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 خلفية البحث - أ
 بة واإلسالم، وأعظم مقومات القومية العربية، وهي لغة هي لغة العرو   اللغة العربية

األلفاظ الفارسية،  حية قوية، عاشت دهرها يف تطور ومناء، واتسع صدرها لكثري من  
واهلندية، واليواننية، وغريها. ويف قرون الوسطى كانت املؤلفات اللغة العربية يف الفلسفة 

راجع لألروربيني، كما كانت اللغة العربية أداة التفكري والطب، والعلوم الرايضية وغريها م
د ظلماهتا،  ونشر الثقافة يف بالد األندلس، الىت أشرقت منها احلضارة على أوربة، فبد

 1وقشعت عنها سحب اجلهالة، ودفعتها إىل التطور والنهوض. 

إندونسيا. كأداة   يف  تطّورت  اليت  األجنبية  اللغات  إحدى  هي  العربية  اللغة 
ة رمسيا من األمم املتحدة واللغة لغات الدولية املرشحة اليت مستخدم واصالت, ألهنا  امل

هي لغة احتاد املسلمني حول العامل ألن اللغة العربية  الرمسية "املؤمتر الدويل". واللغة العربية  
املستخدمة يف ممارسة العبادة مثل الصالة والدعاء والعبادة األخرى, إىل جانب القرآن 

 2. يث الذين مها مصدران للشريعة اإلسالمية املكتوابن ابللغة العربيةواحلد

املسلمني،  لغة االحتاد بني قوم    العربية اللغة  صارت    حينما انتشر اإلسالم إىل العامل،
 ، كما قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي: عربيا قرآانألن هللا تعاىل أنزل 
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 مثل  خرىاأل  األجنبية  اللغات   من  أمهية  أقل  العربية  اللغة   أن  الناس  معظم  يعترب
 اللغة هي العربية اللغة أن من الرغم على ،  األخرى األجنبية واللغات  والياابنية  اإلجنليزية

 ولكن  ، اإلسالمي الدين تعاليم همفل فقط ليس العربية اللغة تعلم فإن ،  العامل يف الثانية
  والسياسة   واالقتصاد  العلوم  يف  أيضاا  العربية  اللغة  تعمل  اللغة  تعلم  خالل  من  أيضاا

( التحدث  طريق عن)  بنشاط إما  العربية اللغة  إتقان على قادرين كنا   إذا لذلك . والثقافة
 . لنا ةنسبابل للغاية مشجعاا ذلك  فسيكون ، ( العربية الكتب فهم) سليب بشكل أو

  يتم   اليت  املواد  إحدى  كونت  اللغة  هذه  ألن  إندونيسيا، هذه اللغة ليست غريبايف  
  مدرسة   اإلبتدائية،  مدرسة   اإلسالمية،  املعهد  يف  وخاصة  ،   إندونيسيا  يف  تدريسها

 .  العامة املدرسة يف كذلك   و الثنوية  مدرسة  املتواسطة،
ة لدي الشعب اإلندونيسي أن ومما يدل على تلك اجلهود العظيمة واهلمة الكبري 

اإلسالم إىل هذا اليوم،   ية يف إندونيسيا مير مبراحل طويلة منذ دخولتعليم اللغة العرب
 حيث ميكن تقسيمها إىل مراحل التالية: 

العربية  األلفاظ  تعليم  طريق  عن  العربية  اللغة  تعليم  مرحلة  هي  األوىل:  املرحلة 
دف من تعليم اللغة يف هذه املرحلة حىت يستطيع املستخدمة يف العبادات واألذكار. واهل
القرآن واحلديث واألذكار يف الصلوات وغريها مع املسلم أن يقرأ النصوص الدينية من  

 الفهم.
املرحلة الثانية: هي مرحلة تعليم اللغة العربية  عن طريق شرح الكتب الدينية العربية  

