
 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث - أ

ميكن ختيلو إذا مل يكن لألمة . يف النهوض باألمة دور مهملو عامل التعليم 
ألن . ال مفر منو إذا كان التعليم ضرورة يف حياة األمة والدولة. مؤسسة تعليمية واحدة

التعليم دائًما تطور  جيب أن يرافق. التعليم يرتبط ارتباطا وثيقا بادلوارد البشرية وتنمية األمة
يعتمد التعليم دائًما على أنو . احلياة البشرية الذي ال يزال يشهد التغيَتات حنو التحسُت

 اجتاه للتقدم.

مع التعليم يستطيع البشر استكشاف وتطوير اإلمكانات اليت قدمها اهلل يف 
نهم مع العديد من الطرق اليت اختذىا الناس للحصول على التعليم، واحد م. اجلميع

لذلك فإن . يف بيئة ادلدرسة، يعد الطالب مقياًسا للنجاح يف نظام التعليم. التعليم الرمسي
 حتسُت جودة الطالب مهم جًدا يف عملية التعليم والتعلم يف ادلدارس.

اعتمد منهج التعليم يف إندونيسيا اللغة العربية كواحدة من ادلواد اإللزامية يف 
من . ادلدرسة االبتدائية وحىت ادلدرسة الثانوية، وحىت يف الكليةمدارس ادلدارس، بدءًا من 

ادلؤكد أن مهارات اللغة العربية اجليدة ستكون عاصمة تنافسية للطالب، سواء يف التعليم 
 أو التوظيف الحًقا.

. يف بعض األحيان عبارة عن عملية تتكون من اإلدخال، العملية، واإلخراجالتعلم 
سنجد العديد من األشخاص الذين ميكنهم تعلم موضوع جيد جًدا أثناء عملية التعلم، 

 وبسرعة.



ميكن أن يكون تدريس اللغة ناجًحا إذا كانت ىناك معرفة كافية بصفات وسلوك 
يف عملية التعليم والتعلم، يوجد دائًما متعلمون ينجحون جيًدا ومتعلمون أقل . ادلتعلم
منهم ىو طريقة تعلم األشخاص الذين  حيدث ىذا بسبب عوامل خمتلفة ؛ واحد. جناًحا

ميكن تطوير مجيع أشكال "تنص على أنو . يف ىذه احلالة، نيمان وآخرون. يتعلمون ذلك
تدريس اللغة جيًدا إذا كانت لدينا معرفة كافية بادلتعلمُت وبعملية التعليم والتعلم 

ادلساعدة يف  وبالتايل، فإن ادلعرفة حول طبيعة ادلتعلمُت ستكون قادرة على". نفسها
تسهيل أنشطة التدريس والتعلم حىت يتمكن ادلتعلمون من حتقيق أقصى قدر من 

 1النتائج.

إنو يف عملية التعلم، سيحصل   Zimmerman dan Martinez-Ponsكما قال
   2 الطالب على إجناز تعليمي جيد إذا كان مدرًكا ومسؤواًل ويعرف كيفية التعلم بكفاءة.

الدراسي بسبب التغَتات اليت تطرأ على مر الزمن واليت ال يتم حتقيق التحصيل 
 .3تنتج عن النمو، ولكن بسبب حالة التعلم

القدرات ادلعرفية اليت تعترب مهمة جًدا فيما يتعلق بعملية التعلم ىي اسًتاتيجيات التعلم 
، وتطبيقو وتستوعب سًتاتيجية بهيمية حمتوى ادلوضوعلفهم حمتوى ادلوضوع، تؤمن اإل
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 ىلع راقاد الطالب يكون أنأيمية اسًتاتيجيات بينها ىو   .4قيم ادلوجودة يف ادلوضوعال
 5.وتواجي اليت مشكالتلل معٌت ذات وللح إىل التوصل

، يكون الطالب قادرين على تطوير ذكائهم يف باستخدام االسًتاتيجية ادلستخدمة
عليها، وبالتايل فإن اسًتاتيجية تلقي ومعاجلة، و توصيل ادلعلومات وادلعرفة اليت حيصلون 

