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 األول ابلبا

 خلفية البحث .أ

دراستها  لذلك. باللغة العربية والسنة القرآن ألن. املسلمني لغة هي العربية للغةا

 سري،التف مثل لغة العربيةاب واحلديث القرآن دراسةتتعلق ب اليت العلوم و. تلعب دورا هاما

 .القانون يف الطبككتاب  العلمية والعلوم ،الفقه

 خمتلف على الطالب هايتعلماليت  األجنبية اللغات من لغة هي العربية اللغة

 بةبالنس سهال أمرا ليست (العربية اللغة) األجنبية اللغات دراسة أن املؤكد ومن. املستويات

 .غري الناطقني هبا أننا

 كما وخطيا شفويا سواء شخصوعبارة ال ونقل التواصل وظيفة هلااللغة العربية 

 . متعادلأما اخلصائص اللغة منو وليس . اللغة األجنبية األخرى
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 .بطريقتني لغةال اكتساب على للحصول الشخص إن

 حياته، على يعمد أو مباشرة يتعلم الشخص أن يعين وهذا. طبيعي إكتساب أوال،

 معينة لغة تستخدم بيئة يف املباشرة املمارسة يف أو األسرة يف املثال سبيل على

  .1املدارس مثل رمسية املؤسسات من عليها اللغة احلصول أي إكتساب علمي. ثانيا،

 حول كثرية فيه مناقشة لذلك إكتساب علمي، عن الكاتبة يف هذا البحث كتبت

 تعليم اللغة )اللغة العربية(. نظام

أيضا  ميكن حني، يف. يف استخدامها وخربة عمر تتطور مع أن اللغة من املمكن أن

.اللغة مستخدمي بني واالتصاالت التفاعل خالل من اللغة تتطور أن

                                                            
1  Henry Guntur tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, 2011, 

Bandung: Angkasa, Hal. 16 
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 ثلم. أجنبية لغةال تعلم يف الطالب جناح لتحقيق طريقتها مع خمتلفة نماذجكان ال

 موذجالن إىل تشري واليت ذلك إىل وما والرتمجة، اعدوالقو، واجلواب والسؤال، املباشرة طريقة

 .تطبيقه سيتم الذي

يف تعليم اللغة، ويف هذا اليوم كان  النجاح على تؤثر أن كنمت اليتهناك العناصر 

 جيدة جنتائ بالطبع .اللغة تعلميف  لطالبل والدافع االهتمام لزراعة اللغة ميتعل يفالتجديد 

 .عظيم أمل هو

 وهي:  املهارات 4 هناك. العربية اللغة ذلك يف مبا اللغة، ميتعل

 .العربية يتكلمون الذين اآلخرين من احملادثة وفهم االستماع مهارة .1

 .العربية باللغة كالمال مهارات .2

 .العربية والكتب واحلديث القرآن خاصة ،الكتب وفهم القراءة مهارات .3
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 . 2العربية باللغة الكتابة مهارات .4

 بشكل إليها ينظر أن ميكن عناصر هناك لغة كل يف بأنه إفندي فؤاد أمحدقال 

 قبليت هناك. كتابيا وهناك اشفوي هناك اللغوية املهارات .البعض بعضها ومرتابط منفصل،

  . 3والكتابة الكالم من إنتاجية وهناك والقراءة، االستماع هي اليت( االستماع)

 واءس العربية اللغة ميلتعل إهتمامها كثرية التعليمية ؤسسةامل بعض توجد يف الواقع

النص  لفهم املسلمني لغة أهنا على العربية اللغة. رمسية غري أورمسية  مؤسسات كانت

 .مهارات أربعة تتطلب لذالك الشارع

 طالبل دافعيةالو هتماماإل يف منو مبتكرة ميتعل يتطلب األربع املهارات هذه ولتحقيق

 .بالرجاءموافقة  ميالتعل نتائج كي العربية اللغة يف التعلم

                                                            
2Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 

hlm.122-130 
3 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (malang:miskat), hlm. 105 
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 .التعليم يف  استخدامإل املعقدة األفعال تركيب من مركيب يعين عمل هو التدريس

 اكهن الرياضية، الرتبية ميتعلال تاريخ يف. متقدما زاد مركب فكان املدخل التعليمكلما 

 أسلوب حيث إىل تطورت ثم اسرتاتيجية، صطالحإل إىل تطورت ثماملدخل متنوعة 

 .النماذجو املدخل و التدريس

خط  ألنه منوذج ويسمى. النموذجاألدوات و وانمأن يستخد للمعلمني األفضل فمن

 هتماماهلا  النموذجكان  م،يالتعل تطوير دراسة ويف. الظرفية التنمية تتطلب يالذ عارض

 .النشاطقيام  يف مرجع هي النموذج أن. خاص

 يسمىهذا  ،يمةالتعل عملية يف مباشرة للذهاب مفهومأن التعليم حيتاج إىل  ذلك مع

 يستخدم منط أو خطة هو ميالتعل منوذج أن (Meyer WJ)وج  ماير قال كما. نموذجبال
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 ميالتعل أدوات وحتديد الدروس يف التعلم أو الدراسية الفصول ميالتعل ختطيط يف دليلبأنه 

