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 ادللخص

اللغة العربية )دراسة ٖتليلية يف ادلدرسة فصل ثنائي اللغة لتعليم برانمج .  ٜٕٔٓ، نور، دمحم         
رسالة ادلاجستَت. قسم تعليم اللغة البحث ال. ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين فونوروغو (

 ادلاجستَت. دمحم سللصفونوروغو اإلسالمية احلكومية. ادلشرؼ الدكتور  العربية ّتامعة

 مهارات اللغة العربية ،  فصل ثنائي اللغةبرانمج : الكلمة األسسية             

 الرمسية التعليمية ادلؤسسة يف ادلشاكل يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، خاصة توجد
( كفائة الطالب ادلتخرج من ٔ. وىذه ادلشكالت تتمثل فيما يلي)مثل ادلدرسة الثانوية و العالية

( ظهرت نتائج الطالب يف إمتحاف اللغة العربية غَت ٕادلدرسة الثانية والعالية دل تزاؿ منخفضة )
( أصبح تعلم اللغة العربية أمر سليف ومرغوب عنو.ونظرا إذل ىذا األمر ادلؤسف فكم ٖجيدة. )

 واحدى احملاولة لتحسنينها .العربية اللغة يف تعليم نوعية بتحسُت تعمل من ادلدارس يف إندونيسيا
. و احدى ادلدارس اليت تنفذ برانمج فصل ثنائي اللغة يف فونوروغو ثنائي اللغة  فصل ىي برانمج

انطالقا شلا سبق، فقاـ الباحث ابلبحث الرسالة اإلسالمية احلكومية الثاين. ادلتوسطةىي ادلدرسة 
لًتقية مهارات اللغة العربية لطلبة ادلدرسة فصل ثنائي اللغة برانمج ٖتت ادلوضع  "ادلاجستَت 

 النوعي البحثلبحث ا اىذو.ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين فونوروغو )دراسة ٖتليلية("
 .يناستو ميدع دراموضوف صفي ألوال

يف ة فصل ثنائي اللغالكشف عن واقع برامج ( ٔ)أما أىداؼ ىذا البحث فهي: 
الكشف عن العوامل ادلؤيدة ( ٕ) .ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين فونوروغو

( ٖ)ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين فونوروغويف فصل ثنائي اللغة وادلعارضة برامج 
ة اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطلطلبة  يف ترقية مهارة اللغة العربية برامجمعرفة فعالية تطبيق ىذه 
 .احلكومية الثاين فونوروغو

واقع تنفيذ برانمج فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة ادلتوسطة  (ٔ)ومن نتائج البحث:
ادلدرسة  االسالمية احلكومية الثاين فونوروغو فهي كما يلي: )أ( منوذج برانمج ثنائي اللغة يف

 imersiيف إتاه واحد أو  imersiمنوذج  الثانوية االسالمية احلكومية الثاين فونوروغو
. )ت( كتاب الدراسي ٖٕٔٓللعاـ نهج ادل)ب( ادلنهج الدراسي ادلستخدـ ىو  ،اجلزئي

ادلؤيدة يف العوامل ( ٕ) ندونيسية.نشرىا وزارة الشؤوف الدينية اإل ذيكتاب الال ادلستخدـ فهي
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 الثاين فونوروغو ما يلي: يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية تنفيذ برانمج فصل ثنائي اللغة 
)ت( دعم من األابء ادلتحمسُت. و أما  ،)ب( الدافع العارل للمدرسة ،)أ( مرافق ادلدرسة اجليدة

 ،قلة مهارة اللغة لدى ادلعلمُت)ب(  ،خلفية الطالبيف ختالؼ اإلالعوامل ادلعارضة فهي: )أ( 
يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية  فعالية برانمج ثنائية اللغة( إف ٖ) عامل اللغة العربية.)ت( 

ألنو حقق مؤشرات صلاح التعليم، سواء من حيث عملية و  .فعالة فونوروغو احلكومية الثاين
 نتائج التعليم.
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ABSTRACTION 

Muhammad, Nur, 9102. Implementation Of Bilingual Class Program In learning 

Arabic (Descriptive Analysis Study on Mtsn 9 Ponorogo.Thesis. The  Study 

Program of Arabic language Education, The State Islamic University Master of 

IAIN Ponorogo. Supervisor: Dr. Muh. Mukhlas, M.Pd  

Keywords: Bilingual Program, Arabic Language Skills 

 

There are still various kinds of problems in learning Arabic in Indonesia, 

especially in official educational institutions such as junior high school and high 

school. This problem can be seen from: (0) the value of Arabic language skills of 

students graduating from junior and senior high school which are still below the 

standard. (9) the results of the Islamic college entrance examination show that the 

average results of the test takers were very unsatisfactory. (3) Arabic language 

lessons are seen as a frightening specter for some non-Arabic language majors. It 

is very unfortunate to see the importance of Arabic itself. To overcome this, many 

schools in Indonesia are trying to improve Arabic learning. One such effort is to 

hold a bilingual class program. 

Based on the background above, the researcher conducted a study, entitled 

The Implementation of Bilingual Programs in Improving the Arabic Language 

Skills of Mts N 9 Ponorogo Students (Study of Descriptive Analysis). This 

research is in form of qualitative descriptive because of his research in the field. 

The questions in this study are as follows: (0) to know the reality of the 

bilingual class program in Islamic Middle School 9 Ponorogo (9) to know the 

supporting and inhibiting factors for the implementation of bilingual class 

programs in Mts N 9 Ponorogo(3) to know the role of the bilingual program in 

improving the Arabic language skills of Mts N 9 Ponorogo students 

The results of the study are as follows: (0) The reality of a bilingual class 

program: (a) the bilingual program model at  MtsN 9 Ponorogo is a one-way 

immersion model or partial immersion. (b) the curriculum used is the K03 

curriculum with 7 development programs. (c) the books used are the same as 

other regular classes issued by the Ministry of Religion. (9) Factors supporting 

the implementation of bilingual programs in the 9 nd ponorogo mts: (a) adequate 

school facilities. (b) high school motivation. (c) support from enthusiastic parents. 

Inhibiting factors: (a) differences in student background. (b) lack of teacher's 

Arabic language skills (c) language factors. (3) the effectivitness of bilingual 

program in learning arabic at MtsN 9 Ponorogo is effective both in terms of 

processes and learning outcomes. 
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ABSTRAK 

 

Muhammad, Nur, 9102. Implementasi Program Bilingual Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab (Studi Analisis Diskriptif di Mts N 9 Ponorogo ). Tesis. Program 

studi Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing: Dr. 

Muhammad Mukhlas, M.Pd 

Kata kunci: program bilingual, pembelajaran bahasa arab 

 
Masih terdapat berbagai macam masalah dalam pembelajaran bahasa arab 

di Indonesia khususnya pada lembaga pendidikan resmi seperti madrasah 

tsanawiyah maupun madrasah aliyah. Permasalahan ini dapat dilihat dari: (0) nilai 

kemampuan bahasa arab siswa lulusan MA dan Mts yang masih dibawah standar. 

(9) hasil ujian masuk PTAI menunjukkan hasil rata-rata peserta tes yang sangat 

tidak memuaskan. (3) pelajaran bahasa arab dipandang sebagai momok yang 

menakutkan bagi sebagian mahasiswa jurusan non bahasa arab. Hal ini sangat 

disayangkan melihat pentingnya bahasa arab itu sendiri. Untuk mengatasi hal 

tersebut. Banyak sekolah-sekolah di Indonesia berusaha mengadakan peningkatan 

pembelajaran bahasa arab. Salah satu usaha tersebut ialah mengadakan program 

kelas bilingual. Dan salah satu madrasah tsanawiyah di Ponorogo yang 

menerapkan program kelas bilingual adalah Mts N 9 Ponorogo. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengadakan penelitian 

dengan judul Implementasi Program Bilingual Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Bahasa Arab Siswa Mts N 9 Ponorogo (Studi Analisis Diskriptif). 

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif karena penelitianya 

dilapangan.  

 Adapun tujuan dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: (0) 

mengetahui realitas program kelas bilingual di Mts N 9 Ponorogo(9) mengetahui 

faktor pendukung dan peghambat pelakasanaan program kelas bilingual di Mts N 

9 Ponorogo (3) mengetahui sejauh mana peran program bilingual dalam 

meningkatkan ketrampilan bahasa arab siswa Mts N 9 Ponorogo 

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: (0) Realitas program 

kelas bilingual: (a) model program bilingual di MtsN 9 Ponorogo adalah model 

imersi satu arah atau imersi sebagian. (b) kurikulum yang digunakan adalah 

kurikulum K03 dengan 7 program pengembangan. (c) buku yang digunakan sama 

seperti kelas regular lainya yang dikeluarkan oleh kementrian agama. (9) Faktor 

pendukung pelaksanaan program bilingual di mts n 9 ponorogo: (a) fasilitas 

sekolah yang memadai. (b) motivasi pihak sekolah yang tinggi. (c) dukungan wali 

murid yang baik. Faktor penghambat: (a) perbedaan latar belakang siswa. (b) 

kurangnya kemampuan bahasa arab guru (c) faktor bahasa. (3)efektifitas 

pelaksanaan program bilingual  dalam pembelajaran bahasa arab di Mts n 9 

ponorogo dalam pembelajaran bahasa arab  efektif. Baik dalam segi proses 

maupun hasil pembelajaran. 
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 الباب األول

 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ 

كما قاؿ هللا تعاذل يف    .ألف هللا جعلها لغة القرآف، بيلةللغة انااللغة العربية ىي 
 كتابو الكرًن:

 أصبحت اللغة العربية (، لذلكٕ)سورة يوسوؼ:   ِإانا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآاًن َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَػْعِقُلْوفَ 
 ،العادليف  مستخدما كثرأب االغات حدىإوىي العادل.سائر  خاصة للمسلمُت يف لغة
وىي اللغة  ،ىيئة األمم ادلتحدة وُمنظاماهتايف يف النمرة اخلامس حدى اللغات الرمسية إو 

و يلم أكما جيدىا   ،دولة عربية ٛٔواللغة الرمسية يف  ،مليوف عربِت ٜٕٓاألوذل ألكثر من 
ويُقِبل على  ،و ذلجاهتم األصليةأم من غَت العرب اذل جانب لغاهتم مليوف مسل ٕٓٓهبا 

تعلُّمها كثَتوف آخروف من أضلاء العادل ألسباب تتعلاق ابلدين أو ابلتجارة أو العمل أو 
ين يعيشوف يف ، يهتم الكثَت من الناس الذبسبب ىذه الفضائل .ٔالثقافة أو غَت ذلك

، وذلذا السبب أيضا، خاصة لغَت العرب.تعلم اللغة العربيةبلد مسلم أـ غَت مسلم ب
يف دوؿ اإلسالـ. ٔتا يف ذلك يف  انتشرت اللغة العربية الدوراف حوؿ العادل، خصوصا

 .ندونيسياإ

ذل إنيسيا منذ اعتناؽ شعب إندونيسيا بدأ اتريخ تطور اللغة العربية يف إندو وقد 
اإلسالـ. يف ىذه احلالة، علمت اللغة العربية كأداة للتعلم وتعميق معرفتهم ابإلسالـ دين 

من  وكمادلعهد، أو ادلدارس الدينية. منذ احلقبة االستعمارية اذلولندية، و  يف ادلسجد،

                                                           
0
 https://www.mazameer.com (  9101امهية وخصائص اللغة العربية,فارس عباد )   (31-17-9102) 

https://www.mazameer.com/
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ات يف الشرؽ األوسط. ىم بشكل تعلمهم يف اجلامع لتحقوفندونيسيُت الذين يالطلبة اإل
، لذلك، بعد االنتهاء من دراستهم .بية ليس كأداة فقط ولكن كوجهة، يتعلموف العر عاـ
 ألهنم قادروف على إما منطوقا أز مكتواب استخداـ اللغة العربية بنشاط م يلمموف يففإهن

  ٕ.األربعة مهارات اللغة تنفيذ

تابو . كما قاؿ ايفيندي يف كوتوجد أنواع ادلؤسسات التعليمية يف إندونيسيا
 :كمايليندونيسيا  إًتبوية يف من ادلؤسسات ال ،للغة العربية""منهج تعليم ا

تقاف مهارة قراءة اإل ألجليعٍت تعليم اللغة العربية  ,،تعليم اللغة العربية اللفظي .ٔ
 .(TPQتعليم القراف) هاادلؤسسة التعليمية من ونوعالقرأف.

