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ABSTRAK 

Kata Kunci: Peta Kajian Bahasa Arab, Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan fokus kajian tesis dan 

metode penelitian yang digunakan, yang selanjutkan dibahas dan 

dianalisis berdasarkan teori pendidikan bahasa Arab dan metode 

penelitian bahasa Arab. 

Sebelum menghitung secara kuantitas, terlebih dahulu peneliti 

mengkategorisakan kajian bahasa Arab menjadi kajian bahasa Arab 

berdasarkan keterampilan bahasa yang meliputi istima, kalam, qiroah, 

kitabah, kajian bahasa arab berdasarkan unsur bahasa Arab yang meliputi 

ashwat, mufrodaat, tarakib, pembelajaran bahasa Arab secara integratif, 

dan yang terakhir kajian bahasa Arab selain yang tersebut di atas. 

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa fokus kajian penelitian 

tesis terhadap keterampilan bahasa lebih dominan dibandingkan dengan 

kajian terhadap unsur bahasa dan lain-lainnnya. Hasil temuan penelitain 

ini adalah: 81,1% kajian tesis fokus pada keterampilan bahasa, dengan 

rincian; 6,7% pada maharah istima, 35% pada maharah kalam, 18% pada 

maharah qiroah, dan 14% pada maharah kitabah. Sedangkan yang 

mengkaji unsur bahasa adalah sejumlah 7,4% saja dengan rincian: 0,35% 

mengkaji ashwat, dan 10% masing-masing mengkaji tarakib dan 

mufrodat. Sedangkan yang mengkaji pembelajaran bahasa Arab secara 

integratif adalah 12,4%, dan sisanya yaitu 6,4% adalah mengkaji lain-lain 

yang meliputi kurikulum, tes, kompetensi guru, kemampuan siswa dan 

lain-lainnya. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

eksperimen, penelitan dan pengembangan (R&D), penelitian kualitatif, 

dan penelitian kuantitatif selain eksperimen dan R&D. Untuk penelitian 

eksperimen 51,2%, penelitian dan pengembangan (R&D) 37,8%, 

penelitian kualitatif 5,3%, dan penelitian kuantitaif selain eksperimen dan 

R&D adalah 5,6%. 
 

 

دراسة حول جماالت حبوث تعليم اللغة ال
العربية هي الدراسة عن جماالت تعليم 

عين أن تعليم اللغة العربية يفاها. وذلك ي
اللغة العربية لديه جماالت حمددة ال 
خترج دراستها وحبثها عن تعليم اللغة 
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ة حول اللغة العربية ذاتها، مثل الدراس
ذاتها ولذاتها اليت يركز عليها علم اللغة 

 اللااييات أو اللغويات. العام أو
وعلم اللغة أو اللااييات هو العلم  

وعا الذي يبحث يف اللغة ويتخذها موض
له، فيدرسها من الةواحي الوصفية 
والتارخيية واملقارية كما يدرس 
العالقات الكائةة بني اللغات املختلفة، 
أو بني جمموعة من هذه اللغات، ويدرس 
وظائف اللغة وأساليبها املتعددة وعالقتها 

 .1بالةظم االجتماعية املختلفة
ودراسة تعليم اللغة العربية  

العربية جماال ختتلف عن دراسة اللغة 
وحبثا، وهذا االختالف يظهر يف وجود 
قام اللغة العربية وأدبها الذي يركز 
دراسته وحبثه يف اللغويات أو 
اللااييات، وقام تعليم اللغة العربية 
الذي يركز دراسته يف جمال تعليم اللغة 

 العربية للةاطقني بغريها.
وقام تعليم اللغة العربية ملاتوى  

امعة مواليا مالك إبراهيم املاجاتري يف ج
اإلسالمية احلكومية مااليج يشأ 

م. وهذا يعةى أيه 1333وأسس من الاةة 
ماضية. وهذا  ستة عشرة سةةيشأ قبل 

طبعا ليس جديدا بل قدميا وأيه أيضا 
قام تعليم اللغة العربية الوحيد يف يعترب 

جامعات إيدوييايا على ماتوى 
ة تلك الاةة إىل الاة مةذاملاجاتري 

م. وبعد هذه الاةة يشأت أقاام 5113
تعليم اللعة العربية يف جامعات على 
ماتوى املاجاتري. والدراسة عن حبوث 

يوجد من حبث طلبة هذا القام مل 
 ، فلذلك قام الباحث بهذه الدراسةفيها

بقصد االكتشاف عن جماالت لغوية 
 .يهتم بها الطلبة يف حبثوثهم

(  1وأهداف هذه الدراسة هي  
تشاف موضوعات رسائل املاجاتري اك

يف قام تعليم اللغة العربية ومةاقشتها 
( واكتشاف مةهج البحث 5وحتليلها، 

املاتخدم يف رسائل املاجاتري لقام 
  تعليم اللغة العربية ومةاقشتها وحتليلها.

