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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
تعليم اللغة العربية كللغة أجنبية يف التعليم اإلسالمي أصبح مصدر احتياط خاص 
للمراقبُت ابللغة العربية، إلظهار اىتمام حميب اللغة العربية و ىي تصميم خمتلف الكتاب 

علم اللغة من أجل مقرر  اللغة العربية، مقاربة، طريقة، و إسًتاجتية ديكن تعريف و متطور 
حتقيق تعليم أفضل اللغة العربية. بينما هتدف إسًتاتيجية التعليم ادلصممة إىل جعد 
التالميذ أكثر نشاطا و إبداعا. يصبح التالميذ موضوع التعليم يف حُت أن ادلعلم ىو جمرد 

. لذلك، فإن تعليم لغة أجنبية ىو سرورميسر يرشد التالميذ حبيث خيلق جوا تعليميا
عى شاق ومشبع حيبط الناس يف بعض األحيان. ذلك ألن تعليم لغة أجنبية ىو مس

حماولة لتشكيل مواقف وشروط جديدة وبناءىا يف الشخص ليتمكن من التفاعل 
 (abdul wahab rosyidi, 9002, hlm. 81)والتواصل مع مالكي اللغات األجنبية. 

األنشطة اليت تؤكد على تعليم التالميذ، يف  تعليم يعٍت عملية التدريس التالميذ.
لو يف التعامل مع موارد التعليم لتحدث بشكل مستمر عملية  ىناك مشروع جتاري خمطط

التعليم يف التالميذ. التعليم أن يعٍت التعامل بُت ادلعلمُت و التالميذ يف أنشطة التعليم 
  (:Ngalimun, 9080, hlm. 90)لتحقيق أىداف التعليم أنفسهم.

بعض الباحثات أن اىتمام التالميذ سينخفض مع مرور الوقت. البحث شلل 
شيد بعنوان ( ونقلت يف الكتاب امي حممودة و عبد الوىاب را4891األطفال يف سنة )

"تعليم النشاط يف التعليم اللغة العربية" يف الدراسة أن التالميذ يف الفصل ال يهتمون إال 
 Umi machmudah & Abdul)% من وقت التعليم. 14ابلدروس اليت تبلغ حوايل 

Wahab Rosyidi, 9001, hlm. 57)  يف سنة  وفقا احلقوق رتهورية إندونيسية رقم عشرون
اليت نقلت عنها وزارة الًتبية الوطنية صياغة اسًتاتيجيات التعليم ابعتبارىا ( 3442)
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وجهة نظر ادلعلم والعقلية يف متابعة التعليم الفعال. صياغة وزارة الًتبية الوطنية أكثر 
 حتديدا مع أىداف واضحة، وىي زايدة فعالية التعليم

ة رتهورية إندونيسية دمثلو بوزارة التعليم الوطٍت للتغلب على ىذه ادلشكلة، حكوم        
قد قدم ابيكم اليت تطورت فيما بعد إىل ابيكم كنوع من التعليم  Unescoو  Unicepمع 

الذي يصاحب برامج اإلدارة ادلدرسة. ابيكم ىو شكل من أشكال التعليم الذي يعترب 
 ,Aziz Fachrurrozi & Erta Mahyuddin, 9088)حال للمشاكل ادلختلفة اليت تواجهها. 

hlm. 825) 
يستبدل ابيكم طريقة التعليم القددية اليت هتيمن عليها طريقة احملاضرة، ابيكم  

تتمحور حول التالميذ، بينما تًتكز احملاضرة على ادلعلم. ابيكم يضع التالميذ كأفراد 
 Jajen)وجيو من ادلعلم. لديهم معرفة وقادرون على العثور على معارف جديدة مبفردىم بت

Musfah, 9080, hlm. 899) 
التعليم يف سياق ابيكم يفسر على أنو عملية نشطة يف وابلتايل ديكن القول أن 

بناء ادلعرفة أو بناء ادلعٌت. يف ىذه العملية ، سوف يشارك التالميذ الذي يدرس يف عملية 
اجتماعية. تتم عملية بناء ادلعٌت بشكل مستمر )طوال احلياة(. ويستند معٌت التعليم على 

