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األولالباب

المقدمة

البحثخلفية.أ

ألة االتصال الرئيسية الىت يستخدمها كل مرء لتعبري أغراضهم. واللغة العربية ان اللغة 

ا العرب عن أغراضهم. وللغة العربية مكان ممتاز مرتفع كالعالقة 1هي الكلمات الىت يعرب 

إلشرافنا على معرفة أسرار اهللا تعاىل لتمعق القرآن كامفتاحبني القلب واجلسد. واللغة العربية  

)2إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (يونس :قال اهللا تعاىل : ألنه عريب حيث 

العربية وزين السنة وتعلم اللغة"تعمق عمر الرسالة إىل أىب موسى األشعرىوقد كتب 

2القرآن ألن القرآن عريب.

اللغة العربية تتكون من العناصر واملهارات. وتلك العناصر اللغوية حتتوى على و 

ميع تلك العناصر مبحث خاص. فالصوت جلالصوت، الكلمة، اجلملة، الرتكيب واملعىن. و 

واجلملة وتركيبها ىف مبحث يبحث ىف مبحث علم الصوت والكلمة ىف مبحث علم الصرف 

علم النحو واملعىن ىف مبحث علم الداللة. والتعلم عن العناصر اللغوية أساس رئيسي 

3للحصول على املهارة اللغوية.

1 Seikh Musthofa Al-wholaayin, Jami’uddurus Al-Arabi, shaibiirut Al-maktabah Al-
Ashriyah.hal.30

2 Aiman Amin Abdil Ghoni, Al-kaafi Fi Syarhi Al-Ajrumiyah, Darul Ibnu Kholdun. Hal. 19
3 H. Ahmad Syah Dkk, Sistem Morpologi Dalam Bahasa Arab, SUSKA, Press .hal. 4
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، شرح الباحثسيكلم والقراءة والكتابة و تأما املهارات اللغوية فهى اإلستماع والو 

:منها

مهارة اإلستماع.1

لى يونس عفتح وإنالعربية جيدا وصحيحا.أصوات اللغةوهى مهارة لفهم

أربعة إىلتعليم اللغة العريبةيفلزم وصوهلا يالىت مهارة اإلستماعواقسمقدوأصحابه

أقسام وهى:

يفهم املعىن إمجاليا)1

سموعاملفسر املعىن ي)2

ةاملسموعاجلملةيؤتى بتحليل)3

يفهم املعىن فهما عميقا)4

مهارة الكالم.2

بني املتكلم و املستمع. مهارة ليةاإلتصاةهار باملتتعلق اساسأمهارة الكالم 

مهارة بتطويرالكالم متعلق تطوير مهارةإذن،مهارة اإلستماع.عنلوالكالم ال خت

حتتاج إىل مشاركةىف مهارة الكالم و الصوت باجلمل. إصالاإلستماع الصحيحة و 

4.جيرى جيداتكلمليكون المهارة اإلستماع ع مباشرة  بإتبا الفكر والشعور 

4 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Semarang, Need’s Prees, 2009,
hal. 22-23.
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مهارة القراءة .3

إن معيار الكفاءة ىف القراءة هو قدرة الشخص على ممارستها بسرعة وسهولة 

:الكاتب. ومن خصائص القارئ املاهرويسر مع دقة فهم احملتوى الذى يهدف إليه 

القدرة على سرعة التعرف على معىن الرموز الكتابية للغة األجنبية.)1

السرعة ىف القراءة حبيث تتناسب مع طبيعة املادة املقروءة القدرة على تعديل )2

ا والغرض من قراء

القدرة على التحكم ىف املهارات األساسية للقراءة حبيث يستخدم منها ما )3

الذى يقوم به.نشطةيالئم األ

القدرة على تذكر ما سبق قراءته وربطه مبا يليه واستنتاج أفكار الكاتب )4

األساسي  الذى يرمى إليه الكاتب.الرئيسية ومعرفة اهلدف

القدرة على التمييز بني املادة اللغوية الىت حتتاج إىل قراءة تأملية وحتليلية وتلك )5

5الىت التستدعى أكثر من إهتمام عابر.

