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 خلفية البحث .أ

 تها.تعليم األهداف معروفة من خالليمكن أن تكون  تعليم اللغة العربية الغرض

من  اللغة العربية نفسها. الغرض متعلبالمعنى الضيق والملموس، فإن تعليم اللغة العربية ي

اللغة  تعليمالنظري يعني الهدف من زيادة القدرة على التحدث باللغة العربية. مع  تعليمال

اع حالًيا وهي ما نعرفه مع أربعة أنو المستمر يمكن الحصول على المهارات اللغوية التي نعرفها 

بعبارة أخرى، يقال أن الغرض من  والقراءة والكتابة. لكالماالستماع وا من المهارات اللغوية،

اللغة )أجنبي( هو القدرة على استخدام اللغة )األجنبية( على حد سواء بشكل سلبي  تعليم

  1وفعال.

أن  اللغككككككة العربيككككككة هو للمعلم ن تعليمعالوة على ذلككككككن، يمكن فهم أن الغرض من 

بينما يكون هدف ال ال  هو القدرة على  تجعل اللغة العربية تتقن بسكككككهولة من لبل ال ال .

األساس كيفية  التمكن من اللغة العربية ب ريقة نشك ة أو سلبية   علي إتقان اللغة العربية.

ي أن تكون سككككككلبًيا عندما يتصككككككرف ال ال  كمسكككككتمع ن، فإن ذلن يعن عرض اسكككككتخدام اللغة.

ال ال  الككنين  بمعنى تلقي الفهم، على الرغم من أنهم يسكككككككككككككتمعون ويفهمون بشككككككككككككككككل نشككككككككككككك .

 2يمكنهم ممارسة لغة شفهية يعني أنهم أتقنوا اللغة بنشاط.

                                                           
1 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. 

(Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 5. 
2 Ibid., hlm. 6. 



 اللغككككة العربيككككة هو فهم القرين والحككككديكككك . تعليموبصكككككككككككككفككككة عككككامككككة، فككككإن الغرض من 

 في  باإلضافة إلى ذلن،
ً
تحديد القانون على مصادر التشريع  تحديد القانون.اللغة العربية دورا

ا على  اإلسككككككككككككالمي الناشككككككككككككمة من القرين والسككككككككككككنة واإلجماع والقياس. وينص هنا القانون أيضكككككككككككككً

ويعتقدون أن اللغة العربية مهمة  ال ريقة التي تسككتخدمها اتهتهد في إاككدار لانون الشككريعة.

لنا، فإن  العربية مثل القرين والسكككككككككككككنة.ألن المصكككككككككككككادر القكانونية م خوذة من مصكككككككككككككادر باللغة 

اللغة العربية هو أحد المت لبات الرئيسكككككككككية للمجتهيات لتحليل وشكككككككككر  مشككككككككككلة تتعلق  تعليم

 3بالقانون.

اللغككككة العربيككككة هي لغككككة اإلسكككككككككككككالم، اإلسكككككككككككككالم والعربيككككة همككككا وجهككككان لعملككككة، وال يمكن 

تزامهم في جعل اللغة يتم اكككككككعود وسكككككككقوط المسكككككككلم ن تحديد من خالل فهمهم و إل فصكككككككلهما.

 العربية أداة لوضع القانون.

الحضارة اإلسالمية لمدة  كما كان .اللغة العربية هي لغة ال تتالشكىى والتغي   مع الممن

العربية أيضككككككا معت ف  ها من لبل  ،لوكنا سككككككواء في الشككككككرب أو في الغر . خمسككككككة عشككككككر لرنا،

 لنلن صككككككككحي  حقا أن النبي محمد ( كجمء من لغة التوااكككككككل العالمية.PBBاألمم المتحدة )

أحبوا العر  لثالث : ألني عربي، وكالم أهل الهنة : لكال لنكا أن نحكذ هكنل اللغكة. كمكا لال النبي

 ."عربي، والقرين الكريم باللغة العربية

 كل مسككككلم ن. ىها وخااككككة علتعليمية لغة مهمة يجذ اللغة العرب هناك ثالثة أسككككبا 

وهنا مبني على فهمه الصكككككحي   رضكككككىي من الله كل مسكككككلم يتولع عأوال، اللغة اإلسكككككالمية. بال ب

                                                           
3 Azhar bin Muhammad, “Beberapa Aspek Keunikan dan Keistimewaan Bahasa Arab Sebagai 

Bahasa Al-Quran”. (Dalam Jurnal Teknologi, 42(E), Juni 2005, Universiti Teknologi Mara), 

hlm.71. 