التعلم اجليدة ىي اخليار الذي جيب على الطالب اختياره إذا كانوا يريدون احلصول على 
 .يف ىذه احلالة، مبا يف ذلك تعلم اللغة العربية 6.نتائج تعليمية مثالية

 ادلقصود من اسًتاتيجية تعلم اللغة ىي اسًتاتيجية التعلم الذي يتم تطبيقو من قبل
متعلمي اللغة كوسيلة للتعلم من خالل احلصول على ادلعلومات، مث ختزينها أو تذكرىا، 

 7لزيادة استقاللية التعلم. سًتاتيجياتواستخدامها مرة أخرى، ميكن استخدام اإل

اليت ذكرىا عرفان  Wenden التعلم القادمة من إسًتاتيجياتومن بُت مفاىيم 
العمليات ادلختلفة اليت يستخدمها ادلتعلمون لفهم  :التعلم ىي إسًتاتيجياتغزايل أن 

 )طرق خمتلفة يستخدمها الطالب لفهم تعلمهم( ، ىذا مت تعزيزه برأي تعلمهم
Oxford.RL  التعلم: ما جيب على   إسًتاتيجياتعن  لذي نقلو عرفان غزايل يف كتابوا

احملددة اليت اإلجراءات  :التعلم على أهنا إسًتاتيجياتفهو يعّرف :كل معلم معرفتو
يتخذىا ادلتعلم جلعل التعلم أسهل وأسرع وأكثر متعة وأكثر توجيًها ذاتًيا ، أكثر فعالية 
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)اإلجراءات احملددة ادلتخذة لتسهيل التعلم  وأكثر قابلية للتحويل إىل مواقف جديدة
 8 .وأسرع وأكثر متعة وأكثر استقاللية وأكثر فاعلية وسهولة يف ادلواقف اجلديدة(

تعلم اللغة ادلعروفة وادلختارة وادلستخدمة مبرونة  إسًتاتيجياتإن العدد ادلتزايد من 
 .9وفًقا لسياق ادلهمة من قِبل متعلمي اللغة، سيساعد على النجاح يف إتقان اللغة

استناًدا إىل التفسَتات ادلذكورة أعاله، ميكن االستنتاج أن اسًتاتيجية تعلم اللغة 
الب عن قصد دلساعدة عملية تعلم اللغة حبيث تصبح عملية تعلم ىي إجراء يقوم بو الط

 اللغة أسهل وأكثر فعالية ومتعة وتوجيًها من قِبل الشخص نفسو.

أثناء عملية  إسًتاتيجياتوبالطبع جيب على الطالب الذين يتفوقون أن يطبقوا 
درات ادلعرفية ألن االسًتاتيجية ىي وسيلة لتنظيم الق خاصة تعلم اللغة العربية.. التعلم

من بعض العبارات ادلذكورة أعاله،  للحصول على درجات جيدة أو التحصيل الدراسي.
النموذجية كليمنتان  2قام الكاتب بتتبع أويل دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

اجلنوبية، حيث نعلم أن ىناك متوسطًا للطالب الذين يلتحقون باألطفال ذوي التحصيل 
عند إجراء مقابلة مع أحد مدرسي اللغة . وبالطبع ادلنافسة ىناك ضيقة جدا. العايل

التعلم ادلتنوعة حبيث   إسًتاتيجياتالعربية ىناك، ذكر أن الطالب ىناك لديهم العديد من 
  التعلم للطالب ادلتفوقُت. إسًتاتيجياتكان الكاتب مهتًما بالرغبة يف البحث عن كيفية 
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 التحديد اإلجرائي   - ب
 التعلم ًتاتيجياتإس .1

اليت يقصدىا الكاتب ىي إجراء يقوم بو الطالب عن قصد  إسًتاتيجيات
دلساعدة عملية تعلم اللغات حبيث تصبح عملية تعلم اللغات أسهل وأكثر فاعلية 

 وإمتاًعا وتوجيًها من ِقبل الشخص نفسو.
 