 املصليات، حيث إهنا مرحلة الحقة وترمجتها شفواي من عامل فقيه يف حلقات الدراسة يف
عاهد الدينية فيما بعد. فالطارقة املستخدمة ابملرحلة اليت قبلها كما هي األساس إلنشاء امل

 يف هذه املرحلة طريقة القواعد والرتمجة. 
االجتاهات  بظهور  وذلك  العربية،  اللغة  تعليم  مرحلة هنضة  هي  الثالثة:  املرحلة 

ومنه  تعليمها،  االتصاالت، احلديثة  يف  لغة  إىل  الكتب  لغة  العربية من  اجتاه  ا حتويل 



دمة ال تنحصر يف كتب الفقه واألخالق فحسب بل ألفت  والكتب التعليمية املستخ
 الكتب اخلاصة لتعليم اللغة العربية.

املرحلة الرابعة: هي مرحلة تطوير والبحث عن طرق تعليم اللغة العربية األنسب،  
ابألهد يتعلق  فيما  واحملتوايت خاصة  والقراءة   اف  والكالم  االستماع  األربع؛  والطرق 

 والكتابة. 
مسة: هي مرحلة النضج يف تطوير تعليم اللغة العربية إبندونيسيا، وذلك  املرحلة اخلا

بعد ظهور النتائج من التجارب الطويلة يف تطوير تعليم اللغة العربية منذ املرحلة األوىل  
ميكن حبيث  الرابعة  املرحلة  الظروف   إىل  حسب  األنسب  املنهج  خيتار  أن  للمدرس 

 3واألوضاع احمليطة به. 
  حديثة   إسالمية   داخلية   مدارس  إنشاء   مع  احلديثة   العربية  اللغة  تعلم  رسة مما  تقدمي   مت
  واستخدمت  راكدة  الفرتة  تلك   يف  كانت  اليت  اللغة  تعلم  يف  اخرتاقة  إلحداث   كمحاولة

 وفهم   قراءة   على  القدرة  على  فقط ليس  ،   الباملط  بينما.  النشطة  غري  القدرات   يف  فقط
 على  التواصلية  القدرة.  الوضع  ومتطلبات   تطور  مع  جنب  إىل   جنبا.  الدينية   النصوص
 قراءة   إىل  احلاجة  ذلك   يعين  ال  ،  نفسه  الوقت  يف.  ضرورة  أيضاا  هي  والتحدث   االستماع

  إىل  احلاجة على يعتمد  ذلك  وكل ،  تتالشى   مث  الدينية  التعاليم على بناءا  النصوص  وفهم
 4. املستهدف العربية اللغة تعلم

  األشياء   من  العديد  هناك  (خاصة تعلم اللغة العربية)  ،  ميوالتعل   التدريس  عملية  يف
 مهم   مكون  إنه.  التعلم  ميو وتق  ،  التعلم   وتنفيذ  ،  التعلم  ختطيط:  مثل  مراعاهتا  جيب  اليت
ا ا  مؤثر  علمملا  دور  فإن   وابلتايل  ،  ميوالتعل   التدريس  عملية  يف  جدا  املكوانت   على  جدا
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ا  إدارهتا  على  قادراا  املعلم  كان  إذا  ألنه   أعاله   املذكورة   فهم   بسهولة   للطالب   فيمكن  ،   جيدا
 .الدراسي الفصل يف التعلم

   ، مراتبور  معهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي يف العربية  اللغة  تعلم  وكذلك 
 .املكوانت  هذه جتاهل عدم جيب

اإلسالمي  عهد  امل يف املعلمني  من  العديد  مع  أجريت  اليت  بالت املقا  على  بناء
معهد    أحد   هو   عهدامل  هذه   أن  معلومات   على  احلصول  يتم  مراتبور  هداية هللا اتمن هدااي 

  الفصل   يف  خاصة معهد    يف  العربية  اللغة  ويتعلمون  ،  لطالهبم  العربية  اللغة  تعلم  اليت
  دروس   يف  ،   لذا.  داعالقو   على  لمالتع  وكذلك   ،   2013  منهج  ابستخدام  ،   الدراسي

