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مقدمة

خلفية البحثأ. 

التعليم هو وسيلة املعلم ليساعد التالميذ ليعملوا عملية التعليم. الغرض يف التعليم هو اخبرتاع و 
1.الفعالية يف عملية التعليم لدى التالميذ

و تعليم اللغة العربية هو شرط مهم لتعمق دين اإلسالم, ألّن مصدر من مصادر اإلسالم, 
ذه اللغة,وقد انزل الّله سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي, كقوله تعاىل"ِإناَّ األسالم مكتوبانوتعاليم

َلَعلَُّكم تـَْعِقُلْوَن" 2أَنـْزَْلناَ قـُْرآناَ َعَربِيا

ن عملية تعليم اللغة العربية كلمة رئيسية لرتقية الفهم وتعميق السرية وتطوير حضارة إإذن، 
سس املعارف والعلوم القدمية أصبحت مصدرة لتقدم العلوم والتكنولوجيا يف هذا العامل اإلسالمي. وأ

العصر احلاضر.

إن تعليم اللغة العربية حيتاج إليه املرء الذى يستطيع أن يتصل جيدا وصحيحا مع زميله وبيئته 
لعربية كاملطالعةم اللغة العربية الستيعاب علوم اللغة ومهارة اللغة ايإما شفهية أو كتابية. إن هدف تعل

ة األربع، منها : مهارة االستماعالنحو والصرف. حىت حيصل على املهارات اللغويو اإلنشاءو احملادثةو 
3مهارة القراءة ومهارة الكتابة.و مهارة الكالمو 
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التعليم هو عملية التفاعل بني الطالب مع املدرس ومصدر التعلم يف بيئة التعلم. والتعلم هو 
املدرس جلارية عملية احلصول على العلم واملعرفة، استيعاب املهارة، الطبيعة، تكوين مساعدة أعطاها

املوقف وعقيدة الطالب. وبعبارة أخرى أن التعلم هو عملية تساعد الطالب ليستطيعوا أن يتعلموا 
التعلم هو حماولة للتعلم.4جيدا.

ه الطالب إىل عملية التعلم حىت وأساسا أن التعليم عند "هارتونو وأصدقائه" هو حماولة لتوجي
والبد أن يكون التعلم يهتم حبالة الطالب 5يستطيعوا أن جيدوا هدف التعلم مناسبا بالشيئ املرجو.

م يتعلمون. إن الطالب هم األفراد املختلفون بينهم، ولكل منهم فريد خمتلف من األخرين.  أل
يستطيع التعلم أن يغري حالة الطالب فألجل ذلك ينبغى للتعلم أن يهتم بذلك االختالف. حىت

تغيريا حقيقيا من اجلاهل إىل العامل، من اجلاهل إىل الفهم من السلوك املذموم إىل السلوك احملمود.

واملراد بالفعال هو تغيري حيصل على التأثري، املعىن واملنفعة اخلاصة. التعلم الفعال متسم بالصفة 
اشطا. والتعلم يورط استيعاب املعرفة عن الشيئ الذى يفعل بل الىت توريط يف انتفاع مورد الطالب ن

هو يفضل االستبطان عن الشيئ الذى يفعل حىت يتوظف كقوة الذمة، وهو مطبق يف حياة الطالب. 
وبعبارة أخرى أن التعلم الفعال هو عملية تغيري سلوك املرء من حاصلة التعلم الىت أخذها من خربة 

ى التأثري، ومعىن التعلم الفعال هو عملية التعلم الىت ال ترتكز يف احلاصلة نفسه وبيئته الىت حتصل عل
الىت أخذها الطالب بل التعلم يعطى الفهم اجليد أيضا، الذكاء،وقوة اإلرادة، الفرصة، النوعية يعطى 

م. تغيري السلوك وتطبيقه يف حيا

وخصائص ا يعلمه املدرس.الب يف استيعاب موفعالية املدرس يف التعلم اظتهرت من جناح الط
املدرس الفعال تلخص على حسب االكتشاف وتلخيص الباحثني فيما يلى:

4 http://Krisnal1.Blog.Uns.Ac.Id/2009/0/19/ Pengertian-Dan-Ciri-Ciri-Pembelajaran
5Hartono, dkk. PAIKEM ( Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan ). ( Riau : Zanafa

Publishing, 2008) ,h. 37



املدرس الفعال هو :

يبدأ املدرس وخيتتم الدرس يف الوقت التام..1
يثبت املدرس داخل الفصل دائما ويستخدم بعض أوقات الدرس للتعليم واإلشراف على .2

