
 

 

 الباب األول
 اإلطار العامة

 خلفية البحث .أ
" يعين االبدال أو Innovationابعتبار معىن اللغوي اإلبكار يصدر من كلمة "

التحديد. االبتكار هو االبدال اجلديد يصل إىل التحسني اآلخر أو الفرق من قبله عمدا 
 1و ختطيطا.

املسلمني, ألن اللغة العربية هي لغة مستخدمة يف  اللغة العربية مهم جدا يف حياة
من اللغة العربية  كانت اللغة العربية من اللغة العلوم و  كل حياة من أنشطة املسلمني. 

مثل الفلسفة والتاريخ  فن العلومولدت العديد من األعمال العظيمة من كلغة العلم 
للغة األ يف منو العلم احلديث متكن اللغة العربية كاواألدب وغريها. وأكثر من ذلك ، 

الذي يتطور اليوم. اللغة العربية كغريها من اللغات جمموعة من الرموز املتمثلة يف احلروف 
 2اهلجائية العربية اليت يستند على نطق واحد منها أوأكثر أصوات معينة.

م. ألن تعليم اللغة العربية يف املدرسة الدينية االسالمية هو التعليم الواجب أو الصمي
 يلزميف مناهج املدرسة. والسيما يف املعهد علم الدين درس اللغة العربية يتضمن مع درس 

استخدام اللغة درس اللغة العربية فيها مهما جدا الستخدام الدروس األخرى وتكون 
كما كان اهلدف لتعليم اللغة العربية هو تطور كفاءة الطالب يف اليومية للطالب.  
ربية شفهيا أو حتريراي وفقا ألربع مهارات وهي مهارة االستماع والكالم استخدام اللغة الع
 والقراءة والكتابة.

من أمانة األمة سورااباي. تنظم  فرق املؤسسةاملدرسة العاملية أمانة األمة فاجت هي 
ابستخدام لغتني مها  املميزاتاليت متلك  (Pesantren)هذه املدرسة على منهجية املعهدية 

اللغة الغربية واإلجنليزية كالعماد يف الرتبوية و ابتدع  تفويقربية و اإلجنليزية هي اللغة الع
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اخلريج املؤهل. فاستخدم الطالب واملدرس لغتني يف كل اليوم. تعمل هذه املدرسة 
 وهذه الربامج خمتلفة اب املدارس األخرى. ،العربيةاالبتكارات يف برانمج التعليمية اللغوية 

قابلة الباحثة وجدت أحد املشكلة يف تطور اللغة العربية على  ابعتبار حصول م
أبن اللغة  طالبالالطالب لتعلم اللغة العربية  و إهتمامهم فيها. يذعم  إانيةنقصان 

اإلجنليزية أو اب وهذا الكل خمتلف  ،تطبيقلفهم ،  ولتالعربية صعبة للتعلم ،  ولل
ليزيه. ومن جانب األخرى أكثر منهم خرجيون ألهنم حيبوا تعليم اللغة االجن .ندونيسيةاأل

 من املدرسة اإلعدادية احلكومية.

أحد احملاولة اليت يعمل املدرس و الطالب فيها هي أداء ابتكار الربانمج  فلذالك،
اجلديد لدفع كفاءة اللغة. ألن التعليم اليتحدد يف الفصل فحسب ولكن يف خارجه 

ربية لتطور تعليم اللغة العربية للطالب يف خارج أيضا. يستخدم الربانمج الالمنهجية الع
 الفصل.

   الالمنهجية هي األنشطة خارج احلصة الدراسية اليت تعمل يف املدرسة أوخارجها
هتدف لتوسع معرفة الطالب ويهتدون إىل الرغبة يف التدمري. ومعىن اآلخر الالمنهجية 

والرغبة للطالب  اإلانيةل و هي أنشطة الرتبوية خارج احلصة الدراسية لتطور االحتما
 ابألنشطة اخلاصة اليت يعمل فيها املدرس املسؤول يف املدرسة.

هناك أداء  عاملية أمانة األمة فاجت،وابعتبار حصول مالحظة الباحثة يف املدرسة ال
األنشطة الالمنهجية العربية املتنوعة. مثل : اخلطابة و اجملادلة وحتسني اللغة. هذه 

ألنشطة لتطور كفاءة الطالب ليس من املواد فقط ولكن من الكالم الالمنهجية هي ا
 وتطبيقه مباشرة.

