
 

 

 ملخص البـــحث

: فعالية استخدام كتاب العربية بني يديك يف التعليم العاىل اإلسالمي )دراسة احلالة يف التعليم العايل  رمحاواتي ريميناح سكار 

 اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانج(

 األخرى املواد يف الطالب فهم دعم على ستساعد ألهنا. اجلامعة يف األساسية املتطلبات مواد من مادة هي العربية اللغة

 العربية اللغة يفهموا مل الطالب أكثر كان األسف، من ولكن. التفسري وعلم الفقه أصول و احلديث علومو  القرآن علوم مثل املتعلقة،

 رتقيةل اجلامعة قبل من جهود بذلت فلذلك،. العربية وكتابة قراءة على يقدروا مل وأهنم محاستهم،و   اهتمامهم لنقصان جيدا،

 ".يديك بني العربية" كتاب استخدام ومنها العربية، اللغة تعليم يف كفاءهتم

 وكذلك .التعليم العايل اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانج  يف العربية اللغة تعلم تطبيق ملعرفة هو البحث يهدف  

 .العربية اللغة يف الطالب مهارات حتسني حماولة يف" يديك بني العربية" الكتاب استخدام فعالية و املبذولة، واجلهود العراقيل معرفة

التعليم العايل اإلسالمي احلادي عشر  يف يناضراحملو العربية اللغة قسم رئيس مع وصفية، نوعية دراسة هو البحث وهذا 

العايل اإلسالمي احلادي التعليم  طالب من شخصا أربعون هو الثانوي البيانات ومصدر األساسي، البيانات كمصدر أفريل سوميدانج

 .اإلسالمية الرتبية قسم يف ، عشر أفريل سوميدانج

يسري سريا جيدا  التعليم العايل اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانج ونتائج هذا البحث، تشري إىل أن تنفيذ التعلم يف

وموافق هلدف التعلم. وكان اهلدف املقصود إلنشاء كفاءة الطالب يف اللغة العربية ويستخدم كأداة ألداء الدراسات اإلسالمية. 

والعراقيل املوجودة طوال تعلم اللغة العربية تنقسم إىل عراقيل خارجية و داخلية. وتشمل عراقيل داخلية على أن أكثر من الطالب مل 

مكنوا من كتابة وقراءة العربية، وذلك ألن معظمهم متخرجون من املدرسة العالية احلكومية وليس هلم خربة يف تعلم اللغة العربية، يت

لغة ونقصان الوعي بأمهية استخدام القاموس، وامللل يف تعلم اللغة العربية، ألهنم مل يفهمواها جيدا، واخنفاض امليول والتشجيع يف تعلم ال

. وأما عراقيل خارجية تشمل على نقصان مدرسي اللغة العربية، ونقصان األدوات لتعلم اللغة العربية ووسائله ، ومل تكن العربية

 للجامعة بيئة اليت تشجع الطالب للتعلم اللغة العربية. وأما اجلهود املبذولة لتحسني مهارات اللغة العربية للطالب كتجميع الطالب على

اللغة العربية أو التدريب اخلاص للطالب املتخرجني من املدارس العالية احلكومية واختاد املساعد من الطالب حسب كفاءهتم يف تعلم 

أما بالنسبة إىل  املتقن وعقد فصل إضايف للطالب املتخرجني من املدارس العالية احلكومية، واستخدام كتاب "العربية بني يديك". 

للتكلم،و  ٪5.26للقراءة،  ٪65للقدرة على السماع، و ٪56للغة العربية للطالب، مع نسبة استخدام الكتاب ميكن أن يرقي مهارات ا

 .تعزيز هذه البيانات من االستبيان الذي قدمته الباحثة إىل احملاضرين والطالب و. للكتابة 5.26٪


