاعليم والًتبية، ويف السوق، 

ن واألمجكن، واللغة األجنبية، واجلو، وادلعجمل ويف ادلطعم، واخلدمجت، والبلدا
احلضجرية، واحلجية اإلقاصجدية، والدين والقيم والروحية، والسيجسة، والعالقجت 

مانوعة وتقسم من يف تطبيق الاقومي  ةاإلخابجرات ادلساخدمو  13الزمجتنية وادلكجتنية.

                                                           
 .203...ص.رجعالمرشدي أمحد طعيمة، 11
رسجلة م،  4232-3695تطور تعليم اللغة العربية في معهد دار القرآن األنورية بتوليهو مالوكو الوسطى من السنة سجرة تنوفيجتنيت التوكنسينج، 12

 .17-15م( ص. 2013ادلججسًت )مجلنج: ججمعة موالتنج مجلك ابراىيم مجلنج. 
 .43-42)مكة ادلكرمة: ججمعة أم القرى، دون السنة(ص. ليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، األسس المعجمية والثقافية لتعرشدي أمحد طعيمة، 13
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يقة تقوديهج جهة مواصفاهج إمج من جهة أىدافهج وكيفية قيجمهج وشكل جواهبج وطر 
وقد بُتن إمجم اسراري وآخرون على ىذه األتنوع  14وقت قيجمهج وإسافجدهتج وغَتىج.

 يف كاجهبم تقومي تعليم اللغة العربية:
 اإلخابجر الشفهيو  اإلخابجر الاحريريمن جهة كيفية قيجمهج؛  (1

 اإلخابجر اإلخايجرو  اإلخابجر ادلقجلمن جهة شكل اجلواب؛  (2

 اإلخابجر الذايتو  يضوعإلخابجر ادلو امن جهة طريقة تقوديهج؛  (3

 15اإلخابجر اخلاجمي/ النهجئي.و  اإلخابجر الاكويٍتمن جهة وقت قيجمهج؛  (4

 وامج رلالت االخابجر اخلجصة للغة العربية تاكون من:
 االخابجر للعنجصر اللغوية -

 16االخابجر للمهجرات اللغوية. -
 2013اىداف تعليم اللغة العربية يف منهج 

سي من تعليم اللغة العربية ىو أن يساطيع الطجلب أن يعارب إن الغرض األسج
عن تنفسو تعبَتا كجمال صحيحج بجللسجن أو القلم وأن يفهم مج يقرأ أو مج يسمع، 

وأمج أىداف  17وأن يشجرك يف الافكَت فيمج حولو بقدر مج تسمح بو سنو ومواىبو.
الثجقفة  الامنية لكي يفهم الطلبة قيمة ىي 2013الاعليم اللغة العربية على ادلنهج 

ادلواد الاعليمية ىي إحدى اذلدف من أىداف تعليم اللغة العربية على من زلاويجت 
                                                           

14
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab,(Malang: UIN Maliki Press,2013), hal.12. 

15Imam Asrori, dkk. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2014),hal. 84. 
16

Imam Asrori, dkk. Evaluasi ... hal.96. 
 17ص. طرائق...،زلمد ابراىيم اخلطيب، 17
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وكذلك لكي يطبقو معرفاهم عن اللغة العربية منجسبج بسيجق أحواذلم  ىذا ادلنهج.
 18و.ىدفالنفسية واإلجامجعية والثقجفية ىي أيضج من إحدى 

 المدخل السياقي 

ىو  الاعلم مدخل 19ادلدخل بفاح ادليم ىو الدخول او مبعٌت موضع الدخول.
ىو وسيلة  .وااعلمي نأامكُت الطلبة ل نو ادلعلمهج تساخدم أو وسجئل وسيلة

ادلدخل السيجقي يركز الاعليم على  20.الدراسة ضوءمو  ىمشًتكة للنظر مشكلة أ
مسجعدة الطلبة يف تنظر  وىو ادلدخل الذي حيجول ميول الطلبة وخربهتم وخلفيجهتم.

ادلواد الاعليمية ادلاعلمة ويعلقهج بأحواذلم اليومية إمج من اجلهة الشخصية أو 
الاعليم على السيجق ىو مطجبقج هبج يرى كسومج أن  21اإلجامجعية أو الثقجفية.

اإلجتجه يف عملية الاعليم اليت تعلق ادلواد الاعليمية بأحوال الطلبة وحيجهتم وثقجفاهم 
أن و22كون الدراسة ذات عالقة وثيقة بأحواذلم وذات معٌت قوي يف ذىنهم.حىت ت

أسس ىذا ادلدخل سبعة اسس، وىي الًتكييب، واالساعالم، والاسجئل، تعلم 
 اجلمجعة، حتضَت النموذج، اإلتنعكجس، والاقومي الذايت.