 

 

  

إن البحوث حول تعليم اللغة   
وثيقا مبجاالت علم اللغة العربية تتعلق 

الذي يبحث يف اللغة ويتخذها 
موضوعا له، فيدرسها من الةواحي 
الوصفية والتارخيية واملقارية كما 
يدرس العالقات الكائةة بني اللغات 
املختلفة، أو بني جمموعة من هذه 
اللغات، ويدرس وظائف اللغة 
وأساليبها املتعددة وعالقتها بالةظم 

فة. فلذلك سيتكلم االجتماعية املختل
الباحث هةا جماالت علم اللغة اليت 

 فيها تعليم اللغة.
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علم اللغة يةقام علم اللغة إىل  
وعلم اللغة التطبيقي. العام أو الةظري 

وفيما يلي بيان كل واحد مةهما 
 باقتصار.

علم األصوات، يتضمن دراسة  .1
  الةظام الصوتي يف اللغات 

 علم األصوات الةطقي  (أ 
احلروف يدرس خمارج 

 وأعضاء الةطق
 علم األصوات الامعي   (ب 

يعةى بدراسة موجات 
 اخل الصوت 

 

  علم اللغة التارخيي  .5
هو الذي يدرس تطور اللغات عرب        

القرون من الةواحي الصوتية 
والصرفية والةحوية والداللية، كما 
يبحث يف األسر اللغوية وارتباط 
اللغات املتقاربة الةاب بعضها ببعض 
وأوجه الشبه واالختالف بيةهما وهو ما 
يعرف بالتابيولوجيا أي دراسة تصةيف 

 اللغات على أساس يوعها.
 

 الداللة  علم .9
وهو يدرس العالقة بني الرمز       

اللغوي وداللته كما يدرس تطور 
معايي األلفاظ من الةاحية التارخيية 

مبا يف ذلك تأثري اجملاز اللغوي من 
 تعارة ... اخل .سكةاية وا

 

  علم القواعد  .0
الذي يعةى بدراسة  علم الصرف  (أ 

بةية الكلمة أو بتعبري أدق 
الةاقلة  دراسة الوحدات الصرفية

 عرف باملورفيم  يللمعةى أو ما 
مثل الكلمة أو أجزائها 

 .وتصريفها
الذي يدرس  علم يظم اجلملة  (ب 

بةية اجلملة وشبه اجلملة 
وأيواعها، أي أيه يدرس يظم 

 الكالم. 
 

 ثاييا : علم اللغة التطبيقي
 تعليم اللغات .1

التحليل التقابلي وحتليل  (أ 
 األخطاء

 تصميم اختبارات اللغة (ب 
 األميةحمو  (ج 

 
 علم اللغة الةفاي  .5

ومن أهم مواضيعه بالةابة 
لعامل اللغة هو اكتااب اللغة 
األصلية  )عةد األطفال بوجه خاص 
والبالغني بشكل عام( والعوامل 
املؤثرة يف ذلك بيولوجية كايت أو 
يفاية أو اجتماعية ثم تعليم اللغات 
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األجةبية والعوامل املؤثرة يف ذلك 
ية مااعدة داخلية كايت أو خارج

كايت أو مثبطة، كما يعةى 
 بدراسة عيوب الةطق والكالم.

 

 علم اللغة االجتماعي .9
ويعةى هذا الفرع بتأثري اجملتمع 
على اللغة، واللغة على اجملتمع، 

يدرس مشكلة اللهجات  كما
طق خمتلفة( ايف مةاجلغرافية )

والطبقية)أفراد اجملتمع يف طبقاته 
الثقافية واالقتصادية( واالزدواج 
اللغوي وما شابه ذلك. ومن أهم 

 جماالت هذا العلم التخطيط اللغوي 
الذي يعاجل قضايا كثرية مثل تقرير 
يظام الكتابة واختيار اللغة الرمسية 

 وأساليب احملافظة عليها وتطويرها.
 

