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 الباب األول
 ادلقدمة

 خلفية البحث - أ


ابلنسبة إىل اللغة  .أغرارهمقوم عن كل   يعربر هبات اصو أبن جٍت، اللغة وفقا إل
، اللغة العربية ىي أداة تواصل تستخدمها الدول أو اجملتمعات العربية يف التعبَت عن العربية

 1.أفكارىا

م يالعديد من كتب التعل ن ولغة العلوم واللغات الدولية.اللغة العربية ىي لغة الدي
م اللغة يمهمة وكذلك مهمة لتعلىذا يدل على أن اللغة العربية  مكتوبة ابللغة العربية.

 العربية.

 القراءةو  الكالمو  توجد أربع مهارات لغوية وىي: االستماع م اللغة العربية،ييف تعل
ا على مكوانت ربتوي اللغة العربية أيض اآلخر، ميكما ىو احلال يف التعل. والكتابة

 م.يًن التعلو وسائل وتقالو وادلواد واألساليب  ةبم وادلعلمُت والطليوىي أىداف التعل م،يالتعل

م يم التعلي، من ادلتوقع أن يكون التعلميم وفقا ألىداف التعليمع مكوانت التعل
دبا يف ذلك  و يف كل مستوى تعليمي،م الفعال نفسيمن ادلتوقع أن يتعلم التعل الفعال.

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.اللغاتوحدة تطوير 
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دبا يف ذلك  القرآن سُتربم اللغة و يىي برانمج ينظم تعلاللغات وحدة تطوير 
وحدة تطوير  أىداف .جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُتم اللغة العربية يتعل
حيث  القرآن. ربسُت ىو إتقان اللغات األجنبية وىي العربية واإلصلليزية وكذلكات اللغ

 2.اداثت األساسية وقراءة النصوص البسيطةال يزال إتقان اللغة أساسيا مثل احمل

، تعليم اللغة العربية قسم يتخصصون يف الذين ةبليست فقط للطل ادلتفوق الفصل
من خالل  جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُتميع التخصصات يف ولكن جل

جيتازون ن بُت الذين عملية االختيار واختبارات اللغة من قبل وحدة تطوير اللغة وم
 .تعليم اللغة العربية ةباالختيار طل

الذين يتفوقون يف رلال اللغة مع إتقان  ةبلفصل ادلتفوق ىو برانمج خاص للطلا  
الذين يدخلون الصف ادلتفوق يعٍت أن أولئك  ةبالطل 3مواد أعلى من الفصول العادية.

 ، جيدون( من غَتىم.وا دبعٌت أن يكونوا أعلى )أذكياءالذين سبيز 

، بعضها مع خلفيات مدرسية سلتلفةالذين يدخلون ىذه الفصل ادلتفوق  ةطلبلا
، فهناك ثالثة ميعلللمحاررين الذين يقومون ابلتأما ابلنسبة . وادلدارس العامة ادلعاىد

، والكالم االستماع، بعضهم يدرس حقول خاص ذلم جوانب سلتلفة من التدريسأر
 4كتابة.اللغوية و الب يحقول تراكوالًتمجة، كما يوجد يف ءة وحقول القرا
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مقابلة مع عارف رمحن حكيم، رئيس قسم تطوير ادلناىج و ادلوارد البشرية و ادلخترب بربانمج وحدة  

قسم تعليم اللغة العربية  2.20يف الفصل  02:90يف الساعة  2009تطوير اللغات، يف التاسع عشر من سبتمرب 

يف  02:90يف الساعة  2009يف التاسع عشر من سبتمرب ، .... لة مع عارف رمحن حكيممقاب3
 قسم تعليم اللغة العربية 2.20الفصل 

، يف الثالث من سبتمرب بربانمج وحدة تطوير اللغات 2009مقابلة مع نور صلريايت، الطالبة ادلتفوقة عام 4
مع الوسيط واتسآب 02:49يف الساعة  2009
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تكلفة وأدلواد  رلاين دون أنو اتوحدة تطوير اللغيف الفصل ادلتفوق  مزااي تتمثل
يف الفصل ادلتفوق، يصقل أيضا مهارات ومعارف  5.ةادلمتازي اررةواحملالدراسية مكثفة 

ون مع يدرس، إىل جانب أن احملاررين الذين ربية على وجو التحديدابللغة الع ةبالطل
ا للدرس حبيث ديكن الًتكيز عليو مع زبصيص الوقت النظام يغَتون كل جدول وفق

