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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث  . أ
ألن اللغة العربية  بُت اللغات األخرى.بادلقارنة  ادلتازةاللغة العربية ىي اللغة 

لم اإلسالم و لغة الكتاب عيف نفس الوقت أصبحت لغة اإلسالم، لغة ادلصدر لت
 :2ادلقدس لإلسالم. كما قال اهلل تعاىل يف القران الكرمي يف سورة يوسف االية 

 ِإنَّا أَنْ َزْلَنُه قُ ْرَءانًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ   
، إجياد تتمتع حالًيا بوضع "دولة نامية" ، اليتااإلندونيسي شعبحاولت 

، ال سيما يف لرفع مكانتها إىل "دولة متقدمة" حل من خالل اجلهود ادلختلفة
تعٍت   .1 ألن تقدم التعليم وتطويره يعترب أساًسا عامل صلاح لألمة التعليم،رلال 

إمكاناهتم ليصبحوا كلمة "التعليم" ىنا عملية أو جهد لتسهيل الناس يف تطوير 
ما أصبح ، حبيث ديكن للمتعلمُت ادلسامهة بشكل كامل يف حتقيق بشرًا حقيقيُت

 2.طموحات األمة وآماذلا لفًتة طويلة
، ، الفصل الثالث عشر1945ر مجهورية إندونيسيا يف عام يؤكد دستو 

( على أن التعليم جيب أن تسعى إليو وتنظمو احلكومة 2)الفقرة  31الفقرة 
ىذا يعٍت أنو جيب تشغيل نظام التعليم الوطٍت يف ."باعتباره "نظام تعليمي وطٍت

  .البلد وتغطية مجيع ادلسارات وادلراحل وأنواع التعليممجيع مناطق 
يف رؤية ومهمة نظام التعليم الوطٍت ادلنصوص عليو يف قانون مجهورية 

  :يقال SISDIKNAS بشأن 2003لعام  20إندونيسيا رقم 
التعليم الوطٍت لديو رؤية لتحقيق نظام التعليم باعتباره مؤسسة اجتماعية "
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من أن يصبحوا بشرًا مستنَتًا  امجيع ادلواطنُت اإلندونيسي مكُتقوية وزلًتمة لت
 ."قادرين على متابعة التحديات يف ذلك الوقت

ادلتوقع  الناتجأعاله أن  ادلوضحةمن خالل الرؤية والرسالة  نستنتجأن  ديكن
على التكيف مع  من خالل نظام التعليم الوطٍت ىو نوعية األفراد القادرين

 .حىت يتمكنوا من التغلب على أي عقبات تواجو طريقهم، التطورات احلالية
، لوحظ أن وصول الغزاة الغربيُت تسبب ا تاري  نظام التعليم اإلندونيسييف

، كانا تعليًما إسالمًيا كان موجوًدا منذ ظهور التعليمي إىل نوعُتيف فصل النظام 
لكل نوع من  اإلسالم يف إندونيسيا والتعليم الغريب الذي قامت بو ادلستعمرات.

، الذي  اًما. بادئ ذي بدء، كان التعليم اإلسالميأنواع التعليم اجتاه سلتلف مت
قت يف ادلساجد وادلدارس الداخلية، موجها ضلو ادلسائل كان موجودا يف ذلك الو 

، يف حُت كان التعليم الغريب الذي كان حتت مسؤولية احلكومة الدينية
 .يويةاالستعمارية موجها ضلو ادلسائل الدن

 2003لعام  20ىناك عدة أقسام فرعية من قانون مجهورية إندونيسيا رقم 
تناقش تنفيذ التعليم اإلسالمي يف إندونيسيا. حول ذلك ، ىناك ما ال يقل عن 

 :، وىيط مهمة لتصبح ادلوضوعات الرئيسيةثالث نقا

و  17ية رمسية )األعداد ، وضع التعليم اإلسالمي كمؤسسة تعليمأوالً  (1
( ، 26، وادلؤسسات التعليمية غَت الرمسية )الفقرة (20و  18

( ، والتعليم يف مرحلة 27ومؤسسات التعليم غَت الرمسي )الفقرة 
 30( ، والتعليم الديٍت )اآلية( 28الطفولة ادلبكرة )الفقرة 

