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 الباب األول 

 المقدمة 

 

 

 خلفية البحث .أ

يبدأ تعليم لغة أجنبية، وخاصة العربية، بعد أن يكون لدى الشخص تقليد بلغته 

اخلاصة والذي ترسخ يف ذهنه. تعترب اللغة العربية لغة من الدرجة الثالثة، أي بعد اللغة األم 

بعض الشروط لتكون   مدرس لدىية، لذلك من الضروري أن يكون واللغة اإلندونيس 

ذلك، جيب تنفيذ نصائح أو اسرتاتيجيات خمتلفة  1مستعًدا لقبول تقليد اللغة اجلديد. 

بشكل مستمر عند دراسة اللغات األجنبية، مبا يف ذلك اللغة العربية. هذا يرجع إىل العملية 

 املعقدة لتعليم اللغة العربية.

يف تنفيذ املناهج، سواء املناهج الوطنية أو املناهج احمللية،   "رأس احلربة"املدارس هي 

م لتحقيق أهداف التعليم الوطنية واملؤسسية واملناهج  يخالل عملية التعل  واليت تتحقق من

 
1 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-Malang Press: 2009), h. 19 
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التعليمية. من أجل تنفيذ عملية التعلم بفعالية وكفاءة، ولتحقيق النتائج املتوقعة، هناك  

 2حاجة إىل أنشطة إدارة التعلم.

بالنسبة للمؤسسة التعليمية، اإلدارة هي مفتاح النجاح، ألهنا حتدد بشكل كبري األداء  

السلس للمؤسسات ذات الصلة. يرتبط جناح املؤسسة التعليمية باإلدارة التطبيقية، كمعىن 

عاملي للفنون والعلوم يف القيام بوظائف التخطيط والرقابة واإلشراف واملوظفني واالحرتاف.  

فإن اإلدارة التعليمية هي عملية يتم تنفيذها بشكل مستمر من قبل املنظمات وبالتايل، 

التعليمية من خالل تفعيل عناصر اإلدارة هذه، حيث توجد جهود للتأثري على بعضها  

، واإلشراف على بعضها البعض حبيث تكون مجيع األنشطة جيه بعضها البعض، وتو البعض

يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة،   3وفًقا لألهداف.  واألداء التعليمي ميكن حتقيق املنظمات 

م وبيئة تعليم يسيتم تضمني عدة مكونات، وهي: الطالب واملعلمني واملواد وأهداف التعل 

قال كرين إن هناك ثالثة جيب أن يلعبها الطالب واملعلمون. األدوار الثالثة هي   اللغة.

 أنشطة االستجابة واملراجعة والتفكري.

 
2 E. Mulyasa, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 82. 
3 Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 19. 
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الطالب هم كائنات ستخضع لعملية التعلم ومن املتوقع أن يكون لديهم مواقف 

هو  ةم. ويف الوقت نفسه، فإن املعلميوقدرات أفضل بعد اكتمال عملية التدريس والتعل 

 م أو كدليل.ي، سواء كميسر أو كمعل تغيري يف التعليم وتطوير املدرسةاملفتاح الرئيسي لل 

هناك ثالث مراحل مقرتحة يف تقييم مادة تعليمية   مع هذا، قال جريميي هارمر إن

املناقشة مع  ةتدوين املالحظات، وجيب على املعلم ةجيدة للطالب، وهي: جيب على املعلم

مواد تعليمية من الكتب  الزمالء، واحلصول على تعليقات من الطالب بعد إعطاء الطالب 

على أهنا مادة جيب أن ينقلها  هذا مستخدم. لذلك ميكن فهم املواد التعليمية  املدرسية

م هي شيء سيتم حتقيقه من خالل  يم. أهداف التعل يإىل الطالب يف عملية التعل  ةاملعلم

 م هي املكان الذي يتم فيه تعليم اللغة.يم. بيئة التعل يعملية التعل 

البيئة األسرية واجملتمع  ،ة أيًضا من خالل عوامل بيئية مثلم اللغييتم حتديد جناح تعل 

يئة اليت يتعلم فيها الطالب. الطالب الذين يأتون من أسر متناغمة ويهتمون بأنشطتهم  والب

التعليمية لديهم القدرة على أن يكونوا أكثر جناًحا من الطالب الذين ينتمون إىل أسر غري 

متناغمة وال يهتمون بأنشطتهم التعليمية. وباملثل، يُفرتض أن الطالب الذين يعيشون يف 

ادق ومنظم ومنظم يكونون أكثر جناًحا من الطالب الذين يعيشون يف جمتمع جيد وص
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جمتمعات فوضوية. إن البيئة املدرسية اجليدة واملنظمة واملرافق املناسبة واملعلمني املسؤولني 

 ستعطي نتائج أفضل من البيئة غري املواتية. 

