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 الباب األول

 المقّدمة

 خلفّية البحث- أ

الرتبّية ىي حكاية أو سبيل لترتقى وتوّجو اإلنساف اّلذي ميلك نفسو من 

وبالرتبّية، اإلنساف يستطيع أف يرتّقى نفسو من اجلسم والروح إىل . الفضائل والكماؿ

اخلًن يف حياتو، حّّت يتقّدـ بتقّدـ األّمة فلذلك بوجود الرتبّية أىّم لتنمّية وترقّية 

 ومع ذلكأف اإلسالـ يرى الرتبّية ىي أساس األولية والكرمية يف أفراد 1.األوالد

 :15ولقولو تعاىل يف القرآف سورة لقماف، األية . اإلنساف

ُهَما يف  َوِإْف ٰجَهَداَؾ َعَلى َأْف ُتْشرَِؾ ِِب َما لَْيَس َلَك بِِو َعْلٌم َفالَُتِطْعُهَما َوَصاِحبػْ

نْػَيا َمْعرُفًا َواتَِّبْع َسِبْيَل َمْن أَنَاَب ِإََلَّ ُُثَّ ِإََلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَػبُِّئُكْم ِبَا ُكْنُتْم  الدُّ

 .تَػْعَمُلْوفَ 

ويف إقامة الرتبّية احلكومّية قد حتاوؿ وتنّظم اسرتاتيجية التعليم ادلنظَّم يف 

ولذلك أعطت احلكومّية احلّق إىل أفراد أّمتها لتجدوا التعليم، وىذه الرتبّية . الدستور

                                      
1
FuadiHasan, Dasar-dasarPendidikan, (Jakarta: RinekaCipta, 1991), h. 2. 
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ولذلك . يبتدأ من حوؿ األىل ىو مركز الرتبّية ُثّ حوؿ أفراد األّمة وىو الرتبّية اخلاّصة

 2.الرتبّية ىي مسئولّية مجيع األىل وأفراد األّمة واحلكومّية

، عمل التعليم ىو أىّم العمل، أي (احلاؿ يف ادلدرسة)ويف حتصيل  الرتبّية 

حيصل أـ مل حيصل ىدؼ الرتبّية معلَّق يف حتصيل التعليم الّذي جّرب التلميذ وىو 

 القاعدة قد اشتهر على اإلنساف بوجود العمل التعليم، 3.أحد من أعضاء الرتبّية

التعليم ىو حاصل تغًّن . 4ولذلك الشّك يقاؿ إّف العمل التعليم قد وِجد اإلنساف

 .عن األحواؿ يف حتصيل ادلشاركة ويف زيادة حياتو

أعماؿ التعليم لعم الفرد ال يدـو كما رأينا، أحيانا ينجح وأحيانا ال، وأحيانا 

قد يفهم سريعا يف تعّلمو وأحيانا قد يصعب، وذلك قد رأينا يف ادلعاينة عن التلميذ 

 .ليومّية يف أعماؿ دراستو

نعم، كل فرد ال يتساوى، ويف اختالؼ األفراد يسّبب اختالؼ األعماؿ 

التعليم مع التلميذ يف احلاؿ التالميذ ال جيدوف التعليم كالعادة، وذلك يسّمى صعبة 

ويعّلق ىذا احلاؿ أّف الرتبّية ذلا الواجبة ألّمة اإلنساف والتقّدـ ووجود  النفس . التعليم

                                      
2Abu Ahmadi, IlmuPendidikan, (Jakarta: RinekaCipta, 1991), h. 59. 

3Abu AhmadidanWidodoSapriyono, PsikologiBelajar, (Jakarta: RinekaCipta: 1991), h. 14. 