، التعليم اإلسالمي درس إلزامي جيب أن يتعلمو الطالب يف مجيع ثانياً  (2
أنواعو. يف ىذه احلالة ، يذكر أيًضا أن مسارات التعليم ومراحلو و 

مذكور يف الفقرة التعليم الديٍت ىو حق الطالب يف الدراسة. كما ىو 
، حيق لكل طالب يف كل وحدة تعليمية تلقي تعليم ، الفقرة )أ(12
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 .ديٍت على أساس الدين الذي يدرسو ويعلمو ادلعلم الديٍت نفسو
عليم اإلسالمي يف إندونيسيا النقطة األخَتة من النقاش حول تطبيق الت (3

على مجيع  اإلسالمي لو دور كقيم أخالقية تعود بالفائدة ىي أن التعليم
 3.البشر

، تعد ر التعليم اإلسالمي يف إندونيسياكمؤسسة دينية تعد واحدة من أدوا
ادلدارس الداخلية مؤسسات تعليمية إسالمية تقليدية تشارك مباشرة يف اجلهود 

 .التعليم يف إندونيسيا حياة األمة وادلسامهة الكاملة يف تنفيذادلبذولة لتثقيف 
، حيث يعٍت الطالب أو ة اإلسالمية تعٍت "مساكن الطالب"ادلدارس الداخلي

"رلموعة من الناس يتعمقون يف التعليم  االسانًتي يف قاموس اللغة اإلندونيسي
الداخلية اإلسالمية إن النظام التعليمي للمدارس  سامسول نزار اإلسالمي". قال

يهدف إىل فهم وتعاليم وشلارسة التعاليم اإلسالمية اليت تؤكد على أمهية األخالق 
، حتاول ادلدارس الداخلية . لذلك4الدينية باعتبارىا وسيلة للحياة االجتماعية

دائًما إنتاج سلرجات يف شكل طالب يتمتعون بأخالق دينية قوية من أجل 
 .رمحة للعلمُتتمع بشكل عام وكذلك دور اإلسالم كادلشاركة يف رفاىية اجمل

دار السالم جونتور احلديثة اإلسالمية الداخلية ىي مؤسسة تعليمية عهد م
، بدأ . فيما يتعلق بالتاري  االجتماعيإسالمية تقليدية تارخيية يف إندونيسيا

ونيسيا يف ذلك الوقت. من ناحية تأسيسو من خالل ظروف ادلعلمُت يف إند
مواد أمحد دحالن )مؤسس زلمدية( أنشأ مؤسسات تعليمية تدرس الشي  ،

 اري )مؤسس هنضة العلماء(شعىاشم أ الشي ، أكثر عمومية. من ناحية أخرى
مؤسسات تعليمية مثل ادلدارس الداخلية اليت لديها ثقافات تقليدية  أسس قد

ظهر مصطلح وتدرس ادلزيد من الدروس الدينية. يف مواجهة مثل ىذه ادلشكلة ، 
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"مدرسة الصعود اإلسالمية احلديثة" بسبب التغيَتات يف نظام التعليم اليت مت 
، الدروس اليت تدرس ليم العام والتعليم الديٍت. أيضادرلها مع التوازن بُت التع

  .باللغة اإلصلليزية والعربية ىي منوذجية للمدارس الداخلية اإلسالمية احلديثة
من  واحدمارتابورا  للبنُت دار اذلجرة عهدم، تعد يف جنوب كاليمانتان

 مدرستُت جامعتُت إسالميتُت أنشأمها عدة خرجيُت من مدرسة دار السالم
دار اإلستقامة اإلسالمية  عهداإلسالمية احلديثة لإلسكان باإلضافة إىل م جونتور
  من قبل العديد من خرجيي للبنُت اذلجرة دار عهد. تأسست مبارايب الداخلية

الشي  غزايل سلتار  الشي  :، وىيمن كاليمانتان اجلنوبيةدار السالم كونتور 
يهرودي رملي. يتبع نظام شو الشي  ، موداحملنصر  الشي ، صيبزرقاسي ح
النظام التعليمي يف غونتور والذي يتكامل مع  للبنُتدار اذلجرة  عهدالتعليم يف م

التوازن بُت التعليم العام والدراسات الدينية مع خصائص حياة الطالب الذين 
 .يستخدمون اللغة اإلصلليزية والعربية يف أنشطتهم اليومية

