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الفصل األول 

أساسيات البحث

خلفية البحث.أ

،التاريخكاعلم،اللغة العربية هي اللغة اليت يستعملها العلماء يف إنتاج نظام العلم
بل اللغة العربية تكون أول اللغة اليت جنحت األدب. وعلم،علمالرياضية الفلسفة,علم

وقال عبد العليم إبراهيم  أن اللغة 1يف إنتشار العلوم و تكنولوجيا يف العصور الوسطى.
الذي كما نعرف أن دين اإلسالم هو الدين 2العربية هي لغة العرب و لغة اإلسالم.

لذلك وجب على املسلمني أن يفهموا حكم شريعة ،يف العاملالناسمعظم هإختار 
. ال يكتسب املسلمون أن يفهمواه فهما جيدا إال تعلماإلسالم عن طريق تعلم القرأنو 

فمن الضروري لفهم القرأن يعتمد على ،اللغة العربية ألن القرأن الكرمي أنزل باللغة العربية
3فهم قواعد اللغة العربية كذالك كما قال الصدقي.

تعليم اللغة العربية شرط من شروط يف جناح الطالب إلجابة التحديات يف عصر 
ذا الزم على الطالب أن يتعلموا اللغة الع ألن املدرسة أفضل ،ربية يف املدرسةالعوملة. و

الوسيلة ليتسلطها. لكن أكثر الطالب يشعرون الصعوبة حبالة اليت تتعلق باللغة العربية. 
أساسا حيتاج الطالب إىل رغبة كبرية يف تعلم األشياء اليت تتعلق باللغة العربية حىت حتصل 

1AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, Bandung: RemajaRosdakarya, 2.11,
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جيب أن يبعدوا ،غة العربيةعلى نتائج املرجو. وعلى الطالب الذين يشاركون يف تعلم الل
العادة اليت استمرت ألن اللغة هي ،عن رأي أن اللغة العربية هي لغة الصعبة يف تعلمها

ة. وكذالكيجب على املدرس أن يدافع الطالب يف تعلمها و تكون السهلسلتدريبتهم 
يقول أن  اللغة العربية هي سهلة إن كان هلم رغبة كبرية يف تعلمها.

الة ال بد على املدرس أن يهتم مبهارات اللغة األربعةيف تعليم اللغة العربية يف هذه احلو 
:هي،

. مهارة اإلستماع۱

. مهارة الكالم ۲

. مهارة القراءة۳

4. مهارة الكتابة۴

. أنشطة الطالب يف اربعة مهارات يف تعليم اللغة العربية حيتاج إىل األنشطة فيه
يف احلياة مث يطبق الكتابة تعطي الفرصة إىل الطالب للتفكري و ،والقراءة،والكالم،إلستماعا

يت" أن الطالب کكما قال فيا .جيد الطالب نتيجة أو حاصلة التعلم عاليةحىت اليومية
5بدون التطبيق ليس يفكر".،ر حينما يطبقيفك

4 59, ص. 2..8, الدار العالمیة,  تعلیم اللغة العربیة للناطقلن بغیرھا الطرق, األسالیب, الوسائلعمر الصدیق عبد هللا, 
5Sadirman A.M., InteraksidanMotivasiBelajarMengajar, Jakarta: PT RajagrafindoPersada,

2.12, h. 100
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،أنشطة تعلم الطالب املشاركة يف عملية التعلم من حيث جسديا و عقليا. و بالتايل
و هذا بدوره ،و استخالص الدروس من تلك التجربة،و التفكري،سيقوم الطالب باخلربة

فبذالك على 6.و املشاعر و األفكار و العربة،نتائج التعلم سوف يكون جزءا من الذات
ألن ذلك ،املدرس أن يتيح لطالبه الفرصة القصوى ليشاركوا يف النشاط الصفي أثناء الدرس

7تباه و التعلم.يساعدهم على اإلن

و يهتم ،ينبغيعلى املدرس أن يكون أذكياء،و بالنظر إىل أهداف التعلم السابقة
دام أساليب التدريس أو أنشطة الطالب يف التعلم. جيب على املدرس أن يستطيع إستخ

ستعمال الوسيلة اليت ترتقي أنشطة الطالب يف التعلم.طريقة أو ا

وحيتاج إىل عملية ،الرئيسية يف معهد جبل النوردرس اللغة العربية من الدروس 
للغة العربية حىت يكون اللغة ك وجب على الطالب أن يتكلموا بامستمرةيف تعلمها. فبذل

ون عند تعلم يف الفصل ألن املدرس يف املدرسة ميلالعربية اللغة اليومية فيه .لكن الطالب 
طريقة الرتمجة و طريقة السمعية الثانوية مبعهد جبل النور اإلسالميه كانديس يستخدم

و كان املدرس مشغول بأمور تعليمه وال يهتم بأنشطة الطالب, ،الشفوية يف عملية التعليم
ولذ ال ينال الطالب نشاطهم إال قليال. 

