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 الباب األول
 املقدمة 

 

 خلفية البحث . أ

لو القائم بو ويستمتع بو.   عملجهد يف شلارسة عمل ي دؿ على بذؿت العملية

هبذه البيئة وابلوسائل  العمليةتأثر تحيصل يف بيئة مكانية معينة، و  عملكما أف ىذا ال

تنفذ إبشراؼ  عمليةواإلمكاانت اليت توفرىا كما تتأثر ابلعقبات والصعوابت اليت فيها. ال

ذات العالقة  ةها ادلختلفعملة ادلدرسية و تتناوؿ كل ما يتصل ابحليا و ادلدرسة وتوجيهها

 الدراسية. واالرتباط ابدلواد

 بعضها ببعض لتحقيق تتعامل تتعلق و عناصر اليت يتكوف من نظاـ تدريسال

ية اجراءا فعاال إذا تعامل بعضها ببعض تدريسستجري عملية  تدريس.ال اذلدؼ العاـ يف

و  قهاائالطر  و هاادلدخل و يةتدريساألىداؼ ال ىوية تدريسأما العناصر ال 1.تعامال متكامال

 ا.اإلختباراهتو  هاالوسائلو  ىاادلواد األساليبها و

لغة ال تدريسعند  ادلدرسقـو هبا تاللغة يشَت إىل العملية الواعية اليت  تدريس

الثانية. و على وجو التفصيل، الوعي بقواعد اللغة و معرفتها و القدرة على التحدث عنها. 

 تدريسالرمسي أو ال تدريسو من األوصاؼ األخرى اليت نطلق على ىذه  العملية ال
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اللغة يلعب تصحيح األخطاء دررا كبَتا اذا يصحح الدارس مسارات  تدريسالصريح. عندا 

 2.تدريسال

االصطالحاف األوالف نفس  غَت الناطقُت هباو  الناطقُت هباالعربية  تدريس

الشيء تقريبا. إذا نظران اليهما من وجهة سياسية فاألجنيب ىو من كانت جيسيتو غَت 

ها ألولئك الذين ينتموف اىل جنس غَت تدريسالعربية لألجانب يعٍت  تدريسعربية. أي أف 

 اجلنس العريب و من مث تتباين لغاهتم و ثقافتهم مع اللغة العربية و الثقافة العربية تباينا كبَتا.

العربية كلغة اثنية و إف كاف عريب  تدريسو يف ضوء ىذا ادلفهـو خيرج كل من 

ثل ىذين االصطالحُت بقادرين على التعبَت الدقيق على اجلنسية. و من مث ال حنسب أف م

ىذا اجملاؿ. وبلغة ادلنطق نقوؿ أف كال منهما تعريف مانع غَت جامع أي الجيمع كل فئات 

 3ُت دبثل مادينع دخوؿ فئات منهم.تدريسادل

يف ادلدرسة اللغة العربية  تدريس عمليةيف ىذا البحث تريد الباحثة أف توضح 

. تريد الباحثة أف يف الفصل النموذاجي و الفصل العاـادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت 

و اإلختبار  اللغة العربية لتعرؼ األىداؼ و الطرؽ و ادلواد و وسائل تدريس عمليةتوضح 

مهارة اإلستماع و مهارة الكالـ و مهارة  تدريسمباشرة اليت ادلستخدمة ب تدريسيف عملية 

 اللغة العربية. تدريسالقراءة و مهارة الكتابة. و تعطي ادلعرفة اجلديدة يف رلاؿ ال

                                                           
2
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، إف تكوف البيئة زلبة على الطالب، فيشًتؾ تدريسو كذا، تكوف البيئة تؤثر إجراء ال

ديكن ربقيقها اتما. و رأْت الباحثة أف البيئة يف ىذه  ةو تكوف األىداؼ ادلقرر  ينر و مسر ب الطال

 اللغة العربية فيها اتما. تدريسادلدرسة اليت تقـو فيها الباحثة ببحثها مناسبة لتحقيق األىداؼ ال

 Pon. Pesىي ادلدرسة اليت تقع يف الشارع  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت

Al-Kamal و اجلملة من الطالب  67اجلملة من ادلدرس  . 66155ابليتار كونَت وااندادي

فصوؿ. درس اللغة العربية يدرس يف فصل مرة واحدة يف األسبوع بوقت  00 و ينقسم إىل 1033

