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 البحث خلفية .أ

اللغة أمر مهم يف حياة اإلنسان. من خالل لغة اإلنسان ميكن التواصل ونقل األفكار 

وتفسري األشياء مثل الفن والقانون والعلوم والدين. لغوية ، اللغة ىي نظام إشارة صوت متفق عليو 

 .مًعا ، والتواصل ، وتعريف أنفسهمالستخدامو من قبل أعضاء رلموعات معينة من الناس يف العمل 

ىناك لغات سلتلفة يف العامل. بل إن بعض ىذه اللغات يتم إعدادىا ابللغات الدولية مثل 

اإلصلليزية وادلاندرين والفرنسية والعديد من اللغات األخرى. أصبحت العربية واحدة من اللغات 

اإلسالمي ، ومسامهتها يف تطوير العلوم والعلوم. العادلية ألهنا تتمتع بنفوذ كبري يف العامل مثل اإلعالم 

 اللغة العربية كأحد لغات االحتاد الدويل. 579٥ابإلضافة إىل ذلك ، افتتح احتاد األمم ادلتحدة عام 

 الذين بعض وحىت النائية، ادلناطق و مشهور إىل متداول إندونيسيا يف العربية كانت اللغة  وقد

 جوانبها، رتيع يف معقدة لغة ىي العربية اللغة .وفعالية بسهولة العربية اللغة لتعلم رلموعتهم لديهم

 .للمبتدئني ابلنسبة وخاصة التعلم، على جدا صعبة كانت العربية اللغة أن وتفًتض تقر واجلماعات

 ولكن ساكنا، حرفا نوعشرو  ذتانية دىاعد العربية ان اللغة الصوتيات علماءال بعضويؤكد 

 –)و  العلة حروف شبو لدخول نوعشرو  ذتانية ذكر الذيو   .ساكنا حرفا وعشرون ستة أيضا ىناك

 شبو على تنطوي الساكنة، احلروف وعشرين ستة ذكر حني يف الساكنة، احلروف تسلسل يف ي(



 الربانمج عقد طريق عن العربية اللغة وطنيا احلكومة جهود تنظيم 5.الساكنة تسلسل يف العلة حروف

 .مدرسة كل يف العربية اللغة دروس إضافة أو

 عدة مع إندونيسيا يف العربية اللغة تطوير يف أساسيا دورا يلعب أيضا العربية اللغة تعلم يف

 التعبري على عالمة أو رمزا لغة يعين وىذا لفظية، الدين لغة ابعتبارىا العربية اللغة (5 :وىي أىداف،

 اللغة تعلم ظهور مع ىنا والنقطة الدين، لفهم كوسيلة العربية اللغة(  ٢ .اإلسالم لتعاليم اللغوي

 لالتصال، كوسيلة العربية اللغة (٣ .اإلسالمي الدين تعاليم الستكشاف السهل من جيعل العربية

 التحدث على القدرة لديها رلرد ليست ادلسلمني يتطلب الدول بني التفاعل ىي إليها يشار اليت

 .وإنتاجية نشاطا أكثر الكالم على القدرة يكون قد ولكن ،(السليب) تقبال العربية ابللغة

 طريقة بداية يف إندونيسيا، يف العربية اللغة تعلم من التنموية العملية يف ادلشاركة أساليب

 لطريقة العربية اللغة تعليم مثل التعليم، تطوير بعد أيضا أساليب تطوير تدرجييا ولكن مباشرة،

 .العربية ابللغة والتحدث الكتابة، القراءة، يف ادلكثفة التمرينات او اإلختبار طرق تليها االستقرائي،

 لبعض وفقا قد، واليت السابقة الطريقة استكمال بسرعة اللغة تعلم طريقة والعربية ينمو حني بعد

 .التواصل وهنج والتحدث، االستماع وأسلوب التدريس، ادلتعلمني يف وكفاءة فعالية أقل ىم ادلعلمني

التعلم ىو اكتساب ادلعرفة حول موضوع أو مهارة مع التعلم أو اخلربة أو التعليم. يتم تعريف  