4Ali Imran, BelajardanPembelajaran, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996), h. 2. 
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يف بناء الوطن والبالد والدين، اّلذي أّف الرتبّية قد وجد بالدراسة الرمسية أو بدوف 

 :يف حوؿ ادلدرسة قد توجد ادلاّدة وىي الّلغة العربّية، وأّما أىداؼ منها. الرمسّية

لرتقّية اإلمياف والشعور والفهم  وعملية التلميذ عن الدين اإلسالـ ليكوف "

مسلما ومؤمنا ومتّػًقى إىل اهلل تعاىل، ويتخّلق باألخالؽ الكرمية يف حياتو 

الفردية واإلجتماعية والوضية والبالدية واالستمرار الرتبّية إىل درجة اخلًن أو 

 5."األعلى

األخالؽ )ويف جانب ذلك أّف الرتبّية ادلدرسة تقصد لتحصيل التحويل اخلًن 

 ويكوف التلميذ مفيد لنفسو 6يف نفس التلميذ اّلذي قد رّقى إىل بلوغ، (واألدب

 7.واإلجتماعي

أّف التلميذ ىو شخص اّلذي يتمّكن يف اسرتاتيجية التدريس ويف ترقية 

الفضائل اإلنسانية يطّلب دائما ليتبع  ترقيةاإلسرتاتيجية احلديثة عن التدريس العامل 

                                      
 .55. ، ص(1995ت ؼ، : جاكرتا)،PetunjukTehnik Mata KuliahPAIديفرتيمن فنديديكن داف كبودايأف، 5
 .10. ، ص(1991ميديا أبادي، : جغجاكرتا) ، PsikologiPengajaran، .ج.ونكل، س. س.و6
. ، ص(2002غرميديا فستاكا آتاما، : جاكرتا)، PengembanganAnakKreatifAnakBerbakatمنندار،أ ومتي . چ.س7

6. 
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ومن ىذا احلاؿ يطلباإلسرتاتيجية لنيل ما قصدناىا من ىدؼ . لنيل ما يطّلب منو

 .الرتبّية وىو اسرتاتيجية التدريس

كثًن من اسرتاتيجية التدريس الّلغة العربّية اآلف تتصّفاسرتاتيجية العلمّية حّّت  

تكوف سريعا لكتب التدريس أو التعليم ألّّنا تتصّفباسرتاتيجية العلمّية فتكوف كتب 

وال حتصل اسرتاتيجية العلمّية إىل . التعليم وسيلة لتدريس وفهما دلاّدة فقط

إذا توّجو التلميذ إىل إسرتاتيجية العلمّية من . إسرتاتيجية العلمّية، والعاقبة من ذلك

التعليم غًن مستطاع ومن سبب ذلك يطلب إىل إسرتاتيجية التدريس احلديث ليرتّؽ 

 يف اسرتاتيجية التدريس اللغة العربية

ِبدرسةداراذلجرةللبنينادلتوّسطةاألىلّيةببنجرىو أحد ادلنّظمة الرتبّية على أساس 

ومن الدليل . الدين اإلسالمي يهتّم جّدا عن ترقّية طرؽ التدريس الدين اإلسالمي

ادلعاينة وجد ادلفّتش عملية اإلسرتاتيجية ، كّل فرد ىو ادلعّلم يف تدريس الّلغة الربّية يف 

الفصل السابع، ومن ذلك اإلسرتاتيجية أّف التعليم أو التدريس يكوف خًنا وطّيبا 

واحلاؿ ذلك مدلوؿ أّف التلميذ يتعّلم نشيطا التباع التعليم أو التدريس يف . وجّيدا

الفصل، وقبل استعماؿ ىذه اإلسرتاتيجية، أّف ادلعّلم يعّلم علوما بتوصيل العلم أو 
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فقد لكن اآلف بوجود ىذه اإلسرتاتيجية يكوف ادلعّلم صاحبا للتالميذ، . الفهم

 .والتعليم الّلغة العربّية يكوف مسرورا أو حمّبا عند التالميذ وادلعّلم

ومن الدالئل ادلعاينة السابقة ارادت الباحثة أف تكتب وتبّحث منو إىل 

 Every One is Teacher)فعاليةإستراتيجيةكّلفردهوالمعّلم: "البحث العلمي بادلوضوع

Here )

فيتعليمالّلغةالعربّيةلطالبالفصاللسابعبمدرسةدارالهجرةللبنينالمتوّسطةاألهلّيةببنجر

". 