 علم اللغة اآللي  .0
وهو الفرع الذي يعةى بدراسة 
اللغة لتطويع املادة اللغوية للحاسوب 
واالستفادة من احلاسوب يف 
الدراسات اللغوية . ومن أبرز مواضيع 
هذه الدراسات ختزين املعلومات 
واستعادتها من ذاكرة الدماغ 

 اإللكرتويي.
 صةاعة املعجم .2

ويدرس هذا الفرع األمور 
املتعلقة بإعداد املعاجم أحادية اللغة ، 

وثةائية اللغة أو متعددة اللغات، مبا 
يف ذلك مجيع املواد اللغوية وتةايقها 

 وأساليب عرضها ... اخل.
 

 

 . مدخل البحث ومةهجه1
إن مدخل البحث املاتخدم يف  

هذه الدراسة هو مدخل البحث الةوعي 
هذين املدخلني يف  والكمي، واستخدام
اجلمع والتحليل  هذه الدراسة يشمل

والدمج يف البيايات واملعلومات يوعيا و 
   .5كميا يف الدراسة أو يف إجراءاتها

 
 . مصادر البيايات5

إن مصادر البيايات واملعلومات يف  
هذه الدراسة تتكون من املصادر 

ر األساسية واملصادر الثايوية. فاملصاد
األساسية هي مجيع رسائل املاجاتري 
لطلبة قام تعليم اللغة العربية يف 
الدراسات العليا جلامعة مواليا مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مااليج 
الذين خترجوا فيها من الاةة الدراسية 

م. واعتمد 5115/5119إىل  5113/5111
الباحث أيضا إىل دليل خرجيي جامعة 

يم اإلسالمية مواليا مالك إبراه
ها جلةة تاحلكومية مااليج الذي أصدر
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حفلة التخرج يف هذه اجلامعة من الاةة 
 م. 5119م إىل الاةة 5111

وعدد رسائل املاجاتري اليت  
أساسيا هلذه الدراسة  تكون مصدرا

. ومن هذه املصادر ةلرسا 589هي 
األساسية حصل الباحث على البيايات 

اجاتري اليت تتعلق مبوضوعات رسائل امل
وعةاويةها ومةهجية البحث املاتخدمة يف 

 دراستها.
وأما املصادر الثايوية يف هذه  

الدراسة فهي الكتب واملراجع األخرى 
اليت تتعلق مبجاالت دراسة اللغة وتعلميها 
والكتب اليت تتعلق مبةاهج البحث 

 اللغوي وتعليم اللغة.
 
 . أسلوب مجع البيايات9

وثائق استخدم الباحث أسلوب ال 
جلمع بيايات هذا البحث، ويقصد 
بأسلوب الوثائق هو مجع البيايات من 
الوثائق املكتوبة مثل الكتب 
والاجالت واجملالت والدليل 
واملالحظات اليومية وغريها من الوثائق 

 األخرى.
وللحصول على البيايات اليت  

حيتاج إليها الباحث، فقد قام الباحث 
عدها مبراجعة مجيع الرسائل اليت أ

طلبة املاجاتري يف قام تعليم اللغة 
م. 5113العربية الذين خترجوا يف الاةة 

م. واالطالع عليها واحدا 5119إىل الاةة 
 فواحدا.

 
 . حتليل البيايات0

بعد مجع البيايات عن أسلوب  
الوثائق اليت شرحها الباحث فيما سبق، 
حلل الباحث تلك البيايات باخلطوات 

 اآلتية:
 االستعدادأ( 

قام الباحث يف هذه اخلطوة  
 باأليشطة املةظمة اآلتية:

التعرف على خرجيي قام تعليم  -
اللغة العربية ملاتوى املاجاتري يف 
الدراسات العليا جامعة مواليا 
مالك إبراهيم اإلسالمية 

 احلكومية مااليج
التعرف واالطالع على رسائل  -

املاجاتري لطلبة قام تعليم اللغة 
يف الدراسات العليا العربية 

جامعة مواليا مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية مااليج، 
ودليل اخلرجيني للاةة الدراسية 

 م.5119م إىل 5113
 ب( التحليل

يف هذه اخلطوة حلل الباحث  
البيايات واملعلومات اجملموعة وفارها 
تفاريا وافيا وشرحا كافيا، وذلك 
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لتكون البيايات واضحة. وأيضا قدم 
 لباحث هذه البيايات بالةابة املئوية.ا

 ج( االستخالص
وبعد مجع البيايات وحتليلها  

وتفاريها ومةاقشتها، قام الباحث 
باستخالصها كالةتيجة الةهائية يف هذا 

 البحث.
 
