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 الباب األول

 مقدمة

 : خلفية البحثاألول الفصل

 اللغة إحدى عناصر حضارة األمة وىذه احلضارة حتتلفو بُت اجملتمع واآلخر. 

فاللغة تكون عنصر الصوت وىذا العنصر يكون آلة اإلتصل يستعملها اجملتمع. واإلتصل 

يكون مباشرة وغَت مباشرة يكون مكتواب وغَت مكتوب. ولتبليغ الرأي والفكر و السعور 

 يف احملدثة جيب أن يعرف املقصود واألىدف. 

مسية لإلسالم, دولة, وىي أيضا لغة ر  22واللغة العربية ىي اللغة الرئيسية من  

لتكون قادرة على فهم القرآن الكرمي والسنة النبوية اليت بدأت على حد سواء )القرآن 

والسنة ( ابستخدام العربية. لن يتم فصل كل مسلم عن الغرائز األساسية ألولئك الذين 

يردون دائما املفردات العربية. وتعلم اللغة العربية مهم جدا ومفيد لفهم الغرض من 

 ة اإلسالمية. الشريع

تربية اللغة العربية دور مهم وتوفيد املهارات األساسية للتالميذ لتوفَت أنفسهم   

كسب املواىب، واملصاحل، والتقدرات، واألفكار أو اإلبتكار يف تقدمي مواد تعليم اللغة 

العربية. الًتبية و التعليم يف حقيقة مها جهد اإلنسان لتوسع معرفتهم يف حصول الدرجة 
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واق  واألخال  احلسنة. وكذلك الًتبية اما تحتاجو اإلنسان ألن كال منهم مهتاج إى وامل

الًتبية يف أي زمان ومكان. بل اإلنسان سيجد فيو الصعوبة واليستطيع أن جيد نفسو إن  

كان بدون الًتبية. وجيب أن يكون الًتبية موجها حنو تكوين إنسان جيدا، وقادر على 

 ة نبيلة وأحالقية جيدة. التنافس، وامتالك شخصي

وااللتزامات التعلمية ال تقتصر فقط على نقل املعرفة، بل ىي أيضا مطلوبة لتغيَت  

السلوك، وتوفَت دفعة إجيابية حبيث يكون الدافع للتالميذ يف متابعة عملية التعليم، فضال 

الوظيفة  عن خلق بيئة تعلمية امتعة ميكن للتالميذ ينمون قدرة اإلمكان. وىذا يتفق مع

بشأن نظام التعليم  2223لسنة  22التعلمية الواردة يف القانون اجلمهور اإلندونيسية. 

 الوطٍت : 

وتنمية القدرات وتشكيل شحصية وحضارة أمة كرمية من أجل تثقي  حياة األمة  

وهتدف إى تنمية إمكاانت املتعلمُت ليصبجوا إنساات الذين يؤمنون حبذر هللا سبحانو 

ويكون هلم شخضية نبيلة وصحية وخمتصة وقادرة وخالصة ومستقلة ويصبحون وتعاى، 

 1مواطنُت يف بلد دميقراطي ومسؤويل.

 
                                                           

تنتانغ سيستم فنديديكان انسيوانل. ديلركتور جندرال فنديديكان  2223اتىون  22ااو ري نو   1
 8، ص. 2226إسالم دفارمتن أغاما ري خاكرات : 
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وينبغي أن يكون املعم اجليد قادرا على اختيار طر  التعلم املناسبة الالزمة 

لتحقيق عملية التعلم، وخاصة اللغة العربية. مع ىذا ميكن أن نعرف قدرة التالميذ. 

الطريقة الصحيحة أيضا سيخلق جو الفصول الدراسية متعة والتالميذ تصبح وتطبيق 

التواصلية، حىت أن نتيجة تعلم التالميذ سوف تزيد. ومع ذلك، إذا كانت الطريقة 

املستخدمة من قبل املعلمُت ال تتطابق مث سوف تحدث ىو فشل ويف عملية التعلم أو 

غَت مهتمُت، كسول وغَت ذلك. وىذا يدل  فشل يف عملية التعلم اليت أدت إى التالميذ

 على العالقة بُت خمرجات تعلم التالميذ وطريقة التدريس اليت يستخدمها املعلم.

طريقة التدريس ىي وسيلة لتفاعل املعلمُت مع التالميذ يف أنشطة التعليم والتعلم. 

أىداف التعلم وطريقة التدريس اجليدة ىي الطريقة اليت  تيكن أن جتلب التالميذ لتحقيق 

وتدريب قدرات التالميذ يف خمتل  األنشطة. الختيار طريقة التدريس، تحتاج املعلم إى 

اإللتفات إى عدة أشياء مثل املواد الىت سيتم تدريسها، وأىداف التعلم، والوقت حملتاج 

 وعدد من التالميذ واملسائل األخرى املتعلقة بعملية التعلم.