الدرس.
اية الدرس اجلديد.يعطى املدرس خمتصر الدرس قبل بد.3
يلقي املدرس هدف التعلم يف بداية الدرس..4
يعرض املدرس الدرس خطوة فخطوة ويعطى التدريب يف كل أخر الدرس..5
.يعطى املدرس التدريب الواقعي الذى يورط مجيع الطالب.6
يعطى املدرس املساعدة إىل الطالب والسيما يف بداية التدريب..7
اول ألخذ اإلجابة من الطالب ملعرفة فهم كل طالب.يقدم املدرساألسئلة الوفرية وحي.8
يستعد املدرس إللقاء املادة الىت ال يفهمها الطالب مرة ثانية..9

يساعد املدرس تقدم الطالب، ويعطى املدرس التغزية املنظمة وإصالح كل خطأ..10
يعطى املدرس املراجعة يف كل أخر األسبوع متتابعا..11
6باهلدف املقرر.يقوم املدرس بالتقومي مناسبا .12

ا N.Kوأما التعليم الفعال عند روستطية  فهو فيما يلى:"Dikdatik & Metodik"يف كتا

يقدر املدرس على تكوين اهلدف لكل التعلم املعرض..1
ينبغى للمدرس أن يستوعب املادة الدراسية استيعابا تاما..2
ينبغى للمدرس أن يتعمق الدرس الذى يعلمه..3
م ومنجز تعلمهم.ينبغى للمدرس أن .4 يعرف معرفة شخصية الطالب، قدرا

6 Nasution, S. Kurikulum dan Pengajaran. (Bandung: Bumi Aksara, 1989) ,h. 110



ينبغى للمدرس أن يفهم كيفية استخدام طرق التدريس املتنوعة..5
ينبغى للمدرس أن يشرف الطالب إىل األحوال الواقعية وينبغى له أن يعدها جيدة..6
ويرغب املدرس يف إعطاء املدح إىل الطالب..7
7منهم.يغرس الطالب محاسة تعلم الطالب لكل فرد .8

إن كانت عملية التعليم ختطط منظمة فاخلطوة التالية الضرورية تنفيذ عملية التعلم منظمة، 
فاعلية وفعالية وتؤيد الوصول إىل هدف التعلم.

وينبغى للمدرس أن يبذل جهده يف تنفيذ عملية التعلم والتعليم فعالية، ألن لكل طالب قوة 
أعطاها املدرس. كما قال "سوكارتاوي" يف كتابه عن ترقية فعالية التفكري املختلفة يف قبول املادة الىت

التعليم : ليس مجيع الطالب يستطيعون أن يقبلوا مضمون املادة الدراسية بالسرعة وليس مجيع 
8الطالب يستطيعون أن يقوموا بالتناسب حبالة بيئة تعلمهم.

قسم كومية  من إلسالمية احلاتوسطة امل"نؤمباي"وكذلك مدرس اللغة العربية يف املدرسة
م قد أملكوا املعرفة الدقيقة يف التعليم هذوهلم خربة التعلم الطويلة،التدريس اللغة العربية تدل على أ

وهلم العلم التعليمي احملتاج إليه يف التعليم. بناء الدراسة السابقة أن تنفيذ التعلم والتعليم مازال ناقصا. 
ا ا لباحثة فهي فيما يلى:وأما الظواهر الىت وجد

.يلقى املدرس أهداف التعليم أمام الفصلال.1

7 NK, Roestiyah. Diktatik dan Metodik, (Jakarta: Bina Aksara, 1989). h.5
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.ال يستطيع املدرس أن خيرع جو التعلم املريح عند التعليم.2
.يعطى املدرس املراجعة يف كل أخر األسبوع متتابعاال .3
.معظم الطالب يتالعبون عند التعلم.4
.معظم الطالب ال ميلكون الكتاب املقرر.5
الطالب ال يشرتكون عند عملية التعلم.معظم.6

سةالمدر م اللغة العربية فييفعالية تعلبناء على الظواهر السابقة تتجذب الباحثة للبحث عن
بمنطقة كامبار.حكومية "نؤمباي"اإلسالمية المتوسطة ال"نؤمباي"

ب. الدوافع في اختيار الموضوع

.العربية تساعد فهم التعاليم اإلسالميةهذه املشكلة جذابة للبحث ألن مادة اللغة .1
هذا البحث مناسب بالنظام العلمي الذى تتعلم فيه الباحثة يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية .2

.الرتبية والتعليم
هذا البحث مناسب بقدرة الباحثة من حيث الوقت، الكلفة ومكان البحث..3

توضيح المصطلحات.جـ

هذا املوضوع فتوضح الباحثة املصطلحات املوجودة يف هذا والبتعاد الفهم املخطئ عن فهم 
البحث:

الفعالية.1

الفعالية هي مقياسة تبني مدى هدف التعلم احملصول عليه. التعلم الفعال متسم 
بصفته الىت تؤكد يف انتفاع مورد الطالب ناشطا، واخرتاع جو التعلم املريح، وجعل عملية 



