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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ

الفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، واللغة كثيرة وهي مختلفة من  ياللغة ه

حيث اللفظ ومتعددة من حيث المعنى. و كل قوم يعبرون عنها بلفظ غير لفظ 

 األخرين. و مفهوم هذا التعريف أن اللغة هي وسيلة اإلتصال أو التوصيل.

عربية قد اللغة العربية هي احدى اللغات المشهورة فى العالم، بل اللغة ال

استعمل المسلمون وغير المسلمين. ان اللغة العربية هى لغة اإلسالم والمسلمين و 

اللغة القرأن الكريم منذ مطلع اإلسالم، وقال الله تعالى " إنا أنزلناه قرأنا عربيا 

اللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن اغراضهم،  1لعلكم تعقلون".

 .لقرأن الكريم واألحاديث الشريفةريق النقل. و حفظها لنا اوقد وصلت إلينا من ط

واللغة العربية من اللغات السامية وهي اللغة يستعملها الشعوب الذين 

 2يسكنون حوالى نهر فران و سورية و جزيرة العرب.
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لغة العربية، ثم انها اقدم اللغة حبة فى وحدث خاتم النبيين و المرسلين با

وقد  ذلكالتغيير والتبديل، والعربية هي لغة اإلتصال العالمي كالعالم لم يعترها 

 3اكتسب اللغة العربية مكانة علمية بين اللغات المعروفة.

فى عصرنا الحاضر كثير من الطالب فى المدرسة، خاصة فى المدرسة 

اإلسالمية هم يحبون اللغة األخرى كمثل اللغة اإلنجليسية و غيرها. وهم ال 

ن الكريم و آلفهم الدراسة الدينية و لفهم قر  ة العربية مهمة جدايفكرون ان اللغ

لك كثير من الطرائق او مناهج و كيفية و كتب الدراسة الذى األحاديث. لذ

 يستعمل في دراسة اللغة العربية.

أألنوار من معهد انوار الحرمين دورينان ترنجليكإحدى  الثانويةالمدرسة 

تطور فى تعليم الغة العربية. تضع كبير اإلهتمام المؤسسات التعليمية اإلسالمية ي

في نجاح تعليم اللغة، ألن هذا المعهد جعل اللغة العربية من أحد اللغة الرسمية 

وجعل وسيلة لتعليم العلوم المتنوعة و المختلفة. و اكثر المواد الدراسية فيها مؤلفة 

امر التقل اهميته فانه واجب باللغة العربية لفهم الدروس. فتعليم اللغة للمبتدئين فيه 

االهتمام اكثر،ألن النجاح في تعليم اللغة فيها أساس لنجاح تعليم الطالب 

 المبتدئين في هذا المعهد.
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أألنوار من معهد انوار الحرمين دورينان ترنجليك   الثانويةالمدرسة  ان

بتدئين كالمؤسسة التربية التي قد اشتهر بالنجاح في تعليم اللغة وجعل الطالب الم

ناطقين باللغة العربية على قدر ما ال يزيد عن خمسة أشهر.وله الكتاب خاصة 

 لتعليم اللغة العربية يتعلق فيه اربع مهارة، وهذا 

من تلك ف يظهر من حوار الطالب اليومي انهم تمكن المحادثة باللغة العربية.

، اللغة العربية بنجاح التعليم البينات المقدم تيقن الكاتب انها تملك الخصائص

ألنوار ا الثانويةلية التعليم في المدرسة عمخصائصال عن بدقيق فأرد الباحث ليكتب

 من معهد انوار الحرمين دورينان ترنجليك.