لإلسكككككككككككككالم. حتى تكون العبكككادة وغ  هكككا من األعمكككال إلى اللكككه حقيقيكككة ومفيكككدة لحضككككككككككككككارة وحيكككاة 

 البشرية.

د بن عبكد اللككه كككان  .اللغكة المسكككككككككككككلم ن ثكانيككا، لقككد أاكككككككككككككب  من نصكككككككككككككوك اللكه أن محمك 

ل للبشكككككككرية جمعاء، رسكككككككا اإلسكككككككالم، الرسكككككككالة التي  وتصكككككككب  نعمة الكون كله. الرسكككككككول األخ   المل

البيضككككككككاء  أحضككككككككرل لم يبالي في تقدير العر  على األمم األخرى، وال يبالي في تقدير درجة الهلد

 لنلن يت لذ اإلسالم لغة موحدة لشعبه، وهو باللغة العربية. مع الملون.

 أن اللغة العربية جمء من  ثالثة، لغة العلمية.
ً
وهنا يدل  لغة العلم،من الواضككج جدا

كمككا ثبكك  أن اللغككة  عليككه القرين والحككديكك  الككني يسكككككككككككككتخككدم اللغككة العربيككة كمصككككككككككككككدر للعلم،

وككككككنلكككككن اللغكككككة العربيكككككة هي لغكككككة متعكككككددة األبعكككككاد  العربيكككككة هي اللغكككككة الموحكككككدة للمسكككككككككككككلم ن،

يسككككككككتخدمها العلماء في اككككككككنع أعمال رالعة في مجاالت مختلفة من التخصككككككككصكككككككككات مثل التاري  

  فة والرياضيات والف زياء واألد  وغ   ذلن.والفلس

وباعتبار لغة الكتا  المقدس للقرين كما واكككككككككككفها المإل  أعالل، فإن اللغة العربية 

اللغة العربية في إندونيسكككككككككيا )في المعاهد(  تعليملنلن، فإن  ال يمكن فصككككككككلها عن المسكككككككككلم ن.

من خالل الكتككذ العربيكة في يككاد من المإكككد أن الهكدف هو دراسكككككككككككككة وتعميق تعككاليم اإلسكككككككككككككالم 

كمكا يتم تكدريا اللغكة العربية في  ذلكن، ىبعيكدا عل مجكال التفسككككككككككككك  ، الحكديك ، العقيكدة، إل .

المدارس الرسكككككككمية بدءا من المسككككككككتوى االبتدالي حتى المسككككككككتوى الهام ي، خااككككككككة المدارس 

العامة يرتب   اللغة العربية في المدارس تعليم ، عالية(.ويةثاناإلسكككككككككالمية )مدرسكككككككككة ابتدائية، 

 أيًضا بالعربية كلغة اإلسالم.



تقوم كل مإسككككسككككة تعليمية إسككككالمية، وخااككككة معهد إسكككككالمية، بتعليم اللغة العربية 

  4 هدف:

 لتحليل المعرفة الدينية مباشرة من المصدر األالي. -

 أدوات االتصال، سواء النش ة أو السلبية. -

عربية مناسككككككككبة لتسككككككككليم المواد إلى  تعليملتحقيق هنل األهداف، سككككككككتسككككككككتخدم  رب 

 اللغة العربية وابتكاراتها تحدًيا على كل معلم. تعليموسكككككككتكون  ريقة  ال ال  في كل مدرسكككككككة.

 عليمتاللغكة العربيكة يت لكذ ذككاء ككل معلم لفهم الهوانذ المتعلقة بنتائ  ال تعليملكنلكن فكإن 

ا. ا  بحي  يصككب  ال ال  أك   اللغة العربية تعليموذلن بت بيق تقنيات جديدة في  أيضككً
ً
نشكككا 

 ومهارة ولادرين على إتقان اللغة العربية ومهاراتها.

واحد منهم هو  لية إلى عدة عوامل.االمواد العربية في المدرسككككككككككة الع تعليمعدم نجا  

حتى اآلن، ال يمال التعليم باللغة العربية . األسككككككلو  وال ريقة المسكككككككتخدمة ليسككككككك  صكككككككحيحة

م تصكككككككككميمها تقليدًيا، وتركم على المعلم، ونقل المعرفة فق ، وتقليل يهيمن عليه أسكككككككككاليذ ت

 اللغة العربية. تعليم نتائ  المرتجعة سككككككككتحد تعليمألل  رب ال إمكانات ال ال  المشككككككككهعة.