 وجهات النظر البنائية.
واحدة من أحدث األساليب يف تنقيذ عملية التعليم ادلوجهة قال علمون ابيكم ىو 

تطبيق هنج ابيكم الجيب أن يكون   إلبداع ادلعلم واالستخدام ادلتنوع وادلبتكر للوسائط.
ىو نفسو العناصر األربعة يف كل درس، ادلثال العنصر النشط أكثر ىيمنة من العناصر 

تكرا ودمتعا لو األسبقية. التعليم ، ولكن يف أقات أخرى قد يكون عنصرا مب األخرى
تستند ابيكم ىو التعليم الذي يتيح التالميذ العمل على أنشطة متنوعة من أجل تطوير 
مهاراهتم وفهمهم، مع الًتكيز على تعليم التالميذ أثناء العمل، يف حُت أن ادلعلم يستخدم 

يث يكون التعليم مصادر خمتلفة ووسائل تعليمية )مبا يف ذلك االستخدام البيئي(، حب
 أكثر متعة وفعالية.
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إسًتاتيجية ابيكم ىي اختصار إسًتاتيجية التعليم النشط واإلبتكار واإلبداعي 
ىذه اإلسًتتيجية ىي إسًتاجتية  (Rudi hartono, 908:, hlm. 8:7)والفعال والسرور. 

هتدف أساسا إىل تعليم اللغة العربية. منذ ذلك احلُت نفذت العديد من ادلدارس ىذه 
اإلسًتاتيجية مسامهة كبَتة يف تقدمي ابكارات سًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية، توفر ىذه 

 التعليم. يف الوجود اسًتتيجية ابيكم مث سيتم حتقيق عملية التعليم.
تعليم يف ادلدراسة جيب تنشيط التالميذ ليس فقط عقليا حيت يتمكنوا من أن 
يصبحوا موا طنُت منتقدين ومبدعُت ومشاركُت يف حياة األمة والدولة. التعليم النشط، 
مبتكر، إبداعي، فاعل، وفرح )ابيكم( ىو واحدة من إسًتاتيجية خللق جو التعليم الذي 

م حتفيز التالميذ ليكونوا نشطُت ومدعُت يف عملية جيذب التالميذ ويسعدىم، لذلك يت
 التعليم. 

ديكن االستنتاج من الشرح أعاله، أن أحدىا مهم جدأ، وىو موجود يف التعليم. 
لذلك جيب على ادلعلم أن حياول قدر ادلستطاع كيفية إنشاء التعليم الذي ديكن التالميذ 

عليم وكيفية إنشاء التالميذ ادلبدعُت. أن يتعاملوا فيو جسداي، الفكرية والعاطفية يف الت
ابداع التالميذ ضروري جدايف أنشطة التعليم، ألنو من ادلفًتض أن يكون التالميذ 

   نشطُت.
ابدلبانج مفتوحة دائما إسًتاتيجية أو طريقة  3ادلتعلقة هبذا ادلدرسة عالية احلكومية 

طريقة التعليم النشط عندما جديدة كعماد نتائج التعليم أحسن كسًتاجتيجية ابيكم. أما 
يتم تعليم اللغة العربية، طلب ادلعلم سؤال حالف حىت بدا التالميذ متحمسُت يف اإلجابة 
على األسئلة اليت قدمها ادلعلم. مث التعليم ادلبتكر عندما يعطي ادلعلم احتصاص إاي 

قي، والتعليم التالميذ للتعبَت عن األفكار وتدريب شجاعة التالميذ يف إحياء الوضع الطب
اإلبداعي يف ىذا التعليم، التالميذ مطالبون إببداع وقدرة على خلق شسء جديد يف ىذه 
احلالة على شكل تالميذ حيب عمل لوحات حول ادلادة يف شكل احلوار ويظهر العمل 

% حتقيق أىداف  84 على جدار الفصل. مث التعليم الفعال يف ىذه ادلدرسة يكاديكون
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عندما يعطي ادلعلم الواجبات ادلنزلية يف شكل التحفيظ ادلفردات أو استبدل التعليم، مثل 
الظمَت. مث التعليم فرح كل التعليم عقدت لعبة هتدف إىل تدريب اإلبداع وذاكرة التالميذ 