كاتبة البحث أن املدرسُت يف املدرسة العالية احلكومية يف املالحظة األوى قالت  

يزال يطابقون التدريس التقليدي من غلبها املهاضرة.  ( الKonselكوانوى اجلنوبية )  1

وطريقة التدريس التقليدي الذي يداومو املدرسون يف تطبيقو ىي معطل وامل ومضطر 



4 

 

  (KKMومعيار االدىن ) 2تدريس.للتالميذ وحىت جيعل التالميذ يشعر وامللل يف عملية ال

كوانوى اجلنوبية ىو إذا حصل   1من مادة اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية 

  67.3التالميذ على قيمة 

بناء على ذلك، طريقة اليت تنمي مثرة التدريس للتالميذ حت حتصل إى مقياس 

. وطريقة التدريس (Kokami)النجاح ىي بتجربة طريقة التدريس املتعددة. أحددىا ىي 

(Kokami)  ىي أن يزيد مشاركة التالميذ يف عملية التدريس الذى ينسأ املدرس. وهنذه

الطريقة يبُت املدرس كيفية أخذ البطاقة يف صندو  الغامضة ويرد أو تحبيب األسئلة الىت 

التدريس  توجد يف البطاقة مع جمموعتة. وىذه الطريقة تعود التالميذ على امارسة يف عملية

حىت أن يزيد نشاط التالميذ. وهبذه طريقة التدريس أيضا متارس سرعة الذىنية يف تعلم 

 فكرة أو موضوع ببحث البطاقة اإلجابية أو البطاقة السؤالية.

، يرجى أن يداوم املمارسة واملشاركة (Kokami)من خالل تطبيق على الطريقة أو 

يف فهم مادة التدريس وإعطاء الفرصة لتالميذ  للتالميذ يف عملية التدريس، ويزيد القدرة

 فيشرح فكرة يف ذىنة. التالميذ ال يصمت ولكن مشاركا يف أثناء التدريس.
                                                           

يناير  27الفصل العاشر للمدريسة العالية احلكومية كوانوى اجلنوبية يف التاريخ  احملضرة مع تالميذ  2
2218 

3
يناير  27مسٌت مدرسة اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية كوانوى اجلنوبية يف التاريخ  احملضرة مع  
2218 
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 1بناء على البحث الذى يتعلق بتعلم اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية 

(Kokami)  :رقيةتاجلنوبية، ترغب كاتبة البحث أن يكوم ابلبحث العلمي حتت موضوع 

 احلادي عشر لتالميذ الفصل KOKAMIنتيجة تعلم مفردات اللغة العربية بطريقة  

 .كوانوى اجلنوبية  1يف ادلدرسة العالية احلكومية 

 تعريف ادلسائل ثاىن :ال الفصل

 الرابط نتيجة التالميذ ميكن دراسة املواضيع ابللغة العربية .1

 يستخدم املعلم جمموعة متنوعة من طر  التعلم .2

 ، وخاصة يف دروس اللغة العربيةللمشاركة بنشاط يف التعلم تالميذأقل ل حافز .3

 مل يستخدم املعلم وسائل اإلعالم يف التعلم .4

 واملعلمُت يف التعلم ميذالتنقص التعاون بُت ال .5

 يف التعلم ميذاللتعدم اىتمام املعلمُت اب .6

 أسئلة البحث : ثالثال الفصل

لية يف املدرسة العا احلادي عشر الفصللتالميذ  Kokami  طريقة يةقر كي  ت .1
   كوانوى اجلنوبية؟   1احلكومية 

احلادي  لتالميذ الفصلنتيجة تعلم املفردات العربية  ترقية  (Kokami)ىل طريقة  .2

 ؟كوانوى اجلنوبية  1يف املدرسة العالية احلكومية  عشر
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 أهداف البحث : رابعال الفصل

يف املدرسة العالية  احلادي عشرالفصل  بتالميذ (Kokami)طريقة طبيق لوص  ت  .1

 كوانوى اجلنوبية.  1احلكومية 

بتالميذ الفصل  (Kokami)نتيجة تعلم مفردات اللغة العربيو بطريقة ترقية ملعرفة  .2

 كوانوى اجلنوبية.  1يف املدرسة العالية احلكومية  احلادي عشر

 فوائد البحث : ام اخل الفصل

عملة التدريس يف ًتقيةاقًتاحا وتشجيعا لللمدرس، ىذا البحث العلمي يكون  .1

 الفصل.

ملدير املدرسة، ىذا البحث العلمي يكون مرجعا يف الوضع القرار املدرسى لرفع  .2

 املزية املدرسية.

للتالميذ، ىذا البحث العلمي يكون دفع مهة التعلم حىت حتصل إى درجة عالية  .3

 يف تعليم مفردات اللغة العربية.

د وقدرة تعليم اللعة العربية يف حفظ املفردات ويف فهم املواد للباحثة، يعطي الفوائ .4

 (Kokami)اليت قد درسو بطريقة 
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 تعريف ادلوضوع  : سادسال الفصل

ىي شيء يف عملية التدريس ابستعمال التمشيلية يف  (Kokami)طريقة التدريس  .1

التالميذ . (Kokami)حبث األصدقاء ءاجابة وسؤاال اليت تعطى املدرسة بطريقة لعبة

 خماطبون يف التعلم ببيئة مرتحة حىت ميارس التالميذ يف حفظ مفردات اللغة العربية.

مادة اللغة العربية ابملفردات الكيشرة اليت ًتقيةة العربية هلا غاية لنتيجة تعليم اللغ .2

 تعطى يف املدرسة.

اللغة العربية ىي اليت ما تحصلها تالميذ الفصل العاشر بعد أن درس مادة  .3

لتدريس يف وقت معُت مث يقوم ابإلختبار )اإلختبار التقوميي( يف هناية الفصل ا

  .(Kokami) الدراسي اليت قام بو الباحثة بطريق

 فرضية العمل : سابعال الفصل
يف  فرضية العمل املعروضة يف البحث العلمى ىي نتيجة التدريس على التالميذ

يف  احلادي عشرالفصل  لتالميذ (Kokami) مادة العربية ترقيةبتطبيق طريقة تدريس

 .كوانوى اجلنوبية  1املدرسة العالية احلكومية 
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