 دقائق(.  83) شبانُت

 عمليةالعن ذلك كلو تدفع الباحثة أف تقـو ببحث علمي عميق لنيل البياانت ادلوثوقة 

 عملية عن اللغة العربية يف تلك ادلدرسة. و من دراسة السابقة مل تكوف البحث تدريستعلق بيي ذال

يف الفصل النموذاجي و الفصل يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت اللغة العربية  تدريس

يف ادلدرسة  متعددة االحداثسة )درا عملية تدريس اللغة العربية " .  فتختار الباحثة ادلوضوعالعاـ

 " ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت ابليتار يف الفصل النموذاجي و الفصل العاـ(

 

 مسائل البحث . ب

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت اللغة العربية  تدريس عملية تطبيق كيف .1

 ؟يف الفصل النموذاجي

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت غة العربية الل تدريس عملية تطبيقكيف  .2

 ؟يف الفصل الفصل العاـ
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 أهداف البحث .ج 

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت اللغة العربية  تدريس عمليةتطبيق معرفة  .1

 .يف الفصل النموذاجي

توسطة اإلسالمية احلكومية كونَت يف ادلدرسة ادلاللغة العربية  تدريس عملية تطبيقمعرفة  .2

 .يف الفصل الفصل العاـ

 

 فوائد البحث .د 

 النظرية .1

 تدريس عمليةلًتقية ادلعلومات عن ترجوا الباحثة ىذا البحث العلمي مفيدة 

ادلتوسطة اإلسالمية يف ادلدرسة يف ادلدرسة الرمسية و غَت رمسية، اخلاصة  اللغة العربية

. و ترجوا الباحثة ىذا البحث النموذاجي و الفصل العاـ يف الفصل احلكومية كونَت

 العلمي زايدة ادلراجع و الواثئق يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج.

 التطبيقية .2

 للجامعة، توفر ثروة مراجع الدراسة دلكتبة اجلامعة (أ 

 اللغة العربية تدريسللمدرسة، أف يكوف مرجعا يف صياغ   (ب 

 يدرساللغة العربية فأف يكوف احسن يف  تدريس عمليةرس، ترقية فهم نظرية للمد (ج 

 اللغة العربية
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للباحث القادـ، دلالحظة متعمقة او لإلثبات لزايدة إكتشاؼ البحوث العلمية  (د 

 اجلديدة.

 

 توضيح املصطلحاتال .ه 

إلجتناب عن اخلظاء الفهم ادلوضوع يف ىذا البحث العلمي فينبغي توضيح ما 

 يلي:

 توضيح النظري ال .1

العملية اليت تنفذ إبشراؼ ادلدرسة وتوجيهها، اليت تتناوؿ كل ما دبعٌت  عمليةال -

الدراسية.  يتصل ابحلياة ادلدرسية وعملها ادلختلف ذات العالقة واالرتباط ابدلواد

 بعضها ببعض لتحقيق تتعامل تتعلق و عناصر اليت يتكوف من ظاـالعملية ابلن

ىو انىية من تلك النواحي ادلختلفة ىو  تدريسو  تدريس.ال اـ يفاذلدؼ الع

هبا يف ادلواىب القطرية لدى الشخص و توجيها  تدريسللًتبية، فالًتبية أعم من ال

صاحلا حىت تصل إلة النهاية ادلقدرة ذلا من الكماؿ و تتطلب عمال منطما و 

و وجدانو و عاطفتو و تشاطا دائما و تقدما مستمرا و عناية اتما بتفكر الطفل ا

 4اراداتو و جسمو و عقلو و لسانو و يده.

 توضيح التطبيقيال .2

                                                           
، (194)كونتور ،  ي اإلسالمية احلديثة كونتور تدريس، اجلزء الثاين لطلبة كلية التدريسالرتبية و الدمحم بكري قاسم،   4
 03ص.
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ة اللغ تدريس عمليةبتوضيح ادلصطلحات السابقة، أف مقصود ادلوضوع "

يف الفصل متعددة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت )دراسة العربية 

لطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة  اللغة العربية تدريس عملية( ىي النموذاجي و الفصل العاـ

يف الفصل يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت اإلسالمية احلكومية كونَت 

 .لعاـالنموذاجي و الفصل ا

 

 البحوث السابقة .و 

 اضبد صاحل الدين .1

البحث العلمي يف الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج سنة  -

 ـ. 7337

اللغة العربيىة يف ادلعهد السلفي لربويو كاديري و احلديثي االمُت  تدريسالعنواف :  -

 مادورا.