 مثل على اللعبة ىو سلم ثعبان. بدعم من ادلعلمُت اتمنهنية.
مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة علية نتائج ادلقابلة الباحثة مع األستاذ اميل سامل  ك 

، 3442ابدلبانج. و قال أن ىذه ادلدرسة تنفذت التعليم ابيكم منذ سنوات  3احلكومية 
تطبيق التعليم النشط، واإلبتكار، واإلبدائي، والفعال، والسرور، و اإلسالمي يف رؤية 

قران، حضرة،  ورسالة ادلدرسة. ىذه ادلدراسة لديهابرامج خاصة مثل حتسُت، حتفيظ،
 جرموز.

" إسرتاتيجية التعليم وخلفية البحث السابق، يدفع الباحثة على أن يبحث عن 
 "ابملبانج 2اللغة العربية إبستخدام ابيكم يف املدراسة عالية احلكومية 

 أسئلة البحث . ب
 ومن خلفية البحث الباقية فالباحيثة تسبق ادلشكلة يف البحث يعٍت:

عربية إبستخدام اسًتاتيجية تعليم ابيكم يف ادلدراسة عالية كيف ختطيط تعليم اللغة ال .4
 ابدلبانج؟ 3احلكومية 

كيف تنفيذ تعلم و التعليم إبستخدام اسًتاتيجية ابيكم يف التعليم اللغة العربية يف  .3
 ابدلبانج؟ 3ادلدراسة عالية احلكومية 

دراسة عالية كيف تقومي اسًتاتيجية تعليم ابيكم يف التعليم اللغة العربية يف ادل .2
 ابدلبانج؟ 3احلكومية 

 
 ج. أهداف البحث

 ومن أسئلة البحث الباقية، فتحتق األىداف
دلعرفة كيف ختطيط تعليم اللغة العربية  إبستخدام اسًتاتيجية تعليم ابيكم يف  .4

 ابدلبانج 3ادلدراسة عالية احلكومية 
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التعليم اللغة العربية  دلعرفة كيف تنفيذ تعلم و التعليم إبستخدام اسًتاتيجية ابيكم يف .3
 ابدلبانج  3يف  ادلدراسة عالية احلكومية 

دلعرفة كيف تقومي اسًتاتيجية تعليم ابيكم يف التعليم اللغة العربية يف  ادلدراسة عالية  .2
 ابدلبانج 3احلكومية 

 د. أمهية البحث 
ج اب أما فيما يتعلق بفوائد البحث عن سًتاتيجية تعليم اللغة العربية ابستخدام منه

 يكم فهي كما يلي:
 فوائد نظرية .4

فوائد يف ىذه الدراسة ىي االستفادة من ىذا البحث ىو أنو ديكن أن يوفد 
معلومات علمية عن استداتيجية تعليم اللغة العربية إبستخدام منهج ابيكم يف 

 ابدلبانج. 3ادلدرسة عالية احلكومية 
 فوائد عملية .3

 فوائد للتالميذ . أ
 متحمسُت ليكونوا أكثر زتاسا لتعليم اللغة العربيةحبيث يكون التالميذ 

 فوائد للمعلم . ب
 حبيث يكون ادلعلمون أكثر إبداعا يف تقدمي عملية تعليم اللغة العربية التالميذ

 ج. فوائد للباحثة
إعطاء خربة أولية قيمة يف جمال تدريس اللغة العربية قبل ادلشاركة يف عامل  .4

 التعليم.
 ول تعليم ابيكم يف تعليم اللغة العربيةإضافة ادلعرفة العلمية ح .3

 د. فوائد للمدارس
يتوقع أن تسهم األفكار وتصبح مادة يف حتديد خطوات السياسة ابعتبارىا 

 ابدلبانج. 3حماولة لتحسُت جودة التدريس اللغة العربية يف ادلدرسة عالية احلكومية 
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 ه. الدراسات السابقة
بدراسة عدد من األطروحات، األطروحة يف كتابة ىذا البحث، يقوم الباحثون 