دلواصلة الدراسة  للبنُتدار اذلجرة عهد إىل م لباحث، أتى ا2009يف عام 
 سنوات مع بعض اخلربة اليت اكتسبها ثالثةإىل ادلستوى الثانوي، واستكملها دلدة 

 .، سواء الفكرية أو العاطفية أو الروحيةلتطوير إمكاناتو الشخصية لباحثا
اللغتُت اإلصلليزية والعربية  للبنُتدار اذلجرة  عهديف مجيعل النظام التعليمي 

، باستثناء الدروس العامة اليت يدرسها يف كل نشاط دراسيتُت الرئيسيتُت اللغ
ا يف كل يتم تطبيق ىذا النظام أيضً  ادلعهد. ادلعلمون الذين ليسوا من خرجيي

، جد، ادلقاصف، ادلسبايناحلال يف ادلنشاط للطالب خارج الفصل، كما ىو 
مع الطالب أو ادلعلمُت  نمو يتكلعلى مجيع الطالب  ب، جيسبوعإخل. يف أ

، ة ادلستخدمة ىي اللغة اإلصلليزيةاآلخرين باللغة العربية. يف األسبوع التايل ، اللغ
وفوق ذلك مهارة الكالم يف معهد دار اذلجرة مشهورة يف سلتلف  .وىكذا
 عهدم، لذلك تشتهر ، يفوز بكأس بالتأكيدكل سباق يتعلق باللغة  ،األوساط
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تار الباحث الفصل الثاين بسبب أن الفصل الثاين يتعلموا و خي.بلغتها دار اذلجرة
سنة واحدة، واذا يستطيع أن يتكلما باللغة العربية، إذن نظام ىناك ديشى 

 بطالقة.
 للبنُتدار اذلجرة  عهديف م، فإن النظام التعليمي وفًقا للحالة ادلذكورة أعاله
 لباحثا، يالحظ للطالب. بعد ذلكة اللغة اليومية جيعل اللغة اإلصلليزية والعربي

أن النظام يبدو أن لو آثار إجيابية على قدرة الطالب على استخدام اللغة العربية 
، إخل. أيًضا ، االستماع رةومها كالمال ة، مثل ادلفردات ومهار يةيف أنشطتهم اليوم

كيفية ، مثل  ستخدام اللغة العربية يف أسابيعمزيًدا من االىتمام ال لباحثا يويل
، ، ىل ىذا جيد أم سيء حًقا؟ لذلك تطبيقها ىناك وكيف يعٍت ذلك للطالب

مهارة الكالم  نفيذت "يشعر باىتمام كبَت يف إجراء حبث بعنوان  لباحثافإن 
نشطة اللغة العربية ألمدرسة المتوسطة في بالدى طالب الصف الثاني 

 ."رتابوراوعية  بمعهد دار الهجرة للبنين ماألسب
 

 التحديد اإلجرائ . ب
تعريف التشغيلي ، من الضروري شرح اللتجنب سوء فهم العنوان ادلذكور

 :، وىيلعدة كلمات عنوان
مثل األنشطة اليت  5ل ادلتصلة بالتعلم.ا,الطرق، األعم،ىو العلمية تنفيذ .1

، قواعد نفيذالت، يعٍت ىا، وكيف ستصبح األنشطة، إخل. كذلكتنفيذسيتم 
على الطالب فعلو يف ىذا األسبوع، وما جيب عليهم أال  مثل ما جيب

 .يفعلوه
على  للبنُتدار اذلجرة  معهد يف نظام تطبقو يالعريب ى يةسبوعاأل ةالعربي  .2

، لذلك يستخدمون اللغة العربية دائًما يف كل نشاط طوال مجيع الطالب
 

5
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 .دائًما، سيتم تطبيق النظام ادلعهداألسبوع. طادلا أهنم يعيشون يف منطقة 
كلمة"ادلهارة" لغة مبعٌت احلذق يف الشيء. وادلاىر: احلاذق بكل عمل،  .3

وأكثر ما يوصف بو السابح اجمليد. وادلهارة يف ادلعٌت االصطالحي فيعرضها 
علماء اللغة العربية التعريفات العديدة. وأما الكالم يف أصل اللغة عبارة عن 

الذي يعرب عنو  القائم النفس األصوات ادلفيدة. وعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت
وشلا مهارة الكالم يف .6ألفاظ، ويف اصطالح النحاة اجلملة ادلركبة ادلفيدة

ونشاط احملاضرة يف أنشطة  دثةإجراء نشاط احملامعهد دار اذلجرة يعٍت: 
 اللغة العربية األسبوعية.