أن جيمع بني  ميكن حتقيق هذا اهلدف إذا كان تدريس اللغة العربية يف املدارس ميكن 

أربعة جوانب من املهارات اللغوية، وهي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. ميكن أن  

م مثل األساليب والنهج  يتتحقق أمناط التدريس هذه إذا كانت املكونات املختلفة يف التعل 

على  والتصاميم واإلجراءات وبيئة اللغة املواتية. لذلك، من املتوقع أن تكون املدارس قادرة

إنشاء تعليم جيد للغة العربية من خالل متكني املوارد والتسهيالت املتوفرة لديها إىل أقصى 

 حد. 

انطالقًا من وصف العوامل الداعمة املختلفة يف التنفيذ الناجح لتعليم اللغة العربية يف  

مدرسة  هبا الباحثة، اختار الباحثة  تاملدارس، وبناًء على نتائج املالحظات األولية اليت قام 

 كخلفية حبثية لعدة أسباب:  روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

الذي يتم   مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية، إن تعليم اللغة العربية يف أوالً 

م. أي أن  يتنفيذه يؤثر على شخصية وسلوك ومعرفة الطالب بعد املشاركة يف عملية التعل 

مدرسة روضة  م يتحدد من خالل كيفية تعليم اللغة العربية يف يعملية التعل  الو جناح أ

 اليت هلا خصائصها اخلاصة.  اإلسالمية الثانوية األهلية
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، ألنه على مستوى املدرسة يعرف الطالب اللغة العربية من حيث مفردات ثانًيا 

 االستماع والتعبري عن الكلمات العربية وقراءهتا وكتابتها. 

يف تعليم اللغة العربية،   ة، هناك العديد من االبتكارات اجلديدة اليت قدمها املعلماثالثً 

م املختلفة وغريها، وكذلك الطالب الذين لديهم شغف  يأحدها باستخدام وسائل التعل 

بتعليم اللغة العربية من أجل احلصول على صورة شاملة لعملية التعلم، أجرى الباحثة حبثًا  

 ب الوصفية النوعية. باستخدام األسالي

بناًء على الوصف أعاله، فإن املوضوع الذي متت مناقشته يف هذه الدراسة يركز على 

 .مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةتعليم اللغة العربية يف 

املوضوع واسع للغاية، لذلك هناك العديد من احملاور الفرعية اليت سيتم دراستها     

، تنفيذ تعليم  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةمثل: التخطيط لتعليم اللغة العربية يف 

ة مدرس، وتقييم تعليم اللغة العربية يف مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةاللغة العربية يف 

 .روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

م يبشكل عام، هتدف هذه الدراسة إىل اكتساب فهم عميق لكيفية تنفيذ عملية تعل 

. على أساس الفكر أعاله، يهتم  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةاللغة العربية يف 
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تعليم اللغة  حول: " مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةالباحثة بإجراء حبث يف 

 " .  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةفي  العربية 

 

 أسئلة البحث  .ب

 من حيث: مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةم اللغة العربية يف يعل كيف ت

 ؟ مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةتعليم اللغة العربية يف ( كيف يتم ختطيط 1)

 ؟  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية( كيف يتم تطبيق تعليم اللغة العربية يف 2)

 ؟ مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية( كيف يتم تقييم تعليم اللغة العربية يف 3)

 

 أهداف البحث .ج

 من حيث: مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةملعرفة كيفية تعليم اللغة العربية يف 

 . مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةتعليم اللغة العربية يف ( ختطيط 1)

 . مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية( تطبيق تعليم اللغة العربية يف 2)
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 . مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية( تقومي تعليم اللغة العربية يف 3)

 

 أهمية البحث . د

نتائج هذه الدراسة بالفوائد على خمتلف األطراف على النحو  من املتوقع أن تعود

 التايل:

 . الفوائد النظرية 1

مدرسة روضة  تتمثل فائدة هذا البحث يف التعرف على تعليم اللغة العربية وحتليله يف 

ألنه يستخدم هنًجا نوعًيا مع األساليب الوصفية. من املتوقع أن  اإلسالمية الثانوية األهلية

يثري هذا البحث ثروة من األفكار واملعرفة والرؤى حول كيفية تعليم اللغة العربية بفعالية  

م بسهولة. إىل جانب ذلك، من املتوقع أيًضا أن  يوكفاءة حبيث ميكن حتقيق أهداف التعل 

عملية ملمارسي التعليم، وخاصة ملعلمي تعليم اللغة تقدم نتائج هذه الدراسة مسامهات 

العربية الذين يقومون بالتدريس يف املدارس واملدارس الدينية يف إدارة تعليم اللغة العربية. مبعىن 

آخر، يعترب هذا البحث مهًما لتقدمي حلول بناءة ومناسبة إلدارة تعليم اللغة العربية يف  

 املدارس.
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 . الفوائد العملية 2

مدارس من خالل إجراء هذا البحث، من املأمول أن يوفر فهًما لتعلم اللغة العربية يف كل أ. 