 

 أسئلة البحث- ب

: األسئلة اّليت ستبحثها الباحثة يف ىذا البحث العلمي ىي

( Every One is Teacher Here)كيف تكوف فعاليةإسرتاتيجيةكّلفردىوادلعّلم- 1

فيتعليمالّلغةالعربّيةلطالبالفصاللسابعبمدرسةداراذلجرةللبنينادلتوّسطةاألىلّيةبب

 ؟جنر
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 Every One is Teacher)فعاليةإسرتاتيجيةكّلفردىوادلعّلمثرة الّت تؤعوامل اؿما- 2

Here)فيتعليمالّلغةالعربّيةلطالبالفصاللسابعبمدرسةداراذلجرةللبنينادلتوّسطةاأل

 ىلّيةببنجر؟

 

 التحديد اإلجرائي- ج

: ادلوضوعاآليتةالباحثتلشرحوتركاخلطاءفيتفسًنادلوضوع،فأّكد

 فعالية- 1

ِبعىن ”efektif“مذكور يف القاموس الّلغة اإلندونيسية أي " الفعالية"أّف كلمة 

“efek” (العاقبة، الفعالية، الشعرية).ومعىن آخر ىو العملية أو الفعلية يذكر ِبعىن 8 

وأّما الفعاليةيف ىذا البحث يعين الفعاليةاّلذي يظهر من استعماؿ . تأثًن إذا تأثّر

يف تعليم الّلغة العربّية (Every One is Teacher Here)كل فرد ىو ادلعّلم اإلسرتاتيجية

 .لطالبالفصاللسابعبمدرسةداراذلجرةللبنينادلتوّسطةاألىلّيةببنجر

 (كل فرد ىو ادلعّلم)اإلسرتاتيجية - 2

                                      
 .284. ، ص3. ، ج(2005باالي فستاكا، : جاكرتا)تيم ريدكسي، القاموس الّلغة اإلندونيسية، 8
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، ىي طريقة سهلة لنيل ادلشاركة مجيع (كل فرد ىو ادلعّلم)اإلسرتاتيجية 

ىذه الطريقة تعِطى الفرصة إىل . أعضاء الفصل كاألساتذة والطالب ومسئولية الفرد

 .مجيع الطالب ليكوف أستاذا لطالب أخرى

 

 التعليم- 3

التعليم ىو عملية ادلعّلم اّليت قد ترّتب وتنظَّم لتكوف الطالب تتعّلموف متفاعال 

 والتعليم ىو نيل ادلشاركة بٌن األساتيذ والطالب 9.اّلذي يدّقق اعداد منبع التعليم

 إذف، التعليم من ىذه البحث ىو ادلشاركة بٌن األساتيذ 10.ومنبع التعليم يف ادلدرسة

 .والطالب ومنبع التعليم يف ادلدرسة يف عملية التعليم

 

 اللغة العربية- 4

اللغة العربية إحدى اللغة أكثر يف العامل اّليت تلفظ أكثر من مايئتٌن مليوف 

 .أّمة، ألّّنا لغة القرآف وشرعية الدين ألّمة اإلسالمية

 

 مدرسةداراذلجرةللبنينادلتوّسطةاألىلّيةببنجر- 5

                                      
 .297.، ص(1991حفتا، رينيكا : جاكرتا)، BelajardanPembelajaranدميايت وموجيونو،9

 .7. ، ص.ادلرجع السابقديفرتيمن فنديديكن داف كبودايأف، 10
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مدرسةداراذلجرةللبنينادلتوّسطةاألىلّيةببنجر ىي منّظمة الرتبية لإلنساف حتت 

 .1986 مارس 8أساس الرتبية ادلعهد دار اذلجرة اّليت تبىن يف تاريخ 

 

 أسباب اختيار الموضوع- د

: األسبابفياختيارادلوضوعهذاالبحث،كمايلي

مدرسة ومعّلم اللغة العربية، مها مفتاح لنجاح الرتبية الدينية خصوصا - 1

ولذلك يطلب أف يتحّدث أف يتكّلم اللغة . درس اللغة العربية يف ادلدرسة

العربية خصوصا درس اللغة العربية ليكوف الطالب يعمل العملية يف تعليم 

 .اللغة العربية يف ادلدرسة أو يف ادلعهد

. إذا ملك ادلعّلم اسرتاتيجية التدريس احلديثة خصوصا كل فرد ىو ادلعّلم- 2

يكوف األستاذ معّلما حمبوبا ومشتاقا للطالب وستجدوف التعليم الذي 

 .يعّلم فارحا ومسرورا

أحد من بعض مهارة ادلعّلم يف التعليم يتأثّر استعماؿ الطريقة يف التعليم - 3

 .ويف آخرىا يتعّلق بنجاح ادلدرسة

 .ومن األعالـ من معلومات ادلدرسة أّف ىذه اإلسرتاتيجية-  4
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 أهداف البحث- ه