 

 

فيما يلي عرض الباحث 
موضوعات البحوث اليت قام بها طلبة 
قام تعليم اللغة العربية ملاتوى 
املاجاتري يف الدرسات العليا جامعة 
مواليا مالك إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية مااليج. قام الباحث 
تصةيف جماالت هذه البحوث إىل 

( عةاصر اللغة 1التصةيفات اآلتية: 

تعليم األصوات العربية، وتشمل على 
( 5وتعليم املفردات وتعليم الرتاكيب، 

مهارات اللغة العربية، وتشمل على تعليم 
مهارة االستماع و تعليم مهارة الكالم و 
تعليم مهارة القراءة و تعليم مهارة 

( اللغة العربية باملةهج 9الكتابة، 
املتكامل أي أيها وحدة مرتابطة 

 ومتماسكة.
 
املاجاتري يف . موضوعات رسالة 1

 مهارات اللغة العربية
بعد اطالع الباحث على رسائل  

م إىل 5113ة املاجاتري من الاةة الدراسي
، فوجد رسالة 589م. وهي 5119

مةها تركز على  رسالة 513 أن الباحث
مهارات اللغة العربية األربع )مهارة 
االستماع والكالم والقراءة والكتابة(. 

 :واجلدول التالي يوضح ذلك
 

 
 : موضوعات رسائل املاجاتري اليت تركز على مهارات اللغة األربع1جدول 

 
 الةابة املئوية عدد الرسالة جماالت م.
 % 7,6 13 مهارة االستماع 1
 % 90,3 33  مهارة الكالم 5
 % 18 21 مهارة القراءة 9
 % 10,1 01 مهارة الكتابة 0
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 % 69,8 513 اجملموع
 

هذا اجلدول يوضح أن مهارات  
اللغة العربية األربع تكون موضوعة 
مهمة وشائعة لرسائل املاجاتري يف قام 
تعليم اللغة العربية بالدراسات العليا 
جامعة مواليا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 رسالة 513احلكومية مااليج، وذلك 
تركز على مهارات اللغة  املاجاتري

من %  69,8العربية األربع وهذا يعين 
مهارات اللغة. وهذا عن تبحث الرسائل 

 العدد ليس بقليل طبعا. 
ومن تلك املهارات اللغوية األربع،  

مهارة الكالم تكون يف درجة أوىل إن ف
 18%(، ثم تليها مهارة القراءة ) 90,3)

%(،  10,1ثم مهارة الكتابة ) %(،
 %(. 7,6خري مهارة االستماع )واأل

والاؤال يقول: ملاذا موضوعات  
رسائل املاجاتري تتبع هذا الرتتيب، 
مهارة الكالم ثم القراءة ثم الكتابة ثم 
االستماع؟ أي ملاذا مهارة الكالم تكون 

وىل، ومهارة االستماع يف األدرجة اليف 
خرية؟ هل هذه الةتيجة تدل األدرجة ال

الكالم أهم من مهارة على أن مهارة 
االستماع؟ فطبعا هةاك أسئلة أخرى 

 حول هذه الةتيجة.

ويف الواقع، إن تعليم مهارة  
الكالم يف إيدوييايا عموما ويف 
املدارس خصوصا، ليس من املهارات 
األولية أي ليس من األهداف األساسية. 

املهارات األربع يف  وذلك ألن تعليم
ني هذه املدارس لديها قامة متوازية ب

املهارات )االستماع والكالم والقراءة 
والكتابة(. ولكن ملاذا مهارة الكالم 

وىل يف حبوث رسالة األدرجة التكون يف 
 املاجاتري؟

يظرا إىل أسباب اختيار املوضوع  
اليت كتبها الطلبة يف خلفية البحث أو 

األمور أن مقدمة البحث، فوجد الباحث 
اختيار  اليت تدفع الطلبة يفهي اآلتية 

 مهارة الكالم كموضوع حبثهم:
تعترب مهارة الكالم مهارة  (1

أساسية يف تعليم اللغة العربية، 
 ألن اللغة هي الكالم

الكتب واملراجع عن تعليم مهارة  (5
الكالم متوفرة يف مكتبة 

 اجلامعة ويف مكتبات أخرى. 
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وسائل تعليم مهارة الكالم  (9
واده وطرائق تدرياه متوفرة وم

 احلصول عليها.  وياهل
تةفيذ تعليم مهارة الكالم صاحل  (0

جلميع املاتويات اللغوية من 
املاتوى املبتدئ واملتوسط 
واملتقدم، وصاحل أيضا ملاتوى 
العمر من األطفال إىل الةاشئني 