غة العربية أو علم ق علم اللتعمّ و فهم ابلتعليم اللغة العربية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا  .ٕ
الطريقة  ادلؤسسة هادلعاىد السلفي. و يستخدـ ىذها ين. ادلؤسسة التعليمية منالدّ 

 كتب الًتاث.قراءة القواعد و الًتمجة يف تعليم اللغة العربية يف 
يف ىذه ادلؤسسة  تعليم اللغة العربية  منىدؼ األ .تعليم اللغة العربية يف رلملها .ٖ

ىي ادلؤسسة  هيف ىذالطريقة ادلستخدـ ونوع لدين. كلغة التواصل جانب لغة ا
يعٍت ادلعاىد احلديثة  ه الطريقةادلؤسسة اليت تستخدـ ىذ وأما الطريقة ادلباشرة.

زلمود يونوس يف سوماترا و اماـ زركشي يف معهد العصر كونتور   رائدة من قبلال
 فونوروغو.

احلكومة يعٍت ادلدرسة  فرضتها تعليم اللغة العربية مع ادلناىج الدراسية اليت .ٗ
 بتدائية و ادلدرسة الثانوية و ادلدرسة العالية.اإل

                                                           
9
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelaran Bahasa Arab,(منهج تعليم اللغة العربية) (Bandung: 

Humaniora, 9112). 33-33 



 

15 
 

يتم ىذا النموذج يف و  تعليم اللغة العربية لألغراض اخلربة والكفاءة ادلهنية. .٘
 جامعات إندونيسيا كجامعة االسالمية و العامة.

دؼ تعليم اللغة العربية لألغراض اخلاصة .يتم ىذا النوذج يف معهد الدورات هب .ٙ
  ٖ.السياحة واحلج والعمرة والتجارة والعمل

، ديكن أف نستنتج أف اللغة العربية ذلا قيمة عالية يف قلوب  ابإلضافة إذل ذلك
ىناؾ مشاكل يف تعليم اللغة العربية يف  ،ع اإلندونيسي, وعلى الرغم من ذلكاجملتم

وية و العالية. وىذه مثل ادلدرسة الثان اندونيسيا خاصة يف ادلؤسسة التعليمية الرمسية
 ادلشكالت تتمثل فيما يلي:

 كفائة الطالب ادلتخرج من ادلدرسة الثانية والعالية دل تزاؿ منخفضة  .ٔ
 ظهرت نتائج الطالب يف إمتحاف اللغة العربية غَت جيدة. .ٕ
أصبح تعلم اللغة العربية أمر سليف ومرغوب عنو.ونطوا إذل ىذا األمر ادلؤسف  .ٖ

   ٗ.العربية اللغة يف تعليم نوعية بتحسُت تعمل يسيافكم من ادلدارس يف إندون

 نوعية بتحسُت تعمل ا إذل ىذا األمر ادلؤسف فكم من ادلدارس يف إندونيسياونظر 
  وفصل .ثنائي اللغة  فصل ىي برانمج واحدى احملاولة لتحسنينها .العربية اللغة يف تعليم

 التعلم. قاؿ الدكتورة  اييت نوؤ ثنائي اللغة ىي برانمج التعليم اليت استعماؿ لغتاف يف
 ٘حيايت أف مصطلح ثنائي اللغة أسند اذل من يستحدـ لغتُت ومها اللغة األـ ولغة سواىا.

                                                           
3
 Fuad Ahmad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,)منهج تعليم اللغة العربية( 

(Malang : Misykat 9112) 33 
3
 Radliyah Zaenudin dkk, Metode Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab, (  02 (Yogyakarta: pustaka rihlah 9112) ,( طريقة و استَتاتيجيات البديلة تعليم اللغة العربية

2
 Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif, (علم النفس الًتبوي ادلبتكر), (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 9100)  31 
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توفَت ادلهارات اللغوية  ىي ثنائي اللغة اللغة العرية يف فصل الغرض الرئيسي من تعليمو 
أي  ة بلغات أخرىوالقراءة والكتاب كالـمهارات االستماع وال ادلهارات علىللطالب 

وكثَت من ادلدارس عقد برانمج ثنائي  ٙأي اللغة اإلندونيسيا..غَت لغة األـ اللغة العرية 
احدى ادلدارس اليت تنفذ برانمج فصل ثنائي اللغة يف فونوروغو ىي و  .يف مدرستهماللغة 

 اإلسالمية احلكومية الثاين. ادلتوسطةادلدرسة 

يف  الواقعةحلكومية الثاين فونوروغو ىي ادلدرسة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اوأف 
 يف ىذه ادلدرسة، وىي كمايلي: قرية جيناعاف يف ادلدينة فونوروغو. ىناؾ أنواع الفصوؿ

 فصل شائع ولغة والفصل ادلعجل. الفصل العادي ىو فصل ثنائي ال  الفصل العادية
 القصَت ألنولتعليم يف ادلدارس بشكل عاـ. أما الفصل ادلعجل فهو برانمح ا كما ىو

 من ادلتخّصصىو الربانمج و وقت الدراسة إذل عامُت. وفصل ثنائي اللغة يف تلخيص ال
خاصة يف اللغة العربية و اللغة االصلليزية. الطبقات ثنائية اللغة يف الطلب  تعلم اللغة

  .الكبَت من قبل ادلتعلمُت

وغو برانمج فصل ثنائي ر ينشر ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين فونو 
ادلنهج ادلشًتؾ بطريقة التعليم احلديث. اذل جانب ذلك, يستعمل برانمج  ـاخداللغة إبست

فصل ثنائي اللغة ابلنظاـ ادلتفاعل ابلوسائل ادلرئية السمعية. وعضد بربانمج األخرى مثل 
و  english campو  english day , وarobic yaumiyahبرانمج 

Arabic camp طاقات اللغة و غَت ذلك.و ب 

                                                           
6
 https://guruenglish.wordpress.com/9112009090/pembelajaran-bilingual-apa-dan-

bagaimana, (0-2-9102) 

https://guruenglish.wordpress.com/2008/12/21/pembelajaran-bilingual-apa-dan-bagaimana
https://guruenglish.wordpress.com/2008/12/21/pembelajaran-bilingual-apa-dan-bagaimana
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برانمج فصل ثنائي اللغة  يفوبناء على ىذه اخللفية، أراد الباحث أف يبحث 
فصل برانمج  ادلوضوع_ " وأخد الباحثوفعاليتو يف ٖتسُت مهارة اللغة العربية للطالب 

)دراسة حتليلية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية 
  " ة الثاين فونوروغو(احلكومي

أف يكوف مصدر إذلاـ للمدارس األخرى اليت  الرسالة هىذمن ويرجو الباحث 
 تعاين من مشكلة تعلم اللغة العربية.

 أسئلة البحث: .ب 
  :حاوؿ الباحث أف يضع أسئلة البحث فيما ايرل

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاينيف ثنائي اللغة  فصل ما واقع برانمج .أ 
 فونوروغو ؟

ادلدرسة يف فصل ثنائي اللغة برانمج  نفيذما العوامل ادلؤيدة وادلعارضة يف ت .ب 
 ؟ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين فونوروغو 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف ثنائي اللغة فصل  اذل أي مدى فعالية برانمج .ج 
 ؟احلكومية الثاين فونوروغو 

 أهداف البحثت. 

  :بحث إجيابة األىداؼ األتيةزلاولة ىذا ال

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف فصل ثنائي اللغة مج انالكشف عن واقع بر  .أ 
   .احلكومية الثاين فونوروغو
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ادلدرسة يف فصل ثنائي اللغة مج انالكشف عن العوامل ادلؤيدة وادلعارضة بر  .ب 
 .ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين فونوروغو

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف فصل ثنائي اللغة مج انبر  الكشف عن مدى فعالية .ج 
 احلكومية الثاين فونوروغو

 فوائد البحثث. 

  :فهي رسالةال هلبحث اليت يرجى هبا الباحث يف ىذأما فوائد ا

 فائدة نظرية .ٔ
لضربية اخلزنة يف ترقية وتوسعة الثاقفة العلمية يف تدريس اللغة  الرسالة هحصل ىذ

 احلكومية الثاين فونوروغو. اإلسالمية ادلتوسطة ا لطلبة ابدلدرسةالعربية وتطبيقه
 فائدة عملية .ٕ

لطلبة  لترجي أف ترفع درجة تعليم اللغة العربية  هبذه الرسالةللمدرسة:  . أ
 احلكومية الثاين فونوروغو ادلتوسطة اإلسالميةابدلدرسة 

ة اللغوية ة لًتقية مهار للباحث: لزايدة ادلعارؼ عن تطبيق الفصل ثنائي اللغ . ب
 احلكومية الثاين فونوروغو .   ادلتوسطة اإلسالميةدلدرسة ابلطلبة لالعربية 

 الدراسات السابقة:ج. 

رجوع اذل ادلراجع اليت تتعلق ٔتوضوع البحث، وجد الباحث عدة الدراسات البعد 
 ىي:  رسالةال هدرسات اليت تتعلق هبذعن الفصل اللغوي. ومن ال

 ـ(.ٖٕٔٓ.)تري اصلا ديوي .ٔ
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 ٔيف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  ثنائي اللغةتطبيق الفصل قامت الباحثة بعنواف: 
عملية الصياغة   (ٔ)لي: یما يد لى تحدإسة رالدذه اىؼ تهد ابتورتنو ونوجَتي.
تطبيق الصياغة   (ٕ)ابتورتنو ٔة ادلتوسطة احلكومية ادلدرسفي الفصل اللغوي 
اليت ادلؤيدة مل العوا (ٖ)ابتورتنو ٔومية ادلدرسة ادلتوسطة احلكفي الفصل اللغوي 

 ٔادلدرسة ادلتوسطة احلكومية في وادلعارضة يف تفعيل برامج الفصل اللغوي 
 ابتورتنو.