التدريس على أنو توجيو الشخص يف تعلم كيفية القيام بشيء ما ، وإرشاده ، وتوجيهو يف دراستو ، 

تدريس جيمع وإعداد ادلعرفة ، وجعلها منطقية. ال ميكن تعريف التعليم بصرف النظر عن التعلم ألن ال
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بني نشاطني يف وقت واحد وىو توجيو وتيسري التعلم. طريقة التدريس ىي رلموعة من الطرق اليت 

 يستخدمها ادلعلم يف نقل ادلعرفة إىل طالبو واليت حتدث يف عملية التعلم والتعليم أو العملية التعليمية.

 اللغة طبيعة حول نظرال وجهات أيضا تتأثر اللغة تعليم أسلوب أو طريقة يف االختالفات

 علم نظرية دراسة يف مهمةشليزة  من نوعان ىناك .سلتلفة لغة ووصف حتليل كيفية يف واالختالف

 ىي اللغة نظرية على حاصل اذليكلية تدفق٢.التوليدي تدفق والتحول اذليكلي وىي وتدفق اللغة،

 ذلا لغة كل حىت وتعزيز، الذراع دتارين يرافقو العادة، خالل من اللغة على احلصول وميكن الكالم،

 عملية ىي اللغة إجادة أن مؤكدا توليدي - التحول تدفق أن حني يف هبا، اخلاص - اخلاص نظامها

 بعض .فيو اذليكل وخاصة لغة، - اللغة بني التشابو عناصر من العديد وجود يؤكد كما اإلبداعية،

 وليس اللغة، تدريس كيفية يف أو األسلوب اكتمال يصبح اللغة لطبيعة نظرا حتدث اليت االختالفات

 أصبحت اليت العربية ذلك يف مبا .االتصال وسائل ووصف مالحظة أيضا وميكن اللغة تلك فقط

 .ادلتعلمني قبل من يتعلمها أن جيب اليت ادلوضوعات أو الدراسية ادلناىج من جزءا

 بعض لديها  يف احلديثة ادلعهد أو اإلسالمي على اساس بني العربية اللغة ميتعلعرفنا ان  كما

 ذلك، ومع .وفعالية وبكفاءة جيد بشكل تعمل والتعلم التعليم أنشطة حتقيق يف جدا جيدة نوعية

 للطالب، العربية اللغة تعليم يف تذكر صعوبة ادلعلم جعلت .نفسها القدرة لديها ادلتعلمني كل ليس

 العربية األجبدية عن ادلزيد معرفةلتكثري التعلم يف  ادلتعلمني تشجع أوتدبري   ادلعلم دليل فإن وابلتايل

يعطع  ميكن او مباشرة ولكن, متعلمني اوال احلصول لتعرف بعض القواعد السهلة غري االنتهاء. على
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و مستعمل يوميا إما مع الصحابة او يف  سهولة بكل العربية قراءةل بعض رتلة ام ادلفردات مبسط

  .البيئة ادلنزلية

 التعلم، عملية يف والتأييد الدعم من واحدة تعترب أن جيب الذي ادلهم لشيءا ىي البيئة

 وتكون فهم على الطالب قدرة زراعة يف جدا ىاما دورا أيضا ىي ادلدرسية البيئة .العربية وخاصة

 يف ادلعلمون .ادلعلم ىو التعليم يف مهم واحد عنصر حىت .اليوم - اليومية احلياة يف شلارسة على قادرة

 التفاعل األحيان معظم يف ىم الذين ادلعلمني وجود بسبب ألن وذلك .التعليم من العامل يف طليعة

 ادلعرفة، نقل عن ادلسؤول فقط ليسوا ادلعلمني .ادلدرسة يف يكونون عندما وخصوصا الطالب، مع

 أن ميكن والتعلم التدريس حبيث وادلقيمني، وسيط، حافز، ومنظم، ادليسر، على أيضا يعمل فإنو