 ادلعهد السلفي لربويو كاديري و يفية تدريسدلعرفة األىداؼ ال األىداؼ :  -

 احلديثي االمُت مادورا.

 نهج : منهج وصفي و مدخل الكيفي. ادل  -
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ية يف ادلعهد السلفي ىو ليكوف التالميذ ماىرا يف تدريسالنتيجة : األىداؼ ال  -

ية يف ادلعهد احلديثي ىو ليكوف التالميذ ماىرا تدريسمهارة القراءة و األىداؼ ال

  5ات .يف اربع مهار 

الفرؽ بُت البحث السابق و البحث اآلف يف اىداؼ البحث، اىداؼ البحث  - 

ويو كاديري و احلديثي يف ادلعهد السلفي لربية تدريسالسابق دلعرفة األىداؼ ال

 عمليةبُت  ، ادلزااي و النقائصعرفة ادلختلفةاىداؼ البحث اآلف دلاما  االمُت مادورا

يف الفصل يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت اللغة العربية  تدريس

 .النموذاجي و الفصل العاـ

 عبد الرضبن .2

عة اإلسالمية احلكومية ماالنج سنة البحث العلمي يف الدراسات العليا يف اجلام -

 ـ. 7339

اللغة العربية بكتاب ادلفردات "بيئة عربية" يف معهد دار التقوى  تدريسالعنواف : -

 .ابسوروواف

 دلعرفة إستخداـ كتاب ادلفردات "بيئة عربية" و فعاليتو  ىداؼ :األ  -

 ادلنهج : منهج وصفي و مدخل كمي.  -

العربية بكتاب ادلفردات "بيئة عربية" يستطيع اف يرتفع  اللغة تدريسالنتيجة : أف  -

  6.ادلهارة الكالـ للطالب

                                                           
اللغة العربيىة يف ادلعهد السلفي لربويو كاديري و احلديثي االمُت مادورا " )رسالة ادلاجستَت.  تدريساضبد صاحل الدين "   5
 (7337ماالنج،
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. اىداؼ البحث الفرؽ بُت البحث السابق و البحث اآلف يف اىداؼ البحث  -

اىداؼ البحث اما السابق دلعرفة إستخداـ كتاب ادلفردات "بيئة عربية" و فعاليتو 

يف ادلدرسة اللغة العربية  تدريس عمليةعرفة ادلختلفة، ادلزااي و النقائص بُت دلاآلف 

 .يف الفصل النموذاجي و الفصل العاـادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت 

 َدماْف ُىرِ  .3

لبحث العلمي يف الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج سنة ا -

 ـ. 7338

 اللغة العربية يف معهد احلديثي كونتور. تدريسالعنواف :  -

 اللغة العربية يف معهد احلديثي كونتور. تدريساألىداؼ : لوصفي  -

 منهج وصفي و مدخل كيفي. ادلنهج :   -

ة العربية يف معهد احلديثي كونتور بطريقة ادلتنوعة، مثل طريقة اللغ تدريسالنتيجة :  -

 7ادلباشرة خاصة دلهارة الكالـ.

الفرؽ بُت البحث السابق و البحث اآلف يف اىداؼ البحث .اىداؼ البحث   -

اخلاص الطريقة  اللغة العربية يف معهد احلديثي كونتور تدريسلوصفي ق الساب

 عمليةعرفة ادلختلفة، ادلزااي و النقائص بُت دلاىداؼ البحث اآلف اما  ادلستخدمة

يف الفصل يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت اللغة العربية  تدريس

 .النموذاجي و الفصل العاـ
                                                                                                                                                               

" )رسالة ادلاجستَت. ماالنج، اللغة العربية بكتاب ادلفردات "بيئة عربية" يف معهد دار التقوى ابسوروواف تدريسعبد الرضبن "  6
7339) 
 (7338اللغة العربية يف معهد احلديثي كونتور " )رسالة ادلاجستَت، ماالنج،  تدريسَدماْف ُىِر "   7
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 إفة اخلَتية .4

البحث العلمي يف الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج سنة  -

 ـ. 7339

 لًتقية بيئة اللغوية يف معهد دار اإلستقامة ابْنداواسا.  تدريسالعنواف :  أنشطة  -

لًتقية بيئة اللغوية يف معهد دار اإلستقامة  تدريساألىداؼ : لوصفي أنشطة  -

 ابْنداواسا.