فصل ثنائي مت إنشاء الربانمج  (ٔ)  :نتائج البحث من ىذا البحث ىو
من قبل مواطٍت ادلدرسة و خاصة من قبل مدرس اللغة اإلصلليزية و مدير اللغة 

ق الفصل اللغوي أربعة ( يتضمن تطبيٕرسة اليت أوصى هبا مكتب التعليم. )ادلد
ؼ، واذليكل البَت وقراطي. لتصر، واة یلبشرارد الموت ، واالتصاالا أمور ىي:

مل العو( اٗ)ادلؤيدة ىي روح الطالب وادلعلم العالية والبنية التحتية.  مل العو( اٖ)
 ستطيعوف التحدث ابللغة اإلصلليزية. ادلعارضة ىي ىناؾ بعض ادلعلمُت الذين ال ي

 ـ(ٕٚٔٓأان ىارداينيت ) .ٕ
يف تعليم الرايضيات ابدلدرسة  ثنائي اللغةتطبيق الفصل  قامت الباحثة بعنواف:

ىذا البحث النوعي ىو   جيالجاؼ. ٔكسوجيهاف   Ya BAKIIاإلبتدائية 
يها من نوع من البحوث اليت تنتج بياانت وصفية. البياانت اليت مت احلصوؿ عل

حالؿ ادلالحظة وادلقابالت والواثئق. يشَت ٖتليل البياانت يف ىذه الدراسة اذل 
منوذج مايلز وىوبَتماف ادلكوف من ثالث مراحل. من بُت امور أخرى:تقليل 

 التحقق)االنسحاب( ،بياانت العر )عرض البياانت( ،ت(البياانت )تقليل البياان
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ضيات يستخدـ ادلعلموف لغتُت ومها والنتيجة ذلذا البحث ىي يف تعلم الراي
لغة اإلندونيسيا و اإلصلليزية. استخداـ اللغة االندونيسيا أكثر من اللغة االصلليزية. 
ولكن مع مرور الوقت يتم تقليل استخدامو. واستبدلت يف هناية ابستخداـ اللغة 

 ايصياتاالصلليزية. وديكن استخداـ اللغة االصلليزية كلغة عادلية  وسيلة لفهم الر 
ابقُت فهي سمع البحثُت ال ةالعلمي الرسالةالبحث  هأما ادلساواة يف ىذ

ادلساواة يف ْتث عن برانمج ثنائي اللغة. وأما الفرؽ فهو يف تطبيق برانمج ثنائي 
جري ىذا البحث كما أرادىا الباحث ذلذه ياللغة لدى الطالب. فعليم تاللغة ل

 السنة الدراسية.

 منهج البحث ح. 

 بحثنوع ال .1
استخدـ الباحث نوع البحث ىذا البحث العلمي على سبيل البحث 

( والبحث النوعي ىو إجرآت البحث Qualitative researchالنوعى )
( كاألصوات ادلكتوبة أو Descriptive dataالىت تنتج البياانت الوصفية )

  ٚمن ألسنة األشخاص وطبائع ادلتأملة.
 الباحث حضور .0

 Humanا البحث النوعى تعّلقا قواي )حضور الباحث يتعّلق هبذ

instrumen.) ( جلمع البياانت ىف ادلنهج العلمىScientific 
paradigm.ادلستخدـ ىو اإلختبار التحريري واإلستتفتاء والوسيلة األخرى ) 

                                                           
7Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan ( طريقة البحث), (Jakarta: Rineka Cipta, 

9113) hal: 36 
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الشخص ىو الوسيلة األفضل جلمع البياانت.كاف الشخص وسيلة 
التبادالت ىف ادليداف ( يقدر على فهم أنواع informanمتصلة ابدلخرب )
 ٛواحلصوؿ عليها.

 البحث وقعم .1

وذل فونوروغو. يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األيبحث الباحث ْتثا نوعيا 
وىي مدرسة هتتم ابللغات أف منها اللغة العربية إبقامة برانمج فصل ثنائي اللغة 

 ليكوف الطالب قادرين على إتقاف اللغة العربية. 

 مصادر البياانت .2

در البياانت ىي ادلصادر الىت حصل عليها الباحث من ميداف مصا
أما مصادر البياانت تصدر من البياانت ادلوصوفات ابدليداف وادلكتبة.  ٜالبحث.

حصل الباحث على البياانت الىت تكوف اإلطار النظري من ادلكتبة ىف تنفيذ 
 البحث.

ئيس ادلدرسة أما مصادر البياانت من ادليداف ىف ىذا البحث العلمى ىم ر 
وانئب رئيس ادلدرسة ىف قسم منهاج التدريس ومدّرس اللغة العربية. ىف ىذه 

 احلاؿ يسمى موضوع البحث ابدلخرب.

 أساليب مجع البياانت .3
 إستخدـ الباحث األساليب جلمع البياانت، كما يلى: 

                                                           

 
2
 Leksi Muliong,  Metodologi Penelitian Kualitatif (طريقة البحث النوعي) (Bandung: 

Rosdakarya, 9111) hal  02  
2
 Suharsimi Arikunt,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktek     ( طريقة البحث,  

  hal: 002 (Jakarta: Rineka Cipta, 0229) (تقريب التجربة
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 (Interview methodأسلوب ادلقابلة ) . أ
لىت ترجى منها ادلواصلة ادلباشرة بُت طريقة ادلقابلة ىي الطريقة جلمع البياانت ا

( تنقسم ادلقابلة إذل Donald Aryالباحث وادلخرب. رأى دوانؿ أري )
قسمُت مها ادلقابلة الًتكيبية وادلقابلة غَت الًتكيبية. إستخدـ الباحث طريقة 
ادلقابلة الًتكيبية ألف السؤاؿ واجلواب الذى يعطى إذل ادلخرب قد ثبتت أوال من 

 ٓٔالقابلة.
 إستخدـ الباحث ىذه الطريقة جلمع البياانت من:

ادلدرسة فصل ثنائي اللغة يف ج التعليم عن رئيس ادلدرسة ىف قسم منه (ٔ
 .فونوروغواحلكومية الثاين ادلتوسطة 

فصل ثنائي اللغة يف انئب رئيس ادلدرسة ىف قسم منهج التعليم عن  (ٕ
 .فونوروغو احلكومية الثاينادلتوسطة ادلدرسة 

احلكومية ادلتوسطة ادلدرسة ة العرابية يف فصل ثنائي اللغة يف اللغمدّرس  (ٖ
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ العاـ الدراسى.  .فونوروغوالثاين 

احلكومية الثاين عاـ ادلتوسطة يف ادلدرسة فصل ثنائي اللغة الطالب يف  (ٗ
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ دراسة

 (observation method أسلوب ادلالحظة ) . ب
مة على الظواىر ادلبحوثة. طريقة أسلوب ادلالحظة ىي أتمل وكتابة منظ

وأما إستخداـ الباحث  ٔٔادلالحظة تصلح أف تعمل مباشرة أو غَت مباشرة.
                                                           

 
01Yatim Riyanat ,Metodologi Penelitian Pendidikan:Suatu Tinjauan Dasar( ريقة ط
 hal 61 (Surabaya: Rineka Cipta, 9113) (البحث التدريس: نظرة اساسي

00Sutrisno Hadi , Metodologi Research( يطريقة ْتث  العلم ) (Yogyakarta: Indi Offset, 

9113)hal: 020  
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 Structuredمن نوعية ادلالحظة ىي ادلالحظة النظامية ٔتعٌت اذليكل )
observation الىت ذلا عالمة يعٌت ىيكل فيو الدوافع ادلنظمة ىف نوعو )

ذلك النوع.  إستخدـ الباحث ىذه  أوال وعالمة خاصة من كل دافع ىف
 الطريقة للحصوؿ على األحواؿ احملتاجة ىف ىذا البحث العلمى.

 (documentary methodأسلوب الوثيقية ) . ت
أصلوب الوثيقية ىي الطريقة جلمع البياانت بكتابة البياانت ادلوجودة كما قاؿ 

 Metodologi Penelitian( ىف كتاب "Riyantoراينطو )
Pendidikan" ( مث قاؿ كواب ولينجولن Guba dan Lincoln  )

 ٕٔالشريط ادلقيد ابلبحث." "إف الوثيقية ىى كل البياانت ادلكتوبة أو
إستخدـ الباحث الطريقة الوثيقية لنيل البياانت عن حالة ادلدرسة الثانوية 

 وذل فونوروغو كما يلى:األاحلكومية 
احلكومية الثاين سطة ادلتو اتريخ التأسيس وادلوقع اجلغراىف ابدلدرسة  (ٔ

 فونوروغو. 
 احلكومية الثاين فونوروغو.ادلتوسطة أحواؿ ادلدرسُت والطالب ابدلدرسة  (ٕ

 

 

 

 

                                                           
09Riyanto ,Metodologi ، 23 
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 حتليل البياانت .4
ىف ىذا البحث يستخدـ الباحث أسلوب ٖتليل البياانت ىي ٖتليل وصفي  

كما   ٖٔ(Miles dan Hubermanكيفي على طراز ميلس وىوبَتماف )
 يلى:

 

 

 

   

 

 Interactiveالعنصر يف ٖتليل البياانت )الطراز التفاعل( )
Model ) 

 (Data reductionٗتفيض البياانت ) . أ
لئال ٗتتلط البياانت قسم الباحث ابلضبط والدقة، كما ذكر يف 
السابق كلما طاؿ وقت الباحث وكثرت البيانيت ادلختلطة وادلختلفة. 