  يف   العربية  اللغة  دروس  تعلم  إىل  ابإلضافة.  ساعتان  هناك  واحد  أسبوع   ملدة   العربية  اللغة
 .املسكن يف أيضاا تعليمهم يتم ، الفصل

 مهارات  وهي ، مهارات  4  يتضمن  العربية املواد يف 2013 منهج أن عرفنا كما
  املهارات   هذه  فإن  ،  الكتابة  مهارات   و  ءةالقرا  مهارات   ،الكالم   مهارات   االستماع،

 فقط  ليس  مراتبور   عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي امل  يف   .البعض  ببعضها  مرتبطة
  ،   فصر و   حنو  وهي  داعالقو   عن  أيضاا  يتعلم بل  ،  2013  منهج  مع  العربية  اللغة  دراسة

  الداخلية   رسةاملد  يف  العربية  اللغة  تعلم  أيخذون   الذين  الطالب   أن  املرجح   من  لذا
ا  العربية   اللغة  سيجيدون   الفصل  يف  وخاصة   اإلسالمية مسكن    برانمج  إىل  ابإلضافة   ،   جيدا

  مجيع   حضور  عدم  من  الرغم  على  ،  ،  العربية  اللغة  درس   يومياا  نشاطاا   أيضاا   يعد  الذي
 .مسكن للربانمج الطالب 

الباحثتو ألن هذه املشكالت مهمة ومستحق للبحث.   يق  أن حيلل ابلعم  ةريد 
املوضوع:  اليت حتت  العلمية  الرسالة  العربية ف   تعليم "   وستكتب يف  الفصل و    اللغة 

 ". مراتبورا   عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هداايملاملسكن اب



 التحديد اإلجرائي  -ب
يف املصطلحات املوجودة    ة لباحثالبتعاد اخلطأ يف فهم املوضوع السابق، فحّدد ا

 هذا املوضوع فيما يلي: 
 م  ليتعلا -1

 واملعرفة   املعلومات   جيلب  أن  ميكن  شيء  أي  هو  التعلم   ،(  2011)  أزهررأى  
 يف  املستخدمة  األدوات   تتوافق.  والطالب   املعلمني  بني   تتم   اليت  التفاعالت   يف

ا   فعالة  وتعترب  ،  الطالب   خلصائص  وفقاا  ،  تدريسها  يتم  اليت  املادة  مع  التعلم  جدا
ا  فهمها من الطالب  يتمكن حىت ، املعلومات  نقل يف  5. جيدا

املقصود من التعليم هنا هو كيفية عملية تعلم اللغة العربية سواء من التخطيط  
أو تنفيذ كل من األساليب أو الوسائط املستخدمة يف املدرسة ، وكذلك عملية  

وتريد أيضاا معرفة نظام تعلم اللغة العربية يف بيت تقييم تعلم اللغة العربية هناك ،  
 الشباب.

  ةالعربياللغة  -2
اللغة العربية هي واحدة من اللغات السامية الوسطى ، واليت يتم تضمينها  
يف عائلة اللغات السامية وترتبط ابللغتني العربية واللغة اآلرامية اجلديدة.  اللغة  

 6لغة أخرى يف األسرة السامية.العربية هبا متحدثون أكثر من أي 
وهو موجه لتشجيع وتوجيه   ليميةاملقصود تعليم اللغة العربية هو عملية تع

وتطوير وتعزيز القدرة على التحدث ابللغة العربية بنشاط و سليب ، وكذلك إجياد 
 موقف إجيايب جتاه اللغة العربية. 
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يف حني أن اللغة العربية اليت تعين هنا هي اللغة العربية اليت يتم تدريسها يف  
ربية يف الفصل  اللغة العتعليم    اوال  ، هدايةهللا اتمان هدااي تراتبورا  عهد اإلسالميامل