 الذين ادلعلمني وحىت اجلدد، ادلعلمني احملتملني، ادلعلمني فعالة، تعليمية عملية خللق .فعاال يكون

 أن نالحظ أن جدا مهم التعليم جوانب أحد .التعليمي الدعم جوانب عدة يف النظر جيب تعرضوا

 .األمثل النحو على تشغيل ميكن التعلم العملية ىذه إدارة الطبقة

 وتتطلب للتعلم الالزم من أكثر ىي التعليمية ادلواد مسألة ودراسة ومناقشة الدراسة، ىذه يف

دمحمية    بضعة يف منهم جدا قليل عدد العربية اللغة تعلم اجتماع موعد الواقع يف بينما كبريا وقتا

 الثانوية وادلدارس اإلعدادية ادلدارس مستوى اخلصوص وجو على موحدة اإلسالم استنادا ادلدرسية،

 ىو وادلعلم عام بشكل التعليم عامل يف للغاية ادلهيمن زلددا عامال يصبح ادلعلم دور ولكن .أعاله

 ٣.الشاملة التعليمية العملية جوىر ىو التعلم عملية حيث التعلم، عملية يف ىاما دورا لو أيضا
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 وكطبقة كمتظاىر  مدرساألطفال ) قدرات تطوير أجل من معلم وظيفة أو بدور يتعلق فيما

 ادلعلم على جيب القدرات، ىذه بسبب .طالهبا قدرة ابلتفصيل يعرف ادلعلم على جيب ،(مدير

 استخدامها ميكن اليت االسًتاتيجيات من ٤.الطالب قدرة مع تعاوين نشاط اسًتاتيجية إبعداد

  .التعليمية أغراض يف النجاح أو النجاح لتحقيق

 وادلتعلمني ادلعلمني بني التواصل أو التفاعل وعملية التقاء نقطة تصبح الدراسية الفصول

 وإمكاانت ادلشًتكة اخللفيات ذوي من والطالب قدراتو، كل مع ادلعلم .والتعلم التعليم عملية وزايدة

 رتيع مع النهج، القيام طريق عن وطريقة موجودة، مكوانهتا بكل الدراسية وادلناىج ،بعضهم بعضا

 الفصول يف والتفاعل لاللتقاء التعليمية ادلوارد من واسعة رلموعة مع وادلواد اإلعالم، وسائل أجهزة

 الضروري فمن ولذلك، .الدراسية الفصول يف حيدث مبا أيضا تصنيفا الدراسة نتائج .الدراسية

 ادلتعلمني وظروف أمهية عن فضال وادلهنية، جيد، بشكل وتدار الدراسية، الفصول إدارة االبتكار

 .الدراسية لفصولوا

درسة   العربية اللغة ميتعل يفصل فال إدارة ادلوضوع اخذت الباحثة أعاله الوصف على وبناء

 .يوجياكرات ٣ يةالثانوية دمحم العاشر يف ادلدرسة  الصفاحلالة لدى الطاالب 
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 البحث مشكلة .ب

كيف تنفيذ ادارة الفصل اليت تضطلع ادلدرس فدى براعة ادلادة ويستطيع ان  .1

يساعد الطالب يف فهم تعليم اللغة العربية يف الصفل العاشر يف مدرسة  اثنوية 

 يوجياكرات ؟  ٣دمحمية 

ما العوامل القوي و العوامل العراقيل يف تنفيذ ادارة الفصل يف الصفل العاشر يف  .2
 يوجياكرات ؟ ٣دمحمية مدرسة  اثنوية 

 ثالبح فاهدأ .ج

 على للمعلمني ااخلصوص اخذت الباحثة يف ىذا البحث الغرض ذلذا ابلنسبة أما

 كفاءة وأكثر فعالية أكثر صلفال إدارة وذلا. يوجياكرات ٣ احملمدية الثانوية ادلدارس مستوى