اليت يتم تدريسها ىي أكثر مشوال وشلارسة مباررة وتفسَتا  إىل جانب أن ادلادة 6ادلًتابط.
  7.مفصال

تعليم اللغة العربية "بحث بعنوان تة أن الباحث ريدت، بناء على ىذا الوصف
الفصل ادلتفوق بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية طلبة يف لل

 "احلكومية بنجرماسني

 التحديد اإلجرائي - ب
طلحات من الضروري ررح ادلص ذبنب سوء الفهم يف تفسَت العنوان،لتسهيل و 

 ، وىي:احلالية

من جوانب تعيُت األىداف وادلواد التعليمية وطرق التعليم م اللغة العربية يتعل -0
بربانمج  يف الفصل ادلتفوقادلستخدمة والوسائل التعليمية ادلستخدمة والتقوًن 

 وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
بربانمج  يف الفصل ادلتفوق 2009و  2008ة ادلشار إليهم ىنا ىم طلب بةطل -2

  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت وحدة تطوير اللغات
                                                           

 يوليومن  العاررة، يف بربانمج وحدة تطوير اللغات 2009، الطالبة ادلتفوقة عام صومي رمحةمقابلة مع 5
مع الوسيط واتسآب 05:00يف الساعة  2020

 يوليومن  العاررة، يف بربانمج وحدة تطوير اللغات 2008، الطالبة ادلتفوقة عام ماردايانمقابلة مع 6
مع الوسيط واتسآب 06:26يف الساعة  2020

 يوليومن  العاررة، يف بربانمج وحدة تطوير اللغات 2009، الطالبة ادلتفوقة عام مصلحيتمقابلة مع 7
 مع الوسيط واتسآب 05:02يف الساعة  2020
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جامعة  ادلشار إليو ىنا ىو أحد الوحدات يف برانمج وحدة تطوير اللغات -9
 م اللغة األجنبية.يادلكلفة بتنظيم تعل أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 أسئلة البحث   -ج
 االيت سيتم مناقشتها يف ىذ البحث أسئلة، فإن أعاله البحث بناء على خلفية

 ىي:بحث ال

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعليف  ية ادلعينةعليمتما ىي األىداف ال -0
 ؟بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

بربانمج  يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعليف  ادلعررة ما ىي ادلواد التعليمية -2
 ؟وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعليف  طرق التعليم ادلستخدمةما ىي  -9
 ؟بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 يف الفصل ادلتفوق لغة العربيةم اليتعليف ما ىي الوسائل التعليمية ادلستخدمة  -4
 ؟بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعليف  ما ىي أساليب التقوًن ادلستخدمة -5
    ؟بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 البحثأهداف    -د
، فإن األىداف اليت يتعُت ربقيقها من خالل ىذا أعاله أسئلة البحثعلى  بناء
 البحث ىي:

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعليف  األىداف التعليمية ادلعينة دلعرفة -0
 بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
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بربانمج  يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعليف  ادلواد التعليمية ادلعررة دلعرفة -2
 وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

بربانمج  يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعليف  طرق التعليم ادلستخدمة دلعرفة -9
 احلكومية بنجرماسُتوحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية 

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعليف  الوسائل التعليمية ادلستخدمة دلعرفة -4
 بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعليف  أساليب التقوًن ادلستخدمة دلعرفة -5
 اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُتبربانمج وحدة تطوير 

 أمهية البحث   -ه
، ومها الفوائد النظرية يف ربقيقهما ةرغب الباحثتريئان  البحث ايوجد يف ىذ  

 والفوائد العملية.
 نظراي -0

م اللغة العربية يإىل الكنز العلمي لتعل بحثال امن ادلتوقع أن تضيف نتائج ىذ
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري  الفصل ادلتفوقيف الذي طورتو 

، ابإلرافة إىل كونو مادة مرجعية ومكتبة إرافية يف اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
 .جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُتمكتبة 

 تطبيقيا -2
 سُتلربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرما ( أ

يف الفصل ادلتفوق معلومات حول كيفية إدارة بحث ال اتوفر نتائج ىذ
 بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.

