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 ألباب األول

 المقدمة

 لةخلفية المسأ  .أ 

اللغة وسيلة التصال الفرد بغريه، وعن طريق هذا االتصال بدرك حاجاته وحيصل 

ماربه، كما أا وسيلته للتعبري عن امه واماله وعواطفه واللغة التفكري، كما أن اللغة 

التسلية لإلنسان أشبه جبهاز عصيب الذي منح له، باللغة يستمتع اإلنسان بوسائل 

  .2اللغة هي اداة تفاهم ووسيلة تعبري عما باالنفس بني طوائف املخلوقات 1والرتفية.

مقدسة عند كل مسلم، ألا لغة القران الكرمي واحلديث الشريف،   اللغة العربية

. كما قال اهللا تعاىل يف القران الكرمي: " نزل به الروح 3واللغة الرتاث والفكر اإلسالمى

.  4)195 - 193(الشعراء:قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبني"على  االمني

هي ذات شأن عظيم. وأن اللغة العربية مفتاح العلوم  العربية لغةوهذه اآلية ترشدنا إىل أن ال

  .الدينية

املواد الدراسية والطريقة و  خطيط والتنظيم عن األهدافالت املنهج الدراسي هو

الرتبية الوطنية املعينية. وأما إحدى من لتوصيل اهداف م لية تعليتوحية عميستمل على 

هو املنهج  )KTSP( املدرسيةالوحدة  الدراسي على مستوى املنهج يعىن املنهج التعليمي

الدراسي على  املنهج يشمل .يف كل وحدة الرتبية التعليمي العملي املركب وتستعمله

ة وتركيبها وشحنة املنهج مرحلة وحدة الرتبيعلى أهداف الرتبية يف  املدرسيةالوحدة  مستوى

  5.واملخطط الرتبية وتقومي الدراسي يف مرحلة وحدة التعلمي
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اليت يكتسب املتعلم  Restructuringتعليم هو أنه عملية إعادة بناء اخلرب ال

بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم. إنه بعبارة أخرى جمموع األساليب اليت يتم 

سطتيها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما تتسع له كلمة البيئة  من معان من بوا

تعليم هو لنعلم إنسانا يف مادة  Brunerنذكر برونر ل اكتسابه خربات تربوية مئينة. ولأج

أو علم معني فإن املسألة ال تكون يف ان جنعله ميأل عقله بالنتائج، بل أن يشارك يف العملية 

  .6جتعل يف اإلمكان ترسيح املعرفة أو بناءها اليت

تعليم اللغة العربية هي نشاط مقصود ينطلق القائم به من تصور مسبق للمهمة 

اليت يقوم ا، واألدوار اليت يلعبها. ومن مث يلمز القيام ا وضع خطة للعمل، ذات أهداف 

الطالب واملعلم و وسائل  .عناصر تعليم اللغة العربية كثري منها7حمددة وإجراءات واضحة

    .والطرق واملناهج

نظام التعليم الوطين  عن 2003سنة  20رقم اندونيسيا  قانون مجهورية     

)Sisdiknas(  معايري 2005سنة  19رقم اندونيسيا  احلكومية يف مجهوريةنظام  عنو 

االبتدائي التعليم  )KTSP(املدرسيةالوحدة  املنهج  الدراسي على مستوى .التعليم الوطين

، ومعايري )SI(احملتوىري ايإىل مع ملوجةا املركب واملنفذ يف كل وحداة الرتبية لذاينوالثانوي ا

   BSNP(.8(معايري التعليم الوطينهيئة على  ةتوجيو  )،SKL( النجاح الكفاءة

كثري امال ان  )KTSP(املدرسيةالوحدة  املنهج  الدراسي على مستوى عندما ولد

 الفرد وتطوير املنهج الدراسياستعاد يف جمال التعليم، حبيث كل مدرسة قادرة على حتصل 

، البالقدرات، واملدرسة، وخصائص الطاملنطقة، واالحتياجات و  املناسبة على امكانيات

ك، من أجل حتقيق هذه ومع ذل .خياط يف هذا االذ يتنفل ملدرسةا مج التعليمنابر  مما

 واملوظفنيالعظيم من رئيس املدرسة التزام  حيتاج، فإنه يدكما حتول  األهداف ليس سهال

  ليحصل على األهداف التعليم.
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إن و . الرئيسي اهلدف هذا لتحقيق جدا مهما وتعلمها العربية اللغة تعليم نكا   

تعليم اللغة  يفو  9تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكري والبحث واإلهتمام.

 االهداف يف سبيل الوصول اىل لتحقيقالعربية يف املدارس األندونيسية مشكالت كثرية. 

ينقسم  من التعلم اللغة العربية ليس سهال كما حتول اليد. يف حتقيقها يوجد العديد.

