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 األول الباب

 املقدّمة

 

  البحث خلفية:  األول الفصل

اللغة العرية من اهم اللغات األجنبية للمسلمني. وهذا يرجع اىل كل  

قانون  الدمة كمرجع يف اختاذ من املبادئ التوجيهية للمسلمني والكتب املستخ

كانت  إضافة إىل ذلك بشكل عام اليزال العديد من استخدام اللغة العربية.

يف العامل  ةإىل حاجة كبري دراسة اللغة العربية كلغة الكتاب املقدس للمسلمني

 .(81-80: 2011أسيف هريماوان، )

لغة كلمات ومجلة هلا معان واتفق هبا اجملتمع املعني. من املعروف أن  

يف كتاب أساليب تدريس اللغة العربية  اخلويل يحممد علكما قال 

 لاللغة هي نظام إعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتباد إن (15:1982)

 األفكار واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة.
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 القرآنيف  انه فقال اللغة العربية القرآن من خالل أنزلاهلل كما كان  

 : الكريم

 (2إنّا أنزلناه قرآنا عربيّا لعلّكم تعقلون )يوسوف: 

 خاصة للمسلمنيمهمة اللغة العربية  أن شكاآلية، ال إضافة إىل تلك  

 العلوم لفهمتستخدم  أيضا العربيةلغة اليف العبادة اليومية، و مستخدمة لغة األهن ،

 لتعميق أن نعلم املصادر األصلية يلزم علينا .للعلوم االسالمية خاصةة ختلفامل

قال حممد كما  .لنبوي والكتب الدينية اليت تشرح باللغة العربيةاالقرآن واحلديث 

املسلمون لقراءة القرآن  حيتاج إليها العربية ( إن اللغة22: 2010علي اخلويل )

إذاكان املسلم  ويقول إن .ةيعحكام الشرواأل نواهيهوه مرا أو ولتعريف وتعميقه

 احلديث فعليه أن يفهم اللغة العربية. أن يقرأيريد

اليت لتعلم املركبة تعليم اللغة العربية عملية التعليم وامن املعروف أن  

التحتية واملدارس  والطالب واملرافق والبنية املعلم حتتاج إىل عدة عوامل، منها
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درسة هو توفري املهارات والبيئة وغريها. والغرض من تعلم اللغة العربية للم

ومستوى اللغة املناسبة أو املستندة إىل تطوير استدالل الطالب  القدراتو

 .(231: 2017)مهاجر، 

عملية التعلم  افيه يف املدرسة د التعليممن موااللغة العربية من املعلوم أن 

 تالميذنتيجة تعلم التقييم للعملية. البعد عملية التعلم سيكون هناك و. ةاملستمر

أثناء التعلم، وهذا ما يعرف بإجناز التعلم. هذا اإلجناز هو إشارة إىل جناح 

عندما يكون قادرا على إتقان  دايستف التعلميف  تلميذلا جنازإ إن التعلم. ويقال

 املوضوع ويثبت من خالل نتائج التعلم له.

مدرسة وبسبب األمهية البالغة لتعلم اللغة العربية يف برنامج املاجستري يف 

مها فصول وممارسة  ، هناك برناجمان لتعلم اللغة العربيةاملتوسطة الروضة

هو تعلم اللغة العربية  املتوسطة ةمدرسة الروضالطبقة العادية يف  منتظمة.

، الوقت نفسوهذا هو وفقا للمنهج الدراسي الذي تستخدمه املدرسة. ويف 

دراستها سابقا وأكثر  تفإن فئة املمارسة هي فئة من تطوير املواد العربية اليت مت



4 

 

 

إجناز  العربية إىل دعم اللغة على تطبيق تعلم اللغة العربية. وهتدف ممارسة

 .العربية اللغة يف درسالتالميذ 

مدرسة الروضة  ومن املفرتض أن يكون ملمارسة اللغة العربية يف

على املتدربني. وذلك ألن مادة املمارسة العربية هي  اإجيابي اأثر املتوسطة

عات اللغة العربية تطبيق املادة اليت مت تدريسها يف الصف العادي على موضو

 .اللغة علميتمن نوعية سحيويفرتض أن 

. التالميذ يف ممارسة اللغة العربية نشاطات وميكن رؤية التعلم اجليد من

 اللغة ممارسة اشرتاك يف تالميذللمباشرة عن النشاط العايل  تدرس الكاتبة

. األنشطة اليت يقوم هبا الطالب هي أنشطة مدرسة الروضة املتوسطة العربية يف

 .عن املشاعر االستماع، ومواد القراءة، ومواد الكتابة والتعبري

العالقة بني  تكون أن يعرف كيف كاتبةال تمن هذه الظاهرة، أراد

إجناز التالميذ يف درس مع املتوسطة ة الروضالعربية يف املدرسة اللغة املمارسة 
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 إجراء البحوث بعنوان: كاتبةريد التوللرد على مشكلة البحث، . اللغة العربية