مهارة الكتابة.4

إىل األخرين والقدرة لكتابة الطالبفكر يمهارة الكتابة هى القدرة لتعبري ما 

مهارة الكتابة عموما،ىف صورة الكتابة. ةب اخلط الصحيحيلابأسحروف العربية األ

6الفكرة والشعور بالكتابة.تنبتوالقدرة .تشتمل قدرة الفهمعليها أن لزم 

104. صفحة. 1981يد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها، ريض، مكتبة لبنان: صالح ا. 5
6 . Ibid. Hal. 26
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بالنسبة إىل أن فرصة تعلم اللغة العربية ىف املدرسة ساعتان لكل أسبوع، فهذه احلالة 

إىل أمهية اللغة العربية ىف مرحلة را ظنو املادة.ختيار الطريقة املناسبة ىف تقدمي متنع املدرس ال

على سبيل و املدرسة األوىل فينبغى للمدرس أن يقوم باإلصالح ىف تقدمي املادة الدراسية، 

ىف التعلم الطالباملثال من خالل اختيار الطريقة أو إسرتاتيجى التعلم املطابق حىت يتحمس 

ويهتمون به.

للحصول على احلاصلة الكاملة ىف تعلم اللغة الطالبالعوامل الىت تؤيد هناك 

. أنشطة تعلم اللغة العربيةالعربية، منها إسرتاتيجي التعلم. إسرتاتيجي التعلم مفتاح لرتقية 

واإلسرتاتيجي حماولة لرتقية ناشط الطالب ىف التعلم والسيما اللغة العربية. والرغبة ىف التعلم 

العوامل الىت تؤثر هناك وكذلك 7.تعلم اجليدةحاصلة الشرط رئيسي للتعلم للوصول إىل

عملية التعلم منها العامل الداخلي (العامل اجلسماين والعامل الفسيولوجي) والعامل اخلارجي 

تمع). 8(األسرة، املدرسة، ا

رتقية لهي ةاخلاصاىف عملية التعلم عامل سيولوجي عقالين. ودورهةاإلسرتاجتيو 

إتباع يف يسهل سالتعلم أنشطة. والطالب الذى ميلك واحلماسة فيهالتعلم والرغبة أنشطة 

9عملية التعلم وكذلك العكس.

7 Sahilun A. Nasir, Peranan Pendidikan Agama terhadap Pemecahan Problem Remaja,
Jakarta: Kalam ulia, 2002, h. 84

8 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,
2003, h. 54-69

9 Silberman, Actife Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif, Jakarta: Insan Madani, 2007,
h. 49
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وللمدرس دور رئيسي ىف عملية التعلم والتعليم لتعيني جودة التعليم املنفذ (املعرفية، 

تقع ىف ناحية التعليم. ة أخرى أن واجبة رئيسية املدرسالوجدانية والنفسية احلركية) وبعبار 

هدف التعليم. فلذا البد على املدرس أن ينظم الفصل، أللوصول إىل وسيلةالتعليم عملية و 

يستخدم الطريقة، إسرتاتيجي التعلم، أن ميلك املوقف واخلاصة الرتبوية ىف تنظيم عملية التعلم 

والتعليم الفعالة ويستطيع أن يطور املادة الدراسية جيدة ويرقى قدرة الطالب للوصول إىل 

التعلم املنشود.هدف 

الطالب ىف التعلم، ويدور أنشطةحيفظ ويرقى أنكاملوجه، ينبغى لهاملدرسدوروي

عملية فهيوالتعليم التعلم عمليةوأماأيضا كاملدافع ىف مجيع أنشطة التعلم والتعليم.