 .رتابورايف م معهد مشهور وى للبنُت دار اذلجرةمعهد  .4

 

 أسئلة البحث . ج
 األسئلة من ىذا البحث ىي:  
دلدرسة ابلدى طالب الصف الثاين  الكالم ةمهار  نفيذتكيف يتم  .1

 ؟ للبنُتدار اذلجرة  عهدم انشطة اللغة العربية األسبوعية يف يفادلتوسطة 
لدى طالب الصف  الكالم ةمهار  نفيذتعلى الب تصور الط كيف .2

دار  عهدم انشطة اللغة العربية األسبوعية يف يفدلدرسة ادلتوسطة ابالثاين 
 ؟للبنُتاذلجرة 

 
 أهداف البحث .د

 :بناًء على أسئلة البحث أعاله ، فإن أىداف ىذه الدراسة ىي  
دلدرسة ابلدى طالب الصف الثاين  الكالم ةمهار  نفيذتدلعرفة ووصف  .1

 .للبنُتدار اذلجرة  عهدم انشطة اللغة العربية األسبوعية يف يفادلتوسطة 
 

) ,مهارة الكالم للمستوى الجامعي على أساس مدخل التعليم و التعلم السياقي توفيق الرمحن, 6
 5(. ص. 2015مالك إبرىيم اإلسالمية احلكومية،  اماالنج: جامعة موالن
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لدى طالب الصف الثاين  الكالم ةمهار  نفيذتعلى الب تصور الطدلعرفة  .2
دار اذلجرة  عهدم انشطة اللغة العربية األسبوعية يف يفدلدرسة ادلتوسطة اب

 للبٍت
 

 موضوعختيار الاأسباب  . ه
 معهدنظاًما لتعلم اللغات مت تنفيذه من قبل  للبنُتدار اذلجرة  عهدم نفيذت

دار السالم اإلسالمية العادلية. جيعل ىذا النظام اللغة اإلصلليزية والعربية لغة 
، وينقسم إىل أسبوع واحد أنشطة كل طالب داخل الفصل وخارجوخاصة يف 

أن ىذا النظام فريد من نوعو ألنو خيتلف عن األنظمة  لباحثالكل لغة. يعترب 
 كاليمانتان على وجو األخرى اليت تطبقها ادلدارس الداخلية األخرى يف

 .اخلصوص
أيًضا أن النظام يبدو أن لو  لباحثا، يعترب ناًء على احلقائق ادلذكورة أعالهب
للغة العربية يف أنشطتهم إجيابية على قدرة الطالب على استخدام ا ادلًتتبة ادلؤشرة
لديهم قدرة أفضل على  ادلعهد، وىذا جيعل الطالب الذين يتخرجون من اليومية

أخرى يف   ادلعهداستخدام اللغة العربية من أولئك الذين يتخرجون من 
 .كاليمانتان

 

 أهمية البحث . و
 :من ادلتوقع أن يكون لنتائج ىذه الدراسة الفوائد التالية

دلدرسة بالدى طالب الصف الثاين  الكالم ةمهار  نفيذتمن خالل معرفة  .1
، من للبنُتدار اذلجرة  عهدمب انشطة اللغة العربية األسبوعية  يف ادلتوسطة

اإلجيابية األخرى وتطبيقها يف نظام تعلم  ادلعهد ادلأمول أن يتبع العناصر
 .اللغة
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لدى طالب الصف  الكالم ةق مهار تطبي نفيذت ادلًتتبة ادلؤشرةعند معرفة   .2
دار اذلجرة  عهدمبانشطة اللغة العربية األسبوعية  يف دلدرسة ادلتوسطةباالثاين 
تنفيذ ، من ادلتوقع أن يتمكن ادلعلمون من حتديد اخلطوة التالية لللبنُت

