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  الباب االّول

  مقدمة

  

  لةسأخلفية الم  . أ

 وسيلة إجتماعية ملواجهة يفيف هذا العامل كثرية، منها اللغة العربية أّما الّلغة  الّلغة
هي أداة اإلتصال الىت حيتاج اليها كل اإلنسان، يستخدم ا  اللغة احليوية للتفاهم. قفاملوا

إللقاء أفكاره ومقاصده. هذا يناسب بقول حسني سليمن إن اللغة مبعناها الواسع أداة 
وسيلة للتفاهم  وأن اللغة 1التفاهم ووسيلة التعبري عما بالنفس بني طوائف املخلوقات.

اتمع ورقية، إن املعروف أن وظيفة اللغة هي اإلجتماعي فال بّد أن ترقى وتتطور مع تطور 
التعبري عن أفكار اإلنسان املتكلم أو وجداناته. وهذا القول غري دقيق. فاللغة ال تستعمل 
للتعبري فقط، ولكنها تستعمل أيضا إلثارة أفكار ووحدانات عند السامع، بل قد تدفعه 

جابات عند من توجه اليه، سواء للعمل واحلركة. والوظيفة األساسية للغة هي إحداث إست
  2أكانت هذه االستجابات هي إثارة أفكار أو وحدانات عنده أو حتريكه فعال للعمل.

أداة التفاهم و وسيلة التعبري عما بالنفس بني طوائف املخلوقات.  فاللغة هي 
تربط  أوثق العرى اليت ألاكانت هذه اللغة ,   مهماتلعب اللغة دورا عظيما يف حياة األمم 

بني أفراد األمة أو اجلماعة و هي دائما برهان على ما بينهم من صلة دائمة , وأية وسيلة 
لذلك نفهم أن اللغة هلا دورة  3أقوى من اللغة يف توطيد وجود األمة ودوامها واستمرارها.

هامة يف حياة اإلنسان, ألا كانت  من واجبات الدراسة يف مدارسها وغريها من اللغة 
ية أو اللغة األجنبية, ألن يف كل بالد العامل لغات منها اللغة العربية هي إحدى اللغات األصل

  رب اليت تسكن اجلزيرة املنسوبة إليها يف الطرف اجلنويب العرايب من آسيا.السامية ولغة الع
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واللغة العربية هلا القواعد وهي وسيلة لضبط الكالم, وصفة النطق والكتابة, 
دة لذاا, وقد أخطأ كثري من املعلمني حني غالوا بالقواعد, واهتمواجبمع وليست غاية مقصو 

شواردها, واإلملام بتفاصيلها, واإلثقال ذا كله على التالميذ, ظنا منهم إن يف ذلك متكينا 
    للتالميذ من لغتهم, وإقدارا هلم على إجادة التعبري والبيان.

العربية يف إندونيسيا منذ أمد طويل، جنبا إىل جنب مع دخول  اللغةبدأ تعلم 
اإلسالم يف إندونيسيا. واللغة العربية هي لغة ثانية لدى شعوب إندونيسيا. إن تعلم اللغة 
األجنبية يف بيئة اتمع الذي اليستخدم تلك اللغة يوجد املسائل والعوائق. كانت هذه 

م هذه اللغة. اليستطيع أن يفعلوا وظائف أهل اللغة املظاهر بقلة قدرات التالميذ يف تعل
وفوائد اللغة يف احلياة اليومية. وعند اتمع: إن اللغة صعبة وليست فائدة. ولكن يف الواقع, 

    4اليستطيع الناس أن يطلقوا حاجة اللغة ومنها اللغة العربية.
اللغة يستخدم ا  هلا مزايا إحداها ألنّ الفرق بني اللغة العربية واللغة األخرى 

القران ومصادر اإلسالم األخرى, بل اللغة العربية كوسيلة اإلتصال بني العباد ورّم. نّزل 
القران على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم باللغة العربية ويدّون ا الوحي كوسيلة العبادات 

خرى مثل العلوم اليومية للمسلمني, وكان أيضا يستخدم ا احلديث ومصادر اإلسالم األ
التفسري والتاريخ والتوحيد والفقه والتصّوف واألداب والعلوم األخرى الىت مكتوب باللغة 

  العربية.
تنتج من نشاط الفرد ودف هلدف معّني له أمهية عند  عمليةأما التعّلم فهو 

ب اللغة الفرد ىف استيعا عمليةالفرد, وينتج عنه تغيريات سلوكه. وتعّلم اللغة العربية هو 
العربية كإحدى الدروس لنيل املهارة اللغوية املناسبة بأهداف تعّلم اللغة العربية الىت قررها 
منهج التعّلم بوجود األهداف ىف عملية التعّلم. وأهداف تعّلم اللغة العربية هى قدرة على 

  5استيعاب املهارات الرابعة من اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
العربية وتعليمها كاللغة األجنبية للتالميذ واملعلمني اإلندونسيني  اللغةم وعملية تعل

ليس بأمر سهل بل هناك املشكالت اليت تواجههم. هذا كما قاله علي احلديد: وتعليم اللغة 
إىل عدة طرق  الوصولاألجنبية ليس باألمر السهل او اهلني لكنه مع البحث والدراسة أمكن 
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قصري وجبهد معقول. إن تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق لتعليم اللغة يف وقت 
 6التفكري والبحث واإلهتمام.