 )KTSP( املدرسيةملنهج الدراسي على مستوى الوحدة بامشكالت تعليم اللغة العربية 

   ملعلم والطالب.يعىن من ا جهاناو على 

ة العالية اإلسالمية يف فوجاء من املدرسمدرسة مطالع اهلدى إحدى  

 مؤسسة رعاية حتت املؤسسة الرتبية اإلسالمية من باعتبارها باطي.)Pucakwangi(يواجن

يف  املدرسيةالوحدة  املنهج  الدراسي على مستوىبهذه املدرسة  ضة العلماء. معاريف

ملنهج  وكذالك يف تعليم اللغة العربية. يف املظاهر يف عملية تعليم اللغة العربية باتعليمه. 

د الت فيها. ومن املظاهر السابق تريهناك مشك املدرسيةالوحدة  الدراسي على مستوى

لمنهج الدراسي على با مشكالت تعليم اللغة العربيةالباحثة ان تبحث عن املوضوع: 

دى" في الصف العاشر بمدرسة "مطالع اله ،)KTSP(المدرسيةالوحدة  مستوى

    باطي. )Pucakwangi(ينجالعالية اإلسالمية  فوجاء وا

     

  سألةب.  تحديد الم

ألن ال خيرج وينحرف البحث عن املوضوع املكتوب فيما سبق، فأردت الباحثة    

 أن تتحدد املسائل، وهي كما يلي:

يف  )KTSP(املدرسيةالوحدة  الدراسي على مستوى ملنهجبا كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية   .1

 )Pucakwangi(يجندى" العالية اإلسالمية  فوجاء واالصف العاشر مبدرسة "مطالع اهل

 باطي؟

الوحدة  ملنهج الدراسي على مستوىبا تنفيذ تعليم اللغة العربية املشكالت ما .2

اإلسالمية  فوجاء دى" العالية يف الصف العاشر مبدرسة "مطالع اهل )KTSP(املدرسية

 باطي؟ )Pucakwangi(يجنوا
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الوحدة  ملنهج الدراسي على مستوىبا تعليم اللغة العربيةمشكالت حل كيف  .3

دى" العالية اإلسالمية  فوجاء يف الصف العاشر مبدرسة "مطالع اهل )KTSP(املدرسية

 باطي؟ )Pucakwangi(يجنوا

    

  البحث  وفوائده ج.  أهداف

 البحث  أهداف   .1

  وفقا على املسائل السابقة فأهداف هذا البحث كما يلي : 

الوحدة  ملنهج الدراسي على مستوىبا معرفة تنفيذ تعليم اللغة العربية   )أ 

دى" العالية اإلسالمية  يف الصف العاشر مبدرسة "مطالع اهل )KTSP(املدرسية

  باطي. )Pucakwangi(يجنفوجاء وا

الوحدة  ملنهج الدراسي على مستوىبا اللغة العربية تعليمتنفيذ  معرفة املشكالت   )ب 

دى" العالية اإلسالمية  يف الصف العاشر مبدرسة "مطالع اهل )KTSP(املدرسية

 باطي. )Pucakwangi(يجنفوجاء وا

الوحدة  ملنهج الدراسي على مستوىبا اللغة العربية تعليم معرفة حل مشكالت  )ج 

دى" العالية اإلسالمية  "مطالع اهليف الصف العاشر مبدرسة  )KTSP(املدرسية

  باطي. )Pucakwangi(يجنفوجاء وا

 البحث منافع .2

وهلذا البحث منافع من الناحية النظرية والعملية. من الناحية النظرية، فإن 

أهداف تعليم  هذا البحث يقدم معلومات حول تعليم اللغة العربية وما يتعلق به، مثل 

وغريمها اليت يتوسل ا املعلم لوصول إىل الغاية  العربية اللغة العربية، وطرق تعليم اللغة

 املنشودة.

من الناحية العملية، املنافع املرجوة من هذا البحث ترجع إىل مكان هذا 

 )Pucakwangi(يجنهلدى العالية اإلسالمية فوجاء واالبحث وهو مدرسة مطالع ا

  باطي.

 للمدرسة  )أ 
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م يوتأمالت لتحسني وتطوير عملية تعل تدخيالت أن تكون نتائج هذ البحث )1

 اللغة العربية إىل ما هو أحسن مما سبق.

مساعدة معلمي اللغة العربية ىف حّل مشكالت تعليم اللغة العربية يف الصف  )2

 العاشر حىت أن تكون عملية التعليم مسرورة وعلى ما يرام.

ية فوجاء هلدى العالية اإلسالمتقدمي اإلقرتاحات والنقدات ملدرسة مطالع ا )3

 .باطي )Pucakwangi(يجنوا

 للباحثة  )ب 

يكون هذا البحث مفتاحا له يف كشف العلوم اجلديدة وتعميقها وليكون 

 م اللغة العربية.يزادا وخربة له ىف تعل


