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الباب األول

المقدمة

خلفية البحث: الفصل األول 

تمع وهي  اللغة هي نظام من الرموز الشفوية التعسفية اليت يستخدمها أعضاء ا

الغة للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض ، بناًء على الثقافة اليت  وفًقا . يشاركو

تمع مها شيئان مرتبطان ارتباطًا وثيًقا نظرًا ألمهية اللغة ، . للتعريف أعاله ، فإن اللغة وا

,Soedjono).يستطيع األشخاص التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض أيًضا ٢٠١٠)

ا نافذة على العامل ألن . العلم) مفتاح(اللغة هي نافذة على العامل وفتح  املعرفة يقال أ

.حضارة موجودة ومت إنشاؤها بسبب احلديث عنها١٠٠١املختلفة و 

اللغة العربية هي اآلن لغة عاملية حيث تستخدم العديد من املصادر األدبية 

تم دراسة اللغة العربية كلغة دينية فحسب ، بل يف اللغة اإلندونيسية ، ال ت. اللغة العربية

ُتدرس اللغة العربية لفهم أو تفسري آيات القرآن واحلديث وكذلك النصوص العربية أو 

.األدب العريب (Muna, ٢٠١١)

اللغوية يف حياة الناس ، وخاصة اللغة العربية ، مهمة جًدا لتعليم ةاملهار 

نظرًا ألمهية تعلم اللغة العربية ، مت تقدمي املواد العربية للطالب من املرحلة . األطفال



٥

٢٠٠٣لسنة ٢٠ينص القانون رقم . يف القانون ال. االبتدائية إىل الثانوية وحىت الكلية

لى أن الرتبية الوطنية تعمل على تنمية القدرات وتشكيل بشأن نظام التعليم الوطين ع

قدرة الطالب على شخصية وحضارة األمة بكرامة يف سياق تثقيف حياة األمة وتنميتها

أن يصبحوا بشرًا يؤمنون باهللا العظيم وخيافونه ، ويتمتعون بشخصية نبيلة ، ويتمتعون 

الل ، ويصبحون مواطنني بصحة جيدة ، وعلى دراية ، وكفاءة ، وإبداع ، واستق

,Be).دميقراطيني ومسؤولني Wihdan Jefri Lazuardi, ٢٠١٥)

لتحقيق النجاح يف تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية يف إندونيسيا ، يُطلب من 

أخرى ، جيب أال مبعن. املعلمني استخدام اسرتاتيجيات تعلم اللغة املختلفة بنشاط

يعتمد اختصاصيو التوعية على املواد التعليمية اليت صممها املعلم فحسب ، بل جيب أن 

اإلسرتاتيجية هلا دور مهم يف . وتقنيات متنوعة مت تطويرها بشكل إبداعيأسلوبيتخذوا 

االسرتاتيجيات غري املناسبة إىل حجب األهداف تطبيق. التطبيق الناجح للمواد املقدمة

اية عملية التعلما ,Asrori).ليت يتعني حتقيقها يف  ٢٠١٢)

يعد تصميم اسرتاتيجية التعلم أمرًا اسرتاتيجًيا للغاية ألنه وسيلة للمعلم باعتباره 

حبيث يكون جناح عملية . رأس احلربة يف التغيري لبذل جهود حقيقية لتحقيق الكفاءة

ودة عملية تغيري الطالب كمخرج ، أو بعبارة أخرى ، فإن اسرتاتيجية التعلم ضمانًا جل
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جرب مدرسو اللغة العربية اسرتاتيجيات تعلم . التعلم هي املفتاح لتحسني جودة التعلم

خمتلفة من أجل إجياد اسرتاتيجية التعلم الصحيحة لتحقيق الكفاءات املتوقعة ، ولكن ال 

.م اللغة العربية صعبة ومملةتزال وصمة العار اليت تنشأ عن تعل

هذه . لطالبالرتفاع مهارة الكالم لالطريقة املباشرة هي طريقة فعالة للغاية 

بشكل عفوي مع الكالمالطالب حىت يتمكنوا من ةالطريقة موجهة حنو تكوين مها

على . القواعد الوظيفية والوظيفة للتحكم يف صحة كالمهم ، مثل املتحدثني األصليني

أن الطريقة املباشرة هي إحدى الطرق الفعالة جًدا يف تعليم اللغة العربية ، إال الرغم من

أنه ال ميكن فصلها عن املزايا والعيوب اليت جيب استخدامها كمواد تقييم يف ممارسة تعلم 

,Marlina). اللغة العربية ٢٠١٦)

يف بومبانا يعىن مدرسة العالية احملمدية بومبانا وهي مؤسسة املدرسةإحدى 

بعض الطالب قادرون على إتقان تعلم . تعليمية إسالمية تطبق تعلم اللغة العربية فيها

عند تنفيذ عملية . اللغة العربية بسبب أساليب التعلم اليت يستخدمها مدرس اللغة العربية

املدرسة ، مير الطالب بعدة مراحل حيددها املعلم من تعلم اللغة العربية أثناء تواجدهم يف 

املفرودات / سُيطلب أوًال من الطالب حفظ بعض املفردات . أجل تنفيذ عملية التعلم

باللغة العربية ، مث يسأل املعلم عن الدروس اليت مت إعطاؤها يف األسبوع السابق ، مث 
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دف . ة العربية بني األصدقاءحوار باستخدام اللغ/ سُيطلب من الطالب إجراء حمادثة 