تستطيع أن تعطى الفهم اجليد، الذكاء، النشيط، الفرصة، النوعية، التعلم والتعليم الفعالة الىت 
م. تغيري السلوك وتطبيقه يف حيا

التعليم.2

التعليم هو نشاط قام به املدرس جيدا حىت يتغري سلوك الطالب إىل أحسن طريق. 
علم والعناصر املوجودة يف عملية التعلم والتعليم فيما يلى: الطالب، هدف التعلم وعملية الت

للوصول إىل اهلدف. وال يدخل موقع املدرس فيها ألن وظيفيته هنا وسيلة. ومن وسائل تعليم 
اللغة العربية فيما يلى: احلاسوب، تسجيل الفيديو، الرسم، الرسم البياين.

د. المشكالت

تقديم المشكالت.1
.ال يصنع املدرس خطة الدرس قبل التعليم)أ

.د التعليمال يستخدم املدرس الطرق املتنوعة عن)ب
.ال يستخدم املدرس الوسائل التعليم املتنوعة)ج
.ال يستطيع املدرس أن خيرع جو التعلم املريح عند التعليم)د
.الدافعية الىت أعطاها املدرس إىل الطالب ناقصة)ه
.ال يعطى املدرس الفرصة إىل الطالب لتقدمي السؤال)و
.صوت املدرسوصوت املدرس عند التعليم لني حىت ال يسمع مجيع الطالب )ز
م ال يرغبون يف الدرس الذى أعطاه املدرس)ح .الطالب غري ناشطني أل
.معظم الطالب يتالعبون عند التعلم)ط



.معظم الطالب ال ميلكون الكتاب املقرر)ي
تحديد البحث.2

فعالية تعليم اللغة ولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث فتحدد الباحثة للبحث عن
مبنطقة كامبار.كومية اإلسالمية احلتوسطة امل"نؤمباي"املدرسةالعربية يف 

أسئلة البحث.3
مبنطقة كومية اإلسالمية احلتوسطة امل"نؤمباي"املدرسةم اللغة العربية يفيفعالية تعلكيف)أ

كامبار؟
اإلسالمية توسطة امل"نؤمباي"املدرسةفعالية تعليم اللغة العربية يفلاملدرسةما حماول)ب

مبنطقة كامبار؟كومية احل

ه. أهداف وفوائد البحث

أهداف البحث.1
كومية اإلسالمية احلتوسطة امل"نؤمباي"املدرسةفعالية تعليم اللغة العربية يفملعرفة )أ

مبنطقة كامبار.
اإلسالمية توسطة امل"نؤمباي"املدرسةفعالية تعليم اللغة العربية يفلاملدرسةملعرفة حماول)ب

.كامبارمبنطقة  كومية احل

فوائد البحث.2



"نؤمباي"املدرسة إن فوائد هذا البحث تتعلق بنظريات فعالية تعليم اللغة العربية يف 
مبنطقة كامبار. وتعطي نتائج هذا البحث تطوير وتأييد نظريات كوميةاإلسالمية احلتوسطة امل

مبنطقة كامبار، كوميةاإلسالمية احلتوسطة امل"نؤمباي"املدرسةفعالية تعليم اللغة العربية يف
"نؤمباي"املدرسة فعالية تعليم اللغة العربية يف والتأييد هنا التناسب والتوازن بني نظريات

مبنطقة كامبار، وتطبيقه يف الواقع. جبانب ذلك فإن هذا البحث كومية اإلسالمية احلتوسطة امل
اإلسالمية توسطة امل"نؤمباي"املدرسةيقوم أيضا بتطوير نظريات فعالية تعليم اللغة العربية يف

املدرسةمبنطقة كامبار. يتأسس التطوير على مظاهر فعالية تعليم اللغة العربية يفكومية احل
.مبنطقة كامباركوميةاإلسالمية احلتوسطة امل"نؤمباي"

سواء كانت نظرية أم تطبيقية يستطيع املعلمون أن يقارنوا نتائج هذا الفوائد ومن 
كوميةاإلسالمية احلتوسطة امل"نؤمباي"املدرسة البحث يف فعالية تعليم اللغة العربية يف 

مبنطقة كامبار. وأن يستفيدوا من نتائج هذا البحث يف إعداد فعالية تعليم اللغة العربية يف 
، وأن يستفيد املعلمون من .مبنطقة كامباركوميةاإلسالمية احلوسطة تامل"نؤمباي"املدرسة 

، صناعة كيفية التقومي، و صناعة خطة الدراسة، و تعيني اهلدف، و نتائج هذا البحث فيالتخطيط
، و أداء عملية التعليم الفعالة، تعيني الكتاب املفروض واملختار، و تعيني مكان االختبارو 

.التقومي