 منهج وصفي و مدخل ذبرييب.  ادلنهج : -

لًتقية بيئة اللغوية يف معهد دار  تدريسأنشطة النتيجة من ىذا البحث ىي أف  -

 8اإلستقامة ابْنداواسا صعب دلهارة الكالـ و مل ذبد طريقة اجليدة دلهارة الكالـ.

الفرؽ بُت البحث السابق و البحث اآلف يف اىداؼ البحث. اىداؼ البحث  -

لًتقية بيئة اللغوية يف معهد دار اإلستقامة  تدريسلوصفي أنشطة السابق 

 عمليةعرفة ادلختلفة، ادلزااي و النقائص بُت دلاىداؼ البحث اآلف اما ابْنداواسا 

يف الفصل يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت اللغة العربية  تدريس

 .النموذاجي و الفصل العاـ

 

 يوسي .5

                                                           
" )رسالة ادلاجستَت، ماالنج، (Pontianak)اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بونتياانؾ  تدريسيوسي "   8
7338) 
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البحث العلمي يف الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج سنة  -

 ـ. 7338

كومية بونتياانؾ ادلتوسطة اإلسالمية احلاللغة العربية يف ادلدرسة  تدريسالعنواف :   -

(Pontianak) . 
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية اللغة العربية يف ادلدرسة  تدريساألىداؼ : لوصفي  -

 .بونتياانؾ

 منهج وصفي. ادلنهج :  -

 9بُِلْعَبِة اللغوية. تدريسالتالميذ حيبوف الالنتيجة من ىذا البحث ىي أف  -

الفرؽ بُت البحث السابق و اآلف يف اىداؼ البحث. اىداؼ البحث السابق  -

اما  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بونتياانؾاللغة العربية يف ادلدرسة  تدريسلوصفي 

اللغة  تدريس عمليةزااي و النقائص بُت عرفة ادلختلفة، ادلدلاىداؼ البحث اآلف 

يف الفصل النموذاجي و يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت العربية 

 .الفصل العاـ

 دوؿ كما يلي :اما البحوث السابقة يف اجل

 الفرؽ ادلضموف ادلوضوع اسم الباحث رقم
اضبد صاحل  1

 الدين
تدريس اللغة 

العربيىة يف ادلعهد 
لربويو   السلفي

كاديري و 

األىداؼ التدريسية 
يف ادلعهد السلفي ىو 
ليكوف التالميذ ماىرا 
يف مهارة القراءة و 

اىداؼ البحث السابق 
دلعرفة األىداؼ التدريسية 

بويو  يف ادلعهد السلفي لر 
كاديري و احلديثي 

                                                           
 (7339لغوية يف معهد دار اإلستقامة ابْنداواسا" )رسالة ادلاجستَت، ماالنج، لًتقية بيئة ال تدريسإفة اخلَتية "أنشطة   9
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احلديثي االمُت 
 مادورا.

األىداؼ التدريسية 
يف ادلعهد احلديثي ىو 
ليكوف التالميذ ماىرا 

 يف اربع مهارات

اىداؼ اما  االمُت مادورا
عرفة البحث اآلف دل

ادلختلفة، ادلزااي و 
النقائص بُت عملية 
يف تدريس اللغة العربية 
ادلدرسة ادلتوسطة 

اإلسالمية احلكومية كونَت 
يف الفصل النموذاجي و 

 .الفصل العاـ
تدريس اللغة  عبد الرضبن 7

العربية بكتاب 
ادلفردات "بيئة 

عربية" يف معهد 
دار التقوى 
 ابسوروواف

تدريس اللغة العربية 
بكتاب ادلفردات "بيئة 

عربية" يستطيع اف 
يرتفع ادلهارة الكالـ 

 للطالب

اىداؼ البحث السابق 
دلعرفة إستخداـ كتاب 

ادلفردات "بيئة عربية" و 
اىداؼ اما فعاليتو 

عرفة البحث اآلف دل
ادلختلفة، ادلزااي و 
ية النقائص بُت عمل

يف تدريس اللغة العربية 
ادلدرسة ادلتوسطة 

اإلسالمية احلكومية كونَت 
يف الفصل النموذاجي و 

 .الفصل العاـ
 َدماْف ُىرِ  0

 