حتتوى على النحو والصرف واما النحو هو فرع من علوم اللغة  قواعدللغة العربية 
" والغاية من دراسة النحو هي فهم  Sintaksis العربية, ويسّمى ىف اللغة  اإلندونيسة با"

ملة حتليال لغويا يكشف عن جزائها ويوضح عناصر تركيبها, وترابط هذه حتليل بناء اجل
العناصر بعضها مع بعض األخر, حبيث تؤّدى معىن مفيدا, ويبّني عالئق هذه البناء, ووسائل 
الربط بينها, والعالمات الّلغويّة اخلاّصة بكّل وسيلة من هذه الوسائل. وعلم النحو الذى 

 من بين كنانة هو العلم الذى يسهل ىف فهم أمناط اجلمل ىف الّلغة ألّفها أبو األسود الدؤاىل
العربية. فعلم النحو شرط لفهم اللغة العربية خصوصا قواعد اللغة العربية مثال معرفة اجلمل 

   . اإلمسية والفعلية
مسارانج حتت مؤسسة املسجد اجلامع "بيت  7الثانوية إسريايتكانت مدرسة 

الرمحن" مسارانج اليت بناها الكبار منهم منادى احلاج ( رئيس منطقية جاوى الوسطى ) 
 الثانويةوكانت مدرسة إسريايت احلاجة  .1967يوليو سنة  20وحممد خريا ىف التاريخ 

ع "بيت الرمحن" مسارانج مؤسسة الرتبية اإلسالمية اليت أسستها مؤسسة املسجد اجلام
(  285ىف البيئة الشرقية بالشارع عبد الرمحن صاحل الرقم  مدرسة إسريايت وتقع مسارانج.

حول بناء مركز اإلسالمى ), ىف مدينة مسارانج الغربية, وحال البيئة وشأا تدفع كثريا إىل 
  عملية تعليمية فيها.

تعلم اللغة العربية يف املدرسة  جنازإواملقصود عن  هو إمتام الشئ وإكماله. واإلجناز
احلاجة إسريايت الثانوية مسارنج هي الناجتة او احلاصلة يناهلا التالميذ من التعلم بأنشطة و 
حددت با القيمة أو املقدر املعني موافقة بأهداف التعلم اللغة العربية يف املدرسة احلاجة 

  إسريايت الثانوية مسارنج.
 احلضانةّا مادة من املواد الدراسية للمرحلة واهتمت احلكومة هذه اللغة أل

والثانوية واجلامعة اإلسالمية, فإذا من الواجب أن تنشر وترفع جودة هذا  املتوسطةواإلبتدائية و 
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 اما. كما كانت اللغة العربية يف الصف الثامن مبدرسة إسريايت  الدرس جبانب الدروس األخرى
و قسم قسم العادي كانا قسمان مها  مسارنج نويةالثا احلاجةإسريايت الصف الثامن مبدرسة

 عالم والتكنولوجي .إلا
كانا قسمان يف املدرسة احلاجة اسريات متلك اهداف ومقاصد الذي حتتاجون 

قسم االءعالم التال ميذ  وتالميذ  القسم العادي  ا يعين بني ملكن توجد فيها التماثل بينه
والتكنولوجيا مبدرسة احلاجة اسريات . كان التماثل بينهما يسبب صعوبات التعليم وميكن 
أيضا أن يكون التالميذ ضعف العقل أوبسبب قلة اإلهتمام وعدم وجود جهد ، أو 
مشكالت التالميذ يف قبول تقدمي املعلم يف توفري تعليمية مادة اللغة العربية، وليس هلم رغبة 

أو عدم الوسائل تعلمها ألن املعلم يشرح املادة بطريقة التقليدية أو اخلطابة فحسب، يف 
 التعليمية اليت يتوسل ا املعلم للوصول إىل الغاية املنشودة،او الطريقة تستخدم فيها.

