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 الفصل االول 

 اإلطار العام 

مقدمة. أ  

كما نعلم مجيعا ، فإن اللغة . اللغة العربية هي لغة خاصة يف نظر العامل

العربية ليست فقط لغة آثار احلضارة العربية القدمية ، ولكن أيضا اللغة اليت 

اللغة العربية هي لغة أخرى غري القرآن وهلا . هي حاليا يف عامل املنح الدراسية

حىت . من السهل تعلم اللغة العربية مقارنة باللغات األخرى. جيدة جدالغة 

 P0F١.العربية خبالف العربية هي أيضا لغة إسالمية

الكفاءة العربية هي نوع من القدرة على حتقيقها يف تعليم اللغة العربية ، 

ألن اللغة العربية هي الوسيلة الرئيسية للتواصل مع العرب وفهم الكتب أو 

مث حنتاج إىل حتسني تعلم وتدريس اللغة العربية  .يت تتحدث العربيةالكتب ال

تعترب اجلهود املبذولة لتحسني  .يف مؤسسات التعليم الرمسية وغري الرمسية

 .أنشطة التعليم والتعلم مالئمة للغاية لتحسني جودة التعليم العريب

                                                           
1 Azhar A rsad, Bahasa Arab dan Beberapa Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), h. 7-8. 
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الذهين تعلم اللغة العربية هو عملية حتويل املعرفة العربية ، واملوقف 

والسلوك اللغوي الذي من املتوقع أن يتم تنفيذه بطريقة مهنية وموجهة حنو 

ميكن حتقيق غرض اللغة العربية بشكل فعال إذا كان مبنياً  .أهداف حمددة

على رؤية واضحة ورسالة وتوجيه لإلجراءات املنفذة بناًء على االسرتاتيجيات 

اف إنتاج خمرجات مثالية ومرضية واألساليب والطرق املناسبة ، ويف �اية املط

.التمع األوسع .للطالب واملدرسني واملؤسسات التعليمية P1F

٢ 

هلذا السبب ، من الضروري احلصول على تعلم فعال وهو جهد ملعرفة ما 

إذا كان التطبيق الناجح لتعلم اللغة أم ال ، خاصة العربية من حيث 

ال يكفي كمعلم ، باإلضافة إىل وبالتايل ، فإن دور املعلم  .العمليات والنتائج

تعليم اللغة العربية ، جيب أن يصبح مدرس اللغة العربية خبرياً أو معلمًا للغة 

هذا مؤثر جدا على جناح الطالب والغرض من مؤسسات  .العربية والبالغة

خمتربات (وتشمل اجلهود اليت ميكن بذهلا توفري مراكز التدريب  .تعليم اللغات

السمعية والبصرية وكتب العمل العلمي اليت توفر اللغة والوسائط ) اللغة

P2Fالعربية بسهولة ويسر

٣
P. 

                                                           
2M Uhbib Abdul Wahab, Epistemologi dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Jakarta: UIN Jakarta Prees,2008), h. 147-148.  
3Tayas Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: 

PT.rafindo Persada, 1995), h. 188-189. 
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يف إندونيسيا يتم دراسة اللغة العربية يف املدارس الدينية اإلسالمية من 

اهلدف العام لتعلم اللغة العربية هو . املدرسة االبتدائية أو االبتدائية إىل الكلية

ء من خالل الكتابة والتعبري عن أن يتمكن الطالب من فهم اللغة ، سوا

والغرض العام هو فهم لغة . أفكارهم ومشاعرهم ، سواء شفهيا أو كتابيا

 .القرآن كإهلام إهلي

إتقان اللغة العربية هو مشكلة مركزية أو مركزية جيب التعامل معها بشكل 

مكثف حىت يتمكن الطالب من دراسة األدبيات املطلوبة والكتب العلمية 

ان ينبغي على الطالب أن يستخدموا اللغة العربية ولكن ال يزال ك .األخرى

 .هذا هو الصعوبة الرئيسية اليت جيب عليهم التغلب عليها

يعطى التعلم التعويضي معاملة خاصة للطالب الذين يواجهون عقبات يف 

ميكن أن تكون احلواجز اليت حتدث يف شكل  .أنشطة التعلم اااصة بم

برنامج  .هارات املطلوبة أو بطء يف حتقيق الكفاءةنقص يف املعرفة وامل

يتم تنفيذ  .التخصيب هو التعلم املقدم للطالب الذين يتعلمون بشكل أسرع

 .ذلك بناًء على عملية تستمر يف التعّلم والتعّلم كمتعة وصعبة

/ مع أو بدون مساعدة (تعويضي هو جهد املعلم سوركاندي وفقًا لتعليم 

والذي يسمح ألفراد أو جمموعات من ) ين من األطرافتعاون مع خرباء آخر 
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الطالب ذوي ااصائص املعينة أن يكونوا أكثر قدرة على تطوير أنفسهم 