ا أو تميل إلى التشكككككككككككككبع، فإن 
ً
إذا لكام المكدرس بتعليم ال ال  االسكككككككككككككتجابة بشككككككككككككككل ألل نشكككككككككككككا 

 النتائ  ستكون بعيدة عن التولعات.

                                                           
4 Ridho Tri Suryono. Skripsi: Metode Pemb B.Arab di MAN 1 Program Keagamaan Surakarta 

Tahun Ajaran 2007-2008. 

(Surakarta: Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007), 

hlm. 5. 



فهم المواد التعليمية  متعلمالصككككككككككككحيحة سككككككككككككيسككككككككككككاعد على  تعليمإن اختيار  ريقة ال

ار اللغة العربية لن يإدي إال إهد تعليموإتقكانهكا. وبكالعكا، فكإن اختيكار األسكككككككككككككلو  ال ا   في 

الكث   من الولك  والمواد التعليميكة. واألسكككككككككككككوأ من ذلكن، أن ال ريقكة المسكككككككككككككتخكدمكة هي عككائق 

 ال ال . تعليماأللصىى من نتائ   تحقيق و التعليميةأمام تحقيق األهداف 

ولككككد تم تككككدريا المواد العربيككككة اآلن في جميع المككككدارس اإلسكككككككككككككالميككككة تقريبككككا، بمككككا في 

 تلككنفي  يوكيككاكرتككا. ماأل نور مككدرسكككككككككككككة العككاليككة يوكيككاكرتككا و  اتحمككديككة معلمككاتليككة ادرسكككككككككككككة العككمكك

المكدرسكككككككككككككة، تم تنفيكن الكدروس العربيكة بشككككككككككككككل جيد من لبل المعلم من خالل ت بيق  ريقة 

ولكن ال تمال هناك مشككككككككككاكل تحدث في الفصككككككككككول الدراسككككككككككية. األحيان  كان ال ال   ية،ئنتقااإل 

 ألخككككن دروس اللغككككة العربيككككة  بينمككككا التككككدريا و ال
ً
في أنشككككككككككككك ككككة تكككك خككككن مكككككان  تعليمألككككل تحف زا

وفقا ألنه يتم ت بيق النظام المدرسككككىي على أسككككاس  تعليم  ال يإدي الالمدرسكككك ن يشككككعر ال ال 

boarding school .اللغة العربية أمًرا  تعليمفهم يعتب ون و  5أدت إلى ال ال  في فمة من التعذ

تسكككككككككليم المواد غ   المث  ة لالهتمام، لنا ال يشكككككككككهع ال ال  على  شككككككككككلًيا يحدث في المدرسكككككككككة.

 6.تعليمالفوري، مما يجعل ال ال  ألل حماًسا في ال تعليمال

 إلى الوا  أعالل، يحاول المإل  تحليل نتائ  تحقيق 
ً
العر   ال ال  تعليماستنادا

ذا اللغكة العربيكة التي تم ت بيقهكا على ال ريقكة االنتقكائية، وما إ تعليمفى ، المكدرسكككككككككككككت نفي كلتكا 

لية امدرسكككككككة العالثم أجري هنا البح  في  ل ال .ا تعليمتإثر على نتائ   تعليمكان   ريقة ال
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هككنا بسكككككككككككككبككذ اختيككار الكككائنككات  يككاكرتككا،كمككة يو األ  نور المككدرسككككككككككككككة العككاليككة و  اتحمككديككة معلمككات

وباإلضكككككككافة إلى ذلن،  البحثية ليسككككككك  بعيدة عن مسككككككككن المإل ، مما يسكككككككهل إجراء البحوث.

في من قتهما، وتشكككارك أيضككككا في  من المدارس التي تتمتع بسكككمعة جيدة ت نالمدرسكككك هات ن فإن

اللغككككة العربيككككة مع رايككككة دور اللغككككة العربيككككة وأهميتهككككا في الحيككككاة الحككككاليككككة  تعليمتعميم تنفيككككن 

 والمستقبلية.