 . 4اسوب احل وأفالم الكتبك

 اليت ميالتعل عملية عن احلديث يعين فهذا م،يالتعل منوذج عن نتحدث عندما لذلك،

 اإلعالم، وسائل أيضافيها و. و األنشطة اخلامتة األساسي ميوالتعل األولية األنشطةفيها 

 .وغريها والتقييم واالسرتاتيجيات واألساليب

 ،سبفح املتنوعة ميالتعل مناذج تطبيق ليس العربية، تعليم اللغة هدف حتقيق يف

 اليتو اإلسالمية الدينية القيم تركيز إىل املوجهة التعليمية املؤسسات وتطوير إنشاء ولكن

 .العربية اللغة افيه

                                                            
4 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan dan 

Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jakarta: Kencana) hlm. 21 
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 ميتعل على تركز اليت الرمسية وغري الرمسية التعليمية املؤسساتوجد  اليوم ذاوه 

 اإلسالمية املدارس مثل أخرى مدرسية مناذج أيضا هناك. العربية اللغة ذلك يف مبا اللغة

 .باملعهد املستندة واملدارس ،املتميزة سالميةاإل ومدارس املتكاملة،

 اليت التعليمية املؤسسات و النماذج تطوير من ينظر العربية لروحا عجيب ألن  شيء وهذا

 .التكنولوجي تقدمب موافقة

 مدرسة هو باندونج رانكايكك يف مطهري املتميزةاملتوسطة اإلسالمية درسة امل

 يدل وهذا. العربيةوفيها اللغة  األساسي، منهجها يف اإلسالميةة دراسال منهج لديه الذي

 .العربية اللغة على املزيد االهتمام تعطي اليت املدرسة هو مطهري أن على
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مية املدرسة اإلسال طالب فإن ،الكاتبة هبا يقوم اليت األولية املالحظات لنتائج وفقا

 التعلم جناح ويرتبط.  5العربية اللغة مواضيع يف جيدة تعليمية نتائج لديهم مطهري املتميزة

 . التطبيقي ميالتعل نموذجالب

 عن  البحث الكاتبةسابقا جتذب  الكاتبةبالنظر إىل ما حتلها 

مطهري املتميزة  املتوسطةدرسة املالعربية يف  تعليم اللغةمنوذج   

يف  ت البحثالكاتبة هذا البحث وحتقق تإعتمادا على خلفية البحث السابقة، حتدد

 صورة األسئلة اآلتية:

 حتقيق البحث .ب

 ؟ مطهري املتميزةيف املدرسة املتوسطة   العربية اللغة ميتعل غرض ما .1

                                                            
5 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bahasa Arab (Ibu Rani) tanggal 3 maret 

2017  
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 تميزةامليف املدرسة املتوسطة  اليت يستخدمها املعلم  العربية اللغة ميتعل ما طريقة .2

 ؟مطهري 

 ميزةاملتيف املدرسة املتوسطة  املعلم اليت يستخدمها  العربية اللغة تعليم وسيلةما  .3

 ؟مطهري 

 ةاملتميزيف املدرسة املتوسطة  اليت يستخدمها املعلم  العربية اللغة تعليم مادةما  .4

 ؟ مطهري

 املتميزةيف املدرسة املتوسطة   ميالتعل عملية يف واملثبطة الداعمة العوامل هي ما .5

 ؟مطهري 

 ض البحثاغرجـ. أ

  يف املدرسة املتوسطة  املتميزة مطهري العربية اللغة تعليم غرض معرفة .1
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اليت يستخدمها املعلم يف املدرسة املتوسطة  املتميزة  العربية اللغة تعليم معرفة طريقة .2

 مطهري

ملتميزة املتوسطة  االيت يستخدمها املعلم يف املدرسة  العربية اللغة تعليم وسيلة معرفة .3

 مطهري

 اليت يستخدمها املعلم يف املدرسة املتوسطة  املتميزة العربية اللغة تعليمية مادة معرفة .4

 مطهري

يف املدرسة املتوسطة  املتميزة  التعليم عملية يف واملثبطة الداعمة العوامل هي معرفة .5

 مطهري
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 ئدة البحث. فواد

 نظريةفوائدة . 1

تعليم  منوذج حول النظريات لتطوير مفيد البحث هذا فإن النظرية، الناحية ومن

 .مطهري املتميزة املتوسطة درسةامل يف التعلم بنموذج خاصة ،العربية اللغة

 فوائدة تطبيقية .1

 للكاتبةأ(. 