,Fadhillah).هذه املرحلة إىل تسهيل فهم الطالب لتعلم اللغة العربية Latar Belakang

Profil Madrasah, ٢٠٢١)

تعيق مجيع عمليات ولكن يف عصر كوفيد احلايل يعيق مجيع عمليات التعلم ، 

اللغة العربية ألنه ال ميكن القيام بذلك إال عرب اإلنرتنت التعليم مبا يف ذلك تعلم 

هذا جيعل استخدام األساليب املباشرة لتعلم اللغة العربية غري وسائل الواتساب باستخدام 

,Fadhillah).لفعا Masalah Yang dihadapi Selama Pandemi Covid ١٩, ٢٠٢٠)

باإلضافة إىل البيان الذي أدىل به مدرس اللغة العربية أعاله ، أبدى الباحث 

أيًضا مالحظات وجدت أنه عندما كانت عملية تعلم اللغة العربية جارية ، شعر الطالب 

بعدم احلافز للمشاركة يف التعلم ، واخنفض اهتمامهم وحتفيزهم ، وذلك بسبب مت تنفيذ 

.لية التعلم عرب اإلنرتنتعم

في المباشرة طريقة"هذا هو األساس للباحثني إلجراء البحوث حتت العنوان 

في المحمدية بومبانامدرسة في الصف الحادي عشر لطالب لتعلم الللغة العربية 

"عصر كزفيد
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تحديد البحث : الفصل الثاني 

العربية يف الفصل احلادي عشرتناقش هذه الدراسة الطريقة املباشرة لتعلم اللغة 

، واليت تركز على جانب ۱٩احملمدية يف مدرسة  العلية احملمدية بومبانة يف عصر كوفيد 

.احملمدية بومبانةمدرسة العاليةاستخدام األساليب املباشرة يف تعلم اللغة العربية لطالب

مشكالت البحث:لثالفصل الثا

التاليةاملشكالتبناًء على اخللفية أعاله ، ميكن صياغة 

الطريقة املباشرة يف تعلم اللغة العربية لطالب الصف احلادي عشر تطبيقكيف .١

؟۱٩يف مدرسة العالية احملمدية بومبانة يف عصر كوفيد 

املباشرة يف تعلم اللغة طريقةما هي العوامل املثبطة اليت تؤثر على استخدام .٢

العربية لطالب الصف احلادي عشر يف مدرسة العالية احملمدية بومبانة يف عصر  

؟۱٩كوفيد 

أهداف البحث: رابعالفصل ال

ملعرفة فاعلية الطريقة املباشرة يف تعلم اللغة العربية لطالب الصف احلادي عشر .١

۱٩يف مدرسة العالية احملمدية بومبانة يف عصر كوفيد 
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املباشرة يف تعلم اللغة العربية العوامل املثبطة اليت تؤثر على استخدام طريقة ملعرفة .٢

ة بومبانة يف عصر كوفيد لطالب الصف احلادي عشر يف مدرسة العالية احملمدي

۱٩

فوائد البحث: خامسالفصل ال

الفوائد النظرية. أ

بالطرق املباشرة لتعلم اللغة العربية لطالب املدرسة لزيادة املعلمات على معرفة . ۱

.۱٩احملمدية بومبانة اإلسالمية يف عهد كوفيد 

تاىللبحثليكون مرجعا . ٢

الفوائد العملية. ب

درسةللم. ۱

كالممثاًال للمدرسة األخرى بتطبيق الطريقة املباشرة الرتفاع مهارة ال/ أن يكون مرجًعا 

للطالب

و املعلمات للمعلمني. ٢
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نتائج هذه البحث لتطوير وزيادة املعرفة تطبيق الطريقة املباشرة الرتفاع مهاالة التكلم 

للطالب

للطالب. ٣

احملمدية مدرسة إضافة نظرة ثاقبة وطرق تفكري للطالب ، خاصة امللتحقني بالتعليم يف 

بومبانا

ةللباحث. ٤

توسيع الرؤى واكتساب اخلربة يف التفكري يف حل املشكالت ، خصوصا  الطريقة املباشرة 

عصر  لتعلم اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر يف املدرسة العليا احملمدية بومبانا يف

.كوفيد

للباحث األخر. ٥

يأمل الكاتب يف إمكانية استخدام هذه الورقة كمرجع للباحثني اآلخرين الذين يرغبون 

.يف إجراء حبث مماثل
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تحديد المصطلحات : سادسالفصل ال

الطريقة املباشرة املشار إليها يف هذه الدراسة هي طريقة أو جهد من املعلم يف كسر .١

حىت ال يشعر الطالب بامللل والكسل عندما تكون عملية التعلم قيد اجلو يف التعلم 

بعض املفردات يف اللغة . التقدم وهي رتيبة فقط ملناقشة املادة دون أي ممارسة

العربية وميكن حفظها

تعلم اللغة العربية املشار إليه يف هذه الدراسة هو التعلم الذي يتكون من تفاعالت .٢

أن يتمكن الطالب من فهم اللغة العربية واستخدامها املعلم والطالب ، على أمل

.عندما تكون عملية التعلم مستمرة