ام املنهج الثالث عشر وهم  تعليم اللغة العربية يف الفصل ابستخدو يف املسكن ،  
تعليم   اثنيا ،    لقاءينيف أسبوع واحد هناك مرتني     لذلك   علمون قواعد ،تايضا ي

املسكن. يف  العربية  الباحث  اللغة  انتشار    أجر  ةألن  وقت  ،  بحبثاا  ريوس كوروان 
 أيضاا كيفية تعلم اللغة العربية ابستخدام اإلنرتنتة شرح الباحثتس

 مراتبورا  عهد اإلسالمي هداية هللا اتمن هداايامل -3
يقع معهد اإلسالمي هدايةهللا اتمان هدااي يف قرية بنجو ، منطقة مراتبورا  

م  عهد اإلسالمي هدايةهللا اتمان هدااي هي مؤسسات التعليامل، كاليمنتان اجلنوبية.  
تعليم العام والتعليم الديين. النظامي.هناك تعليم أنواع خمتلفة من التعليم ، هو ال

 هو اللغة العربية. أحد املواد اليت تدرس هناك 
عهد اإلسالمي هدايةهللا اتمان هدااي  هناك أيضاا موجود املسكن ويف  امليف  

 ذلك املسكن يعلم اللغة العربية. 
ا على  اإلجرائيبناءا  ويف  ب،    لتحديد  الفصل  يف  العربية  اللغة  تعلم  عنوان 

 والتنفيذ اليت تدور حول التخطيط  عهد اإلسالمي هدايةهللا اتمان هدااي   ابمل  ملسكنا
عرفة كيفية نظام تعلم  ايضا ملو   اإلسالمي هدايةهللا اتمان هدااي   عهد  املمي يف  و والتق

 ملسكن اللغة العربية يف ا
 
 
 
 



 أسئلة البحث   -ج
ا البحث وجد  أسئلة   ةلباحثمن خلفية  البحث، وهي حتتوي ف    مشكالت 

 فرعية آتية: 
ختطيط   -1 العربية    دريستكيف  املتوسطة    يفاللغة  عهد  ملاب  ةاإلسالمياملدرسة 

 ؟اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي
اإلسالمي  عهد  ملاب  ةاإلسالمياملدرسة املتوسطة    يفاللغة العربية    تعليم  تنفيذكيف   -2

 ؟هداية هللا اتمن هدااي
اإلسالمي  عهد  ملاب   ةاإلسالمياملدرسة املتوسطة    يف  تعليم اللغة العربية  تقوميكيف   -3

 ؟هللا اتمن هداايهداية 
اإلنرتنتكيف   -4 عرب  العربية  اللغة  املتوسطة    يف  تعلم  عهد  ملاب   ةاإلسالمياملدرسة 

 ؟اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي
 هدااي ية هللا اتمناإلسالمي هداعهد ملاباللغة العربية يف املسكن  كيف تعليم -5

 
 أهداف البحث   -د

الباحث   سّن  البحث،  مشكالت  إىل  البحث كما ابلنسبة  هذه  من  األهداف 
 يلي:

اإلسالمي عهد  ملاب  ةاإلسالمياملدرسة املتوسطة    يف  دريس اللغة العربيةملعرفة ختطيط ت -1
 ؟هداية هللا اتمن هدااي

اإلسالمي  عهد  ملاب  ةاإلسالمي  املدرسة املتوسطة  يفملعرفة تنفيذ تعليم اللغة العربية   -2
 ؟هداية هللا اتمن هدااي



اإلسالمي هداية  عهد  ملاب   ةاإلسالمي املدرسة املتوسطة    يف   اللغة العربية  ملعرفة تقومي  -3
 ؟ هللا اتمن هدااي

اإلنرتنت  ملعرفة -4 عرب  العربية  اللغة  املتوسطة    يف  تعلم  عهد  ملاب   ةاإلسالمياملدرسة 
 ؟اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي

 اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي عهد  ملاب اللغة العربية يف املسكن    كيف تعليم ملعرفة -5
 أمهية البحث   -ه