فيض البياانت. ومن اجل ذالك تعقد سريعا ادلعلومات بطريقة ٗت
والغرض من ٖتفيض البياانت ىي تلخيص وٗتيَت البياانت ادلهّمة من 

ىف ىذا البحث حيصل الباحث على  ٗٔحيث ادلوضوع والشكل.
(، وادلالحظة interviewالبياانت من ادلقابلة )

                                                           
03Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabita,9112)  hal: 332 

03
 ٕٜنفس ادلرجع،   
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 البيانات
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 البيانات

 

 تخفيض

 البيانات

 

 جمع البيانات
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(observation( والوثيقة )documentary ادلعقدة ىف )
مث ٗتفيضها ابختيار وٖتديد التدريس واألعماؿ اليومية  من ادلدارس، 

برانمج فصل ثنائي اللغة لًتقية عن األحواؿ األصلية ادلتعلقة بعملية 
 .اللغة العربية

 (data displayعرض البياانت ) . ب
بعد هناية ٗتفيض البياانت فاخلطوة بعدىا عرض البياانت. اّف 
عرض البياانت ىف البحث النوع بطريقة الصورة والبياف ادلشتملة 

اؿ بُت األشياء وما اشبو ذالك. وعرض البياانت ىف البحث واإلتص
النوع تغلب على طريقة كتابة الوصفّية. بعرض البياانت تسهل يف فهم 

ىف ىذا البحث  ٘ٔما وقع وتفظيم العمل مؤسسا على حصوؿ الفهم.
عرض الباحث البياانت بنظاـ خاص عن تطبيق الفصل اللغاوي لًتقية  

 ب مدرسة.كفاءة اللغة العرابية لطال
 اإلستنتاج . ت

اخلطوة بعد عرض البياانت ىي أخذ اإلستنباط واإلستدالب 
جح يف تت األدلة اجلديدة واألر أذا إنباط األوؿ دل تبق يف احلكم واإلست

ذا كاف اإلستنباط األوؿ تنسب وتتفق إمجع البياانت بعدىا. ولكن 
 ابألدلة الراجحة والصحيحة. حينما رجع الباحث يف ميداف البحث

ي ابإلستنباط الراجحة الصحيحة. ومجع البياانت، فاإلستنباط األوؿ مس

                                                           
02

 ۹٘فس ادلرجع،ن  
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جاب يف ٖتديدىا ودل تبق وتتسع حينما أذا استنباط ْتث نوعي فقد إ
 ٙٔذىب الباحث يف ميداف البحث

لًتقية   ثنائي اللغةىف ىذا البحث ديكن معرفة عن تطبيق الفصل 
طالب فصل الثاين يف كفاءة اللغة العرابية لطالب مدرسة. ادلستخدمة ل

 . ادلدرسة ادلتوسطة احلمومية األوذل فونوروغو
 فحص صحة البياانت .5

 لفحص صحة البياانت، إستخدـ الباحث طريقتُت:
 تطويل اإلشًتاؾ . أ

إف الباحث ىف ىذا البحث النوعى ىي أداة البحث نفسو، إشًتاؾ 
ج الباحث زلتاج جلمع البياانت. ىذا اإلشًتاؾ ليس بوقت قصَت بل حيتا 

إذل تطويل اإلشًتاؾ ىف ميداف البحث. وفائدة ىذا التطويل ىى ترقية 
 درجة صحة البياانت.

 مواظبة التأمل   . ب
الغرض من مواظبة التأمل ىو إجياد اخلصائص والعناصر ادلناسبة 
ابدلسألة ادلطلوبة مث تركز الباحث نفسو ىف ىذه اخلصائص والعناصر 

اإلشًتاؾ يعطى الفرفة، فمواظبة  ابلتفصيل. وبعبارة أخرى إذا كاف تطويل
  ٚٔالتأمل يعطى التعمق.

 
 

                                                           
 ۹۹نفس ادلرجع،  ٙٔ
 ٕٛٔنفس ادلرجع،   ٚٔ
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 خطوات البحث .6
البحث النوعي ال ديكن فصلو عن خطوات البحث. فخطوات البحث 
ذلا خصائصها أساسية ىي أف الباحث كأداة البحث، فلذلك أف خطوات 

 البحث ىف ىذا البحث النوعي ٗتتلف ٓتطوات البحث غَتىا.
 إذل أربع خطوات: تنقسم حث النوعىأما خطوات البحث ىف الب

(، ىذه اخلطوة  pre research stepsخطوات ٗتطيط البحث ) . أ
 تنفذ أبمور أتية:

كتابة ٗتطيط البحث وإختيار ميداف البحث وإدارة اإلذف وإستكشاؼ 
 أحواؿ ادليداف وإختيار ادلخرب واإلنتفاع بو وإعداد أدوات البحث.

 فذ أبمور أتية:خطوات تنفيذ البحث، ىذه اخلطوة تن  . ب
فهم ميداف البحث وإعداد النفس واحلوض إذل ادليداف واإلشًتاؾ ىف مجع 

 البياانت
 خطوة كتابة بياانت البحث  . ت
 خطوة ٖتليل البحث  . ث

فبعد أف اجتمعت البياانت كما أرادىا الباحث قاـ الباحث بتحليلها على 
 الطريقة الوصفية التحليلية.

 

 

 



 

28 
 

 هيكل البحثخ. 

 ذل مخسة أبواب كما يلى:إلفهم فينقسم الباحث ىذه الرسالة والتسهيل البحث  

فيها خلفية البحث وأسئلة البحث و أىداؼ البحث و  ،: ادلقدمة الباب األوؿ
أىداؼ البحث و فوائد البحث و منهج البحث و الدراسات السابقة 

 ومنهج البحث وىيكل البحث.

ثنائي اللغة ونشأتو و انواعو و : ىو النظرية العامة عن مفهـو  فصل  الباب الثاين
رضة يف تنفيذ برانمج التعليم )ثنائي عاالعوامل ادلؤيدة وادلو و فضلو و خلل

 يف التعليم. النجاح و معايَت اللغة(

: عرض البياانت وىو حيتوى على البياانت العامة اليت ٖتتوى على حملة  الباب الثالث
فونوروغو و البياانت  الثاين احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية عامة عن ادلدرسة

 اللغة العربية الطلبةعليم لتفصل ثنائي اللغة اخلاصة اليت ٖتتوى على دوافع 
فونوروغو والعوامل اليت ادلؤيدة  الثايناحلكومية  ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة

ادلدرسة الطلبة اللغة العربية عليم لتفصل ثنائي اللغة وادلعارضة يف تفعيل 
فصل ثنائي فونوروغو وفعالية برانمج سالمية احلكومية الثاين ادلتوسطة اإل

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين الطلبة اللغة العربية عليم لتاللغة 
  فونوروغو.

ة العربية الطلبة اللغ عليملتفصل ثنائي اللغة : ٖتليل البياانت عن برانمج  الباب الرابع
 احلكومية الثاين فونوروغو. ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

 اخلا٘تة تشمل على نتائج البحث وتوصيات البحث. :الباب اخلامس
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 الباب الثاين

 تعليم ثنائي اللغة: مفهومه و أهداف تطبيقه و عوامله ومعايري النجاحه   
 ادلبحث األول: مفهوم ثنائي اللغة

 مفهوم تعليم ثنائي اللغة . أ
ة للداللة على معاين سلتلفة. وقد لقد استخدـ مصطلح تعليم ثنائي اللغ

يستخدمو البعض ليدؿ على أية مدرسة فيها لغتاف ومنهما لغة أجنبية. وىذا يعٍت أف  
كل مدرسة ال تعلم اللغة األوذل فقد وىذا يدؿ على أف فيها تعليم ثنائي اللغة. 

ؾ وبذلك أف معظم برامج التعليم يف العادل يدخل يف ىذا النوع ولو كاف ىذا ال يدر 
يف مجيع البالد تعليم اللغة أجنبية واحدة أو أكثر يف مدارسها. وادلثاؿ مجيع ادلدارس 
ادلتوسطة والعالية يف البالد العرية تدرس اللغة األصلليزية أو اللغة الفرنسية, يدؿ ىذا 

 ٛٔادلثاؿ على تعليم ثنائي اللغة كما يف ىذا التعريف.
ائي اللغة ليدؿ على شيء ولكن بعض الباحثُت يستخدـ مصطلح تعليم ثن

سلتلف من ادلعٌت السابق. وعندىم أف ادلعٌت من ىذا ادلصطلح مدرسة تستخدـ لغتُت  
كواسطة للتعليم, مثل اللغة األوذل لتعليم الدروس العلمية واللغة الثانية لتعليم الدروس 

ئي االدبية. وال تدخل برامج التعليم اللغة األجنبية يف ىذا ادلصطلح من تعليم ثنا
 ٜٔاللغة.

                                                           
 ٔ٘ٔ(, ص. ٜٛٛٔ)مكة: مجع احلكوؽ اتزلفوظة للمؤلف,  احلية مع لغتُت )الثنائية اللغة(,دمحم على اخلورل,  ٛٔ
 ٔ٘ٔادلرجع نفسو,  ٜٔ
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ى أف خرت ألعربية للناطقُت بلغااللغة ادلرجع ىف تعليم ب اكتبت ىف كتا
 ٕٓآراء:ذل ثاللة راء  إألاللغة  تنقسم اثنائى ح صطالا

جييد ذلجتُت كل منهما أو لغتُت ث كل من يتحدى أف قسم يروؿ:ألالقسم ا  .ٔ
تعلم اء للغة سوايصبح ثنائى ، مفاىيموكيب اتردات ومفرص، خاـ نظاذات 
أو للغنُت اىاتُت ث يف رلتمع يتحدف كااء سوا، وكبَتا أو ُت صغَتللغتاىاتُت 

ت اليت يتحد هبا الفر, فإذا كاف يتحث لغة للغاد اىنا بتعدة لعرب.واحدمها أ
، للغةاسلتلفتُت فهو ثنائى واحدة فهو أحاى اللغة, وإذا كاف يتحدث ابلغتُت 

ا د إذلفرأف  البعض ى اير، وللغةافهو ثالثى ت لغاث بثالث يتحدف كاوإذا 
 د اللغات.ىو متعدت  ولغاث كثر من ثالأجييد ف كا

حالة ىي للغة اصطلح ثنائى الىت يطلق عليها ة الوحيداحلالة أف الثانى:القسم ا .ٕ
ت للغاالد ألبوين سلتلفى اء ؤتتحدثى لغتو سوط الختالالو فرصة ح طفل تتا

ذل من طفولتو ىف رلتمع ثنائى وألاتو اىف سنوش عاأو فيلتقط من كل منها لغتو 
لفرصتُت جييد اىاتُت ى حدإلو ح تتاى لذالطفل أف ادير بالذكر جوللغة ا
أف لك يسمعهما إجادة كبَتة تصل إذل مستوى الناطقُت هبا .ذحلديث باللغتُت ا
ة حملاكاافسيولوجية تبسر لو عن طريق ت بإمكاناى لبشرالوليد زود اهللا قد ا
أف دللكة اذل ىذه ؼ إيضا، ليو ىف طفولتوإيستمع ت للغاامن د عدف أي تقاإ
ع أو  باالستمااء قاتو سوأوللغتُت ىف معظم ايعيش ت حلاالالطفل ىف مثل ىذه ا

لغوية دات لطفل دل ترسخ لديو بعد عاأف افضال عن ، سةربادلماة أو باحملاكا
 جلديد.اخاصة تعوقو عن تعلم 

                                                           
 ٗٚ(, ص. ٕٙٓٓ, )مصر: مركز الكتاب للنشر, ادلرجع يف الًتيس اللغة العربيةإبراىيم دمحم عطا,  ٕٓ
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د لفرداء امستوىأوللغة اثنائية ح صطالالثالث يربط بُت أي الروالثالث:القسم ا .ٖ
 تللغاالثنائية ت مستوياد بذلك حيدىو ـ .وألاغَت لغة ، ىف لغة ثانية

 لك:ذمثاال على  Sternف شتَتب يضرو
 بالفرنسية. ؽ ىو يتشد ( أ

 لفرنسية بطالقة.اىو يتكلم   ( ب
 باإلصلليزيةأو بالفرنسية ث ٖتد، أف ألبيتاألمر عند ىف وى ايتسا ( ت
 آلتية: ت ايتضمن بادلكوناأف للغة جيب عليو اتعليم ثنائي أف لبعض ى ايرو
دات شارإلوالتوعية امج الربت والتعليمااتقدًن  للغةاجيب على تعليم ثنائي  ( أ