 نظريا العربية اللغة ميتعل على كاتبةال لفهم كمعيار مفيد البحث هذا

 .للكاتبة والعلوم البحوث جمال يف ربةاخلوك ،تطبيقياو

 مطهري املتميزة املتوسطةدرسة املاللغة العربية يف  للمعلمنيب(. 

 العربية التعلم عملية لتحسني
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 مطهري املتوسطةمدرسة لل. ج

املستخدمه  النموذج نجاحال مدىملعرفة و العربية اللغة ميتعل لنجاح كمقياس

 .فيه 

 السابقةالدراسات هـ. 

 يلي:االلغة العربية كم ميتعل بنموذج املتعلقة ثالبح نتائج بعضت الكاتبة وجد وقد

 أطروحة إيلي سعدية التخصص يف تعليم اللغة العربية يف جامعة اندونيسيا 

 غويةللم اللغة العربية على برنامج منظمة ايبعنوان "تنفيذ تعل 2016يف عام   (UPI)الرتبوية

UIN  جاتي باندونج )دراسة حالة يف كلية الرتبية العربية سنن غونونغUIN   سنان

جاتي باندونج( ". وتناقش هذه األطروحة تطبيق برنامج اللغة )اللغة العربية( يف غونونغ 
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أن تأخذ عن الباب التعليم و  الكاتبةومن هذه أطروحة تستطيع  م اللغة العربية.يتعل

 الطريقته

 تعليم اللغة"برنامج  المفونج حتت العنوانمن جامعة بعنوان  يانوار رزالأطروحة  

هذه أطروحة  باندار المفونج." 10فصل  1يف املدرسة الثناوية احلكومية العربية 

مع األسس العملية، و األسس العربية  تعليم اللغةبرنامج املناسبة فيها البحث عن 

 املادة، األسس التقويم.

ذ تستطيع أن تأخ الكاتبة. و اللغة العربية مشولياعن التعليم  تبحث  الكاتبةولكن 

 أطروحةمن هذه  اللغة العربية  نظرية التعليم 

ونونج جاتي غسنن  IAINيف العربية تعليم اللغة ناحية القادر  أمالية الرسالة 

حتت عنوان: تدريس اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية )دراسة  2006يف عام  باندونج

املقارنة بني املعهد التقليدي "كودانج" بغاروت واملعهد العصري "مودة" بفونورغا( هذه 
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ة تأخذ مدرسة واحد الكاتبةولكن يف املدارس التقليدية واحلديثة.  التعليمقارن ت الرسالة

تأخذ من هذه الرسالة،  رانكايكيك. مطهري املتميزة توسطةاملدرسة املفحسب فهي 

 نظرية النموذج التعليم. الكاتبة

 اإلطار الفكريو. 

 وقال. 6شيء لتقديم يستخدم مفهوم هو النموذج أن( Trianto) تريانتو قال

أو منط يستخدم م هو خطة يأن منوذج التعل (Trianto)يف تريانتو(Joyce)جويس 

احلواسيب لكتب واألفالم وكام يأدوات التعل تعينيلم يف الفصول أو يلتعلكدليل يف التخطيط ا

  7.وغريمذلكواملناهج الدراسية 

                                                            
6 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, 2010, Jakarta:Kencana, hlm. 22 

 

7 Ibid 
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م هو يمنوذج التعل أن (Akhmad Sudrajat) وقال أمحد سودراجات 

م الذي يتضح من البداية إىل النهاية اليت يقدمها املعلم. وبعبارة أخرى، ياألساس من التعل

  8تعليمية.التقنية الطريقة، ووال ،املدخلتطبيق  منع وم هو جمميفإن منوذج التعل

م بشكل عام على أنه تغيري يف الفرد من خالل التجربة، يميكن تفسري التعل 

 وليس بسبب منو أو تطور اجلسم أو مسة شخص من الوالدة.

هو تغيري يف السلوك الثابت يف شكل املعرفة والفهم واملهارات، والعادات  هناالتغيريات 

  9األفراد.حّصله اليت 

 

 

 

                                                            
8 

http://103.23.244.11/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/19701210199802

2-IIP_SARIPAH/Pengertian_Pendekatanx.pdf 

9 Trianto hal.16 

 

http://103.23.244.11/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/197012101998022-IIP_SARIPAH/Pengertian_Pendekatanx.pdf
http://103.23.244.11/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/197012101998022-IIP_SARIPAH/Pengertian_Pendekatanx.pdf
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    التقويم 

العوامل المساعد و 

 العوامل العائق 

 المتوسطةتعليم العربية في المدرسة نموذج 

مطهري المتميزة  

 المادة       الوسائل      الطريقة       الغاية 