اإلسالمي هداية هللا  عهد  امليف  اللغة العربية    ؤّسسة تعليمالبحث سينفع مللعل هذا  
 إفادات هذا البحث حتتوي على:واملدرسني والباحثني اآلخر، و  اتمن هدااي

 املعارف عن تعليم اللغة العربية.دة أن يكون وسيلة لزاي -1
 يرجى  هبذا البحث العلمي أن يعطي يف تطرير تعليم اللغة العربية. -2
أن يكون مصدرا للمدارس واملؤسسات التعليمية األخرى الذين يريدون أن يقيموا   -3

 اإلسالمي هداية هللا اتمن هدااي عهد املبتنفيذ تعليم اللغة العربية كما يف 
لغة العربية جامعة أنتساري اإلسالمية  احلكومية يرجى أن  م التعلي لطلبة قسم  -4

يكون هذا البحث العلمي مرجعا ملن أراد أن يقيم ابلتحليل عن اللغة العربية 
 وتعليمها. 

 
  ب اختيار املوضوع اسبأ  - و

 هي:ب، و اسبأهذا املوضوع مؤسسا على  ةخيتار الباحث
اصة من لغات العربية هي لغة خ  دراستها ألن اللغةاللغة العربية هي مادة جيب   -1

 أخرى.



إن تعلم اللغة العربية حبيث حيبها الطالب بسهولة يعتمد بشكل كبري على املعلم   -2
، وميكن مالحظة ذلك من خالل كيفية قيام املعلم ابلتخطيط والتنفيذ والتقييم 

 عند تعلم اللغة العربية.
ا لدعم الطالب   ملسكنيعد نظام ا -3 إلتقان اللغة العربية بشكل   إىل املدرسة مهماا جدا

 أكرب.
 

  الدراسات السابقة   - ز
 امللخص من بعض البحث العلمي املناسب:  ة ليعقد هذا البحث فيستخدم الباحث

: "تعلم اللغة العربية حتت املوضوع  2015  البحث الذي يقوم به رودين نورايدي -1
  البحث  ائجتن  أما  ، منطقة كمباران ، ابنيوماس"  وكوه والوهدار السالم د  معهد  يف

  ،   كمباران  منطقة  ،   والوه  دوكوه  السالم  دار  معهد  فهی أن تعلم اللغة العربية يف
ابنيوماس ، ابستخدام نظام الوحدة / الكل يف نظام واحد يتم فيه تضمني مجيع  

من الكتيب املستخدم ، وهو العروبة عناصر تعلم اللغة العربية.  وميكن رؤية ذلك  
نظارية الوحدة / الكل يف نظام واحد ، والذي يتم  بن مندزيج ، ويستخدم هذا  

نفيذ تعلم اللغة العربية يف املدارس الداخلية اإلسالمية يف دار السالم تدريسه يف ت
مستوايت ضبط قدرة الطالب.  يتم تدريس كل مستوى ابستخدام    –على مراحل  

شابه البحث تلفة من الكتب واملواد املختلفة واألساليب املختلفة.  إن  تأحجام خم
البحث اليت تستخدم البحث    مع األحباث اليت أجراها هذا الباحث يف تطبيق طرق
  دوكوه   السالم  دار   معهد  يف   الكيفي. ، والفرق هو يف الدراسة امليدانية البحثية  

عهد اإلسالمي كز هذا البحث على املبينما ير   .ابنيوماس  ،   كمباران   منطقة  ،   والوه
 بورا.هدايةاللة اتمن هدااي مرات



: "طرق تعليم حتت املوضوع 2019وهدر الرئيس الشافعي    به  يقوم  الذي  البحث -2
البحث   نتائج  أما  بنغكاالن" هي  العربية وتطبيقها مبعهد احلكم کمايوران  اللغة 

( أن الطرق املستخدمة يف عملية اللغة العربية مبعهد احلكم کمايوران    ۱فهی )  
( أما تطبيق هذه الطريقة   ۲يقة املباشرة . ) بنغكاالن طريقة القواعد والرتمجة وطر 