يتولع مسكككككككككككككاهمكة هكنا البحك  للمكدرسككككككككككككك ن العر  في إيالء المميكد من االهتمكام لل رب 

واء كان اللغة العربية، سكككككك عليمتباإلضككككككافة إلى ال ريقة التي تم ت بيقها في  التي يسككككككتخدمونها،

 لنظكام المنكاال الكني ين بق على المواد العربيكة التي يتم تككدريسكككككككككككككهككا، ويجككذ على المعلم 
ً
وفقكا

ل ال ، اللغة العربية لدى ا تعليمأن يولي اهتمكامكا أكب  لهوانكذ األشكككككككككككككياء التي تإثر على نتائ  

نوان وهكنا الع يمية القصكككككككوى.وتحديد األنشككككككك ة التعل تعليممما يميد من اهتمام ال ال  بال

الطييقااة اتنتقااا يااة    اخااااااااااااااة  باااخااااااااااااات اادا اللغااة العيةيااة  تعليم"نتااا   في هككنا البحكك  أي: 

 ةوكيااكياا و  امل مادةاة بين الماد خاااااااااااااة العاالياة معلماا  مقاا ناة  ا الف ااااااااااااا  ا  اا     اااااااااااااي 

 (".8102/8102د اخية ال السنةةوكياكياا المد خة العالية نو  األمة 

 

 

 

 



 البحثأخئلة  .ب

 على ل
ً
، يمكن اكككككككياغة مشككككككككالت البح  على يود المشككككككككلة التي اختارها المإل اسكككككككتنادا

 النحو التالي:

لحادي ا فصككككلاللغة العربية حصككككل علطها  ال  ال تعليمهل توجد فروب في نتائ   .1

األمة  نور العالية  مدرسككككككككككةو  رتاياككيو  اتحمدية ماتمعلمدرسككككككككككة العالية  عشككككككككككر

 باستخدام ال ريقة االنتقائية؟ 2112\2112سنة دراسية  يوكياكرتا

مككدرسكككككككككككككة ال اللغككة العربيككة في تعليمنتقككائيككة الم بقككة في عمليككة هككل األسكككككككككككككاليككذ اإل  .2

 األمكككة يوكيكككاكرتكككا نور  مكككدرسككككككككككككككة العكككاليكككةيوكيكككاكرتكككا وال اتحمكككديكككة العككاليكككة معلمكككات

 ؟ةيفعال

للغكككة ا تعليمالم بقكككة في عمليكككة  نتقكككائيكككةفي ال ريقكككة اإل  النقصككككككككككككككانممايكككا و مكككا هي  .3

 ور نمدرسككككككككة العالية يوكياكرتا وال اتحمدية المدرسككككككككة العالية معلمات العربية في

 األمة يوكياكرتا؟

 أهداف البحث .ج

، فككإن األهككداف التي يتع ن تحقيقهككا في إعككداد الت ا  بنككاء على اكككككككككككككيككاغككة المشككككككككككككككلككة أعالل

 البح  هنا هي:

ة مع ال ريقكككككبكككككاللغكككككة العربيكككككة  تعليمنتكككككائ  الككككككانككككك  هنكككككاك اختالفكككككات في  لمعرفكككككة مكككككا .1

 يوكياكرتا اتحمدية درسكككككككككككككة العكالية معلماتمك عشكككككككككككككرنتقكائيكة في الفصكككككككككككككل الحكادي اإل 

 .2112\2112سنة دراسية  األمة يوكياكرتا نور العالية مدرسة و 



تم غككة العربيككة التي يالل تعليمسكككككككككككككتخككدام أسكككككككككككككاليككذ انتقككائيككة في امعرفككة مككدى فعككاليككة بكك .2

اكرتا يوكي اتحمدية المدرسككككككككة العالية معلمات فيالفصككككككككل الحادي عشككككككككر ت بيقها في 

 .األمة يوكياكرتا نور  مدرسة العاليةوال

للغة العربية ا تعليمفي ال ريقة االنتقائية الم بقة في عملية  انقصممايا والنلمعرفة  .3

درسكككة ماليوكياكرتا و  اتحمدية درسكككة العالية معلماتفي المفي الفصكككل الحادي عشكككر 

 األمة يوكياكرتا. نور العالية 

 فوا د البحث . 

 النظرية الفوائد .أ

 عربية.اللغة ال تعليملادرة على إضافة وإثراء الكنوز العلمية في عالم التعليم، أهمية  .1

للغة ا تعليمحدث في عملية من المتولع أن يجيذ هنا البح  على المشكككككككككككككالت التي ت .2

يدة المناسككككككبة لتحقيق نتائ  تعليمية ج تعليم، ال سككككككيما في ت بيق أسككككككاليذ الالعربية

األمة  ور ن مدرسكككة العاليةيوكياكرتا وال اتحمدية المدرسكككة العالية معلمات لل ال  في

 يوكياكرتا.