االتصال املزدوجني، فالتعلم هو يقوم به الطالب لتعلم املهارة واملعرفة عن املواد الدراسية 

والتعليم هو يقوم به املدرس.والطالب يتعلم لتطوير استطاعة املفهوم العلمي ولتطوير القدرة 

وشخصية نفسه.

بها مدرسيلعا من املدرس داخل إسرتاتيجي أنشطةوينبغى لكل طالب أن يكون أشد 

وهذا اإلسرتاتيجي يهدف إىل تتميم إذن، ينبغى للمدرس أن جيعل الطالب ناشطا ىف التعلم.

الطاقات الىت أملكها الطالب. حىت يستطيع الطالب أن حيصلوا على حاصلة التعلم املمتازة 

م. وهذا اإلسرتاتيجي يصور النجاح الفردي عن املادة الدراسية املعلمة. 10مطابقة بشخصيا

والتعلم عند نانا سوجانا عملية متسمة بالتغيري لدى املرء. وذلك التغيري حاصلة عملية التعلم 

املتسمة باملعرفة، الفهم، املوقف، السلوك، املهارة، القدرة، قوة احلركة، القوة العقالنية 

10 Nana Soedjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2006, h. 28
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وهناك املشاكالت املرتبطة حباصلة التعلم والتعليم عند 11والناحيات األخرى لدى الفرد.

رباىن روسيان وأصدقائه، فيما يلى: ط

املفهوم األساسي عن إسرتاتيجي التعلم والتعليم)1

التعلمأنشطةأهداف )2

التعليم والتعليم نظام خاص)3

حقيقة عملية التعلم)4

دخول سلوك الطالب)5

أشكال تعلم الطالب)6

اختيار نظام تعلم الطالب)7

تنظيم جمموعة التعلم)8

12والتعليم.التنظيم وتنفيذ عملية التعلم )9

. وهذا اإلسرتاتيجي منوذج يلعبها مدرسإسرتاتيجي هي وإحدى إسرتاتيجيات التعلم 

يف هدفا ملساعدة الطالب و التعلم الفردي. يصبح التعلم جذابا ألن الطالب يدور كاملدرس، 

.أصدقائهمعلى التكلم أمام أن ميلكوا ثقة النفس ويقدروا

ا الباحث، و  الظواهر اآلتية عند عملية توجدفبناء على الدراسة السابقة الىت قام 

فيما يلى:YLPIاملدرسة الثانوية اإلسالميةىف هاوتعليماللغة العربيةتعلم

11 Nana Soedjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2006, h. 28

12 Syaiful Bahri Djamarah dkk, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Putra, 2006, h.
8
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غري متحمس عند عملية التعلم والتعليمو إن جو التعلم داخل الفصل سليب )1

ال يهتمون بشرح املدرس عند عملية التعلم والتعليمالطالبأكثر )2

املدرس عند عملية التعلم والتعليمالطالبال يباىل )3

من الطالب عند عملية التعلم والتعليماالسرتجاعيةالتغذيةال توجد)4

ذه فعالية يتجذب الباحث للبحث عن املوجودة يف هذه املدرسةالظواهر و

الثانويةالمدرسة لدي الطالب بأنشطة تعلم اللغة العربيةلترقية يلعبها مدرسإستراتيجية 

بباكنبارو.YLPIاإلسالمية 

ختيار الموضوعإفي الدوافع.ب

.الباحثفيهيتعلمالذيبالقسمتسايرتاملشكلةهذه.1

.باكنباروYLPIالثانوية اإلسالمية املدرسةيفاملشكلة موجودة هذه .2

اللغة العربية.تعلميفالطالبأنشطةلرتقية يهدف هذا البحث.3

حبسب مناسبا بقدرة الباحث سيما املبدأ العلمي والهذا البحث يشتمل على.4

.قاتو البيانات واألموال واأل

.من قبلهذا املوضوعيقم أحد بالبحثمل.5

برتقية نوعية تعلم اللغة العربية.حث ألنه متعلقهذا البحث جذاب للب.6
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حاتالطصتوضيح اإل.ج

الباحث املصطلحات املوجودة ىف هذا البحث لالبتعاد عن الفهم املنحرف ىف يوضح 

فهم موضوع البحث، فيما يلى :

إسرتاتيجي التعلم فعل واقعي من املدرس لتنفيذ التعليم من خالل الكيفية اخلاصة الىت .1

13تكون فعالة وفاعلية.