 مكيفة أقل ىي اليت الظروف وشرح لوصف الدراسة ىذه من والغرض  .التصور يف

 .التعلم وعملية العربية اللغة تعليم يف دروس

a. دارة الفصل اليت تضطلع ادلدرس فدى براعة ادلادة ويستطيع ان إتنفيذ  دلعرفة

يساعد الطالب يف فهم تعليم اللغة العربية يف الصفل العاشر يف مدرسة  اثنوية 

 . يوجياكرات ٣دمحمية 

b. دارة الفصل يف الصفل إالعوامل القوي و العوامل العراقيل يف تنفيذ دلعرفة

 . يوجياكرات ٣العاشر يف مدرسة  اثنوية دمحمية 

 



 بحثال فوائد .د

بعض معلمي اللغة العربية جتد صعوبة يف حل ىذه ادلسألة يف كتب اللغة العربية عادة 

بعض الفوائد اليت قد ختفف قدمتها ادلؤسسة التعليمية. وىكذا أراد الباحثون إىل تقدمي 

 ٣قليال من ادلشاكل اليت يواجهها ادلعلمون والطالب يف ادلدرسة الثانوية احملمدية 

 يوجياكرات.

 حدود البحث .ه

a. حدود ادلكان 

 يوجياكرات. ٣وضع أجري البحث يف مدرسة الثانوية دمحمية 

b. حدود الزمان 

 ٢15٢ - ٢159العلمية للسنة الّدراسة  أجريت ىذه الّدراسة

 البحوث السابقة .و

 اليت للبحوث الصلة ذات السابقة الدراسات بعض وىناك األدب، حبث إجراء بعد

   :بينها من الباحثني، قبل من ستجرى

 التعلم يف الفعالة الصفية اإلدارة" بعنوان حادينعسيح يواتمي انكاالبحث الذي كتبتو 

 عملية أطروحة يصف ."سليمان برامباانن (MTsN) مدرسة الثانوية يف واحلديث القرآن

 واألىداف التدريس وأساليب التعلم إعداد يتضمن والذي واحلديث القرآن تعلم

وفرق يف  .لالصف إدارة يف صعوابت وكذلك الدراسية الفصول إدارة وتقنيات التعليمية،



ىذا البحث ىو كيفية ادلدرس يدير الفصل عند ما بعض الطالب ليس ذلم قادرا يف 

 تعريف احلروف العربية.  

 اإلسالمية الًتبية التعلم يف الفصول إدارة" بعنوان بوداينتو ليليك كتبو البحث الذي

 ةاألطروح ىذه تتناول ."مكمور ياكراتيوك ادلسجد جيتيس يفدينية اولية  الدينية ادلدارس

 على يركز الذي اإلسالمي الديين التعليم التعلم عملية يف أكرب الطبقات إدارة كيفيةعن  

وفرق يف ىذا  .الدراسية الفصول البدين واإلعداد الًتتيب من بدال التعلم عملية إدارة

البحث ىو قادرا ادلدرس يف تدريس اللغة العربية للطالب مستوى ادلدرسة العالية و 

 الثانوية األعلى.  

 مدرسة االبتدائية يف العربية اللغة تعلم يف احلفر طرق"  زيزةالع مهة كتبو البحث الذي

 األطروحة ىذه توضح ."٢1۱٨\٢1۱9 الدراسي عام السادس الصف دتان طرطو دمحمية

وفرق يف ىذا البحث ىو يبحث عن  .العربية اللغة تعلم لعملية احلفر طريقة تطبيق يتم

 إدارة الفصل  و عن ادلزاي واألقل يف تعليم اللغة العربية لطالب مستوى الثانوية األعلى.  

 التشابو أوجو بعض ىناك السابق احملققني قبل من العلمي الكتاب فحص بعد

 حبثو، زلور ىو الفرق أن حني يف .الصفية اإلدارة مناقشة يف ادلعادلة .واالختالف

 وىو اجلدة عنصر يليب البحث ىذا فإن ولذلك .العربية ابللغة التعليمية ادلواد واستخدام

 .يستحق التحقيقات من مزيد إجراء أيضا
 