 .األسبوع العريب بشكل مناسب
 

 السابقة اتالدراس .ز
 البحوث السابقة اليت أجريت يف رلال تعلم اللغة العربية ىي

( طالبات)خاصًة  4و  2-1تطبيق بيئة اللغة العربية يف معهد اجلامعة   .1
، خَت الربّية وإصلكا رضا سُت أخرى من إعداد ورداتول فردوسأنتاساري باصلرما
 ةاإلسالمي احلكومية أنتاساري جامعة  يف معهد 2015فضيلة يف عام 

(IAIN) يف باصلرماسُت. 
و  1،2؛ آه ةغة العربية يف معهد اجلامعيف ىذه الدراسة تبُت أن تطبيق بيئة الل

، بسبب العديد من العوامل ادلثبطة قيد التشغيل ولكن مل يتم تعظيمو كان  4
 .مثل الوقت واخللفية للطالب الذين ىم ىناك

 اوكتافياين رينرو  ادلنطقة اإلصلليزية لتحفيز الطالب على التحدث بقلم .2
نج تنجو  جبامعة 2014عام يف  ايوان سوباردي  ولواندي سوىارتونو  و س
 .يف بونتياناك فورا

، ديكن أن نستنتج ليت توصلوا إليها يف رلال البحوثفيما يتعلق بالنتائج ا
من الشباب يف الفصل يتحدثون  3أن طالب اللغة اإلصلليزية من أجل ادلستوى 

يف بونتياناك يف  2014/2015دورات اللغة اإلصلليزية الدولية يف العام الدراسي 
٪. يزداد دافعهم بسبب  76.37منطقة اللغة اإلصلليزية بدرجة عالية تبلغ 

مع أصدقائهم  جهودىم يف أنشطة التحدث. شاركوا يف شلارسة التحدث
، مثل شلارسة األلعاب باستخدام اللغة اإلصلليزية كتعليم. كما ومعلميهم يف الدورة
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، ائهم. يف اخلتامر للتحدث مع أصدقيقدمون آراء وطرح أسئلة من مواد ادلظه
 .ديكن دلناطق اللغة اإلصلليزية حتفيز الطالب على التحدث

حسب القواعد الصحيحة لدى طالب الصف  العربيةقدرة تكلم اللغة  .3
رجال موالن يف .ااحلادي عشر من ادلدرسة الثانوية مبعهد دار اذلجرة للبنُت مرتابور

 .2016عام 
العربية ,القواعد الصحيحة قد  قدرة تكلم اللغة يف ىذه الدراسة تبُت أن 

رأى الباحث أن يوجب على الطالب بتكلم اللغة العربية وخصوصا للصف 
احلادي عشر وىم مطلوبون ليستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية حسب القواعد 
الصحيحة ألهنم أسوة حسنة لطالب ادلرحلة حتتهم. وطالب الصف احلادي 

النحو يف ادلرحلة السابقة وىم مدبرون ومدّرسون عشر قد تعلموا اللغة العربية عن 
 لطالب ادلرحلة حتتهم بعد معلم ادلدرسة.

 
 هيكل البحث . ح

 أبواب فيما يلي: ثالثةما ىيكل البحث فهو مكّون من أ   
 و حتديد اإلجرائى ادلقدمة، وىي تتكون من خلفية البحثيشتمل الباب األول 

مث السابقة  والدراسات وأمهياتادلوضوع و اختيار أسباب أسئلة البحث وىدفو و و 
 البحث. األخَت وىيكل
 ، واكتساب اللغة، وشرح تعلم اللغة عناألساس النظري للكشف الباب الثاين 

 .البيئة اللغوية ،تعلبم مهارة الكالم باللغة العربية
مث ث و تشتمل على نوع و مدخل البحث،يشتمل منهج البحالباب الثالث 

مث  ، مث البايانات و مصادرىا،البحث موضوعو  ذايت تصميم البحث، مث 
 األخَت أسلوب حتليل البيانات. أساليب مجع البيانات، مث
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عن ميدان البحث وتعليم  حتليل البيانات ومناقشتها يشتمل على حملةالباب الرابع 
 اللغة العربية فيو وتقدمي البيانات وحتليل البيانات وتفسَتىا.

  تشتمل على خالصة البحث وتوصيات البحث. اخلامتةالباب اخلامس 