 من مدرسة عالية العامة واخلاصة. 

ب. من خالل هذا البحث، من املأمول أيًضا أن يتم استخدام املدارس األخرى الحًقا  

ة وفهم املعلومات أو أيًضا لزيادة املعرفة واخلرب  ا يف اختاذ القرارات أو السياسات واستخدامه

احلقيقة اليت حتدث. وميكن أن يكون مدخاًل قيماً للجهود املبذولة لتحسني نظام تعليم اللغة 

 العربية.

 ميكن استخدامه أيًضا كمرجع ملزيد من البحث.   ج. باإلضافة إىل ذلك،

 

 التحديد اإلجرائي  .ه

فهم عنوان   التحديد اإلجرائي / تعريف املفهوم يستخدم لتجنب سوء الفهم يف

 األطروحة. لذلك سيقدم الباحثة التعريف: 

 . تعليم اللغة العربية. 1

، كالممهارات االستماع، ومهارات ال يم اللغة العربية هنا أربع مهارات، وهييتضمن تعل 

خالل تعظيم هذه  ، واألشياء املتعلقة هبذه املهارات. منومهارات القراءة ومهارات الكتابة
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م اللغة العربية وفهمها وممارستها يف  ي، من املأمول أن يتمكن الطالب من تعل األربعاملهارات 

 احلياة اليومية على وجه التحديد كتعميق للمواد حول الكنوز اإلسالمية. 

 . مدرسة عالية 2

" ، وهي كلمة "تعلم" ، بينما "مدرسة" تعين كلمة "مدرسة" من أصل كلمة "درس  تأيت

، فإن املدرسة هي مؤسسة تعليمية يف  مدرسة رمسية. وفًقا للرجل العاديمكانًا للدراسة أو 

لدينية اإلسالمية  ، وهي مزيج من املعرفة ام اإلسالم فقطيائية والثانوية تعل املرحلتني االبتد

 4عاليم اإلسالمية. ، وكذلك العلوم القائمة على التوالعلوم العامة

 . مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةواملقصود باملدرسة يف هذا البحث هو 

 

 الدراسات السابقة . و

لدعم هذا البحث، حياول الباحثة إجراء حبث سابق حول األدبيات املوجودة، يف  

الدراسات اليت هلا صلة  شكل أعمال سابقة هلا صلة باملوضوع املراد دراسته. فيما يلي بعض 

 باملوضوع: 

 
4 Abudin Nata, Sejarah Sosial Intelektual Islam Dan Institusi Pendidikannya, (Jakarta: Rajawali 

Press, 20-21), h.204. 
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يف منظور منهج   الثانوية ( تعليم اللغة العربية يف املدرسة2018أواًل: مفتاح رمحن، )

. منهج البحث هذا حتليلي وصفي ذو منهج نوعي. تظهر النتائج أن تعليم اللغة 2013

ه واالهتمام مبكونات جيب أن يشري إىل األساس القانوين املعمول ب الثانويةالعربية يف املدرسة 

نفسه. يف هذه احلالة، تشتمل مكونات املنهج على: أهداف التعليم ، واملواد   2013منهج 

واملوارد التعليمية، واسرتاتيجيات وأساليب التعلم، والتقييم كأداة للتقييم. جيب أن تشري هذه 

عليم اللغة العربية يف  املكونات إىل القوانني واللوائح املعمول هبا وأن تصبح أساًسا لتطبيق ت

 5الثانوية. املدرسة 

حسن  الثانوية م اللغة اإلجنليزية يف املدرسة ي( إدارة تعل 2018، )ثانًيا: سييت سوسانيت

. هذا البحث هو در المبونج. أطروحة البكالوريوسالدين كوبانج تيبا تيلوك بيتونج أوتارا بن

حسن  الثانويةم يف املدرسة يختطيط التعل ( 1حبث وصفي نوعي. وكانت نتائج الدراسة: 

،  ية قام املعلم بتنفيذها بشكل جيدم اللغة اإلجنليز يالدين تيلوك بيتونغ يف عملية ختطيط تعل 

يم هناك ثالثة  م: يف تنفيذ التعل ي( تنفيذ التعل 2. ةوفق نظرية املؤشر اليت استخدمها الباحث

ة التمهيدية  ، يف األنشطة. ويف الوقت نفسهوهرية واخلتامي، وهي األنشطة السابقة واجلأنشطة

، وفًقا للمؤشرات اليت غة اإلجنليزية بتطبيقها بشكل جيد، قام مدرس الل واألساسية واخلتامية 
 