ة ودراسككككككككككككك يمكن أن تب ع األفككككار فكريكككة لت وير العلوم ويمكن اسكككككككككككككتخكككدامهكككا ككككدليكككل .3

 .للبح  مماثل في المستقبل

 الت بيقة الفوائد . 

تمام، ليكونوا أفضل وأك   إثارة لاله تعليمللمدرسك ن لت وير نوعية ال تقديم الفوائد .1

  ولادرين على القيام بواجباتهم كمعلم ن بشكل جيد، وبالتحديد التخ ي  بعناية.



 تعليمومن المتولع أن تكون لككادرة على المسكككككككككككككاهمككة لمعلم ن من أجككل معرفككة  رب ال .2

للغة ا تعليمالمسكككككككككككككتخدمة في  تعليمالتي تم القيام  ها، وسككككككككككككوف تحسكككككككككككككن أسكككككككككككككاليذ ال

 .العربية التي تم توف  ها لتكون مت ورة بشكل جيد

 .بال صوك وللقراء بشكل عامو ن دراسة علمية مفيدة للمإل  على أن تكو  .3

 احدةد البحث .ه

ا، يرى المإل  أن مشككككككككككككككاككككل   وعمقكككً
ً

من أجكككل أن يكون هكككنا البحككك  أك   ترك ًزا وكمكككاال

  يقصككككككككككر المإل  هنا البح ولنلن، محدودة بالمتغ  ات.البح  التي تثار تحتاج إلى أن تكن 

صككككككككل ة )دراسككككككككة مقارنة في الفاللغة العربية باسككككككككتخدام ال ريقة اإلنتقائي تعليمنتائ  إال بككككككككككككككككككككك  

المدرسكككككة العالية نور األمة يوكياكرتا و  اتحمديةدرسكككككة العالية معلمات عشكككككر ب ن المي الحاد

ألن ال ريقة أاككككككككبح   تعليماختيار  ريقة ال تم(  2112/2112دراسكككككككية ال السكككككككنةيوكياكرتا 

، وكككانكك  ال ريقككة الم بقككة في متعلأداة مهمككة يجككذ أن تكون موجودة أثنككاء عمليككة التعليم وال

لككنا يهككدف هككنا البحكك  إلى دراسكككككككككككككة  نتقككائيككة.إ ريقككة  كلتككا المككدرسكككككككككككككت ناللغككة العربيككة في  تعليم

 اتمدرسكككككة العالية معلم لحادي عشكككككراللغة العربية في الفصكككككل ا تعليموفحص ومقارنة نتائ  

 بقة.الم  تعليمالعالية نور األمة يوكياكرتا من حي   رب المدرسة و  يوكياكرتا اتحمدية

 السابقةالد اخة  .و

ة اللغة العربية باسككككككتخدام ال ريقة اإلنتقائي تعليمنتائ  اسككككككتنادا إلى مالحظة الباح   

تا يوكياكر  اتحمديةدرسككككككككة العالية معلمات )دراسككككككككة مقارنة في الفصككككككككل الحادى عشككككككككر ب ن الم

  لم يقم أحد بإجراء (2112/2112دراسككككككككية ال السككككككككنةالمدرسككككككككة العالية نور األمة يوكياكرتا و 

اللغككككة العربيككككة التي يتم  تعليمهككككنا الت ا  البحكككك  ينككككالت على وجككككه التحككككديككككد  ريقككككة  بحكككك .



ة مدرسككككككككككككو  يوكياكرتا اتحمديةالعالية معلمات  مدرسككككككككككككةعشككككككككككككر ت بيقها في الفصككككككككككككل الحادي 

 يقها.ال ال  مع األساليذ التي تم ت ب تعليماألمة يوكياكرتا من أجل معرفة نتائ   نور  العالية

لغككة ال تعليم، تهككدف هككنا البحكك  لمقككارنككة )إيجككاد اختالفككات( نتككائ  ةالبككاحثكك  كمككا لككالكك

ل الحادى الفصككككككك التي تم ت بيقها في تعليمالعربية في الفصككككككل الحادي عشكككككككر من حي   رب ال

األمككة  نور العككاليككة و المككدرسكككككككككككككة  يوكيككاكرتككا اتحمككديككة العككاليككة معلمككات مككدرسكككككككككككككةعشكككككككككككككر ب ن ال

إذا كان  هناك اختالفات، فما مدى االختالفات، . 2112\2112دراسككككككككية ال السككككككككنة يوكياكرتا