ا الباحثة يف املدرسة الثانوية مبعهد جبل النور  بناء على مالحظة متهيدية قامت 
:تاليةوجدت الباحثة الظواهر الكانديس

6Hisyam, Zaini, dkk, StrategiPembelajaranAktif, Yogyakarta: CTSD, h. 97-98

7 . 33, ص.1982, أسالیب تدریس اللغة العربیةمحمد على الخلي, 
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ألن ليس هلم ها املدرس على السبورةاملادة اليت يكتبالطالب مل يهتموا بكتابةبعض .1
رغبة يف الكتابة

يقومون بعض الطالب ألن ملادة اليت شرحها  املدرس,  بامل يهتموابعض الطالب.2
خروج ،لعب،النعاس،ل التكلم مع األصدقاء جبانبهمنشطة األخرى مثبااأل

الفصل.وهلذا بعض الطالب مل يستطيعوا إلجابة األسئلة اليت يقدمها املدرس إليهم.
شجاعة لألسئلةمواها ألن ليس هلم فهمل ياملادة اليتبعض الطالب ال يسألوا عن .3
يف عملية التعليمونمليالطالبأكثر .4
املدرس, فبذالك ال يستطيع الطالب أن ملادة اليت شرحهاينسون باأكثر الطالب .5

جييب األسئلة من املدرس.

الطالب ىلدأنشطة التعلم الظواهر السابقة ، تنظر الباحثة أن إىلبالنظر و 
. احلقيقةلم حتُصل على أهداف تعليمالثانوية مبعهد جبل النور كانديسيف املدرسة 

يعين سيكون الطالب نشاطا يف تعلم اللغة العربية.
أنشطة التعلم لدىلرتقيةةابتداعيّ فعالية و ظروفتنظيماج إىل تحيلذلك 

ُحيِصل على اهلدف املنشود.لكي الطالب 
:حتت املوضوعخطط البحث قومتالباحثة أن اتداتأثريا إىل األمور السابقة فأر 

طة تعلم اللغة العربية لدى لترقية أنشالعرض العمليطريقة ستخداماليةفعا"
"لمدرسة الثانوية بمعهد جبل النور كانديسالطالب في ا
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مشكالت البحث.ب
إستخدام طريقة العرض العملي يف تعليم اللغة العربية.1
استخدام طريقة العرض العمليعلىالعوامل اليت  تؤثر.2
طريقة العرض العمليلطالب يف تعليم اللغة العربية بترقية أنشطة ا.3
العملي لرتقية أنشطة تعلم اللغة العربية لدى طريقة العرض إستخداملية عاف.4

الطالب يف املدرسة الثانوية مبعهد جبل النور كانديس

حدود البحثج. 

كما يلي:هذا البحث  الباحثة فحددتلكثرة املشكالت يف هذا البحث,

طريقة العرض العملي لرتقية أنشطة تعلم اللغة العربية لدى الطالب إستخداملية عاف
.املدرسة الثانوية مبعهد جبل النور كانديسيف 

أسئلة البحث.د
لرتقية أنشطة تعلم اللغة العربية لدى فعاليةطريقة العرض العمليستخدام"هإل.1

؟"الطالب يف املدرسة الثانوية مبعهد جبل النور كانديس 
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أهداف البحثه.

:هو نظر إىل أسئلة البحث املذكورة, فهدف البحثالب

لية طريقة العرض العملي لرتقية أنشطة تعلم اللغة العربية لدى عاعرفة فمل
الطالبفي املدرسة الثانوية مبعهد جبل النور كانديس.

مية البحثو. أه

البحث فيما يلي:أمهيةأما 
ماللغة العربيةمتعلرتقية األنشطة الطالب :الطالب ل.أ في لدى الطالب و ملساعد

نتيجة جيدة.صول على حلء عملية التعليم و أثنا
أنشطة التعلم املناسبة ىف ترقية طريقة اختيار علىاملدرسةساعد:ملاملدرس.ب

الطالب.لدى 
أنشطة التعلم املناسبة ىف ترقية طريقة توسيع معرفة الباحثة عن :الباحثة.ت

الطالب.لدى 
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ز. مصطالحات البحث
8.يؤدي إىل نتائجهي النافذ، املؤثر، الذي جاء يف املنجد أن معىن الفعالية .1

طريقة العرض العملي هي طريقة التدريس بإظهار عرض احلركة مباشرة أو.2
9با استخدام وسيلة التدريس اليت تناسب باملادة.

يعين طابت نفسه للعمل ينشط" مبعىن خّف و أسرع-من "نشطهي نشطة األ.3
10وغريه.

.952)، ص. 1986، (دار املشرق: بريوت، ماملنجد يف اللغة واألعال،  لويس معلوف8
9Popoh Faturrahman, Strategi Belajar Mengajar: Strategi Mewujudkan Pembelajaran

Bermakna Melalui Konsep Umum dan Islami, Bandung: Refika Aditama, 2011, h.62
.809)، ص.1986، (دار املشرق: بريوت، ماملنجد يف اللغة واألعال،  لويس معلوف10