شرتاك مباشرة إما من الفصل أو كيفية جذابة إلجياد اإلهومدرسهايلعبإسرتاتيجي.2

ليدوروا كاملدرس أمام الطالب. وهذا اإلسرتاتيجي يعطى الفرصة إىل الطالبمن 

إذا استطاع الطالب ىف اتباعه وهو مناسب باملادة يةفعالنشطةاألهأصدقائهم. وهذ

14مة.و الدراسية املعل

؛ وهي كل ما يقوم به املرتبطة بالربامج التعليميةالطالبفعالية التعلم هيأنشطة.3

من أجل تعلم موضوع معني داخل الفصل أو خارجه حتت إشراف املدرس الطالب

15.أو دون إشرافه

13 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, Jakarta: Quantum Teaching,
2007, h. 2

14 Melvin L. Silberman, Aktif Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Bandung: Nusa
Media, 2001, h. 69

15 Hasyim zaini dkk, strategi  Pembelajaran aktif , Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,
2008, h. xiv
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المشكالت.د

تالكتقديم المش.1

بناء على خلفية املشكلة السابقة فتقدمي مشكالت البحث فيما يلى:

نفيذ يف تYLPIاإلسالميةالعربية يف املدرسة الثانويةمدرس اللغةيةكيف)1

.يلعبها مدرسةإسرتاتيجي

.اللغة العربيةيف تعلمالطالبأنشطةرتقية ليلعبها مدرسةتأثري إسرتاتيجي)2

.اللغة العربيةتعلم يف الطالبأنشطةحماولة املدرس لرتقية )3

تعلمهم ىف تعلم أنشطةلرتقية يلعبها مدرساستجابة الطالب على إسرتاتيجي )4

.اللغة العربية

لمشكالتتحديد ا.2

يلعبها ةفعالية إسرتاتيجيعلىالباحث هايحددفولكثرة املشكالت املوجودة 

اإلسالمية باملدرسة الثانويةاللغة العربية لدي الطالبتعلم أنشطةلرتقية مدرس

YLPI.بباكنبارو

تكوين المشكلة.3

فيما يلى :هذامشكلة البحثفكانت املشكلة حتديدبناء على 

اللغة العربية لدي تعلم أنشطةلرتقية فعاليةيلعبها مدرسةإسرتاتيجيهل)1

؟بباكنباروYLPIاإلسالمية باملدرسة الثانويةالطالب
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هوفوائدالبحثأهداف.ه

البحثأهداف.1

اللغة العربية لدي تعلم أنشطةلرتقية يلعبها مدرسإسرتاتيجي فعالية ملعرفة )1

.بباكنباروYLPIاإلسالمية باملدرسة الثانويةالطالب

فوائد البحث.2

.لزيادة املعلومات على حفظ نوعية التعلم)1

ن جيدة من ات على ترقية أنشطة تعلم اللغة العربية الىت مل تكلزيادة املعلوم)2

قبل.

لبيئة الرتبوية والسيما مبا يتعلق بإسرتاتيجي التعلم.اعلى لتوزيع العلوم )3

اإلسالمية الثانويةللمدرسني والسيما مدرسو اللغة العربية ىف املدرسة علما)4

YLPI تعلم اللغة العربيةالطالب يفأنشطةبباكنبارو لريقوا.

لتكميل الشرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية األوىل ىف قسم )5

قاسم يف دريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شر ت

اإلسالمية احلكومية رياو.