 ادلتعلقة بعنوان الباحث، إذاكان ديكن استخدامو كمرجع يف إعداد ىذا البحث:
البحث ويوت ديح أيو كرتُت، يف أطروحتو بعنوان " تطبيق سًتاتيجية التعليم انشطة  .4

انوية مبتكرة خالقة فاعلة و أشبعة )ابيكم( يف التعليم اللغة العربية يف ادلدراسة الث
بوروكَتتو رجينسي ابنيوماس" تتناول ىذه الدراسة تطبيق سًتاتيجية ابيكم ادلستخدمة 
التعليم اللغة العربية يف ادلدراسة الثانوية بوروكَتتو. سًتاتيجية ابيكم ديكن أن حياكم 
لتحسُت قدرة كل التالميذ ابتداء من الذكية وادلتوسطة و أقل. يهدف ىذا البحث 

ادلعرفة، و الفهم، وصفها تطبيق سًتاتيجية ابيكم يف التعليم اللغة إىل التعبَت عن 
 ,Wiwit Dyah Ayu Kartini) العربية يف ادلدراسة الثانوية بوروكَتتو رجينسي ابنيوماس.

9087, hlm. 9)إسًتاتيجية ع البحث أنٍت سوف تدرس دلعرفة ختتلف ىذه البحث م
 التعليم اللغة العربية ابإستخدام ابيكم.

البحث ترايان نور ليلى يف أطروحتو بعنوان " تطبيق منوذج تعليم انشطة مبتكرة  .3
خالقة فاعلة و أشبعة )ابيكم( يف التعليم القرأ يف الفصل ذتانية ادلدراسة الثانوية 

. تفحص الدراسة العوامزل اليت تدعم  3444أو  3448الثانية يوجياكرات يف عام 
 ودتنع النموذج ادلطبقة ابيكم يف التعليم القرأ يف ادلدراسة الثانوية الثانية يوجياكرات.
استنادا إىل البحوث اليت أجريت من ادلعروف أن تطبيق التعليم نشط مبتكر خالق 

ختتلف ىذه البحث  (Triana Nur Laela, 9080, hlm. 95)انجع و أشبع مت جيد. 
إسًتاتيجية التعليم اللغة العربية إبستخدام مع البحث أنٍت سوف تدرس دلعرفة 

   ابيكم.
البحث خطوك ازتد فورونط يف البحث بعنوان " تطبيق منوذج تعليم انشطة مبتكرة   .2

ملنج(.  4خالقة أشبعة )ابكم( يف التعليم الًتبية ادلدنية )ودراسة يف ادلدرسة الثناوية 
ادلشاكل اليت دتت دراستها يف ىذه الدراسة تتعلق تطبيق منوذج ابكم يف التعليم 
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( ويبحث ختطيط 4ملنج. فأىداف البحث ) 4الثناوية  الًتبية ادلدنية يف ادلدرسة
( ويبحث تنفيذ منوذج ابكم يف التعليم 3منوذج ابكم يف التعليم الًتبية ادلدنية، )

( يعلم مضع و عراكيل يف منوذج ابكم يف التعليم الًتبية ادلدنية، 2الًتبية ادلدنية، )
 Khithok)الًتبية ادلدنية، ( ليعرف حماولة ل يتجاوز يف تطبيق منوذج يف التعليم1)

Ahmad Purwanro, 9002, hlm. 8:)  ختتلف ىذه البحث مع البحث أنٍت سوف
   إسًتاتيجية التعليم اللغة العربية ابإستخدام ابيكم.تدرس دلعرفة 

بحوث أيكد ان حيلل ان تتبيق منوذج او تتبيق اسًتاتيجية ابيكم يف التعليم من ال
ىي اللغة العربية. والبحيث تبحث ان إسًتاتيجية التعليم اللغة العربية ابإستخدام ابيكم، 

ختتيط التعليم، عمالية التعليم. تنفيذ تقومي التعليم. ولذالك الكاتب ان يبحث التعليم 
 دام إسًتاتيجية ابيكم.ابإستخاللغة العربية 

 