ؼ لطالب ال يعرف اكا.وإذا ليت يعرفها اجلديد باللغة اسية للطالب ردلدا
ال بلغة وسية بلغتو ردلددات اشارإلاألكثرية فيجب عليو تقدًن لو اللغة ا

 بلغة ال يعرفها. أو عليو ض تفر
ثانية لت اللغااألكثرية من اللغة ؼ اال يعرأو لطالب ال يتقن ف اكاإذا   ( ب

اءة لقرـ والكالع واالستمارة اذل مهاوألاسة تعليمو بلغتوردلدافيجب على 
الللغة رات اتقانو مجيع مهاإلثانية قبل اتعليمو باللغة ز ال جيوولكتابة وا
 ذل. وألا
رات تقانو بادلهاإلثانية بعد اللغة ابعة من رألرات ادلهاالطالب اسة ردلداتعلم   ( ت

دلختلفة التعليمية اد ادلوا لطالباسة ردلداتعلم )د(ذل. وألامن لغتو ربع ألا
اـ ستخداضعيفا يف ف كاإذا لثانية اتعليمو باللغة ز ال جيو.وليت يتقنها اباللغة 

 ليت يتقنها. اذل وألاألحسن تعليمو باالللغة .والثانية اللغة ا
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حسب وجييا رلثانية تداللغة اـ التعليمية باستخداد ادلواسة تعليم ردلدأ اتبد ( ث
 لثانية. اللغة الطالب يف ـ اتقد

لطالب لتعزيز ثقتو اذل من وألامج تتعلق بالثقافة ابتقدًن برادلدرسة هتتم  ( ج
ف لثقافتُت فيكوواللغتُت ـ اسة تقدردلدأف ايعٍت ا ىذومتو . اكروبنفسو 

 ٕٔلثقافية معااثنائي وللغة التعليم فيها تعليم ثناين ا
 

 أهداف تعليم ثنائي اللغة . ب
ىداؼ. ومن ىذه تعليم ثنائي اللغة ألىداؼ سلتلفة أو جملموعة سلتلفة من األ

 األىداؼ مايلي:
, يف بعض احلاالت يساعد تعليم ثنائي اللغة يف دمج األقليات واألفراد الدمج (ٔ)

يف رلتمع األكثرية, إذا يقدـ تعليم ثنائي اللغة فرصة اندرة لذلك عن طريق 
قبوؿ الفرد على حالو. فهو  واقعيا ال يعرؼ سوى اللغة األوذل )لغتو األوذل 

 ٕٕن بلده(.اليت جاء هبا م
, بواسطة تعليم ثنائي اللغة تستطيع الدولة أف توحد األقليات توحيد اجملتمع (ٕ)

ادلختلفة وترضيها يف نفس الوقت. فكل أقلية يسمح ذلا ابستخداـ لغتها 
األوذل. ولكن على اجلميع أف يتعلم لغة واحدة, ىي اللغة الرمسية أو لغة 

 األكثرية أو لغة ٖتددىا الدولة. 
, إف السماح لنظاـ تعليم ثنائي اللغة يعٍت البالد لغواي. إنو ارجياإلتصاؿ اخل (ٖ)

يعٍت توفَت ادلاليُت من الناس الذين يتقوف لغتُت, وىذا يسهل اتصاؿ 
                                                           

 ٙ٘ٔادلرجع نفسو,  ٕٔ
 ٚ٘ٔادلرجع نفسو,  ٕٕ
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السكاف وابالد ابلعادل اخلارجي لتحقيق مكاسب ٕتارية وسياسية واقتصادية 
 وتفاوضية وثقافية. فاللغة تعٍت التقارب والتفاىم. 

, بدال من منع األقليات من استخداـ لغاهتا األوذل, ومن مث ياتإرضاء األقل (ٗ)
إاثرة ىذه األقليات,يقدـ تعليم ثنائي اللغة حال يرضى األقلية من انحية 

 ويرضي األكثرية من انحية أخرى.
, كما ذكران سابق, إذا كاف يف بلد ما مئات األطفاؿ حل ادلشكلة تعليمية (٘)

فوف سوى لغنهم األـ يعرفوف لغة التعليم يف الذين بلغو سن التعليم وىم ال يعر 
مدارس األكثرية, فاحلل ىو قبوذلم يف مدارس تعلم ابللغة اليت يعرفوهنا, مث 

 تقـو ىذه ادلدارس بتعليمهم لغة الكثرية تدرجييا. 
, إف تعليم ثنائي اللغة ينطلق من مبدأ النظر إذل اللغات ادلساواة بُت اللغات (ٙ)

مساواة يف بعض احلاالت, على أساس أف اللغة  ادلختلفة يف بلد ما نظرة
 األوذل ليست أفضل من اللغة الثاين وال لغة الثاين أفضل من اللغة األوذل.

, إف تعليم ثنائي اللغة يساعد على ازىار تعليم اللغات مكاسب اقتصادية (ٚ)
ادلختلفة يف بلد ما.  وىذا يعٍت توفر حشد كبَتة من أانس يعرفوف عدة 

وره يساعدىم يف احلصوؿ على وظائف داخل بالدىم لغات. وىذا بد
 وخارجها. 

, يف بعض احلاالت حيقق تعليم ثنائي اللغة روابط دينية. ولدى روابط دينية (ٛ)
سؤاؿ مؤالف ىذا الكتاب لعدد من معلمي العربية من غَت العرب عن سبب 
تعلمهم العربية أو أسباب ىذا التعليم ذكر مجيعهم أف أحد األسباب بل 

 ها ىو دافع فهم اإلسالـ واالرتباط بو.وأمه
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 أهداف تطبيق برانمج فصل ثنائي اللغة . ت
فيما يتعلق ابلربامج ثنائية اللغة، ىناؾ أربعة أىداؼ لتطبيق برامج ثنائية اللغة ، من 

 بُت أمور أخرى: عملية إثراء اللغة، االستيعاب الثقايف وادلعرفة ، العزلة ، وتوزيع اللغة
ع من األىداؼ للربانمج ثنائي اللغة اذل منوذج التعلم الذي يتم وٖتديد أربعة أنوا 

 تطبيقو. 
إذا مت اختيار عملية إثراء اللغة ، فإف عملية التعلم تستخدـ لغة أجنبية كلغة  .ٔ

التعليم. والسماح الستخداـ لغة اإلندونيسيا إذا كاف ادلعلم والطالب جيدوف 
 صعوبة يف عملية التعلم.

ستيعاب ، فإف اللغة ادلستخدمة ىي اللغة الثانية. إذا كاف اذلدؼ ىو اال .ٕ
يتطلب ىذا النموذج من ادلدرسُت والطالب استخداـ اللغة األجنبية ككل دوف 

 السماح ابستخداـ لغة اإلندونيسيا يف التعلم.
إذا مت اختيار منوذج العزلة ، فإف لغة التعليم ادلستخدمة ىي لغة اإلندونيسيا  .ٖ

 نبية.دوف استخداـ اللغة األج
إذا مت اختيار توزيع اللغة، فإف ادلعلم والطالب يستخدموف اللغة األجنبية واللغة  .ٗ

 ٖٕاإلندونيسيا بطريقة متوازنة.
 أنواع مناذج تنفيذ برانمج ثنائي اللغة  . ث

 ٕٗفهناؾ العديد من مناذج تنفيذ الربامج ثنائية اللغة ، وىي: قاؿ مرغاان

                                                           
93

 Tri Angga Dewi, implementasi kelas bilingual di smp 0 batu retno wonogiri.(jurnal 

kependidikan edisi 9 vol V tahun 9106 . 
93

 Margana & Siti Sudrtini, Pengembangan Model Pembelajaran Bilingual Untuk Sekolah 

Menengah Kejuruan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogyakarta: UNY, 9112), 03 
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الثانية يف عملية التعلم. يفًتض  ، يركز على استخداـ اللغة submerseمنوذج .ٔ
ىذا النموذج أف استخداـ اللغة األوذل يف كثَت من األحياف سيحوؿ دوف 

 امتصاص اللغات األجنبية كلغة اثنية.
. يقدـ ىذا النموذج موضوعات لغوية sheltered instructionمنوذج  .ٕ

بُت أو أجنبية ومواد دراسية أخرى رلتمعة ، ويتم تدريسو من قبل مدرسُت مدرّ 
 فرؽ مدرسية تتكوف من معلمُت لغويُت ومعلمُت آخرين.

. يستخدـ ىذا النموذج اللغة األوذل يف عملية التعليم transitionalمنوذج  .ٖ
والتعلم، مث بعد إتقاف اللغة الثانية ، تبدأ اللغة الثانية يف التأكيد على عملية 

 التعليم والتعلم.
لنموذج متحدثُت للغة ، ومها يف إتاىُت. يتضمن ىذا ا imersiمنوذج  .ٗ

ادلتحدثُت األصليُت للغتُت األوذل والثانية يف وقت واحد يف التعلم. يتعلم 
 الطالب ادلشاركوف يف ىذا النموذج مًعا اللغة اذلدؼ واللغة األوذل.

يف إتاه واحد. ىذا النموذج يؤكد على التخصيب. ينقسم  imersiمنوذج  .٘
الكامل ابستخداـ اللغة األجنبية   imersiىذا النموذج إذل قسمُت، ومها 

اجلزئي  أي استخداـ اللغة األجنبية ال يكوف  imersiككل يف التعلم. إذا، 
 التعلم.iابلكامل يف 

وقاؿ ديديك سانتوسو و فريسما بينتاع يف رسالتهما ىناؾ مخس أنواع من برانمج 
 ٕ٘ثنائي اللغة, يعٍت:

                                                           
ٕ٘ Didik Santoso & Priman G, Bilingual Education Pogram at Junior High School. (Jakarta: Kencana 
ٕٓٓٚ) ٕٜ 
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ٔ. Full English(Arabic)، إلصلليزية )لغة العربية(  يعٍت استخدـ لغة ا
 كلها يف التعليم.

ٕ. Dominant English (Arabic)،  يعٍت استخدـ  لغة اإلصلليزية أو
 العربية أكثر من لغة األوذل.

ٖ. Balance bilingual .يعٍت استخدـ الغتُت متوازان يف التعليم 
ٗ. Code mixing bilingual  يعٍت استخدـ الغتُت متزامنا يف بعض

 العناصر
٘. Full Indonesian   يعٍت استخدـ لغة االندونيسيا يف كل عملية التعليم

 بال خالصة من لغة األخرى.
 رضة يف تنفيذ برانمج التعليم )ثنائي اللغة(عاادلبحث الثاين العوامل ادلؤيدة وادل

 رضة يف تنفيذ برانمج التعليم ثنائي اللغة.عاالعوامل ادلؤيدة وادل . أ
دة يف التعلم، ٔتا يف ذلك ادلوقف الذىٍت وفقا لزىَتيٍت، ىناؾ العوامل ادلؤي

وقالت وينا ساصلااي  ٕٙ للمعلم، وقدرة ادلعلم، ووسائل، واكتماؿ األدب، وتسهيالت.
أيضا أبف ىناؾ العديد من العوامل اليت ديكن أف تؤثر على أنشطة التعلم. ٔتا يف ذلك 

 ٕٚ والبيئة.عامل ادلعلم وعامل الطالبية وادلرافق واألدوات والوسائط ادلتاحة 

: الصعوابت يف التعامل لزىَتيٍتيف عملية التعلم وفقا  وتشمل العوامل ادلؤرضة
مع االختالفات يف طبيعة الطالب، وتشمل الفروؽ الفردية الذكاء، والشخصية 
واخللفية، وصعوبة يف ٖتديد ادلواد اليت تتناسب مع مستوى التعليم من الطالب، 

                                                           
ٕٙ Zuhairini, dkk. Metodologi Pendidikan Agama (Jakarta: ramadhani, ٜٜٖٔ), ٔٓٓ 
ٕٚ Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: kencana, 
ٕٓٓٚ), ٕ٘ 
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وأدوات التعلم، والصعوابت يف عقد تقييم وإدارة والصعوابت يف احلصوؿ على موارد 
 ٕٛالوقت.