تدريس اللغة 
العربية يف معهد 
 احلديثي كونتور

تدريس اللغة العربية 
يف معهد احلديثي  
كونتور بطريقة 

اىداؼ البحث السابق 
لوصفي تدريس اللغة 

العربية يف معهد احلديثي  
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ادلتنوعة، مثل طريقة 
ادلباشرة خاصة دلهارة 

 ـالكال

كونتور اخلاص الطريقة 
اىداؼ اما ادلستخدمة 

عرفة البحث اآلف دل
ادلختلفة، ادلزااي و 

النقائص بُت عملية 
يف تدريس اللغة العربية 
ادلدرسة ادلتوسطة 

اإلسالمية احلكومية كونَت 
يف الفصل النموذاجي و 

 اـالفصل الع
 إفة اخلَتية 4

 

أنشطة تدريس 
لًتقية بيئة اللغوية 

يف معهد دار 
اإلستقامة 
 ابْنداواسا

أنشطة تدريس لًتقية 
بيئة اللغوية يف معهد 

دار اإلستقامة 
ابْنداواسا صعب 

دلهارة الكالـ و مل ذبد 
طريقة اجليدة دلهارة 

 الكالـ

اىداؼ البحث السابق 
لوصفي أنشطة تدريس 

وية يف لًتقية بيئة اللغ
معهد دار اإلستقامة 

اىداؼ اما ابْنداواسا 
عرفة البحث اآلف دل

ادلختلفة، ادلزااي و 
النقائص بُت عملية 
يف تدريس اللغة العربية 
ادلدرسة ادلتوسطة 

اإلسالمية احلكومية كونَت 
يف الفصل النموذاجي و 

 الفصل العاـ
اىداؼ البحث السابق التالميذ حيبوف أف تدريس اللغة  يوسي 5



13 

 

العربية يف ادلدرسة  
ادلتوسطة 
مية اإلسال

احلكومية بونتياانؾ 
(Pontianak) 

لوصفي تدريس اللغة  التدريس بُِلْعَبِة اللغوية
العربية يف ادلدرسة 

ادلتوسطة اإلسالمية 
اما  احلكومية بونتياانؾ

اىداؼ البحث اآلف 
عرفة ادلختلفة، ادلزااي و دل

النقائص بُت عملية 
يف بية تدريس اللغة العر 
ادلدرسة ادلتوسطة 

اإلسالمية احلكومية كونَت 
يف الفصل النموذاجي و 

 الفصل العاـ
 

 طريقة البحث .ز 

 تصميم البحث (1

تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث ىو منهج وصفي الكيفي. ألف البياانت يف 

و تقصد 13 على األرقاـ. يؤكد لذلك البشكل الكلمات أو الصوار، فىذا البحث 

ابدلنهج الوصفي ىو وصف الظاىرة اليت تريد الباحثة دراستها و صبع أوصاؼ و 

سبد الباحثة ابدلعلومات ادلكثفة الىت تزيد و  11معلومات دقيقة عنها مع إجراء عملية.

من وضوح الرؤيػة عندىا للمشػكالت الىت تتصػدى ذلا، وأف البحث الوصفى تلػقى 
                                                           

10
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hlm.13 
 719، ص.(1997)الرايض: دار اسامة، البحث العلمي مفهومه اداوته أساليبه ، ذوقاف عبيدات وِآخروف  11
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اضواء على العالقات بُت الظواىر ادلختلفة، فتجعل الباحثة تدخل يف حسابػو كل ما 

 17يتعػلق ابدلشكػلة.

 البحث وقعم (2

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  أتخذ الباحثة ىذا البحث العلمي يف 

  Pon. Pes Al-Kamalاليت تقع يف الشارع  يف الفصل النموذاجي و الفصل العاـكونَت 

 .66155ركونَت وااندادي ابليتا

 حضور الباحثة (3

لنيل البياانت الصحيحة و كثَتة يف ىذا البحث العلمي، ربضر الباحثة اىل 

يف الفصل النموذاجي و ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت يف موقع البحث 

. يف ىذا البحث الكيفي، الباحثة كأداة و جامع البياانت معا جلمع الفصل العاـ

سية و ذلك لسهولتها يف التعامل على مشاىدة أحواؿ مكاف البحث البياانت الرئي

حىت تساعد على صبع البياانت ادليدانية، و الباحثة يف مكاف البحث لتنظر و الكشف 

 عن العملية أو ادلعلومات ذبرى جراي طبيعيا مث يكتبها و ربليلها.