 .ال ريقة االنتقائية من نالصممايا و  وما هي

 :لكتابة هن البح  ةستخدمها الباحثتهنل البحوث السابقة التي 

  اخاااااااااااااة مقااا نااة  البحااثمع عنوان Yuyun Rosalia البحكك  الككنى كت هككا  األول :

يجا اللغة العيةية مع طالب خي  تعليم ا  ثاانويةخييجا الماد خاااااااااااااة ال تعليملإلنجاااا   ا 

يقوم هنا البح  اسككككككتعراض  7.ةوكياكياا  0ال ااااااد ا  ا م   ااااااي مد خااااااة  انوية  امة 

نويككككة مع خريلي المكككككدارس اتحككككدث في  ال  خريلي المكككككدرسككككككككككككككككة الثكككككعلى االختالفكككككات التي 

والنتيجة هي عدم وجود  ياكرتا  كيو  1الثكانوية النين يدرسكككككككككككككون في ال بقة الحادي عشكككككككككككككر 

دراسككككككككككي ن لفصككككككككككل ن  اللغة العربية تعليماختالف كب  ، ألن موضككككككككككوع بحثه لد أخن عملية 

لعديد من العوامل فصكككككله عن ا. وهنا أيضكككككا ال يمكن  ، أي خالل الصككككك  العاشكككككرسكككككابق ن

 ، والدافع ومصالج ال ال .التي تإثر عليه، مثل: العوامل البيئية
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 في البحوث المقارنة لنتات ااابب بين البحث السااابل والبحث ا  ا ا: 
ً
ئ  وتحديدا

يق بين البحث ف ،  في الموضكوعات التي تم  دراستها، ولكنها تختلم باللغة العربيةيالتعل

مع  ال   التحصكككككككككككككيل الدراسكككككككككككككىي ةالسكككككككككككككابق ةفق  لكارن الباحثا  اا ا: الساااااااااااااابل والبحاث 

 ثككةالبككاح  ب ال  خريلي المككدارس الثككانويككة، بينمككا كككانكك 1 يككاكرتككاكالمككدارس الثككانويككة في يو 

 عندما هنا يقارن الفصل الحادي عشر إلى مدرست ن مختلفت ن.

اأ ير مع عنوان  Nur Maziyah Ulyaمجلة الت بية اإلسالمية من ت لي  الثاني: 

ن اللغة العيةية    اخة اجييبية   تعليمنوع الشخ ية نحو نتا    و تعليمأخاليب ال

تستعرض هنل اتهلة عن االختالفات في تحصيل  2خيما ان (.0مد خة  لية  امة 

درسون في يالتعاوني وأولمن النين  تعليمال ال  ب ن ال ال  النين يدرسون في فصول ال

يستعرض هنا البح  عن االختالفات في تحصيل ال ال  ب ن  ،التقليدية تعليمفصول ال

على  و نوع الش صية تعليم، فإن الت ث   التفاعلي ب ن  رب الوالمنفتح ن المبدع ن

ي فتستخدم هنل الدراسة تصميم تجريبي تم إجراال  ال ال  المتفول ن باللغة العربية.

ت ( توجد فروب ذا1  هنل الدراسة إلى ما يلي: تش   نتائ .سيماران  1مدرسة العلية عامة 

التعاوني  يمتعل، ب ن ال ال  النين يدرسون في فصول الداللة إحصائية في تحصيل ال ال 

ال يوجد فرب كب   في التحصيل  (2 التقليدية. تعليموأولمن النين يدرسون في فصول ال

 يمتعلتفاعلي مهم ب ن أساليذ ال( يوجد ت ث   3الدراسىي ب ن ال ال  المبدع ن والمنفتح ن.

 ونوع الش صية على ال ال  المتفول ن باللغة العربية.
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لعلمي ا االختالفات في التحصيل وهيت ابب بين البحث السابل والبحث ا  ا ا: 

بل فيق بين البحث السا ،ولكنها مختلفة عن الشىيء المدروس ،للغة العربية لدى ال ال 

ب ن  م ال ال يابق يبح  عن االختالفات في نتائ  تعلأي البح  السوالبحث ا  ا ا: 

وأولمن النين يدرسون في فصول  م التعاونييال ال  النين يدرسون في فصول التعل

المتقدم ن  ي ال ال  ب نستعرض أيًضا الفروب فت باحثةباإلضافة أن ال. ةم التقليدييالتعل

م التي تم يل ال  من حي   رب التعلم يتعلفي اآلن اختالفات  ة. بينما يرى الباحثوالمنفت 