 وإىل الشباب.
هذه هي من أسباب اختيار مهارة 
الكالم كموضوع رسائل الطلبة يف 

لدراسات قام تعليم اللغة العربية يف ا
العليا جبامعة مواليا مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية مااليج. وهذه 
األسباب يف احلقيقة ليات كلها 
مقبولة، وذلك ألن البحث جيب أن يبدأ 

 من مشكلة وليس من أهمية ذاتها.
ومن موضوعات رسائل املاجاتري 

مهارة الكالم هي كما عن اليت تبحث 
 يلي:

تةمية تأليف الكتاب املصاحب ل (1
مهارة الكالم )حبث جترييب 
باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية فريغني باسوروان(

تعليم مهارة الكالم باستخدام  (5
كتاب املفردات للبيئة العربية 
)دراسة جتريبية يف معهد دار 
التقوى سيةجوان أكويج 

 بورواساري باسوروان(
فعالية استخدام املواد التعليمية  (9

لكالم لتدريس مهارة ا
)بالتطبيق على مدرسة املعارف 

 سةجاساري مااليج(
تصميم كراسة التدريبات  (0

لتةمية مهارة الكالم باملدرسة 
املتوسطة اإلسالمية األهلية خري 

 الدين كويدايج لكي مااليج
فعالية تطبيق الطريقة الامعية  (2

الشفهية لتةمية مهارة الكالم 
)حبث إجرائي يف مدرسة مةبع 

طة اإلسالمية الصاحلني املتوس
 سوجي كرسيك(

فعالية التحضري الةموذجي يف  (7
تةمية مهارة الكالم )حبث 
جترييب يف املدرسة الثايوية 
اإلسالمية احلكومية علي 

 معصوم كرابياك يوغياكرتا(
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مهارة الكالم بالتعلم تةمية  (6
أسلوب املاابقة  التعاويي على

بني اجملموعات )حبث إجرائي 
صفي يف املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية احلكومية باكاالن 

 رايويج جومبايج(
املدخل االتصالي وفعاليته يف  (8

تعليم مهارة الكالم )بالتطبيق 
على املدرسة الثايوية دار اللغة 

 والدعوة باجنيل باسوروان(
استخدام القصص وأثرها يف  (3

ترقية مهارة الكالم )دراسة 
بالتطبيق على مدرسة الياسيين 

وروان الثايوية اإلسالمية باس
 جاوى الشرقية(

وأما من أسباب قلة اختيار طلبة 
املاجاتري يف قام تعليم اللغة العربية 
ملهارة االستماع كموضوع رسائلهم فهي 

 كما يلي:
إن مهارة االستماع يف املدارس  (1

ليات من املهارات األولوية يف 
 تعليمها

تعترب من املهارات  مهارة االستماع (5
 اململة يف تعليمها

اللغة العربية يف املدارس تعليم  (9
ياتخدم املةهج املتكامل وهو 
يرى أن اللغة وحدة مرتابطة 
ومتماسكة ال يتجزأ بني 
مهاراتها وعةاصرها. فلذلك مل 
يوجد تعليم مهارة االستماع يف 

 حصة ماتقلة.
تطوير مواد مهارة االستماع تعترب  (0

أصعب من تطوير مواد املهارات 
األخرى مثل القراءة والكالم 

 والكتابة.
على الرغم من ذلك، فمهارة 
االستماع كمهارة لغوية أساسية فالبد 

هذا األمر،  هأن يهتم بها مجيع من يهم
لك لألن هةاك مشكالت حبثية وذ

لطلبة أو األساتذة أن يقوموا ل ميكن
يث بالبحث حول مهارة االستماع من ح

أو مةهج  تعليمها أو همة الطلبة ورغبتهم
تقوميها. وهذا مهم تعليمها أو أسلوب 

جدا ألن الباحث وجد موضوعات 
مهارة االستماع عن الرسائل اليت تبحث 

تدور حول طرائق التدريس والوسائل 
واملواد فقط، وذلك كما يف بعض 

 املوضوعات اآلتية:
استخدام فيلم الكرتون لتةمية  (1

مهارة االستماع )حبث جترييب 
يف املدرسة الثايوية يهضة العلماء 

 لكي مااليج(كويدايج 
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تعليم مهارة االستماع باستخدام  (5
ستجابة اجلادية الكاملة اال

)حبث إجرائي يف املدرسة 
االبتدائية اإلسالمية سوين 

 كريي مااليج
فعالية استخدام الوسائل  (9

الامعية يف تةمية مهارة االستماع 
)بالتطبيق على مدرسة مةبع 
العلوم املتوسطة اإلسالمية 