 :البحثلهذاالبحثالعلميهيوأىداؼ

 Every One is Teacher)فعاليةإسرتاتيجيةكّلفردىوادلعّلممعرفة كيف تكوف- 1

Here)فيتعليمالّلغةالعربّيةلطالبالفصاللسابعبمدرسةداراذلجرةللبنينادلتوّسطةاأل

 .ىلّيةببنجر

 Every One is Teacher)فعاليةإسرتاتيجيةكّلفردىوادلعّلمؤثر تعواملمعرفة اؿ- 2

Here)فيتعليمالّلغةالعربّيةلطالبالفصاللسابعبمدرسةداراذلجرةللبنينادلتوّسطةاأل

 ىلّيةببنجر؟
 

 أهّمية البحث- و

: ىذاالبحث،ىيأمهّيةوأّما

 Every One is Teacher)لرتقية يف تأثًن العلمية اإلسرتاتيجيةكّلفردىوادلعّلم- 1

Here)فيتعليمالّلغةالعربّيةلطالبالفصاللسابعبمدرسةداراذلجرةللبنينادلتوّسطةاأل

 .ىلّيةببنجر
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 Every One is Teacher)سرتاتيجيةكّلفردىوادلعّلماستعماإل- 2

Here)فيتعليمالّلغةالعربّيةلطالبالفصاللسابعبمدرسةداراذلجرةللبنينادلتوّسطةاأل

 .ىلّيةببنجر

لزيادة ادلعلومات إىل رئيس ادلدرسة واألساتذة الذين يعلموف يف ادلدرسة - 3

 .األخرى يف ترقية معلومات التعليم

لزيادة ادلعلومات األساذة الذين يعلموف اللغة العربيةولتجربة عن التعليم - 4

 .اللغة العربية

العالـ ادلعلومات وترقية العلـو الباحثةخصوصا، والعلـو عن اإلسرتاتيجية - 5

 .كل فرد ىو ادلعّلم

زيادة ادلعلومات والكتب األوىل عن ىذه اإلسرتاتيجية يف التعليم اللغة - 6

 .العربية

ألعالـ ادلعلومات للباحثة اآلخر الذي تريد أف تبّحث ىذه ادلسئلة أو - 7

 .ليستمر البحث ىذه ادلسئلة

 
 هيكل البحث- ز
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: أبوابكمايلي مخسة ىيكاللبحثفيهذاالبحثيشملعلى

 والتحديد اإلجرائي ادلقّدمةوىيتتكّومننخلفّيةالبحثوأسئلةالبحث: الباباألّوؿ

. البحثوىيكاللبحث وأمهّية البحث وأىداؼ وأسباباختيارادلوضوع

 تأثًن وىيتتكّومنن اإلسرتاتيجية كل فرد ىو ادلعّلمالنظريّةالعاّمةعن: البابالثاين

 يف تعليم اللغة العربية (Every One is Teacher Here)اإلسرتاتيجية كل فرد ىو ادلعّلم 

 والفضائل (Every One is Teacher Here)وخطوات اإلسرتاتيجية كل فرد ىو ادلعّلم 

 عواملمؤثرة و(Every One is Teacher Here)والنقائص اإلسرتاتيجية كل فرد ىو ادلعّلم 

 .يف تعليم الّلغة العربّيةتأثًن اإلسرتاتيجية كل فرد ىو ادلعّلم 

 نوع البحث مناىجالبحثوىيتتكّومنن: البابالثالث

 البيانات اجملتمعوالبياناتومصادرالبياناتوطرقجمعالبياناتوطرقمعاجلةالبياناتوحتليلو

. وإجراءاتالبحث

تقريرالنتيجةوىويتكّومننتصويرالعامعنمكانالبحثوتقدميالبياناتوحتلياللبيانا:البابالرابع

. ت

 .اإلختتاموىييتكّومنناخلالصةواالقرتاحات: الباباخلامس