                                                           
18

Lampiran SK DIRJEN no. 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. hal.. 220-225. 
 ٩٩(،ص.٧٩٩١)بَتوت: دار الفكر، العرب لسجن ، مجل الدين زلمد بن مكرم19

20
Ujang Sukandi dkk,Belajar Aktif dan terpadu (Surabaya:Duta Graha Pustaka,2003).hal.39. 

21Johnson dalam, Nurhadi, dkk. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK. )Malang: Universitas Negeri Malang 2002 (. 
Hal.12. 

22Kesuma Dharma, dkk, Contextual Teaching and Learning. (Garut: Rahaya Research and 

Training, 2010). Hal.5. 



   |   95 

Jurnal Studi Pendidikan Vol XVI   |   No.1 

 نتائج البحث
 وحتليلهج أسلوب مجع البيجتنجت

( 1ثالث خطوات وىي :  لبجحثساعمل افجيحصل على اإلتناجج اجليد، ل
 خرباءمن  واإلقًتاحجت ت( تنيل ادلداخال2 .حتليل احلجججت قبل عملية اإلعداد

ادلدخل ، ب( اخلبَت يف تطوير مواد اللغة العربية: أ( اخلبَت يف  ىذا البحث، ومهج
  .للطلبةلانمية معرفة اللغة العربية  ( معرفة فعجلية اإلتناجج3.  السيجقي

يساعملهج البجحث جلمع ، ادلالحظة اساخدم البجحث؛نجت ويف مجع البي
البييجتنجت ادلاعلقة بجدلنهج، والكاجب ادلساخدم يف تعليم اللغة العربية خجصة الللغة 

، يساخدمهج البجحث جلمع ادلقجبلةو  .ادلدرسة ىذه الفصل العجشر يفالعربية يف 
ريقة والوسجئل البيجتنجت عن معلومجت من مواد اللغة العربية والكاجب والط

يوجههج البجحث اىل اخلبَتين اإلسابجتنة، واإلخاربات ادلساخدم يف الاعليم. و 
ومدرسة اللغة العربية للحصول على كاجب الاعليمي ادلنجسب، ويوجو اىل الطلبة 

اإلخابجر ومهج اإلخابجر، و  دلعرفة رأيهم عن الاعلم بعد مج درسوا بجلكاجب ادلطور.
الوثجئق، اساخدمو البجحث لاحليل ادلنهج الدراسي . و القبلي واإلخارب البعدي

الثقجيف واإلجامجعي وادلصجدر ادلاعلقة  فري فجريوكذلك زلاوى سيجق مدينة 
  باطوير كاجب الاعليم.
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قجم البجحث يعٍت  حتليل البيجتنجت النوعيةحيلل البجحث البيجتنجت بطريقاُت وىي و 
ثجئق، يساخرجهج البجحث مجيع البيجتنجت باحليل البيجتنجت من ادلقجبلة وادلالحظة والو 

حتليل البيجتنجت الكمية مث  ادلوجودة مث حتررىج وترتبهج وتعرضهج وحتللهج بجالساناجج.
 .و من اإلخابجر من اإلسابجتنة
 تناجئج البحث

ادلدرسة يناج البجحث كاجب تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلدخل السيجقي يف و 
أ( ، بجدلواصفجت؛ سوالويسي اجلنوبية بفري فجريلثجتنية الثجتنوية اإلسالمية احلكومية ا

تألف ىذا الكاجب حسب ادلوضوعجت الاعليمية لاعليم اللغة العربية يف ضوء 
ادلدخل السيجقي. وادلواصفجت احمللية ىي ادلوضوعجت احمللية والصور اليت تاعلق 

فردات ادل مواد عنجصر اللغة وىي ياكون ىذا الكاجب من:ب( .فري فجريبثقجفة 
 اإلسامجع،وىي  مواد مهجرات اللغةو والًتكيب.  اليت تاعلق بأحوال الطلبة اليومية

الادريبجت د( ج( تقدم األمثلة ادلاعلقة بأحوال الطلبة  . القراءة، والكاجبةو والكالم، 
 أعده يذال الكاجب الاعليمي اجلديد. ادلانوعة ادلنجسبة مبواد الاعليم وأحوال الطلبة