مث يقوم أداء هذه الالمنهجية العربية يستطيع الطالب بوسيلة أن يتعلمون ابحلماسة 
يف اللغة العربية و جيدون الفائز يف مسابقة اللغة العربية. هذاابعتبار املقابلة مع أحد 

 ربية هناك، هو يقول:مدرسي الالمنهجية الع



 

 

"هتدف الالمنهجية العربية هنا هي لتطور كفاءة لغة الطالب و تطور رغبتهم على 
سبيل اخلصوص يف للغة العربية. ويف بداية املمارسة يشعر الطالب الكسالن مللحادثة 

منهم خرجيون من املدرسة االعدادية احلكومية  غة العربية. ألن خلفيتهم خمتلفون،ابلل
علمواللغة العربية. ولكن بعد أداء الالمنهجية اللغة العربية كتحسني اللغة ليدفع ومل  يت

كفاءة الطالب و النشاط يف تعلمها. مع ذلك ابلالمنهجية اخلطابة و اجملادلة، 
 الطالب الذي يتبعون هذه الالمنهجية هم جيدون الفائزة يف مسابقة اللغة العربية."

ابتكارات الربامج لباحثة عن املوضوع " تبحث ا وانطالقا من هالل ماسبق،
الالمنهجية يف تعليم اللغة العربية )دراسة قضية يف املدرسة العاملية أمانة األمة فاجت 

 .موجوكرطا(

 أسئلة البحث .ب

العربية يف مدرسة العاملية  للغة تعليم اللغة العربية يف الربامج الالمنهجية هدافاأل ما .1
 أمانة األمة فاجت موجوكرطا؟

درسة املالعربية يف  للغة ف اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف الربامج الالمنهجيةكي .2
 العاملية أمانة األمة فاجت موجوكرطا؟

 هداف البحثأ .ت

درسة املالعربية يف للغة تعليم اللغة العربية يف الربامج الالمنهجية  ملعرفة أهداف .1
 العاملية أمانة األمة فاجت موجوكرطا.

درسة املالعربية يف للغة تعليم اللغة العربية يف الربامج الالمنهجية  اتيجياتملعرفة اسرت  .2
 العاملية أمانة األمة فاجت موجوكرطا.

 البحث فوائد .ث

 يف هذ البحث منافع كمايلي:

 املنافع النظرية .1



 

 

أن يكون هذالبحث سعيا لوجود احلل اجلديد على أساس و يعطي تربع الفكرة 
 املعرفة عن برامج الالمنهجية للغة العربية.على أحناء الرتبوية ويزيد 

 املنافع التطبيقية .2
 لتنمية التالميذ (أ

حصول هذا البحث هو احلصول الذي ميكن استخدامها أساسا ألداء وظيفة 
التعلم ابجلديد، و تكون املراجع لتعريف األنشطة الالمنهجية وتنمية الفهم عن 

مثل األنشطة الالمنهجية للغة أمهية تعليم اللغة العربية يف الفصل أو خارجه 
 العربية.

 ملشرف األنشطة الالمنهجية (ب
أن يكون حصول البحث هو احلصول الذي يكون مواد اإلعالم و التقومي 

 يف ابتكارات الالمنهجية للغة العربية لتطور كفاءة الطالب يف اللغة العربية.
 للباحثة (ت

ى ة وإحدالم لتنمية معرفة الباحثمواد اإلع حصول البحث كونيأن 
جبامعة  ةبيبكلية الرت يف قسم تعليم اللغة العربية  للبكالوريوسالشروط األخرية 

 كياهي احلاج عبد احلليم فاجت موجوكرطا.
 للمدرسة (ث

أن يكون حصول البحث مدخال لتطور كفاءة تعليم اللغة العربية يف   (1
 املدرسة.

غة العربية أن يكون حصول البحث مواد اإلعالم عن ابتكارات الالمنهجية لل (2
يف املدرسة العاملية أمانة األمة موجوكرطا، لتكون اإلبتكارات يف تلك املدرسة 

 تطورا.
 جمال البحث وحدوده .ج

 كان حتديد هذاالبحث هي:



 

 

 حدود املوضوع -1
ابتكارات الربامج الالمنهجية حددت الباحثة موضوع هذالبحث العلمي هو 
العاملية أمانة األمة فاجت  يف تعليم اللغة العربية )دراسة حالة يف املدرسة

وأخذت الباحثة هذ املوضوع ملعرفة ابتكارات الالمنهجية للغة العربية  . موجوكرطا(
 يف املدرسة العاملية أمانة األمة فاجت موجوكرطا. 