 العوامل يف تعليم اللغة. . ب
 يف تعليم اللغة فهي كما يلي: أما العوامل ادلؤثرة

 عامل العمر .(ٔ
سنة ىو عمر مثارل لتعلم اللغة مثل  ٕٔإذل  ٕالعمر من  وفقا للينربغ،

ر ادلثارل ، فإف العم Krashenيف حُت أنو وفقا ؿ ادلتحدثُت األصليُت،
  ٜٕ .سنوات ٘لتعلم اللغة ىو أقل من 

 عوامل ٖتفيزية .(ٕ
لغة الثانية ،ىناؾ نظرية تنص على أف األشخاص الذين لديهم اليف تعلم 

الرغبة ،أو الدافع ،أو األىداؼ اليت يريدوف ٖتقيقها يف تعلم لغة اثنية دييلوف 
 يزىم.إذل أف يكونوا أكثر صلاًحا من األشخاص الذين يتعلموف دوف ٖتف

( الدافع إذل نوعُت سلتلفُت قليالً: ٚٔٔ: ٜٚٛٔيقسم غراىاـ يف براوف )
الدافع التكاملي والدافع االستيعايب. الدافع التكاملي ىو رغبة متعلمي اللغة 
يف تعلم اللغات األجنبية للتواصل مع أعضاء رلموعة الثقافة اللغوية. الدوافع 

م لغة أجنبية حىت يكونوا قادرين االستيعابية ىي تشجيع ادلتعلمُت على تعل
 ٖٓ على أف يصبحوا نفس ادلتحدثُت الناطقُت ابللغة.

                                                           
ٕٛ Zuhairini, ٔٓٓ 
ٕٜ D, krashen Stephen, lateralization, language learning and the critical period: some new evidence. 
Language learning vol. ٕٖ, ٜٕٔٚ 
ٖٓBrown,H.Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. )New Jersey:Prentice 

Hall,ٜٜٔٛ , (  ٔٔٚ 
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 عامل الذكاء .(ٖ
( إذل أف ىناؾ رأيُت سلتلفُت. الرأي ٔٔٔ-ٓٔٔ: ٜٙٛٔخيلص إليس )

األوؿ ينص على أف الذكاء العاـ يؤثر على تعلم اللغة األجنبية. ابدلقابل ، 
لو أتثَت بشكل عاـ، لكن الذكاء يشَت الرأي الثاين إذل أف الذكاء ليس 

اخلاص يتعلق ابدلهارات اللغوية. وينقسم الذكاء إذل نوعُت، مها الكفاءة 
( ومهارات التواصل بُت األشخاص CALPاللغوية ادلعرفية / األكادديية )

 (. بعبارات أخرى، ديكن تسمية كل منهما موىبة اللغة.BICSاألساسية )

ٖٔ 
 عامل اللغة .(ٗ

ونيسي إذل االنطباع أبف تعلم اللغة العربية أصعب بكثَت من دييل الشعب اإلند
تعلم اللغات األجنبية األخرى. ىذا ألف الدافع األوذل لتعلم اللغة العربية يف 

. ابإلضافة إذل ٕٖإندونيسيا موجو ضلو الدوافع الدينية أكثر من ادلصاحل العملية
دات، والبناء، ذلك، يف بعض احلاالت، يف النظاـ العريب الصويت، وادلفر 

والداللية، ال يزاؿ ىناؾ الكثَت منها ليس ذلا مرادفات ابللغة اإلندونيسية. 
 ٖٖ ورٔتا ىذا ىو سبب الصعوابت، وخاصة للطالب ادلبتدئُت.

 يف التعليم النجاح معايري :ادلبحث الثالث
 التعلم .التعلم مفهـو أوالً  الباحث سيناقش التعلم، صلاح مناقشة يف الدخوؿ قبل

 مع الطالب تفاعل بسبب الشخص سلوؾ لتغيَت عملية أو جهد ىو لوارسيتا ًقاوف

                                                           
ٖٔ Ellis, Rod, ٜٔٛٙ. Understanding Second Language Acquisition, Oxford: Oxford University Press. 
(ٜٔٛٙ: ٔٔٓ-ٔٔٔ) 
ٖٕ Radliyah zenudin dkk, metodologi dan strategi alternatif pembelajaran bahasa arab, hal ٕٓ 
ٖٖ ibid 
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 ادلعرفة يف التغيَتات تشمل السلوؾ يف التغيَتات. حولو من سلتلفة تعليمية مصادر
 ٖٗ.والقيم وادلواقف وادلهارات
 إظهار ديكن. الشخص بتغيَت تتميز عملية اليت ىو التعلم لػناان سوجاان، وفًقا و

 والسلوؾ وادلواقف والفهم ادلعرفة يف التغيَتات مثل سلتلفة أشياء يف َتاتالتغي ىذه
 ٖ٘.للطالب األخرى اجلوانب يف والتغيَتات والعادات وادلهارات وادلهارات

 :مها ، معيارين من تتكوف لناان سوجاان وفًقا التعليم يف النجاح معايَت أف حُت يف
 .التعليم عملية من ادلعايَت مراجعة تتم . أ

 ٖٙالتعليم. نتائج حيث من يَتمعا . ب

 :يلي شلا النجاح مؤشرات رؤية ديكن ، التعلم لعملية ابلنسبة

 إشراؾ خالؿ من ادلعلم قبل من مسبًقا وإعداده التعليم ٗتطيط مت ىل .ٔ
 اإلعداد ىو التعليم صلاح مؤشرات أحد .ٖٚمنهجي؟ بشكل الطالب

 أف يعٍت ىذا. منهجي بشكل الطالب إشراؾ خالؿ من مقدًما والتخطيط
  .مباالة بال يتم ال التعليم

 تعليمية أنشطة إبجراء يقـو حىت الطالب تعلم أنشطة بتوجيو ادلعلم يقـو ىل .ٕ
 من تزيد أف ديكن ادلعلم قبل من الدافع مع ٖٛإكراه؟ ودوف وصدؽ اتـ بوعي
 .إكراه دوف التعلم يف الطالب وجدية وعي

                                                           
34

 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan Dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 
ٕٓٓٛ) ٕٙ 
35

 Nana Sujana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, , (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 9103)  

2 
 ٖ٘ع نفسو، ص ادلرج  ٖٙ
 ٖ٘ادلرجع نفسو، ص   ٖٚ
 ٖ٘ادلرجع نفسو، ص   ٖٛ
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 أنشطة من متنوعة عةرلمو  ستجلب. متنوعة التعليم أنشطة تكوف أف جيب  .ٖ
 ومتكاملة شاملة نتائج ٖتقيق من يتمكنوا حىت الفوائد، من العديد التعليم

 من ابلعديد يتميز التعليم عملية صلاح أف نستنتج أف ديكن ىنا ٜٖ.للطالب
 .ادلتنوعة التعليم أنشطة

 الطالب بعض فقط أـ الفصل، يف الطالب مجيع التدريس عملية تشمل ىل .ٗ
 تشمل اليت التعليم عملية أف نستنتج أف ديكن ىنا ٓٗلم؟التع يف النشطُت

 .التعليم صلاح على مؤشر ىي الطالب مجيع
 ىنا ٔٗسليفة؟ أهنا أـ التعلم على الطالب وٖتفز شلتعة التدريس أجواء ىل .٘

 صلاح على مؤشرا ليست السارة وغَت اجلامدة األجواء أف االستنتاج ديكن
 .التعليم العملية

 هبا وفقَتة شاغرة فصل أو كافية، تعليمية تسهيالت ىعل الفصل حيتوي ىل .ٙ
. ٕٗمثالية؟ تعليمية أبنشطة ابلقياـ للطالب يسمح ال لذلك تعليمية، مرافق
 بنية إذل حاجة ىناؾ ادلثالية، التعليم عملية لتحقيق أنو نستنتج أف ديكننا
 .للفصل كافية ٖتتية

 صلاح رؤية أيًضا ديكن ية،العمل حيث من إليو ينظر الذي التعليم صلاح جانب إذل
 ٘تكن ادلثلى التعليم عملية أف ىو األساسي االفًتاض .التعليم نتائج حيث من التعليم
 أنشطة كانت إذا. احملققة والنتائج التعليمية العملية بُت عالقة ىناؾ .ادلثلى التعليم نتائج

                                                           
 ٖٙادلرجع نفسو، ص   ٜٖ
 ٖٙادلرجع نفسو، ص   ٓٗ
 ٖٙادلرجع نفسو، ص   ٔٗ
 ٖٙادلرجع نفسو، ص   ٕٗ
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 التعليم نتائج أف استنتاج ديكن لذلك ٖٗ.أيًضا جيدة التعليم نتائج فإف جيدة التعليم
 اختبار درجات شكل يف تكوف أف ديكن ىنا النتائج أف حُت يف التعليم، ابلعملية تتأثر
 .ذلك إذل وما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٖٚادلرجع نفسو، ص   ٖٗ
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 الباب الثالث

ادلتوسطة لرتقية مهارات اللغة العربية لطلبة ادلدرسة  فصل ثنائي اللغةواقع برانمج 
 الثاين فونوروغو  احلكوميةاإلسالمية 

 فونوروقو. احلكومية الثاينث األول: حملة عن ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ادلبح

 22فونوروغو احلكومية الثاينخ أتسيس ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ـاتري . أ
فونوروغو ىي إحدى من  احلكومية الثاينادلدرسة ادلتوسطة االسالمية 

ولكنها على أساس مدارس رمسية ومستوى يف ادلرحلة ادلدرسة ادلتوسطة يف بالدان 
 اإلسالمية وتؤسسها وزارة الشؤوف الدنية.