 يكارا بالي(
خدام معمل اللغة يف تفعيل است (0

تدريس مهارة االستماع )دراسة 
جتريبية يف املدرسة الثايوية 
اإلسالمية دار العلوم 

 ماجاليةجكا الغربية(
تطوير املواد التعليمية احلاسوبية  (2

لرتقية مهارتي االستماع 
والكالم )حبث تطويري يف 
مدرسة روضة احلكمة الثايوية 
التأهيلية بغرسيك جاوى 

 الشرقية(
اتيجية التعلم الذاتي ملهارتي إسرت (7

االستماع والقراءة )حبث جترييب 
يف الربيامج اخلاص لتةمية اللغة 
العربية جبامعة مواليا مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 مااليج(

فعالية استخدام املعمل اللغوي  (6
لرتقية مهارة االستماع )حبث 
جترييب باملدرسة الثايوية 

مبايج احلكومية متباء براس جو
 جاوى الشرقية(.

وكيف مبهارة القراءة 
درجة الوالكتابة؟ تقع مهارة القراءة يف 

%( ومهارة الكتابة يف  18ثايية )ال
%(. ومن موضوعات  10,1ثالثة )الدرجة ال

رسائل املاجاتري يف مهارة القراءة 
 والكتابة كما يلي:

تةمية مهارة القراءة يف تعليم اللغة  (1
ة مبدرسة العربية بطريقة القراء

 دار العلوم املتوسطة اإلسالمية
تطبيق التعلم التعاويي )وضع رقم  (5

رقم على رأس( يف تعليم مهارة 
القراءة )دراسة جتريبية باملدرسة 
املتوسطة الكوكب الدري 

 بايكاالن مادورا(
استخدام األلعاب اللغوية لتةمية  (9

مهارة القراءة )حبث إجرائي يف 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 احلكمة المبويج(
استخدام أسلوب جغاو يف تةمية  (0

مهارة القراءة )حبث إجرائي يف 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية سوالوسي الغربية(
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فعالية استخدام بطاقة احلقل  (2
الداللي يف تةمية مهارة القراءة 
)حبث جترييب صفي يف مدرسة 
وارو املتوسطة اإلسالمية 
 احلكومية مبةطقة باياجام

 باسري الشمالية(
تأليف الكتاب املصاحب لتةمية  (7

مهارة الكتابة مبدرسة الكوثر 
 املتوسطة اإلسالمية بريبيس

تصميم مواد تعليم الكتابة  (6
العربية )دراسة تطويرية على 
أساس قواعد خط الةاخ لطلبة 
مدرسة مراييت املتوسطة 
اإلسالمية احلكومية باومطرى 

 الشمالية(
الاياقي يف فعالية تطبيق املدخل  (8

تدريس مهارة التعبري الكتابي 
)بالتطبيق على املدرسة الثايوية 
اإلسالمية يور احلرمني يهضة 

 الوطن يارمدي لومبوك الغربية(
فعالية استخدام البطاقات  (3

الوضمية لرتقية مهارة الكتابة 
)بالتطبيق على املدرسة الثايوية 

اإلسالمية احلكومية األوىل 
 تولويج أجويج(

موضوعات رسائل  هذه هي
املاجاتري يف قام تعليم اللغة العربية 
بالدراسات العليا جامعة مواليا مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مااليج 
اليت تركز حبثها على مهارات اللغة 
العربية األربع )مهارة االستماع ومهارة 
الكالم ومهارة القراءة ومهارة 
الكتابة(، فمهارة الكالم تقع يف 

جة األوىل ثم تليها مهارة القراءة ثم الدر
 مهارة الكتابة واألخري مهارة االستماع.

 
. موضوعات رسالة املاجاتري يف 5

 عةاصر اللغة العربية
بعد اطالع الباحث على رسائل  

املاجاتري يف قام تعليم اللغة العربية 
بالدراسات العليا جامعة مواليا مالك 

مااليج إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
اليت تركز عةاصر اللغة فوجد الباحث 

رسائل مةها تركز على عةاصر اللغة  51
العربية: األصوات واملفردات والرتاكيب. 