 مصادر البياانت (4

 أوال: مالحظة 

مػػع ادلػػادة انتشػػارا. فهػػي تسػػتخدـ يف كفػػاءة أنػػواع تعتػػا ادلالحظػػة أوسػػع وسػػائل جل

البحػػػوث ابسػػػتثناء البحػػػوث التارخييػػػة أمػػػا الفالسػػػفة فػػػم م يقيمػػػوف التأمػػػل مقػػػاـ ادلالحظػػػة. 

وألصػػل يف اسػػتخداـ ادلالحظػػة العلػػـو التجريبيػػة الطبيعيػػة إذ مػػن خصػػائص البحػػث التجػػريب 
                                                           

 117، ص.(1999)عماف رلدوالوى،  يف مناهج البحث العلمى واساليبه مصلح وأصحابو، . خالد حسُت 17
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وذلػػك عػػن طريػػق التجريػػب فػػال ادلالحظػػة ادلنضػػبظة الػػيت تقػػود إىل اختبػػار الصػػدؽ الفػػروض 

يقػػف الباحػػث عنػػد رلػػرد ادلالحظػػة ووصػػفها بػػل يقػػـو بتغيػػَت بعػػض ادلتغػػَتات وحيػػأوؿ اختيػػار 

 .10متغَتات أخرى حبثا وراء التفسَت

ادلالحظػػة ىػػي وسػػيلة مػػن وسػػائل صبػػع البيػػاانت أو ادلعلومػػات، بػػل لعلهػػا مػػن أدؽ 

 الدراسات ادلتقدمة، فهي تستعمل من أنػواع البحػوث وسائل البحث، وديكن استخدامها يف

وخباصة يف ادلسح والتجريػب، بػل ديكػن القػوؿ أف سػالتجربة العمليػة ىػي عبػارة عػن مالحظػة 

 .14مضبوظة مسيطر عليها

ن ادلالحظة مها ادلالحظة ادلشاركة وادلالحظة غَت ادلشاركة. ىناؾ نوعاف أساسياف م

ادلالحظة ادلشاركة ىي ادلالحظة اليت يقـو فيها الباحث بدور إجايب كواحد من أفراد العينة 

اليت ينوي مالحظتها، ويعيش معهم حياهتم أيكل ما أيكلوف ويعمل كما يعملوف ودير يف 

غَت ادلشاركة ىي ادلالحظة اليت يقـو فيها الباحث  نفس الظروؼ اليت ديروف هبا. وادلالحظة

بدور ادلراقب من حُت ألخر لألفراد أو اجلماعة اليت ينوي دراستها دوف حاجة اف ينخرط 

 .15يف حياة ىذه اجلماعة

 اثنيا: مقابلة
ادلقابلػػػػػة أداة ىامػػػػػة مػػػػػن أدوات صبػػػػػع ادلعلومػػػػػات والتعػػػػػرؼ إىل مشػػػػػكالت األفػػػػػراد 

تسػػػتخدـ . 16مػػػن االسػػػتبياف الشػػػفهي وتعتػػػا ادلقابلػػػة نػػػوع واذباىػػػاهتم حنػػػو القضػػػااي ادلطروحػػػة

                                                           
 101ص. مرجع نفسو، 10

 87، ص.(1999)األردف: عد الوي عماف،  يف مناهج البحث العلمي وأساليبه سامي عريفج و آخروف، 14

: دار جامعة إفريقة العادلية  مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعيةعبد الرضبن أضبد عثماف،  15 للنشر، )اخلرطـو
 107،ص.(1995

 54، ص.(1999 )األردف: عد الوي عماف، يف مناهج البحث العلمي وأساليبه سامي عريفج و آخروف، 16
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الباحثػة ادلقابلػػة موسػػوعة، يعػػٍت حيػػث يسػػأؿ اىل ادلقابػل أي شػػين حػػر، و لكػػن ابلنظػػر أيضػػا 

الػػػػذىاب إىل البيػػػػاانت الػػػػيت سػػػػيجمع. و يف إجراءىػػػػػا ال حيمػػػػل ادلقابػػػػل ابدلبػػػػادئ الوظائفيػػػػػة 

      17للتطبيق ما سيطلب.