  ن. تلفتغة العربية في الفصل الحادي عشر مدرست ن ت بيقها لبل معلمي مادة الل

  اخاااااااااااااة عنوان البح :  Laila Navilah Hasanah البح  النى كتبتها الثالث :

خاااا فا  ا  أو اللغااة العيةيااة للطالب الاااشةن فع  اااااااااااااون  ا السااااااااااااا ن متعل تعليممقااا ناااة ل

يراو الساااااااااااااناة األ ااا ةميااة بو وك  Boarding School Putra Harapan ماد خاااااااااااااة  ااانوياة 

يسكككتعرض هنا البح  االختالفات في نتائ  التحصكككيل العلمي العربي الني  .8107/81022

 ةثكانويكك مع ال ال  خككارج المهكاجع في مككدرسكككككككككككككةحققكه ال ال  الكنين يعيشكككككككككككككون في المهكاجع 

Boarding School Putra Harapan   هككنا مث   اهتمككام للبحثككه ألن المككدارس لككديهككا بع

 لذ من واحد منهم هو أن المدرسكككككككككة تت االختالفات مع المإسكككككككككسكككككككككات المدرسكككككككككية األخرى.

الكككنين ال يسكككككككككككككمحون أل فكككالهم  ال ال  البقكككاء في المهكككاجع، ولكن هنكككاك بع  ولي ال ال 

م ضككككه، وبعابع والثامنة لل ال  في الصكككك  السككككلنلن تسككككم  المدرسكككك يسكككككنون فيه للنوم.

تشككككككككككككك   نتكككائ  هكككنل الكككدراسككككككككككككككة هى عكككدم وجود فروب في  .يعيشكككككككككككككون في المهكككاجع وخكككارج منكككه
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 في مدرسة ثانوية التحصكيل الدراسكىي العربي لل ال  المقيم ن في المهاجع وخارج المهاجع

Boarding School Putra Harapan  2112/2112بوروك  تو السنة األكاديمية . 

 في الدراسة المقارنة لنتائالسابل والبحث ا  ا ا:  ت ابب بين البحث
ً
  وتحديدا

حث فيق بين الب ،تم  دراستهولكن مختلًفا حول الموضوع الني  ،م اللغة العربيةيتعل

ب ن التحصيل الدراسىي وال ال   ةلارن ةالسابق ةأي أن الباحثالسابل والبحث ا  ا ا: 

 Putra Harapanالنين يعيشون في المهاجع مع ال ال  خارج السكن في المدرسة الثانوية 

Purwokertoحالًيا الفصل الحادي عشر بمدرست ن مختلفت ن.ةالباحث ة، بينما لارن 

اأ ير مع عنوان  Raswan كت ها مجلة تعليم اللغة العربية والت بية اللغويةاليابع: 

تهدف هنا البح   11اللغة العيةية للطالب. تعليماالنتقائي  لى نتا    تعليمأخاليب ال

على تحصيل اللغة العربية ل ال  الص  ال اما  تعليمإلى تحديد أثر أساليذ ال

 بجاكرتا Pembangunan Syarif Hidayatullah مدرسة ابتدائية .االبتدالي

الدراسة هو: هل هناك فرب في التحصيل الدراسىي السإال في هنل  .2112/2111سنة

خرى من األ تقائية و العربي الشامل ب ن مجموعة من ال ال  النين تم تعليمهم ب ريقة ان

هنل الدراسة هي دراسة تجريبية باستخدام  ال ال  النين تم تعليمهم ال رب التقليدية.

اللغة ب تعليمر هي  رب الالمتغ  ات العشرية التي تإث تصميم مجموعة مرالبة عشوائية.

ية لدى اللغة العرب تعليماللغة العربية لمعرفة مهارات  تعليميتم استخدام نتائ   العربية.

خلص هنا البح  إلى وجود فروب في التحصيل ب ن  ال  مجموعات اللغة  ال ال .
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م ت نتقائية ومجموعات ال ال  النين  النين تم تدريسهم بال ريقة اال العربية من ال ال 

ا تقليدية.
ً
 تدريسهم  رل

وهي مراجعة كي  يمكن أن تإثر ت ابب بين البحث السابل والبحث ا  ا ا: 

تل  في موضوع ، ولكنها تخم ال ال  باللغة العربيةيم االنتقالي على نتائ  تعليأساليذ التعل

البحوث السابقة فيق بين البحث السابل والبحث ا  ا ا:  ،البح  الني تم  رحه

ربية لدى م اللغة العيم على تحقيق تعليتحليلها أو لديه غرض تحديد ت ث   أساليذ التعل