 للمحاررين  ( ب
كمدخالت لتحديد مكوانت   بحثال امن ادلتوقع استخدام نتائج ىذ

 أكثر فعالية.م اللغة العربية يم بشكل أفضل حبيث يكون تعليالتعل
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 بةللطلج( 
 م اللغة العربية.يلتعل ةبكمادة تعليمية تدعم الطلبحث  ال انتائج ىذ

 الدراسات السابقة  -و
 ت، وجدةعلى مراجعة العديد من الدراسات السابقة اليت أجراىا الباحث بناء

 ، وىي:البحث العلمي اربمل عنواان مشاهبا قليال لعنوان ىذ البحث العلمي ةالباحث

بعنوان "إدارة تعلم اللغة ، 2004 ترا،فو ندرا غاليو ساماى وورع البحث العلمي -0
ابدلدرسة  حلادية عشرا فصلب القراءة الكتال التخاصص العربية يف برانمج

 حبث ىذا البحث ياكارات".غيو  انداك ابنتولفاإلمداد العالية احلكومية ادلتفوقة 
 م اللغة العربية يف برانمجيإدارة تعل فإن بحثال اىذ يجة يفنتال وأما. ةنوعي

ابدلدرسة العالية احلكومية  حلادية عشرا فصلب القراءة الكتال التخاصص
 عنصورن أل ىمقراطود ىحانفتإياكارات غيو  انداك ابنتولفاإلمداد ادلتفوقة 

 .وظائف اإلدارة قد مت
 ادلتفوقإدارة فصل بعنوان " ،2009 ىايو بورانما ساري، وورع البحث العلمي -2

 اىذواعتمد الباحثة يف ".بيسواران 0ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية  درسةادليف 
أنو يف عملية  بحثال اىذ يجة يفنتال وأما. لنوعي منهج وصفيبحث على ال

إدارة فصل ادلتفوق كانت جيدة، كما يرى من عملية التخطيط والتنفيذ والتقوًن 
 وارح، واقعُت وفق رؤية ورسالة ادلدرسة.اليت مت تنفيذىا يف تنفيذىا منهجي، 

 يف الرائدةدرسة ادلبعنوان "برانمج  ،2020 ا،ح حنيفيرات وورع البحث العلمي -9
ادلتواسطة  درسةادلمهارات اللغة العربية لدى الطالب يف  دعماللغة العربية يف 

بحث على ال اىذواعتمد الباحثة يف ".اإلسالمية حلكومية السادسة بسيالمان
يف  الرائدةإىل أن برانمج ادلدرسة  بحثال اىذ. وتوصل لنوعي وصفيمنهج 

يف  العربيةللغة  جيد ألنو يعزز الشعور ابحلبيتم تفيذة بشكل اللغة العربية 
 .نفوس الطالب
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ذبري  ذيادلذكور أعاله ال بحثعلى الرغم من وجود أوجو تشابو من بعض ال
ا ، إال أنو توجد يف ىذنهجويستخدمان نفس ادلتفوق ادلربانمج ال عن أحبااث بنفس الدرجة

على  ةكز الباحثتر اختالفات مع األحباث اليت أجريت سابقا. يف ىذا البحث، البحث 
األىداف وادلواد التعليمية وطرق التعليم ادلستخدمة والوسائل التعليمية ادلستخدمة والتقوًن 

تساري اإلسالمية احلكومية بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أن يف الفصل ادلتفوق
 .بنجرماسُت

 هيكل البحث  -ز
 يف ىذا البحث العلمي على ما يلي: ىيكل البحث

 وأسئلة اإلجرائي، والتحديد البحث، خلفية من تتضمن وىي، ادلقدمة الباب األول
 .البحث وىيكل السابقة الدراسات، و البحث أمهيةو  البحث، وأىداف، البحث

م اللغة يتعل، مكوانت م اللغة العربيةيتعلتعريف  من تضمني النظرياإلطار  ،الثاين الباب
 . م اللغة العربيةيتعل و العربية

 البحث، تصميم البحث، ومدخل نوع على يتضمن البحث يةمنهج ،الثالث الباب
 البياانت، مجع أساليب ،البياانت ومصادرىا ،عينتوو  البحث رلتمع ث،البح موروع
 البياانت ربليل أسلوب

حملة عن ميدان البحث، تقدًن  على يتضمنتقدًن البياانت وربليلها  ،الرابع الباب
 البياانت وربليل البياانت

 البحث توصياتو  البحث خالصة على يتضمن االختتام ،اخلامس الباب

 