. أما طريقة القواعد والرتمجة تستخدم إذا شرح املعلم مهارة   يف األحوال املتنوعة 
القراءة ومهارة الكتابة . وأما طريقة الباشرة تستخدم إذا شرح املعلم مهارة الكالم 

  ( هتان     3.  املزااي من  ف  يعين  الطريقتان (  الطالب يف  اللغة أتكيد  قواعد  هم 
ت لتطبيق الطريقتان وحيتاج هرون يف الكالم . والعيوب منها يعين قليل الوقوما

إىل املعلم املثايل يف تطبيق طريقة املباشرة .  إن  تشابه البحث مع األحباث اليت 
  ، الكيفي.  البحث  تستخدم  اليت  البحث  تطبيق طرق  الباحث يف  أجراها هذا 

  بنغكاالن، بينما   کمايوران   احلكم  مبعهدالدراسة امليدانية  والفرق هو أنه يف الدراسة  
 مراتبورا.  هدااي اتمن هدايةاللة اإلسالمي عهدامل على البحث اهذ يركز

حتت املوضوع: تعليم اللغة العربية    2020البحث الذي يقوم به حممد علي حبشي   -3
، فإن عملية  يف ختصص نور الشريعة للبنات ببنجرابرو" استنادا إىل نتائج الدراسة  

ريعة للبنات بنجرابرو هو ختطيط التعليم اليت قام به املعلمون يف ختصص نور الش 
ختطيط بعيد املدي . وهو حتتوي على تعيني األهداف التعليمية ، واختيار املواد 
التعليمية وتقوميها . وتنفيذ التعليم املستخدم قد وافق مراحل التعليم بشكل عام 

وشرح املواد التعليمية واختتام التعليم . هذه العملية قام هبا    ، وهي افتتاح التعليم
والرتمجة  ا القواعد  طريقة  املعلمون  يستخدم  التنفيذ  عملية  يف   . ابملنظم  ملعلمون 

ويقتنون ابألساليب املتنوعة فيه . والتقومي املستخدم هو االختبارات وال اختباري  
ائل والتقومي قد انسبت أبهداف  . تعيني املواد ، والطرق ، واألساليب ، والوس



ة الطالبات اليت تتزيد بشكل متزايد . إن   التعليم . وهذا احلصيل يتضح من قدر 
تشابه البحث مع األحباث اليت أجراها هذا الباحث يف تطبيق طرق البحث اليت  
نور  امليدانية يف ختصص  الدراسة  أنه يف  هو  والفرق  الكيفي.  البحث  تستخدم 

عهد اإلسالمي هدايةاللة  رو بينما يركز هذا البحث على املبنجرابالشريعة للبنات ب
 من هدااي مراتبورا. ات

 هيكل البحث   -ح
 يف هيكل البحث سأبني ثالثة فصول : 

تألف من خلفية البحث, التحديد االجرائي,  يشتمل املقدمة ي  الباب األول :  -1
املوضوع,   اختيار  أسباب  البحث,  أمهية  البحث,  أهداف  البحث,  أسئلة 

 السابقة, وهيكل البحث. الدراسات 
مهارات ,  التعليم اللغة العربيةالتعليم,    تتكون من  ,اإلطار النظري  الباب الثاين : -2

 , ورغبة التعلم. الكالم
خله وذايت البحث و  مدالبحث و   تتكون من  ,البحث  يةمنهجالباب الثالث :   -3

 ها.ل أسلوب حتليو  أسلوب جلمعهاو  هامصادر البياانت و 
الراب -4 العام عن مكان  ع:   الباب  التصوير  تتكون من  البياانت وحتليلها,  تقدمي 

 البحث, وتقدمي البياانتو حتليل البياانت 
 توصيات البحث ,البحثنتائج ون من تتك, اخلامتة:  اخلامسالباب  -5

 