العربية وعالقتهابإجناز التالميذ يف درس اللغة ممارسة اللغة يف التالميذنشاطات 

)دراسة احلالة على تالميذ الفصل السابع يف مدرسة الروضة املتوسطة  العربية

 (شيلنجي باندونج

 

 الفصل الثاني     : حتقيق البحث

الفصل السابع يف يف  التالميذ يف ممارسة اللغة العربية نشاطاتتكون  كيف .1

 ؟ شيلنجي باندونجمدرسة الروضة املتوسطة 

الفصل السابع يف  يف التالميذ يف درس اللغة العربية إجناز يكونكيف  .2

 ؟باندونج مدرسة الروضة املتوسطة شيلنجي

 التالميذ يف ممارسة اللغة العربية نشاطاتالعالقة بني  تكون كيف .3

الفصل السابع يف مدرسة الروضة يف اللغة العربية  إجنازهم يف درسو

 ؟ باندونج شيلنجياملتوسطة 
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 أغراض البحث:  الفصل الثالث

الفصل السابع يف يف  التالميذ يف ممارسة اللغة العربية نشاطات معرفة .1

  مدرسة الروضة املتوسطة شيلنجي باندونج

الفصل السابع يف مدرسة يف التالميذ يف درس اللغة العربية  إجناز معرفة .2

 باندونج الروضة املتوسطة شيلنجي

إجنازهم يف و التالميذ يف ممارسة اللغة العربية نشاطاتالعالقة بني  معرفة .3

الفصل السابع يف مدرسة الروضة املتوسطة يف اللغة العربية  درس

 ؟باندونج شيلنجي

 

 

 

 فوائدالبحث : الرابع الفصل

من قبل نتمين على حصول  ةبناء على مشاكل البحث وأهدافه املذكور

 هذا البحث فيه فوائد كما يلي : 
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 فوائد للمدرسة . 1

ممارسة اللغة العربية إىل حتسني حتصيل التالميذ يف درس  أن ومن املتوقع

 اللغة العربية 

 . فوائد للتعليم 2

ومن املتوقع أن يبذل هذا اجلهد جهودا لتحسني حتصيل التالميذ يف 

 درس اللغة العربية من خالل ممارسة اللغة العربية 

 . فوائد للبحوث 3

على التعلم فى و من املتوقع أن يكون لنتائج هذه الدراسة أثر إجيابي 

 خاصةاملدارس وتعلم اللغة العربية 

 : أساس التفكري اخلامس  الفصل

( هو عملية ونشاط 2008: 32النشاط يف معجم إندونيسي )

 نفسهم ن التعل، الإن النشاط هو املبدأ املهم يف عملية التعليم و التعلمواشتغال. 

( ال يكون 2014:95رادة التعلّم. قال ساردمان )حدى املؤشرات إلمن إعملية 
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ملية التعليم و النشاط هو املبدأ املهم يف ع أن ال معه النشاط. لذلكم إالتعلّ

 .ملّالتع

كتب فأول. ب. ديدريش رسم نشاطات التعليم اليت يقوم هبا الطلبة 

 :اآلتية النشاطات من تتكون

 .وغريها والتجربة والتمثيل بالصور واالهتمام القراءة مثل البصري النشاط .1

 واملقابلة والتقديم واالقرتاحات السؤال وإلقاء التكلم مثل الشفوي النشاط .2

 .ذلك وغري واملناقشة اآلراء عن والتعبري

 ىاملوسيق ومساع واجملادلة واحملادثة الشرح استماع مثل السمعي النشاط .3

 .ذلك وغري واحملاضرة

 واالستفتاء واالختبار والقرار واإلنشاء القصص كتابة مثل الكتابي النشاط .4

 .ذلك وغري والنقل

 والنمط واللوحة واخلريطة اجلدول وتركيب التصوير مثل الرمسي النشاط .5

 .ذلك أشبه وما
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 وما والزرع واللعب واإلصالح والنمط التجربة حركة مثل احلركي النشاط .6

 .ذلك أشبه

 وأخذ العالقة ونظر واإلطالع املسائل وحتليل االبتغاء مثل العقلي النشاط .7

 .ذلك وغري القرار

 واالطمئنان والشجاعة والسرور بامللل والشعور امليول مثل عاطفيال النشاط .8

 .ذلك أشبه ماو

ربع املؤشرات لنشاطات ، قررت الكاتبة أاعتمادا على البيان السابق

 )املتغري السني(: يف ممارسة اللغة العربية التالميذ

 (السمعي النشاط) املادة اللغوية من خالل الوسيلة استماعممارسة  .1

 (شفوىال النشاط) العربيةممارسة احملادثة  .2

 (البصري النشاط)قراءة ممارسة  .3

 (كتابي)النشاط ال اإلمالئية ةيكتابممارسة ال .4
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 ي تقنية تفسرامارسة أو احلفر امل تقنية هناك تالميذيف نشاط ال