  واجلدول التالي يوضح ذلك:
 

 
 : موضوعات رسائل املاجاتري اليت تركز على عةاصر اللغة5جدول 

 
 الةابة املئوية عدد الرسالة جماالت م.
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 % 1,0 1 األصوات 1
 % 9,2 11 املفردات 5
 % 9,2 11 حوةالرتاكيب وال 9

 % 6,0 51 اجملموع
 

هذا اجلدول يوضح أن عةاصر  
اللغة العربية )األصوات واملفردات 
والرتاكيب( ال تهم طلبة قام تعليم اللغة 

العليا جبامعة مواليا العربية للدراسات 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

% فقط من  6,0مااليج، وذلك يظهر أن 
الطلبة الذين يبحوث يف عةاصر اللغة 
العربية. ومن هذا اجلدول أيضا يظهر أن 
الذي يبحث موضوع األصوات قليل جدا 
وهو واحد فقط، والذي يبحث يف 

 طلبة. 11املفردات والرتاكيب كليهما 
من موضوعات رسائل املاجاتري و 

اليت تبحث يف عةاصر اللغة العربية 
)األصوات واملفردات والرتاكيب( كما 

 يلي: 
استخدام املفردات املقرتضة يف  (1

اللغة اإليدويياية لتعليم 
األصوات )بالتطبيق على املدرسة 
املتوسطة احلكومية الثايية 

 باالجنكارايا(
تطوير لعبة "ألغاز الكلمات"  (5

وبية لتةمية ذخرية املفردات احلاس

العربية )حتت تطويري يف مدرسة 
موالورمان الثايوية احلكومية 

 اإلسالمية بةجرماسني(
تصميم مادة تعليم املفردات  (9

للدرس اإلضايف )حبث جترييب 
يف معهد سرمب مكة املتحد 
 باديج باجنايج سومطرى الغربية(

تدريب الدور "اسم فعل" لتةمية  (0
تكوين اجلملة كفاءة الطلبة يف 

)حبث جترييب يف الربيامج 
اخلاص لتعليم اللغة العربية 
جامعة مواليا مالك إبراهيم 

 مااليج(
إسرتاتيجية تدريس قواعد اللغة  (2

العربية بالتعبري الشفوي )دراسة 
وصفية تقوميية يف معهد 
اإلصالح اإلسالمي جةجاواه 

 مجرب(
األخطأ الةحوية يف قراءة  (7

جمللس األذكار والصلوات يف ا
األسبوعي بقرية بومي أيو 
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كدويج كايدايج مااليج جاوى 
 الشرقية )املشكالت واحللول(

ملاذا تعليم عةاصر اللغة العربية 
ليس كثريا كموضوع رسائل املاجاتري 
يف قام تعليم اللغة العربية؟ بعد أن اطلع 
الباحث على خلفية البحث وأسباب 

 ملاجاتري هلذااختيار املوضوع لدى طلبة ا
 ما يلي:املوضوع، فاستخلص 

إن تعليم عةاصر اللغة العربية  (1
يف املدارس واملعاهد 
واجلامعات بإيدوييايا مل 
يكن ماتقال إال يف الةحو 
والصرف فقط. وهذا يعةى 
أن املةهج أو الةظرية 
املاتخدمة هي املةهج 
املتكامل أو يظرية الوحدة. 
وهذا املةهج أو هذه الةظرية 

يف تدخل عةاصر اللغة 
مهارات اللغة يف تعليمها 

 وتعلمها.
إن تعليم يطق األصوات  (5

العربية واملفردات أكثرها 
للماتوى املبتدئ أو يف 
املدارس االبتدائية، ورسالة 
املاجاتري تركز كثريا 

 للمدارس املتوسطة والثايوية.
 

. موضوعات رسالة املاجاتري 9
 باستخدام املةهج املتكامل

سائل بعد اطالع الباحث على ر 
املاجاتري يف قام تعليم اللغة العربية 
بالدراسات العليا جامعة مواليا مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مااليج 
اليت تركز يف تعليم اللغة العربية 

فوجد باستخدام املةهج املتكامل 
رسائل، وهذا  92الباحث أن ععدها 

% من الطلبة يبحثون تعليم 15,0أن  يعين
باستخدام املةهج املتكامل. اللغة العربية 

 ومن هذه املوضوعات:
فعالية الطريقة املباشرة يف تعليم  (1

اللغة العربية )حبث جترييب 
مبدرسة مةبع الصاحلني 

 املتوسطة األهلية غرسيك(
تصميم الربامج التعليمية  (5

احلاسوبية يف تعليم اللغة العربية 
)بالتطبيق على املدرسة الثايوية 

 يج(احلكومية األوىل ماال
تعليم اللغة العربية باستخدام  (9

بطاقة األسئلة واألجوبة )دراسة 
جتريبية يف املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية احلكومية يهضة 
الوطن باكيئ ياال بلومبوك 