5 Miftahur Rohman, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah dalam Perspektif 

Kurikulum 2013, 2018. 
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م اللغة اإلجنليزية يف ي( تقييم التعلم: مت إجراء تقييم تعل 3كمرجع.  ة يستخدمها الباحث

مؤشرات املستخدمة  ، وذلك وفًقا لل حسن الدين تيلوك بيتونج بشكل جيد الثانويةاملدرسة 

،  يم على مراحل: ختطيط التعليم، تتم إدارة التعل من قبل الباحثة. يف ختام هذه الدراسة

م اللغة اإلجنليزية يف ي، قامت إدارة تعل يم. ويف هذه األنشطةم وتقييم التعل يوتنفيذ التعل 

وفًقا لنظرية املؤشر اليت  ،تيلوك بيتونغ بتنفيذها بشكل جيد حسن الدين الثانويةاملدرسة 

 6. . حبيث تتم عملية التعليم والتعلم بفعالية وكفاءةةاستخدمها الباحث 

( إدارة تعليم اللغة العربية لزيادة حتفيز الطالب 2019الثًا: إيكا روهفين راجنكويت، )ث

يف مدرسة عالية، منطقة تابونغ هيلري، كامبار رجينسي. أطروحة، جامعة السلطان سياريف  

قاسم رياو اإلسالمية. الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي املنهج الوصفي النوعي. 

أظهرت النتائج أن إدارة تعليم اللغة العربية باملدرسة العليا ، منطقة تابونغ هيلري، الكاب.  

يشمل كامبار مخس مراحل، وهي التخطيط والتنظيم والتنفيذ واإلشراف ومراحل التقييم. مت  

املراحل لكنها ما زالت غري مثالية والنتائج ليست مثالية. الدافع لتعليم الطالب تنفيذ هذه 

يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة العليا، منطقة تابونغ هيلري، كاب. كان لدى طالب كامبار  

احلافز لتعليم اللغة العربية على الرغم من أنه ليس كلًيا، وذلك منذ أن استمع الطالب 
 

6 Siti Susanti,  Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris Di Madrasah Aliyah (MA) 

Hasanuddin Kupang Teba Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 2018. 
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يم يف الفصل الدراسي إىل املعلم الذي يشرح يف املقدمة، ويعمل دائًما على لعملية التعل 

املهام وحيصل على درجات جيدة يف االختبارات. العوامل اليت تؤثر على حتفيز الطالب يف 

املدرسة العليا، منطقة تابونغ هيلري كاب. كامبار. العوامل الداخلية هي أكثر بقليل من 

 7العوامل اخلارجية.

تشابه هذه الدراسة مع البحث السابق هو حتديد تعليم اللغة يف املدارس والطريقة 

املستخدمة وصفية كيفية. بينما يكمن االختالف يف التعليم، وحتديداً يف موضوع تعليم اللغة 

 .مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةالعربية ويتم إجراؤه يف 

 

 هيكل البحث .ز

للمناقشة ترتيًبا منهجًيا  احثة، جيري البعلى خمطط جيد يف إعداد األطروحة للحصول

صفحة الغالف، صفحة  ، وهي اجلزء األويل الذي يتكون من: مقسًما إىل ثالثة أجزاء

املوضوع، إهداء، الشكر والتقدير، تقرير جلنة املناقشة، تقرير مشرف الرسالة، إقرار الطلبة، 

ث باللغة اإلندونسية، ملخص البحث باللغة اإلجنليزية، حمتويات البحث، ملخص البح

 .ملخص البحث
 

7 Eka Rohafni Rangkuti, Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, 2019. 
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 وحيتوي اجلزء الثاين على مناقشة تتكون من مخسة فصول رئيسية هي: 

أمهية  خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف البحث، األول على مقدمة تتضمن: الباب 

 .هيكل البحث، التحديد اإلجرائي، الدراسات السابقة، البحث

تعريف تعليم اللغة العربية، خصائص اللغة العربية، الثاين على دراسات نظرية تشمل: الباب 

 . ، تعريف املدرسة الثانوية طبيعة اللغة العربية، صيغة تعليم اللغة العربية، وظيفة اللغة العربية

نوع البحث، ذايت البحث، موضوع البحث،  الثالث على طرق حبث تتكون من: الباب 

حتقق  ، اداة البحث، أساليب مجع البيانات، أسلوب حتليل البيانات،و مصادرها البيانات 

 . البيانات من صحة 

 ، مبا يف ذلك عرض البيانات وحتليلها. لرابع على: مناقشة نتائج البحثاالباب 

 . توصيات البحث و  اخلالصةاخلامس على غالف يتكون من: الباب 

األخري من هذه األطروحة على ببليوغرافيا ومالحق ، حيتوي اجلزء ويف الوقت نفسه

 وسرية ذاتية للمؤلف. 