براعة أو  تالميذيكون ال لكي التدريبب تالميذلتدريس حيث يقوم البطريقة ا

املستمرة / الكتساب  مارسةمب التدريب . احلفر هوقدر رسواأعلى مما  ةاملهار

املهارات العملية والتطبيق العملي حول املعرفة املستفادة. وعالوة على ذلك، 

من املتوقع أن تصبح املعرفة أو املهارة اليت تعلمها دائمة وثابتة وميكن 

استخدامها يف أي وقت من قبل الشخص املعين. وتسمى طريقة التدريب 

للتدريس لغرس عادات معينة  أيضا طريقة التدريب، وهي طريقة جيدة

معينة. أيضا كوسيلة للحفاظ على عادات جيدة. وباإلضافة إىل ذلك، 

ميكن أيضا أن تستخدم هذه الطريقة للحصول على خفة احلركة والدقة 

 (2013: 5 ،4جورنال،  سوديرا،)  .والفرص واملهارات

اللغة هي وسيلة للتواصل لشخص مع آخر، ومع هذا الرجل 

(. 42: 1962االتصاالت ميكن التعبري عن رغباته. )عبد العليم ابراهيم، 

هناك ثالثة أنواع من اللغات املستخدمة يف اجملتمع اإلندونيسي، وهي اللغة 
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ة ( اللغة اإلندونيسية املستخدم2األم، اللغة املستخدمة يف البيئة األسرية، 

 .( اللغات األجنبية3يف املدارس أو املؤسسات التعليمية، 

اللغات األجنبية يف إندونيسيا هي العربية. العربية كلغة يف إحدى 

مصادر العلوم اإلسالمية. وهكذا تعلم تعاليم اإلسالم جيب أوال فهم اللغة 

  .العربية

لتعريف  يفها بأهنا حماولةوبالتايل فإن ممارسة اللغة العربية ميكن تعر

يف استخدام اللغة العربية للحصول على األهداف اليت يتعني تالميذ ال

حتقيقها. ومبا أن اللغة هي انعكاس لعقلية الشخص أو عقله، فإنه جيب 

 :عليه أن يتقن مهارات اللغة جيدا، مثل

، مهارة االستماع أوىل املهارات اليت مير هبا الطفل يف اكتساب لغته األم  .1

 .متعلم اللغة األجنبيةومير هبا 

 الكالم لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنية. .2
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القراءة هي حتويل النظام اللغوي من الرموز املرئية )احلروف( إىل  .3

 مدلولة. 

، الكتابة هي حتويل األفكار الذهنية إىل رموز مكتوبة.)عبد الرمحن .4

2011 :176.) 

ن ( إ2016:153( يف حريي غوناوان ) 4: 1998قال سوجانا )

مايسمى التعليم، هذا  جناحتدل على  ةقدرة الطلبة على املعلومات باجليد

حصيلة اإلجناز يف معجم إندونيسي هو والرتبية.  يف باإلجناز الدراسي

املعلومات  القدرة علىهو ف ه الطلبة. وأما اإلجناز الدراسيا عملمم

 .اليت تدل إليها النتائجواملهارة من خالل الدرس 

ن . مالدراسي مبعرفة مؤشراتجناز اإلساسية يف ن مفاتيح أوم

 مؤشرات يف جمال معريف كما يايل:  لغة العربيةمؤشرات اإلجناز يف درس ال

 (القدرة على استذكار املادة)ذاكرة ال .1

 (شرح املادةالقدرة على )فهم ال .2
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 (القدرة على تقديم األمثلة)تطبيق ال .3

 (املادة القدرة على حل املشكالت يف)تحليل ال .4

 (القدرة على استنتاج املادة)رتكيب ال .5

 :اآلتي يالبيان الرسم لتفكرييف أساس السابق،تصورالكاتبة البيان وإليضاح
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  ممارسة اللغة العربية يف التالميذ نشاطات

(س) املتغريالسينى  

ادة اللغوية من خالل امل استماعممارسة  .1

 (النشاط السمعي) الوسيلة

 (شفوىال النشاط) العربية احملادثةممارسة  .2

 قراءة )النشاط البصري(الممارسة  .3

 )النشاط الكتابي( اإلمالئية الكتابةممارسة  .4

 