 ب.ركائز البحث

 مناسبا بخلفية البحث المتقدمة يجد الباحث مسائل البحث كما يلي: 

معهد انوار الحرمين لل" تابعألنوار ا الثانويةلغة العربية في المدرسة كيف تعليم ال .1

 ه ؟اتطريق و ومواده من أهدافه "دورينان ترنجليك

معهد لل" تابعألنوار ا الثانويةلغة العربية في المدرسة في تعليم ال خصائصما ال .2

 ؟ "انوار الحرمين دورينان ترنجليك
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 أهداف البحث .ج

 نظرا إلى خلفية البحث فأهداف البحث كما يلي :

معهد انوار لل" تابعأألنوار  الثانويةلمعروفة كيفية تعليم اللغة العربية في المدرسة  .1

 واستحدادها. "الحرمين دورينان ترنجليك

 تابعألنوار ا الثانويةلغة العربية في المدرسة في تعليم ال خصائصلمعرفة ال .2

 ."معهد انوار الحرمين دورينان ترنجليكلل"

 أهمية البحث .د

يكون هذا البحث نافعا من جهة نظرية أو تطبيقية، كما يرجو الباحث أن 

 يلي:

 النظري .1

كوسيلة لتوسيع معرفة الباحث خاصة والجهات المتعلقة بالتربية عامة 

 تابعألنوار الغة العربية في المدرسة الثانوية في تعليم ال خصائصالعن 

ترقية تشجيعا لمدرس اللغة على " معهد انوار الحرمين دورينان ترنجليك"لل

 النجاح في تعليم اللغة لطالب المدرسة وليجعل الطالب ناطقين به.
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 التطبيقي .2

خصائص تعليم اللغة العربية لطالب في مدرسة إلقاء المعلومات عن  .أ

 األنوار دورينان ترنجليك" الثانوية

مجال اللغة  ا البحث زيادة الخزانة العلمية فييرجي ان تكون نتائج هذ .ب

األنوار  الثانويةالعربية وخاصة بما يتعلق بالتعليم اللغة العربية فى مدرسة 

 دورينان ترنجليك"

 .كالمراجع للجهات أو المؤسسة التي احتاجت إليها .ج

 السابقة اتالدراس .ه

تحت  2002البحث زين العارفين بالجامعة اإلسالمية الحكومية كديري سنة  .1

العربية في روضة التربية القرأنية اإلحسان  الموضوع " تعليم اللغة 

كديري".الباحثة تبحث عن كيفية التعليم اللغة العربية في روضة التربية القرأنية 

 اإلحسان كديري. و النتيجة من هذا البحث على أن:

التعليم اللغة العربية في روضة التربية القرأنية اإلحسان كديري هي  (1

يزال المرحلة اإلبتدائية، ثم هذه  يستعمل طريقة القراءة ألن هناك

الطريقة جيدة ألنهاتزيد قدرة الطالب الممتزين على القراءة فى اللغة 

 المتعلمة.
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أهداف استعمال التعليم اللغة العربية فى روضة التربية القرأنية اإلحسان   (2

كديري هي ليكون الطالب مستطعين وماهرين في تعليم اللغة العربية 

 أن الكريم.حصوصا في قرأة القر 

تحت  2010البحث زين العارفين بالجامعة اإلسالمية الحكومية كديري سنة  .2

الموضوع "تعليم الخط العربي لتنمية مهارة الكتابة في المعهد السلفى 

مجاسري عنجوك. في هذا البحث تبين الباحثة عن طريق التعليم الخط العربي 

من هذا البحث يبين لطالب في المعهد السلفى مجاسري عنجوك. والنتيجة 

عن تعليم الخط العربي لتنمية مهارة الكتابة في المعهد السلفى مجاسري 

 عنجوك.

بعد أن بحث الباحث عن البيانات عن الدراسات السابقة، اليجد  

ولكن  خصائص تعليم اللغة العربية لطالب في مدرسة الثانويةالبحث عن 

د العالقة بين هذا البحث يجده في اختالف المكان. بالرغم أنه كذلك، يوج

والدراسات السابقة من ناحية مبحثهما. إذا، يرى الباحث، أن هذا البحث 

. والفرق بين بحث الباحث والدراسة كيفية التعليم اللغة العربيةأول البحوث عن  

بخث الخصائص تعليمهم، اليوجد من دراسة السابقة في  السابقة هو

 المكتوب من خصائص تعليمه.