 الشرقي(
تدريس اللغة العربية على أساس  (0

تعدد الذكاء )حبث جترييب يف 
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يف مدرسة أياك صاحل 
 اإلبتدائية(

العربية تصميم تدريبات اللغة  (2
بريامج أدوب فالش )حبث 
تطويري يف املدرسة الثايوية 

 7اإلسالمية احلكومية 
 جومبايج جاوى الشرقية(

 
جبايب املوضوعات الاابقة، فإن 
الباحث وجد موضوعات أخرى غري تلك 
املوضوعات اليت تركز مهارات اللغة 
العربية وعةاصرها واللغة العربية باملةهج 

عات هي حول املتكامل، وهذه املوضو
البيئة اللغوية واالختبار والبالغة 
والرتمجة والكفاءة. وعدد هذه 

رسائل، وهذا يعةى أن  18املوضوعات 
% من طلبة املاجاتري يف قام تعليم  7,0

اللغة العربية بالدراسات العليا جبامعة 
مواليا مالك إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية مااليج يركزون حبوثهم 

وية واالختبار والبالغة حول البيئة اللغ
 والرتمجة والكفاءة.

 
. مةهج البحث املاتخدم يف رسائل 0

 املاجاتري بقام تعليم اللغة العربية

قام الباحث مةهج الباحث  
املاتخدم يف رسائل املاجاتري يف قام 

( مةهج 1تعليم اللغة العربية إىل ما يلي: 
( مةهج البحث 5البحث التجربي، 

( 0( مةهج البحث الةوعي، 9والتطوير، 
 ومةهج البحث الكمي غري التجربة 

بعد اطالع الباحث على رسائل 
 املاجاتري يف قام تعليم اللغة العربية

بالدراسات العليا جامعة مواليا مالك 
هيم اإلسالمية احلكومية مااليج إبرا
اتخدم فيها فوجد مةهج البحث امل على

تاتخدم مةهج  رسالة 102الباحث 
%  21,5البحث التجربي، وهذا يعين أن 

رسائل املاجاتري يف قام تعليم اللغة 
 العربية باستخدام املةهج التجربي.

والتطوير، ويليه هو مةهج البحث 
رسائل املاجاتري يف  116وجد الباحث 

قام تعليم اللغة العربية تاتخدم البحث 
والتطوير يف رسائلهم، وهذا يعةى أيها 

% بالبحث والتطوير. ويف الدرجة  96,8
الثالثة هو مةهج البحث الةوعي أو 

رسائل  12الكيفي، أن الباحث وجد 
%(. واألخري 2,9باستخدام املةهج الةوعي )

مةهج البحث الكمي غري التجربي  هو
%(. و اجلدول التالي  2,6رسائل ) 17فهو 

  يوضح ذلك:
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 الةابة املئوية عدد الرسالة مةهج البحث م.
 % 21,5 102 البحث التجربي 1
 % 96,8 116 والتطويرالبحث  5
 % 2,6 17 البحث الكمي غري التجربي 9
 % 2,9 12 البحث الةوعي 0

  589 اجملموع
 

  

ايطالقا من البيايات ويتائج 
البحث فيما سبق ذكره، فاستخلص 

 الباحث ما يلي:
إن رسائل املاجاتري لقام تعليم  .1

اللغة العربية بالدراسات العليا 
جبامعة مواليا مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية مااليج 
تركز على مهارات اللغة العربية 
أكثر من عةاصرها. فةتيجة هذا 

 69,8البحث أن رسائل املاجاتري 
% تبحث وتركز مهارات اللغة 
العربية األربع. وتقع مهارة 

لكالم يف الدرجة األوىل ا
%(، 18%(، ثم مهارة القراءة )92)

%(، 10,1ثم مهارة الكتابة )
%(. وأما 7,6ومهارة االستماع )

%، ثم تعليم 6,0عةاصر اللغة 

اللغة العربية باملةهج املتكامل 
 %.7,0%، واملباحث األخرى 15,0

ومةهج البحث املاتخدم يف رسائل 
العربية املاجاتري لقام تعليم اللغة 

بالدراسات العليا جبامعة مواليا مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مااليج 

%(، ثم البحث 21,5هو البحث التجربي )
%(، ثم البحث الكمي 96,8والتطوير )

%(، واألخري هو 2,6غري التجربي )
 %(.2,9البحث الةوعي )
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