 التالميذ يف درس اللغة العربية إجناز

(ص) غريالصادىاملت  

 (القدرة على استذكار املادةذاكرة )ال .1

 (املادة شرحالقدرة على فهم )ال .2

 (األمثلةالقدرة على تقديم تطبيق )ال .3

يف  املشكالتحل القدرة على تحليل )ال .4

 (املادة

 (القدرة على استنتاج املادةالرتكيب ) .5

 العالقة

 التالميذ
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 : فرضية  السادس  الفصل

ا. صحته تتحقق حتى البحث مشكالت عن تةمؤق إجابة هي الفرضية

 الظن يستخدم يف أساس التفكرية على أساس تالفرضية تكشف إجابة مؤق

 املتغري على يشتمل البحث هذا أن املعلوم ومن (.2006:25)اريكونطا: 

 الصادي واملتغري. ممارسة اللغة العربية يف التالميذ نشاطات وهو (س) السيين

 هذا يف املقررة والفرضية. التالميذ يف درس اللغة العربية إجنازو وه( ص)

 :هي البحث

 هناك العالقة بني املتغريين على تدلالفرضية املقرتحة : 

 الفرضية فتكون اجلدولية" ت" قيمة من أكرب احلسابية" ت" قيمة كانت إذا

 مقبولةاملقرتحة 

  عدم العالقة بني املتغريين الفرضية الصفرية :

 الفرضية فتكون اجلدولية" ت" قيمة من رصغأ احلسابية" ت" قيمة كانت إذا

 مقبولةالصفرية 
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 املناسبة البحوث : السابع الفصل

 :  يلي كما صلةال ذات البحث فيها الدراسة هذه إن

 يف بإجنازهم وعالقتها والصرف النحو قواعد استيعاب على التالميذ قدرة. 1

 املتوسطة احلسن مبدرسة الثامن الفصل يف احلالة دراسة) العربية اللغة درس

 التالميذ قدرة معرفة هي البحث هذا من واألغراض (شيأميس املتكاملة

 احلسن مبدرسة الثامن الفصل يف والصرف النحو قواعد استيعاب على

 ومعرفة العربية اللغة درس يف إجنازهم ومعرفة شيأميس املتكاملة املتوسطة

 أساليبها وأما. الوصفية الطريقة هي املستخدمة والطريقة .بينهما العالقة

 هذا يف والعينة. املكتبية والدراسة واالختبار واملقابلة املالحظة هي

 النتائج ومن .تلميذا 54 عددها االحصائي اجملتمع متثل اليت البحث

 استيعاب على التالميذ قدرة حقيقة أن هي البحث هذا من احملصولة

 املتوسطة احلسن مدرسة يف الثامن الفصل يف والصرف النحو قواعد

 على احملصولة القيمة عليها دلت جيدة، درجة على تدل شيأميس املتكاملة

 درجة على تدل العربية اللغة درس يف إجنازهم وحقيقة. 71،13 قدر
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 تدل بينهما والعالقة. 77،17 قدر على احملصولة القيمة عليها دلت جيدة،

 التالميذ وقدرة. 0،394 قدر على املنخفضة العالقة وجود هناك أن على

 العربية اللغة درس يف إجنازهم يف تؤثر والصرف النحو قواعد استيعاب على

 .٪ 8،09 قدر على

 وعالقتها العربية اللغة تدريس فى دافعا املعلم وظيفة فى التالميذ آراء. 2

 العالية املدرسة فى احلالة دراسة) العربية اللغة درس فى بإجنازهم

 التالميذ آراء معرفة هذاالبحث من واألغراض (الغربية باندونج راجامندال

 درس فى إجنازهم ومعرفة العربية اللغة تدريس فى دافعا املعلم وظيفة فى

 طريقة فهي املستخدمة الطريقة وأما. بينهما العالقة ومعرفة العربية اللغة

 والدراسة واإلستبيان واملقابلة باملالحظة البيانات مجع وينال الوصفية

 .ارتباط وحتليل جزئى بتحليل البيانات الكاتب حيلل ثم الكتبية

موقف الطلبة من قدرة املدرس يف تدريس مهارة اللغة وعالقته بإجنازهم . 3

 يف  العربية اللغة تربية لقسم العربي اللغوي املعهد فى احلالة دراسة) فيها.
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كان غرض البحث معرفة . (باندونج شيفادونج اليانج غومبونج مسكن

يف تدريس مهارة اللغة ومعرفة واقعية موقف الطلبة من قدرة املدرس 

والطريقة التى تستخدمها الكاتبة يف هذا  .إجنازهم فيها والعالقة بينهما

البحث هى الطريقة الوصفية باستخدام أساليب مجع البيانات مثل 

املالحظة واملقابلة واالستفتاء واالختبار، و بيانات البحث الكمية حتللها 

 حتليال إحصائيا.

 

 

 

 

 

 

  