كأفضل طريقة ممكنة حىت يتمكنوا من فهم ) حتسني األداء ، إعادة الضبط(

من خالل إجراء عملية أمنية للشروط  .معايري النجاح الدنيا املتوقعة

P3F .أو جمموعات الطالب املعنيني وقوة البيئة/ اد و املوضوعية لألفر 

٤
P ووفًقا

ملختار وروزميين فإن أنشطة التخصيب هي أنشطة جمانية نسبًيا ، أل�ا تعمل 

على توسيع وتعميق ودعم وحدات التعلم اليت يتم تطبيقها على الطالب 

 .الذين لديهم إتقان يف التعلم

سيكون للمعلمني  .ات خمتلفةديه قدر  يف األساس طالب املدرسة الثناوية

يف حني أن املعلم  .الذين يرون الطالب ككل نتائج خمتلفة عما هو متوقع

الذي يعترب أن الطالب يتمتعون بقدرات خمتلفة ، فمن املتوقع أن تكون 

معظم  .النتائج جيدة ، ألن املعلم يعرف ما جيب عمله لكل تعليم عريب

 .هم طالب من املدارس االبتدائية ةالثناوي الطالب الذين يدخلون املدرسة

أي مستوى من املعرفة حول اللغة العربية منخفض للغاية بصرف النظر عن 

 .معرفة أن استخدام اللغة العربية هو للتالوة فقط

                                                           
4Sukardi Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,2011), h. 228  
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هي واحدة من املؤسسات اليت تعادل التعليم  الثناوية دار السالماملدرسة 

م اللغة العربية يف مدارس دار الثانوي ، إحدى الطرق اليت مت تطويرها يف تعل

العلوم هي زيادة استعداد الطالب لتعلم معلمي اللغة العربية لتنفيذ برامج 

مث قراءة النصوص  مفرد العالج واإلثراء اليت تبدأ باملواد األساسية يف شكل

 .للحصول على نتائج من التعلم باستخدام برامج العالج واإلثراء

بإجراء حبث حول التعلم ، ألن تركيز هذه وهذا ما جيعل الكاتب مهتًما 

 .الدراسة هو كيفية تعلم اللغة العربية من خالل تنفيذ برامج العالج واإلثراء

هل صحيح أن تنفيذ الربامج اإلصالحية واإلثراء ميكن أن حيسن حتصيل 

 .تعلم الطالب يف الدروس العربية

، ألنه يف السبب يف أن الكاتب أخذ مؤسسة املستوى املتوسط للبحث 

املدارس  .هذا املستوى بدأ الطالب يف إدخال اللغة العربية الصحيحة

التمهيدية يف املدارس االبتدائية أو املدارس االبتدائية اإلسالمية يف تعلم اللغة 

يف ذلك الوقت كان الطالب قد عرفوا  .العربية ال تزال مدرجة يف املقدمة

املدرسة الثناوية اليت هي  ايل ، أياللغة العربية فقط ، فقط يف املستوى الت

هذه هي املرحلة  .مستوى مدرسة ثانوية ، مت تقدمي أساسيات اللغة العربية
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األكثر أمهية للطالب ألن هذه املرحلة هي األساس الذي يتطلب فهماً 