دراسة مقارنة يف إجناز تعلم بناء على ذلك خيتاُر الباحث حبَثا حتت املوضوِع : 
و تالميذ القسم اإلعالم  )Kelas Reguler(اللغة العربية بني تالميذ القسم العادي 

مادة النشاطات يف  - ايت يف الصف الثامن مبدرسة احلاجة إسري )Kelas  IT(والتكنولوجيا 
 –املدرسة منوذجا
 

 لةأتحديد المس  . ب
األغراض واملقاصد، فينبغى للباحث أن ألن ال خيرج هذا البحث عن املوضوع من 

  حتّدد املسائل املبحوث مما يلي:
تالميـذ  القسـم لـَدى  النشاطات يف املدرسة منوذجاكيف إجناز تعّلم اللغة العربية يف مادة .1

 مسارنج ؟ الثانوية إسريايت احلاجة مبدرسةيف الصف الثامن  ) Kelas  Reguler(العادي  
تالميـذ القسـم لـَدى  النشـاطات يف املدرسـة منوذجـابيـة يف مادةكيف إجناز تعّلم اللغـة العر  .2

 الثانويـة إسـريايت احلاجـة مبدرسـة يف الصـف الثـامن )Kelas  IT(اإلعـالم والتكنولوجيـا 
 مسارنج ؟

تالميذ القسـم اإلعـالم و  ) Kelas  Reguler(تالميذ  القسم العادي  هل يوجد فرق بني  .3
ـــــــــامن )KelasIT(والتكنولوجيـــــــــا  اللغـــــــــة العربيـــــــــة يف  علـــــــــى إجنـــــــــاز تعلـــــــــم يف الصـــــــــف الث

 ؟النشاطات يف املدرسة منوذجامادة
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  أهداف البحث ج. 

مناسبة باملسائل السابقة، فاألهداف من هذا البحث كما يلي:                                                                      
تالميـذ  القسـم لـَدى  النشاطات يف املدرسـة منوذجـاإجناز تعّلم اللغة العربية يف مادةمعرفة  .1

 مسارنج  الثانوية إسريايت احلاجة مبدرسةيف الصف الثامن  ) Kelas  Reguler(العادي  
القسـم  لـَدى تالميـذ النشـاطات يف املدرسـة منوذجـامعرفة إجنـاز تعلّـم اللغـة العربيـة يف مادة .2

 الثانويـة إسـريايت احلاجـة مبدرسـة يف الصـف الثـامن )Kelas  IT(نولوجيـا اإلعـالم والتك
 مسارنج

تالميــذ القســم اإلعــالم و  ) Kelas  Reguler(تالميــذ  القســم العــادي  معرفــة فــرق بــني  .3
اللغــــة العربيــــة يف  علــــى إجنــــاز تعلــــم يف الصــــف الثــــامن )Kelas  IT(والتكنولوجيــــا 

 .النشاطات يف املدرسة منوذجامادة
 

 البحث منافع  د. 

 نافع وهى كما تاىل: امل البحثهذا ىف يرجو الباحث 

  للمدرسة .1
 ) Kelas Reguler(تالميذ  القسم العادي  فرق بني عن اليعطى املعارف   ) أ

اللغة العربية يف  تعلم ) على إجنازKelas IT(تالميذ القسم اإلعالم والتكنولوجيا و 
 إسريايت" "احلاجة مبدرسة يف الصف الثامن "النشاطات يف املدرسة منوذجامادة"

   مسارنج  الثانوية

ترقية التعليم اللغة  حماولة ىف أساتيذ أو املدرسة لرئيسة ونصيحة خربا يكون أن  ) ب
 .مسارنج الثانوية إسريايت احلاجة مبدرسةالعربية 

 للتالميذ .2

 ) Kelas  Reguler(تالميذ  القسم العادي  يعطى املعارف عن اللغة العربية لدى   ) أ
اللغة العربية يف  على إجناز تعلم )Kelas  IT(تالميذ القسم اإلعالم والتكنولوجيا و 

 مبدرسة احلاجة إسريايت مسارنج. النشاطات يف املدرسة منوذجامادة

القسم  تالميذ ىف إجناز تعّلم اللغة العربية لدى املؤثرةيعطى املعارف عن العوامل   ) ب
 )Kelas  IT(تالميذ القسم اإلعالم والتكنولوجيا و  ) Kelas  Reguler(العادي 
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مبدرسة احلاجة  النشاطات يف املدرسة منوذجااللغة العربية يف مادة على إجناز تعلم
 إسريايت مسارنج.

 للباحث .3

و يعطي  أن يكون هذا البحث خربة وعلم اجلديد الذي مل ينال الباحث قبلها
 .النشاطات يف املدرسة منوذجالعربية مبادة املعارف عن قدرة التالميذ يف التعلم اللغة ا

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