 الطالب ادلتفوقُت  .2
األنشطة التعليمية والتغيَتات ال ميكن فصل الطالب الذين حيصلون على نتائج 

، وىي اجملاالت ادلعرفية والعاطفية والنفسية مير هبا الطالب عن ثالثة جماالت اليت
ىو الطالب ادلتفوقون يف الكالم  باحثر حتصيل الطالب الذي يقصده الاحلركية. مؤش

 .وقراءة الكتب ,وادلناظرة العربية ة,والشعر العربي ,العريب والدراما العربية
 تعلم اللغة العربية  .3

العربية ال ينفصل عن ادلهرة األربعة وىي اإلستماع, والكالم,  إن تعلم اللغة
 وأيًضا عناصر للغة ىي القواعد, واألصوات, وادلفردات.. والقراءة, والكتابة

 أسئلة البحث - ج

 بناء على خلفية البحث السابقة, فسؤال ىذا البحث ىو: 

ما ىي اسًتاتيجيات التعلم للطالب ادلتفوقُت يف اللغة العربية يف ادلدسة الثانوية اإلسالمية 
 النموذجية كليمنتان اجلنوبية ؟ الثانيةاحلكومية 

 

 

 



 أهداف البحث - د

 ىو:  بناء على أىداف البحث,

دلعرفة كيفية اسًتاجييات التعلم للطالب ادلتفوقُت يف اللغة العربية يف ادلدسة الثانوية 
 النموذجية كليمنتان اجلنوبية. الثانيةاإلسالمية احلكومية 

 أسباب اختيار الموضوع - ه
ألن ىناك منافسة ضيقة . التعلم للطالب الذين يتفوقون إسًتاتيجياتريد أن تعرف ي .1

 جدا.  
االبتكار للمدرسة وتسهيل ومساعدة الطالب اآلخرين من خالل معرفة وتنفيذ لتوفَت  .2

 ادلستخدمة من قبل الطالب حتقيق عالية. سًتاتيجياتاإل
 أهمية البحث - و

 من ادلتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة مفيدة مثل:

 للطالب .1

الطالب ادلتفوقُت  إسًتاتيجياتأن يكون مرجًعا للطالب اآلخرين من أجل جتسيد 
 واليت ميكن تطبيقها يف تعلم األنشطة العربية.

 للمدرسُت .2

الطالب الذين يتفوقون من  إسًتاتيجياتكمرجع للمعلم لتوفَت التوجيو للطالب مع 
 أجل تسهيل الطالب اآلخرين يف عملية تعلم اللغة العربية.

 

 



 للمديرين  .3

التعلم بطريقة الطالب  إسًتاتيجياتوالنداء الرئيسي دلعلمُت آخرين للتدريس يف 
 ادلتفوقُت.

 للمدارس .4

لذلك فإن حتسُت جودة . ألنو مت ذكر أن الطالب ىم معايَت النجاح يف نظام التعليم
لذا، من ادلهمول أن تساعد . الطالب مهم جًدا يف عملية التعليم والتعلم يف ادلدارس

التحصيل الطالب اآلخرين على تسهيل  سًتاتيجياتمعرفة كيفية مساعدة الطالب إل
 عملية التعلم وحتسُت جودة ادلدرسة.

 الدراسات السابقة - ز
إندانغ نوغراىيٍت ونورماال باجناريبوان. أمناط التعلم بعنوان واسًتاتيجيات   .1

، العدد 7الطالب التعلم عن بعد. جملة التعليم ادلفتوح والتعليم عن بعد، اجمللد 
اجمللة أكثر على كيفية االجتاىات يف أمناط التعلم . تركز ىذه 2۰۰6، مارس1

وحتدد اسًتاتيجيات التعلم لطالب اجلامعة ادلفتوحة. ما مييزىا عن الباحثُت ىو 
البحث عن اسًتاتيجيات الطالب الذين يتفوقون على كل ما يفعلو ىؤالء 
الطالب حىت يتمكنوا من حتقيق اإلجنازات، خاصة الطالب الذين يتفوقون يف 

