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 خلفية البحث  .أ 

 ىف السادسة اللغة فهي, كربى يةأمه هلا اليت العاملية اللغات من واحدة العربية اللغة

  .عريب وغري عريب بني ما, مليون مثائةثال على يزيد ما ا يتحدث. االن العامل

 فقد, االن املوجودة العامل لغات بقية عن ختتلف جيعلها خاص ظرف اللغة وهلذه

 دام ما واحلفظ اخللود هلا اهللا كتب وقد. قرنا عشر مخسة من أكثر منذ الكرمي بالقران ارتبطت

  1.)حلافظون وإناله الذكر نزلنا حنن انا( كتابه حيفظ

وإذا يراد أن يفهم اللغة العربية أن حيبها بتعلمها وتطلعها, ألن ا يقدر على تفهيم 

. ولكن تعلم اللغة العربية كاللغة األجنبية ليس بالألمر معاين القران الكرمي واألحاديث النبوية

ألمر السهل واهلني, لكنه االسهل. وهذا كما قال علي احلديدي: "وتعلم اللغة األجنبية ليس ب

مع البحث والدراسة أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول, 

ستحق التفكري والبحث والدراسة أمكن الوصول وإن اية من اللغة ألجنيب كانت مشكالت ت

إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول, وإن اية من اللغة ألجنيب كانت 

  2.مشكالت تستحق التفكري والبحث واالهتمام

خالل التعلم ميكن أن دارسي اللغة العربية يف تطوير مهارات التواصل شفويا  من

وخطيا لفهم ونقل املعلومات واألفكار واملشاعر. وبالتايل مطلوب من املوضوعات العربية 

للتنمية الذاتية للطالب حىت يتمكنوا من النمو والتطور إىل املواطنني الذين هم من األذكياء، 

سيا أنيق، لتطوير العلوم والتكنولوجيا، والثقافة، ومستعدون للمشاركة يف التنمية واملهرة، واندوني

  الوطنية.

 ولتحقيق. العربية اللغة معلم حيققها ان أراد الىت ألهداف العربية اللغة تعليم يفإن 

 منهج أن فاملراد .األهداف تلك لتحقيق كوسيلة الدراسي منهج إىل حنتاج التعليمية أهداف

منهج حيمل مناصب رئيسية يف و  تعليمها عملية يف عالية مكانة هلا العربية اللغة يف الدراسي
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التعليم، ألن أا تشعر بالقلق مع حتديد اجتاه وحمتوى وعملية التعليم، واليت حتدد يف اية 

. التعليمية أهداف حنقق ان الميكننا وبدونه, املطاف أنواع ومؤهالت خرجيي مؤسسة تعليمية

, العربية اللغة تعليم عملية يف ومهم اساسي شيء هو العربية اللغة يف الدراسي منهج أن لذا،

أن املنهج الدراسي لديه مكانة مركزية يف العملية  )Sukmadinata( سوكمادينتا قول يف كما

التعليمية برمتها. املنهج توجه مجيع أشكال األنشطة التعليمية إلنشاء األهداف التعليمية. 

خرى، أن املنهج الدراسية باعتبارها وسيلة لتحقيق اهلدف من التعليم هو خلق اإلنسان وبعبارة أ

  3واليت وفقا لفلسفة احلياة يلعب دورا هاما يف النظام التعليمي.

املنهج الدراسي هي أداة اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية على حد سواء على املدى 

القصري والطويل، يف املناهج املدرسية لديها أيضا التماسك الذي هو قريب جدا من جهد 

وعمل الرتانزستور أغراض تعليمية. ولذلك، ينبغي أن التغيريات والتحديثات متابعة تطور املنهج 

، وتتناسب مع احتياجات اتمع والتحديات اليت سوف تأيت والتعامل مع التطورات الدراسية

 4يف جمال العلوم والتكنولوجيا.