، بينما يث   البح  الحالي موضوع الدراسات المقارنة  ال  الص  ال اما االبتدالي

افة إلى ذلن، باإلض. األساليذ االنتقائية في مدارسهم م ال ال  من حي  ت بيقيلنتائ  تعل

تخدم ست  التجريبي بينما كان نوع البح  المستخدم هو البح بقةفي الدراسات السا

 .النوع من البح  الميدانيحالًيا هنا  ةالباحث

اطبيل  مع عنوان Sinta Sundari المقاالت العلمية التي كت هاا خامس: 

بعة  لى صد السا من طلبا  النساء  ى تعليماألخاليب االنتقا ية لتحسين نتا   ال

تهدف هنل  11.مدةنة جامبي ةمانات انوية نو   ا المد خة   التعيف األ قا  العيةية

ال  في مقدمة ال  تعليمالدراسة إلى تحديد ت بيق األساليذ االنتقائية في تحس ن نتائ  

باستخدام  تعليمتب ن أن تنفين ال ،البح  في الفصل التي تم تنفينها األرلام العربية. نتائ 

ن من نشاط ونتائ   ِّ
رف اللغة العربية في مادة التع تعليمأساليذ االنتقالي يمكن أن يحس 

 على العدد العربي في ا  السابع من المسلسالت النسائية في مدينة نورول إيمان جمبي.
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، مدينة جامبي. هنل الميادة مثبتة مع متزايد يماناإل  ة نور فى ا  السابعة المدرسة ثانوي

 من ال ال  في الدورة األولى وزيادة في الدورة الثانية. تعليمينظر في نتائ  ال اط ال ال  نش

 وس هوأال وهي أن الكائن المدر ت ابب بين البحث السابل والبحث ا  ا ا: 

فيق بين  ،تل  في موضوع البح  الني تم  رحه، ولكنه يخت بيق األساليذ االنتقائية

سابقة درس أو لديه غرض منه هو معرفة الالبحوث البحث السابل والبحث ا  ا ا: 

 م االنتقالي في تحس ن التحصيل العلمي لل لبة في مادة التعرف علىيت بيق أساليذ التعل

، في يباألرلام العربية في الفصل السابع من النساء في المدرسة الثانوية نور اإليمان جام

 بيق تم لل ال  من حي  يح  المقارنة لنتائ  التعلبلحالًيا موضوع ا ةلباحثح ن تناول ا

 .درستهمماألساليذ االنتقائية في 

 نظا  البحث .م

رحه  في وافه أو ش ةالباحث على سهولة أك   وجعله منههية أك   البح  حتى يكون 

 لنظام فًقاو  الباحثة رت ها ترتيذ عدة األبوا  التي خالل من البح  منالشة ةالباحث فيقدم

 .كتابة البح 

 بيان البح   افحة موضوع هو القسم الشكلي الني يتكون من : افحةا جزء األول 

تصديق البح   افحة مرافقة المشرف  افحة التصديق و التثبي   الشعار  اإلهداء  

 التجريد  كلمة الشكر و التقدير.

 األبوا  :الفصول التي تتكون من عدة  هوالي  س ي  ا جزء

هو المقدمة  وفي هنل المقدمة تتكون من  خلفية البح   أسملة البح   الباب األول 

 أهداف البح   فوائد البح   تحديد البح   نظام البح  و البحوث السابقة.



 اتحمدية يعرض هنا البا  اورة عامة عن المدرسة العالية معلماتالباب الثاني 

التاري  ˛ الهغرافي ;يغ ي هنا البا ور األمة يوكياكرتا. و العالية ن يوكياكرتا و المدرسة

ن فضال ع˛ الدولة من المعلم ن وال ال ˛ الراية والرسالة˛ هيكل التنظيمي˛ والتمنية

 المرافق والبنية التحتية.

يبح  فيه عن منههية البح  وهي تتكون من مدخل البح   أدوات الباب الثالث 

 نات   ريقة جمع البيانات ومجتمع البح  وعيناته.در البيااالبح   البيانات و مص

 عن عرض البيانات وتحليلها  فروض البح   نتائ  البح . يبح  فيهالباب اليابع 

عن نتائ  البح   ال الاة  ابح  فطهتهو ال اتمة  وفي ال اتمة  الباب ا خامس

 لت احات و المداخالت. اال

 .في كتابة هن البح  هو لائمة المصادر و المراجع  و لائمة المالحقا جزء األخير 