 توثيق البياانتاثلثا: 

تشتمل اساساً على ادلعلومات اجلديدة أو التصورات أو التفسَتات اجلديدة  التوثيق

أو أفكار معروفة، أي أ ا تلك ادلصادر اليت قاـ الباحث بتسجيل معلوماهتا مباشرة إىل 

و األحصاء أو صبع البياانت ميدانيًا لغرض اخلروج بنتائج جديدة ادلالحظة أو التجريب أ

وحقائق غَت معروفة سابقًا مثل الرسائل اجلامعية ومقاالت الدورايت ادلخصصة وتقارير 

البحوث وأعماؿ ادلؤسبرات وادلطبوعات الرمسية وبراءات االخًتاع وادلواصفات القياسية. وتعد 

أىم األوعية وادلصادر، وىي إضافة حقيقية جديدة حلصيلة أوعية نقل ادلعلومات األولية من 

يف ادلدرسة اللغة العربية  تدريس عمليةو ذبمع الباحثة الواثئقية عن  .18ادلعرفة البشرية

 .يف الفصل النموذاجي و الفصل العاـتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت ادل

 طريقة ربليل البياانت (5

اخلطوات اليت تستخدـ الباحثة يف ربليل البياانت من مصادر سلتلفة ال زبتلف  

 كثَتا من اخلطوات ربليل البياانت الواردة يف كاتب البحث، وىي:

تائج اليت حيصل عليها من البياانت من مصادر سلتلفة، من الكتابة و ادلطالعة على صبيع الن .أ 

 ادلالحظة و ادلقابلة و الواثئق.

                                                           
17

  Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktik (Jakarta: Rineka 

Citra, 2002) hlm.155 
18

  http://moontada.allahmontada.com/t5-topic 2115-1-3 مأخوذة 

http://moontada.allahmontada.com/t5-topic
http://moontada.allahmontada.com/t5-topic
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اجلمع و التغيَت، صناعة النظر العامة و تصنيف البياانت ادلوافقة للبياانت الالزمة للرد على  .ب 

 صياغة ادلشكلة.

لعالقات و الصناعة من البياانت اليت تصنيفها، و تعتمد الباحثة للبحث عن معٌت، و ا  .ج 

 النتائج العامة اإلتصالية بصياغة ادلشكلة.

 تفسَت الباحثة صبع البياانت بتفسَت عميق فال تزيد و تنقص عن نتائج ادليدانية.  .د 

يف الفصل النموذاجي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت يف تنقسم مراحل البحث 

 على ثالثة أقساـ : و الفصل العاـ

 قبل ادلرحلة ادليدانية (1

 ادلرحلة وظائف ادليدانية (2

 وتنقسم مرحلة العمل ادليداين إىل ثالثة أقساـ، وىي:

 فهم خلفية البحث و إعداد أنفسهم .أ 

 دخوؿ ادليداف .ب 

 تشارؾ حُت يف صبع البياانت  .ج 

 مرحلة ربليل البياانت   (3

 

 ترتيب البحث .ح 

م الباحثة ىذا البحث على ثالثة أقساـ، لسهولة الفهم عن ىذا البحث، تنقس

 ىي القسم األوؿ و القسم الرئيسي و القسم النهائي
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القسم األوؿ حيتوي األمور الرمسية حوؿ صفحة الغالؼ األمامي و صفحة 

ادلوضوع و صفحة ادلوافقة و صفحة التصديق و الشعار و اإلىداء و كلمة التقدمي و فهرس 

 ين و دفًت البياانت و ادللخص.و دفًت اجلداوؿ و الرسم البيا

الباب األوؿ: مقدمة حيتوى على خلفية البحث و مسائل البحث و أىداؼ 

 طلحات و ترتيب البحث.صالبحث و فوائد البحث و توضيح ادل

ية تدريسو مفهـو ال عمليةالباب الثاين: اإلطار النظرايت ربتوي على مفهـو 

 لعربية. اللغة ا تدريس عمليةاللغة العربية و مفهـو 

الباب الثالث: طريقة البحث ربتوي على تصميم البحث و مدخل البحث و 

ربليل  طريقة مكاف البحث و حضور الباحثة و مصادر البياانت و طريقة صبع البياانت و

 البياانت.

البياانت احملصولة منذ اوؿ البحث صبع شرح البياانت و تقدمي الباب الرابع: 

 .حىت  اية

 حبث عن نتيجة البحث، ربلل الباحثة البياانت.  الباب اخلامس:

 ةاسبة و االقًتاحاخل الباب السادس :

القسم النهائي قسم اخَت لتكميل كتابة البحث العلمي الذي تتكوف على 

 ادلراجع و سَتة الذاتية.