السسب الذي يدفع قياـ ىذه ادلدرسة ألنو وماجدت إال مدرسة واحدة 
فقد, اليت تؤسس وزارة الشؤوف الدينية وىي ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

( جيتيس فونوروغو. ّتانب karang gebangيف القرية كارانج جيباع )
نشأت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية بقدر كيلو مًتا من مدينة فونوروغو, حىت  ذلك

ـ طلبت وزارة الشؤوف الينية الرسالة لتفويض الرمسية للمدرسة  ٜٜٚٔيف السنة 
ـ  ٜٓٛٔالثانوية اإلسالمية احلكومية فونوروغو. وخرجت ىذه الرسالة يف السنة 

سالمية احلكومية فونوروغو ولكن لكن ىذه الرسالة ليست  للمدرسة الثانوية اإل
 gentongالرسالة إلنتقلت للمدرسة الثانوية اإلسالمية جينتوع عاوي )

ngawi حُت إحكمت ىذه ادلدرسة بوزير الشؤوف الدينية الدئرة فونوروغو مث )

                                                           
 ىف ادللحق ىذا البحث ٕٛٔٓ-ٓٔ-ٕٓ/د/ٔٓأنظر نسخة الوثيقة الرقم:    ٗٗ
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إثبتت يف قرية ستونو جيناعاف فونوروغو, دخل الطالب هنارا وسكنوا يف مبٍت 
 رؼ" فونوروغو يف قرية سيتونو وعدد الطالب.ادلدرسة اإلبتدئية "معا

مث بسبب كثَت األحواؿ, إنتقلت ىذه ادلدرسة اذل شارع فالمفينا 
(flambinan عبل جيناعاف فونوروغو يف السنة )ٜٔٛٔ- ٜٕٔٛ ـ وىناؾ

طالبا بًتكب  ٕٚٙدخل الطالب ادلدرسة هنارا كلهم وعددىم يف ذلك الوقت 
 من ستة فصوؿ. 

سة الثانوية اإلسالمية احلكومية فونوروغو يف الشارع  واآلف سكنت ادلدر 
 جافاف ابابدف فونوروغو, ٜٚكي أكيع مَتاه منرة 

يف طوؿ الزماف لتطبع النمو زماف ويرتفع جودة التعليم قامت ادلدرسة  
( يف akselerasiالثانوية اإلسالمية احلكومية فونوروغو الفصل ادلكثف )

 ٖسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فونوروغو حىت اآلف ٘تلك ادلدر  ٜٕٓٓالسنة 
( و الفصل ثنائي اللغة akselerasiفصوؿ يعٍت  الفصل ادلكثف )

(bilingual( والفصل العمومية )reguler) 

 

 الرؤية والرسالة واألهداف للمدرسة  . ب
 الرؤية للمدرسة (1

خالؽ "اإلعتماد على اإلدياف والتقوى, والتفوؽ يف العلم والتقنية, والتخلق ابأل
 الكردية, والشخشية اإلندونيسية, والثقف الفكرى العادلى"

 الرسالة للمدرسة (0
 تنمية السلوؾ اإلسالمي والقيم الوطنية يف الواقع احلياة. . أ
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واللغة اإلصلليزية  MIPAتصميم ادلنهج وفق ادلنهج القربوى العادلى دلادة  . ب
اء عن طريق األخذ أو االثباع )ابلتصرؼ( ابدلنهج من الدوؿ كأعض

OECD .أو الدوؿ ادلتقدمة غَتىا 
 تنمية روح ادلنافسق والتفوؽ لدى مجيع رلتمع ادلدرسة . ت
 تطبيق عملية التعليم ادلفتحة الفعالية, وادلفرحة والدافعة جلميع الطالب. . ث
 تنمية روح اإلىتماـ ابليبئة اإلجتمعية, والبيئة الطبيعية, والبيئة الثقافية. . ج
سة ادلتفوقة والقدرة على ادلفافسق يف تنمية القدرات لدى رلتمع ادلدر  . ح

 ادلستوى ادلنتقىت.
تنفيذ عملية التعليم إبستفادة تنوع ادلصادر وادلؤسس على التقعنية  . خ

 واإلتصاالت.
تطبيق اإلدارة والتنسيق على أساس ادلدرسة مهنية اجملتهة اذل إدراراة النوعية  . د

ابشواؾ مجيع اجملتمع ادلدرسة  ISO ٜٔٓٓ:ٕٓٓٓادلعًتفة ب 
 وادلؤسسات.

عقد التعاوف ابدلدارس واجلامعات ادلتقدمة كادلرافق يف تطوير ادلؤسسات  . ذ
 وادلوارد البشرية, وادلنهج الدراسي, وعملية التدريس.
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 فونوروغو احلكومية الثاينادلوقع اجلغرايف للمدرسة ادلتوسطة االسالمية   . ت
لشارع كي أكيع وقعت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فونوروغو يف ا

 جافاف ابابدف فونوروغو, وأما حدودىا: ٜٕمَتاه منرة 
 اجلهة الشمالية زلدودة بقرية جافاف (ٔ
 اجلهة الغربية زلدودة بقرية كاديفاتن (ٕ
 اجلهة اجلنوبية زلدودة بقرية سيعوسارين (ٖ
 اجلهة الشرقية زلدودة بقرية سيتونو (ٗ
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 فونوروغو. احلكومية الثاينمية تنظيم ادلنظمة للمدرسة ادلتوسطة االسال . ث
فونوروغو  احلكومية الثايندلعرفة تنظيم ادلنظمة للمدرسة ادلتوسطة االسالمية 

 ٘ٗواضحا فعلى القارئ النظر اذل اجلدوؿ التاذل:
 ٔ.ٕاجلدوؿ 

 

 

  ...  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
                                                           

 ىف ادللحق ىذا البحث ٕٛٔٓ-ٓٔ-ٕٓد//ٖٓأنظر نسخة الوثيقة الرقم:   ٘ٗ

 اللجنة ادلدرسية

 

 رئيس ادلدرسة

 

 قسم شؤوف اإلدارة

 

قسم ادلنهج 
 الدراسي

 

قسم شؤوف 
 الطالب

 

قسم شؤوف 
 اإلجتماعيىة

 

 قسم الوسائل

 

 وذل الفصل

 

 وذل الفصل

 

رئيس برانمج فصل 
 ثنائي اللغة

رئيس برانمج فصل 
 ادلكثف

 ادلدرسوف

 

 الطالب
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 ٖ.ٕاجلدول 

 ٔ.ٕالبياف من جدوؿ 

 الرقم الوظيفة اإلسم
 )أ( رئيس ادلدرسة األستاذ توريب ادلاجستَت
 )ب( جمليس ادلدرسة احلاج سوراطا ادلاجستَت

 )ج( وكيل زئيس ادلدرسة 
 .ٔ قسم ادلنهج الدراسي األستاذ مشهودي ادلاجستَت
 .ٕ قسم الشؤوف الطالب اغوع داروجاتوف ادلاجستَت

 .ٖ قسم الوسائل  S.Pdايفيندي تسليم
 .ٗ قسم الشؤوف اإلجتماعي S.Pd  سييت امامي ىرليندا

 )د( إدارة الفصل ثنائي اللغة 
 .ٔ رئيس برانمج ثنائي اللغة فتح اجلمة ادلاجستَت

 .ٕ قسم كتاب حندريك حرماواف ادلاجستَت
 .ٖ قسم ادلالية S.Pdحيايت مكرمة 

 .ٗ منسق اجلامعي سوغيهاراتتيك ادلاجستَت
 .٘ منسق غَت اجلامعي  S.Pdتفكر الرمحن 

 )ه( رئيس ادلكتبة S.Pdسوفئدي 
 )و( قسم إظافيون 

 .ٔ KIRادارة  حندريك حرماواف ادلاجستَت
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 .ٕ ادارة معمل طبيعية S.Pdسوفارمي 
 .ٖ ادارة معمل اللغة فتح اجلمة ادلاجستَت

 .ٗ ادارة معمل الكمبيوتر S.Pdكوصلورو 
 .٘ كشاؼ عفيف ادلاجستَت
 .ٙ النشاط اليكًتوين S.Pdبودي سانطوسو 

 .ٚ كرة القدـ S.Pdاماـ زلًـت 
 .ٛ كرة اليد والسباحة S.Pdىراينطا 

 .ٜ كرة الريشة S.Pdسوليستياف 
 .ٓٔ كرة السلة S.Pdعفيف نور انورشو 

 .ٔٔ الفنوف قراء القراف S.Pdحفيذ أمحدي 
 .ٕٔ الفنوف موسيقي S.Pdدوين ارسيتا 

 

 احلكومية الثاينادلدرسة ادلتوسطة االسالمية  أحوال ادلدرسني وادلوظفني يف . ج
 24فونوروغو.

فونوروغو مدرسوف  احلكومية الثاينكانت للمدرسة ادلتوسطة االسالمية 
ومدرسات منهم متخرجوف من اجلامعة وذلم درجة سارجاان و اجملستَت. وعدد 

الثانوية . دلعرفة امساء ادلدرسُت و يف ادلدرسُت وادلوظفُت يف ادلدرسة ٗٗادلدرسُت 
 االسالمية احلكومية الثاين فونوروغو تفصيال وديكن راءهتا يف اجلدوؿ األيت:

                                                           
 ىف ادللحق ىذا البحث ٕٛٔٓ-ٓٔ-ٕٓ/د/ٗٓأنظر نسخة الوثيقة الرقم:  ٙٗ
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 الرقم اإلسم ادلواد الدراسية
 ٔ S.Pdايفيندي تسليم  اللغة اجلاوية

 ٕ عمراف راشدي ادلاجستَت الرايضية
 ٖ اغوع راجاتوف ادلاجستَت الرايضية
 ٗ S.Pdسيت اومامي  التوعية

 ٘ اينداع اانايين ادلاجستَت  يةالعلم االجتماع
 ٙ S.Pdىشاـ الزين  اللغة العرية

 ٚ S.Pdسوفا يودي  اللغة االندونيسية
 ٛ S.Pdسوفرييانتو  اللغة العربية

 ٜ فتح اجلنة ادلاجستَت اللغة االصلليزية
 ٓٔ S.Pdري ين موراتري  الرايضية

 ٔٔ S.Pdسوىرتيٍت  الفقو
 ٕٔ S.Pdك سري ىارلي اللغة االندونيسية

 ٖٔ S.Pdحااييت مكرمة  بيولوجي
 ٗٔ S.Agزين العارفُت  اتريخ االسالمي
 ٘ٔ S.Agارواحي  اتريخ االسالمي
 ٙٔ S.Pdارف ليس دايان فوتري  اللغة االندونيسية

 ٚٔ S.Pdىيفُت دوي  الرايضية
 ٛٔ S.Pdاديي ويدااينيت  بيولوجي

 ٜٔ S.Pdبودي سانتوسو  ادلهارة االيليكًتو نيكييا
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 ٕٓ S.Pdسوفرمي  بيولوجي
Pkn  زين العمرافS.Pd ٕٔ 

 ٕٕ S.Pdىاراينتو  رايضة بدنية
 ٖٕ S.Pdدمحم صاحل  القراف و احلديث

 ٕٗ S.Agمشهودي  عقيدة اخالؽ
 ٕ٘ S.Ag  الفية االتصاالت

 ٕٙ  S.Ag  زين العارفُت اتريخ الثقافة االسالمية
 Pembiasaan  اان رمحاويت  S.Ag ٕٚ 
Pembiasaan  حافظ امحدي  S.Ag  ٕٛ 
 ٜٕ S.Pdفَتي مفرحة  العلـو االجتماعية