. تركز ادلعادلة بنجرماسُتالنموذجية الثانية  الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة ادل
 بالتساوي على اسًتاتيجيات التعلم

جامعة فبه  ب اهلل. بعنوان اسًتاتيجية تعلم اللغة لربنامجسأمحد مرادي وح .2
جملة  .للدراسة وفًقا لنموذج أكسفوردبنجرماسُت   أنتسارى اإلسالمية احلكومية

تناقش ىذه اجمللة شكل الصعوبات . 2۰16يونيو، 1، العدد 11ادلفتوح، اجمللد 
اليت يواجهها الطالب يف تعلم اللغة العربية وأسباهبا. وما نوع جهود أو 
اسًتاتيجيات طالب برنامج دراسة تعليم اللغة العربية يف حل مشاكل تعلم اللغة 



العربية. من اجمللة ميكن مالحظة أن الفرق ىو اسًتاتيجية التعلم اليت يقصدىا 
هلة تريد أن تعرف أن بعض الطالب الذين يتفوقون لديهم الباحث ىي مس

أسلوب تعلم لديهم، فإن التشابو ىو نفسو عند مناقشة صعوبات الطالب 
أي اسًتاتيجيات تعلم الطالب ىي ادلنجزات ىذا ميكن أن يساعد  -اآلخرين 

يف طريقة التعلم للطالب اآلخرين الذين عادة ما جيدون صعوبة يف التعلم يف 
 ادلدرسة عالية جنري  منوذج

سيبا ليستاري سراجيو وأميتيا كومارا. بعنوان استخدام اسًتاتيجيات تعلم اللغة  .3
، 1جملة فسيقابواىن اجمللد  .اإلجنليزية انطالقا من الدافع اجلوىري وأمناط التعلم

تركز ىذه اجمللة على اسًتاتيجيات التعلم اليت يستخدمها الطالب  ،2رقم  
من الدافع الداخلي وأساليب التعلم ادلختلفة. من ىذه اجمللة،  مبستويات خمتلفة

ميكن مالحظة أن الباحث يركز أيًضا على اسًتاتيجيات تعلم الطالب، وخاصة 
تلك اليت حققت إجنازات، مثل اسًتاتيجيات التعلم اليت يستخدمها الطالب 

لة تركز على ادلتميزون الذين يرغب الباحثون يف معرفتها. الفرق ىو أن ىذه اجمل
مجيع الطالب، وما يبحث عنو الباحث ىو الًتكيز على الطالب ادلتفوقُت 

 .بشكل خاص

 هيكل البحث - ح
فصول بكتابة منهجية على النحو التايل،  خامسةالكتابية يتم ترتيب ىذا االقًتاح يف 

 وىي:

اإلجرائي،  األول مقدمة، واليت تتكون من مشكالت يف اخللفية، التحديد الفصل
 والدراسات البحث، وأيمية ادلوضوع، البحث، وأسباب اختيار وأىداف أسئلة البحث،

 وىيكل البحث. السابقة

النظري الذي يتضمن فهم التعلم, وفهم التحصيل الدراسي,  اإلطارالفصل الثاين 
 ادلختلفة, والعوامل اليت تؤثر على التعلم. سًتاتيجيات, واإلسًتاتيجياتوفهم اإل



 موضوع ومدخلو، من نوع البحث تتكون البحث اليت منهجالفصل الثالث 
 حتليل البيانات, أسلوب مجع أساليب ومصدرىا, البيانات البحث, البحث، ذايت

 البحث. البيانات, وإجراءات

الفصل الرابع عرض بيانات البحث ودراستها, الذى تتكون من عرض معلومات 
 بيانات البحث.عن موقع البحث, وعرض بيانات البحث, ودراسة 

 الفصل اخلامس اإلختتام الذي تتكون اخلالصة و ادلدخالت.

 
 