 .عميقاً 

وبناًء على االفية على النحو الوارد أعاله ، يهتم املؤلف بعد ذلك بإجراء 

تنفيذ برامج العالج التعويضي واإلثين يف حتسني حتصيل تعلم "حبث بعنوان 

 ." دار السالم برابوموليه املدرسة الثناوية  الطالب يف تعلم اللغة العربية يف

  أسئلة البحث . ب

كيف تعيني أهداف التعليم باستخدام بربنامج التصحيح و الإلثراء يف . ١

 السالم بربوموليح ؟ املادة اللغة العربية باملدرسة الثانوية دار

كيف عملية التصحيح يف املادة اللغة العربية باملدرسة الثانوية دار السالم . ٢

 ؟موليحبربو 

كيف عملية الإلثراء يف املادة اللغة العربية باملدرسة الثانوية دار السالم . ٣

 بربوموليح ؟

 اهمية البحث1Tو1Tأهداف البحث . ج

 أهداف البحث. ١

التعليم باستخدام بربنامج التصحيح و الإلثراء يف  تعيني أهداف ملعرفة .أ

 املادة اللغة العربية باملدرسة الثانوية دار السالم بربوموليح ؟
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عملية التصحيح يف املادة اللغة العربية باملدرسة الثانوية دار السالم  ملعرفة. ب

 بربوموليح؟

الثانوية دار السالم عملية الإلثراء يف املادة اللغة العربية باملدرسة  ملعرفة. ج

 بربوموليح ؟

 البحث هميةأ .٢

ومن املتوقع عمليا أن يقدم هذا البحث حملة عامة عن تنفيذ الربامج العالجية  . أ

 .دار السالم برابوموليه .واإلثراء يف حتسني حتصيل الطالب متس

أكادمييا يتم هذا البحث إلضافة وإثراء ذخرية من العلم يف عامل التعليم وتوفري  . ب

 .اقبة ل بينيوسوسن والقراء بشكل عامنظرة ث

بالنسبة للمعلمني يف جمال الدراسة، ميكن استخدام هذا البحث كمدخالت  . ج

لتحسني دور املعلمني باإلضافة إىل دور املعلمني بشكل عام فقط يف التدريس، 

وميكن للمعلمني أيضا أن يكونوا مرشدين، وخاصة يف تنفيذ الربامج العالجية 

 .دار السالم برابوموليه. راسات العربية يف متسوإثراء جمال الد

بالنسبة للباحثني أنفسهم، سيتم ختزين هذا البحث بعد الغرق يف العامل احلقيقي  . د

 .من العمل، وهذا هو املعلم معلمه يف وقت الحق
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 الدراسات السابقة . د

املتعلقة هناك العديد من األوراق العلمية     بناًء على مالحظات الكاتب ، 

 :باملوضوعات اليت سيدرسها املؤلف ، مبا يف ذلك

تنفيذ برامج العالج والتخصيب كجهد لتحقيق الكمال يف تعلم "جملة بعنوان  .۱

أدرجت هذه الدراسة يف دراسة وصفية نوعية شرحت فيها تنفيذ  ."اللغة العربية

ة الربامج العالجية واإلثراء كوسيلة لتحقيق اكتمال تعلم اللغة العربية ومسامه

 .الربنامج

مدرسة  يف PAI تنفيذ برنامج التعليم العالجي يف دراسة"األطروحة بعنوان  .۲

توضح الرسالة اليت تستخدم مقاربتني    اتيكة مششي كتبه  ابتدعية برابوموليح

، مها األفراد والموعات ، عن تنفيذ أو تنفيذ برامج تعليمية عالجية يف 

على التحسني للطالب الذين ال يف فصول التسريع ، وتركز  PAI مواضيع

.حيققون معايري التخرج يف فصول التسريع P4F

٥ 

جهود زيادة التحفيز وحتقيق تعلم اللغة العربية "وتوضح اللة اليت حتمل عنوان  .۳

من هذه الدراسة ، زيادة مستوى " من خالل التعلم التعويضي واإلثراء

                                                           
5Atikah Syamsi, “Implementasi Program Remedial Teaching Bidang Studi PAI di SD 

Muhammadiyah Palembang (telaah atas program remedial dikelas akselerasi) “, skripsi, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, 2007.  
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تعلم التثقيفي التحصيل العلمي للطالب ودوافع تعلم الطالب من خالل ال

 .واإلثراء

تشرتك مجيع األطروحات والالت املذكورة أعاله مع ما يبحث عنه املؤلف بعناية ، 

وكالمها يناقش العالج واإلثراء ، ولكن يف هذا العنوان سوف يناقش املؤلف كيفية 

 .دار السالم برامبوليه املدرسة الثناوية تنفيذ الربامج اإلصالحية واإلثراء يف

  

 