حتقيقا هلذه الغاية، واللغة العربية يف املدارس الدينية اليت أعدت لتحقيق الكفاءة اللغوية 

هارات اللغة األربع اليت تدرس هي جزء ال يتجزأ، واالستماع مها األساسية، والذي يتضمن م

والتحدث والقراءة، والكتابة. وحىت مع ذلك، على مستوى التعليم األساسي (االبتدائي) تركز 

على مهارات االستماع والتحدث كلغة األساس. على مستوى التعليم الثانوي (وسيطة)، يتم 

ة. بينما على مستوى متقدم من التعليم (متقدم) ركزت على بطريقة متوازن 4تدريسها يف إتقان 

مهارات القراءة والكتابة، لذلك جيب أن تكون قادرة على الوصول إىل جمموعة متنوعة من 

 املراجع العربية.

 مبنهج  ألن الدراسي منهج استخدمت قد اإلبتدائية مدارس من كثريا أن عرفت كما

 .التعلمية عملية يف  التالميذ يسهل و العربية اللغة تعليم يف املعلم يساعد أن يستطيع الدرسي

 " اهلداية نور"  املدرسة يف ولكن, الدراسي املنهج بأمور تتعلق معرفة العربية اللغة ملعلم وينبغي

 قسم من املتخرج العربية اللغة معلم يوجد ال دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية
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 تبحث أن الباحثة تريد ولذلك. 5كثرية مشكالت التعلمية عملية يف يسبب حىت ,العربية اللغة

 يةعمل يف مناسبة هناك وهل بتنفيذها الباحثة تفكر و التعلمية عملية يف الدراسي منهج تنفيذ

  ؟ الدراسي منهج ذا  تعلمية

 البحث هذا يف الباحثة فرتيد العربية اللغة الدراسي هجمن من تنفيذ أمهية إىل ونظرا

"  اهلداية نور"  مبدرسة السادس الفصل يف العربية اللغة الدراسي املنهج تنفيذ كيف ملعرفة

  .دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية

  تحديد المسألة  .ب 

ض واملقاصد، فتنبغي أن ليكون البحث ال خيرج وينحرف عما تريده الباجثة من األغرا

  :حتدد املسألة وهي 

 اإلبتدائية"  اهلداية نور"  مبدرسة السادس الفصل يف العربية اللغة دراسي منهجكيف تنفيذ  .1

 دماك؟ كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية

 السادس الفصل يف العربية اللغة دراسي منهجتنفيذ ما هي العوامل الدافعة واملانعة ىف  .2

 ؟دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية " اهلداية نور"  مبدرسة

  أهداف البحث و منافعه  .ج 

  هذا البحثأهداف  .1

   البحث فهدف, السلبقة باملسألة مناسبة

"  اهلداية نور"  مبدرسة السادس الفصل يف العربية اللغة دراسي منهجتنفيذ  ملعرفة  ) أ

 .دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية

 السادس الفصل يف العربية اللغة دراسي منهجالعوامل الدافعة واملانعة ىف تنفيذ  ملعرفة  ) ب

  .دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية اإلبتدائية " اهلداية نور"  مبدرسة

  فوائدالبحث .2

 من ناحية النظرية  ) أ

 يف العربية اللغة دراسي هجمنهذا البحث فائد لزيادة املعرفة عن أمهّية تنفيذ 

 .تعليم  عملية
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 من ناحية التطبيقة فائد على   ) ب

إلدارة املدرسة الىت كانت كاملوضوع يف هذا البحث, يرجى من حتصيل هذا  )1

البحث كمواد التوثيق التارخيي والرتجيح فيها, إلختاذ اخلطوات التعلمية و لرتقية 

 .عربية فيهااجلودة يف تعليم اللغة ال

لوم الرتبوية اإلسالمية, ألوساط األكادمية, وعلى وجه اخلصوص ملن يتعمق يف الع )2

الفكرة عن تعليم اللغة العربية, وعلى  كتزويد  من حتصيل هذا البحث نافع ويرجى

 وجه اخلصوص لتفكري تعليم اللغة العربية يف زمان التقدم

 ل.ذ املعلم اللغة العربية, وهي كأساس يف اختا )3

خطوات لتنفيذ املنهج الدراسي للغة العربية اليت كانت لرتقية اجلودة للمادة  )4

  الدراسية وعلى وجه اخلصوص اللغة العربية.