. لطلبةمعرفة اللغة العربية ل تنمية يف فعجلية لووء ادلدخل السيجقي يف ض البجحث
 الاجربة اجملموعة طلبة عليهج حصل اليت الناجئج بُت البجحث قجرن عندمج ذلك يبدو

( يف ىذا البحث t0أن درجة تجء حسجب ) وذلك الضجبطة، اجملموعة وطلبة
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و من درجة تجء  (2،719% )5ساوى على م اجلدولأكرب من درجة تجء  (3،432)
 (.074، 2% )1على مساوى  اجلدول
 الخاتمة

 اوصيجتال
 بجخايجر وذلك اجليدة، الاعليمية ادلواد بإعداد ادلدرسة قومت أنفمن احلسن 

 منو ديل ال حىت اليومية أحواذلم ارتبجطب ذلج ومج واجلوابة السهلة ادلوضوعجت
 ادلاعددة الاعليمية طجتوالنشج الادريس أسجليب ادلدرسة ساخدمت أنو  .االطلبة

 الاعليم يكون حىت ادلخالفة الاقومي وأسجليب ادلانوعة ادلعينة بجلوسجئل ويساعُت
 وتنويعة الطلبة معرف إلثراء الادريبجت أتنواع ادلدرسة زودت أنو  .شللة غَت مرحية عملية

 تدريس عند األم لغة اساخدام ادلدرسة انبجت أن ينبغيو  .كفجءهتم وتوثيق خرباهتم
 األم، بلغة شرحو أو الدرس ترمجة وتنعلى ياعود الطلبة جيعل ذلك ،ألناللغة العربية

 يريد اليت ادلفردات معجين لفهم ادلعينة الوسجئل من كثَت اساخدام عليهج تلزم بل
 .تعليمهج

 قًتحجتادل
 بعض ادلقًتحجت منهج: قدم البجحثيبنجء على مج ججء ىف ىذا البحث، 

أداة من األدوات  عربية ادلطور يف ضوء ادلدخل السيجقيكاجب تعليم اللغة الإن   (1
 اللغة العربية ادلدرسةادلهمة يف العملية الاعليمية اليت ديكن أن يسافيد منهج 
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 بفري فجريفصل العجشر بجدلدرسة الثجتنوية اإلسالمية احلكومية الثجتنية طلبة ل
 .سوالويسي اجلنوبية

 اللغة العربيةتعليم  يف الاعليمية وادادل يطوروا أن اآلخرين البجحثُت من ويرجى (2
من البيئة اليت يعيش فيهج الطلبة وماعلقة بجألمور حوذلم، حىت ال تؤدي ادلواد 

 .إىل وجود فجوة بُت ادلاعلمُت وادلواد اليت بُت أيديهم

 البجحث طورهي ذال كاجب تعليم اللغة العربية ادلطور يف ضوء ادلدخل السيجقيإن  
فصل العجشر تنصف السنة طلبة ل اعليمتطوير كاجب ال على مركنز البحث ىذا يف

 ،سوالويسي اجلنوبية بفري فجرياألوىل بجدلدرسة الثجتنوية اإلسالمية احلكومية الثجتنية 
نصف السنة و الفصول لاطوير كاجب الاعليمي ل أخرى حبوث توجد أن فيحسن

 األخرى.
 والمصادر قائمة المراجع

 .٧٩٩١بَتوت: دار الفكر، . العرب لسانمجل الدين زلمد بن مكرم، 
إعداد الكتب التعليمية لغير  أسس .تنجصر عبد اهلل وعبد احلميد عبد اهلل ،الغجيل

 م1991الريجض: دار الغجيل،الناطقين بها، 
 .ووأسالب ومناج بها الناطقين لغير العربية تعليم .أمحد رشدي طعيمة،

 . م 1989 إييسكو، ، ثقجفةوال والعلوم للًتبية الميةساإل نظمةادل منشورات
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دمشق: دار طالس للدراسجت والًتمجة . 2ط.علم اللغة،  .طليمجت، غجزي سلاجر
 م 2000والنشر، 

 .مناىج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعة .عبد الرمحن أمحد ،عثمجن
 م 1995 ،ججمعة إفريقيج العجدلية
القجىرة: دار . الثجلثةالطبعة المنهج وعناصره،  .عمَتة، إبراىيم بسوين

  .1991ادلعجرف،

 مهارة لتنمية المحلية الثقافة من الكتاب التعليمي إعداد .روح اهلل، سيت

م اإلسالمية مجلنج: ججمعة موالتنج مجلك ابراىيادلججساَت. رسجلة ، الكالم
 .2012احلكومية مجلنج.
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