 السابقة وابتـكار البـحـث اتالدراس .ح

اسم و سنة 
 البحث

موضوع 
 البحث

التشابه و  طريق البحث
 الفرق

 ابتكارات البحث

مطيع الرمحن 
وأصحابه، 

جامعة 
موالان مالك 

إبراهيم 
مالنج ، 
عربيتنا: 
صحيفة 

العربية اجلزء 
الثالث منرة 
األوىل مايوا 

2019 

منوذج الربانمج 
الالمنهجية 

العربية وتنفيذه 
يف املدرسة 

 العالية املعهدية

الطريقة 
الكيفية 
ابلطريقة 
 الوصفية

يبحث 
هذاالبحث 

عن 
الالمنهجية 

فرق العربية. و 
هذاالبحث 
يبحث عن 

منوذج و 
 تنفيذه.

حصول هذا 
البحث هو تنفيذ 

الربانمج الالمنهجية 
يف املدرسة العالية 
معهد نور العلوم 
تستخدم منوذج 

التعليم العربية وفقا 
 هلدف األنشطة

اثنيين قسم 
التعليم 

االبتدائية 

ة تنفيذ األنشط
الالمنهجية 
اإلجنليزية يف 

الطريقة 
الكيفية 

يبحث 
هذاالبحث 

عن 

حصول هذا 
البحث يبحث أن 

الالمنهجية 



 

 

كلية الرتبية 
جامعة 

موالان مالك 
إبراهيم 
مالنج 

2017 

املدرسة 
اإلبتدائية مسرب 

جايت 
كدمنجون 

 بليتار

ابلطريقة 
 الوصفية

الالمنهجية 
العربية وفرق 
هذا البحث 
يبحث عن 

اللغة 
 االجنليزية

االجنليزية يف تكوين 
 الالمنهجية اخلطابة

 .ال الدينمج
كلية علم 

الرتبية 
والتدريس 

جامعة وايل 
سوجنو 

االسالمية 
احلكومية 

 مسارنج

دور أنشطة 
اندي اللغة 
العربية يف 

تنمية تعليم 
اللغة العربية 

لدي التالميذ 
ابملدرسة العلية 

 ۲احلكومية 
 مسارانج

الطريقة 
الكيفية 
ابلطريقة 
 الوصفية

يبحث 
هذاالبحث 

عن 
الالمنهجية 

رق العربية وف
هذا البحث 
يبحث عن 
اندى اللغة 

 العربية

ومن نتائج التالميذ 
الذين يشرتكون 

أنشطة اندي اللغة 
ن أالعريب ميكن 

يشاهد أبنشطة 
اخلارجي والداخلي. 

اخلارجي نتائج  و
للتالميذ مثال يتبع 

التالميذ أنواع 
 مسابقة اللغة العربية

 
 

ي ستبحثه الباحثة. يف وابعتبار الدراسات السابقة كان الفرق ابلبحث الذ
هذاالبحث ستصور الباحثة عن ابتكارات الربامج الالمنهجية للغة العربية يف املدرسة 
 العاملية أمانة األمة فاجت موجوكرطا. ويف هذاالبحث نعرف عن األهداف و

ملية يف املدرسة العااإلسترياتيجيات تعليم اللغة العربية يف برانمج الالمنهجية للغة العربية 
 مانة األمة فاجت موجوكرطا.أ



 

 

 ديد املصطالحاتحت .خ
ابتكار التعليم : هو الكيفية الفريدة أو التقدم اجلديد عن الفكرة أو الطريقة  .1

 التجريبية حلصول الكفاءة و األهدف يف التعليم.
الالمنهجية: هي األنشطة خارج احلصة الدراسية لتطور االحتمال واإلانية والرغبة  .2

 شطة اخلاصة، سيستخدمها املدرس املسؤول يف املدرسة.للطالب بواسطة األن
اللغة العربية : لغة مستخدمة يف كل أنشطة املسلمني. اللغة العربية هي آلة اإلتصال  .3

 تشتمل احلروف اهلجائية، يستخدمها اجملتميعون يف جزيرة العرب.
 