 ٖٓ S.Pdكوصلورو  االتصاالت
 ٖٔ S.Pdدينا سوسيياان  الفزاي

 ٕٖ S.Pdصفياف الفتاح  اللغة االصلليزية
 ٖٖ S.Pdسوغيع راينتو  علم الرسم

 ٖٗ S.Pdلطيف عثماف  القراف واحلديث
 ٖ٘ S.Agسري فوجي  الفقو

 ٖٙ S.Pd سيت زليخة العلـو االجتماعية
 ٖٚ  S.Pd  اماـ زلًـت الرايضية البدنية
 ٖٛ S.Pd زين العابدين الرايضية البدنية

 ٜٖ  S.Pd  مسنعة اللغة االندونسي
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 ٓٗ S.Pd  كونيت ىارصا االتصاالت
 ٔٗ S.Pd اغوس يوليانطو االتصاالت
 ٕٗ   S.Pd سولستيا االتصاالت

 ٖٗ S.Pd سوميايت عربيةاللغة ال
 ٗٗ ىيندريك ىرماواف ادلاجستَت الفزاي

 

فونوروغو  احلكومية الثاينالوسائل ادلوجودة ابدلدرسة ادلتوسطة االسالمية  . ح
 0117.25-0116اللغة السنة الدراسية 

وجودة الوسائل يف ادلدرسة تساعد عملية التعليم. وكذالك يف ادلدرسة 
فونوروغو, كانت الوسائل ادلدرسة تستطيع  الثايناحلكومية ادلتوسطة االسالمية 

 أف توضح الطالب ليتعلموا يف ادلدرسة,  ووجودىم كما يلي:

 رقم االسم العدد احلالة
 ٔ الغرفة الدراسية ٛٔ جيد
 ٕ غرفة رئيس ادلدرسة ٔ جيد
 ٖ ادلكتبة ٔ جيد
 ٗ غرفة ادلعمل الكيومبوتري ٔ جيد
 ٘ غرفة ادلعمل علـو العادل ٔ جيد
 ٙ غرفة االساتذة ٔ جيد

                                                           
 ىف ادللحق ىذا البحث ٕٛٔٓ-ٓٔ-ٕٓ/د/٘ٓأنظر نسخة الوثيقة الرقم:   ٚٗ
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 ٚ غرفة للشؤوف الصحتية ٔ جيد
 ٛ غرفة االدارة ٔ جيد
 ٜ غرفة ادلوسيقا ٔ جيد
 ٓٔ غرفة دلهارة صناعة ادلالبيس ٔ جيد
 ٔٔ غرفة دلهارة صناعة الطعاـ ٔ جيد
 ٕٔ غرفة للمهارة االليكًتونية ٔ جيد
 ٖٔ غرفة الوسائل ٔ جيد

  

يف لرتقية مهارات اللغة العربية لطلبة  فصل ثنائي اللغةبرانمج  حملة عن ادلبحث الثاين:
 فونوروغو احلكومية الثاينادلتوسطة االسالمية ادلدرسة 

ادلتوسطة االسالمية يف ادلدرسة فصل ثنائي اللغة واقع برانمج البياانت عن  . أ
   .احلكومية الثاين فونوروغو

 احلكومية الثاينسالمية ة اإلأهداف تنفيذ فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة ادلتوسط (1
 فونوروغو

احلكومية يتم عقد برانمج فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية 
من أجل ٖتسُت نوعية لغة الطالب الذين يفتقروف يف وقت الدراسة ورغبة  الثاين

 األابء يف عقد برانمج فصل ثنائي اللغة.  
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رسة الثانوية االسالمية احلكومية قاؿ األستاذ توريب ادلاجستَت مدير ادلد
" أىداؼ تنفيذ برانمج فصل ثنائي اللغة لتحسُت مهارة  ٛٗالثاين فونوروغو :

الطالب اللغوية ألف مع زايدة ادلهارات اللغوية سيكوف الطالب قادرين على 
 التنافس مع الطالب األخر".

فيذ "إف أىداؼ تن ٜٗوقاؿ األستاذ مشهودي ادلاجستَت رئيس قسم ادلنهج:
ب سوؼ يكوف البرانمج فصل ثنائي اللغة ىي بسبب الطلب من اجملتمع ألف الط

 ادلهارات اللغوية". وأكثر قيمة عندما يكوف لدي
"إف ٓ٘مث قاؿ األستاذة فتح اجلنة ادلاجستَت رئيسة برانمج فصل ثنائي اللغة:

ألف أىداؼ تنفيذ برانمج فصل ثنائي اللغة لتحسُت ادلهارة اللغوية لدى الطالب 
 اللغة مهمة جدا يف حياة".

أف صلعل " نريد ٔ٘وقاؿ أيضا األستاذ عفيف ادلاجستَت معلم اللغة العربية:
لتحسُت تسع ساعات من وقت تعليم يف اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة   فرصة 

 اللغوية لدى طالب".
ديكننا أف نستنتج أف اذلدؼ من احلصوؿ على برانمج  ابإلضافة إذل ذلك

االسالمية احلكومية الثاين فونوروغو ىو توزيع  ادلتوسةئي اللغة يف ادلدرسة فصل ثنا
يستخدـ اللغة األجنبية واللغة  أف الطالب على ادلعلم من سلوباللغة مع األ

 اإلندونيسيا بطريقة متوازنة.
 

                                                           
 .  ٕٛٔٓاكتوبَت  ٚٔتوريب. ادلقابلة، فونوروغو.  ٛٗ
 .  ٕٛٔٓاكتوبَت  ٚٔمشهودي. ادلقابلة، فونوروغو.  ٜٗ
 .  ٕٛٔٓاكتوبَت  ٕٓفتح اجلنمة. ادلقابلة، فونوروغو.  ٓ٘
 .ٕٛٔٓاكتوبَت  ٕٓعفيف. ادلقابلة، فونوروغو.  ٔ٘
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احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية  يف ادلنهج ادلستخدم يف فصل ثنائي اللغة (0
 روغوفونو  الثاين

ادلناىج ىي ادلراجع يف صناعة ادلنهج الدراسي وخطة الدرس. يف تنفيذ 
سالمية احلكومية الثاين فونوروغو ٔتنهج اإل ادلتوسةعملية التعلم ، تستخدـ ادلدرسة 

. ال خيتلف ىيكل منهج الفصل ثنائي اللغة كثَتًا عن منهج الفصل ٖٕٔٓللعاـ 
 الدراسي العادي.

"ادلنهج ادلستخدـ  ٕ٘اجستَت رئيس قسم ادلنهج:قاؿ األستاذ مشهودي ادل
. أما تنميتو ضلن نطوير kٖٔيعٍت ادلنهج  ،ىو ال يزاؿ يعتمد على ادلناىج الوطنية

وىذا أصبح السمة ادلميزة دلدرسة اليت لديها برانمج  ج،يف رلموعة من ادلواضع 
 فصل ثنائي اللغة".

"ادلنهج ٖ٘ثنائي اللغة:ة ادلاجستَت رئيسة برانمج نفتح اجل ةقالت األستاذ
 ".ٖٕٔٓمنذ عاـ  kٖٔادلستخدـ ىنا ىو ادلنهج 

ولكن يف ادلناىج الدراسية ثنائية اللغة ، ىناؾ تطورات يف ادلناىج 
الدراسية سواء كانت كمية أو نوعية خاصة يف اللغات األجنبية )اإلصلليزية 

 والعربية( والتكنولوجيا.

 ما يلي: على يشمل تطوير ادلنهج

 

                                                           
 .ٕٛٔٓاكتوبَت  ٚٔمشهودي. ادلقابلة، فونوروغو.  ٕ٘
 .ٕٛٔٓاكتوبَت  ٕٓفتح اجلنة. ادلقابلة، فونوروغو.  ٖ٘
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 ادلفردات.كتاب    .ٔ
يتلقى كل طالب كتاب مفردات حيتوي على رلموعة من ادلفردات العربية 

 اليومية. يطلب منهم حفظ بعض ادلفردات وفقا دلستوى الصف.
 أسبوع العريب. .ٕ

أي تدريب على اللغة العربية دلدة أسبوع يف جامعة دار السادل ّتونتور. 
التدريب على اللغة  دلدة أسبوع من جامعة دار السالـتتعاوف ادلدرسة مع 

العربية لتحسُت لغة الطالب. يتم ذلك مرة واحدة يف السنة يف الصف 
 الثاين. 

 مفردات احلائط .ٖ
تسمية األشياء حوؿ ادلدرسة مثل األشجار والنبااتت وغرؼ ادلدارس وغَتىا 
 مع العربية أو اإلصلليزية. يتم ذلك لتحفيز ذاكرة الطالب يف حفظ ادلفردات.

 
 رات اللغويةمنافسة ادلها .ٗ

وىي أنشطة منافسة للغة يف شكل مسابقة وخطبة وزلاضة يف اللغة العربية 
 أو اإلصلليزية يف كل نصف السنة.

 advantureلغة  .٘
أنشطة ادلخيمة دلدة يومُت. يف ىذه األنشطة ، يتم تشجيع الطالب على 

 استخداـ اللغة العربية أو اإلصلليزية ٔتساعدة ادلعلم.
 ألسبوعيةفواتَت ادلفردات ا .ٙ
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يُطلب من الطالب كل أسبوع إيداع ادلفردات احملفوظة يف كتاب مفردات 
 الطالب.

ومن حيث التكنولوجيا ، يتم تسهيل كل فصل ثنائي اللغة من 
فات اذلواء وأجهزة الكمبيوتر احملمولة. و ومكيّ  LCDخالؿ أجهزة عرض 

 يوجد سلترب لغة ألنشطة تطوير اللغة للطالب.
 فصل ثنائي اللغة كتاب التعليم يف (1

 أما كتاب التعليم ادلستخدـ يف عملية تعليم يف فصل ثنائي اللغة مدرسة
الثانوية االسالمية احلكومية الثاين فونوروغو متساو مع كتاب التعليم الذي 

واستخداـ ادلدرسة الثانوية االسالمية  يستخدمو الفصل التقليدية يف مدرسة أخرى.
 تاب اليت نشرهتا وزارة الشؤوف الدينية االندونيسية.احلكومية الثاين فونوروغو بك

"بشكل عاـ ٗ٘كما قاؿ األستاذ مشهودي ادلاجستَت رئيس قسم ادلنهج:
الكتاب ادلستخدـ من وزارة الشؤوف الدينية االندونيسية لكن يف تطوير مواد اللغوية 

مثاؿ كتاب  ،ضلن نعمل مع جامعة دار السالـ كونطور لتطوير كتاب الدعم
 فردات".ادل

وقالت أيضاف فتح اجلنة ادلاجستَت رئيسة برانمج فصل ثنائي 
"كتاب الدعم ىنا متساو مع مدرسة األخرى ولكن الفرؽ يف برانمج ٘٘اللغة:

 إضافيتو. مثاؿ كتاب ادلفردات, و كتاب حفظ ادلفردات".
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 تعليميف الإستخدام اللغة العربية  وقت (2
دلدرسة عقد التدريب من الكالـ إلكماؿ مهارة الكالـ لدى الطالب ال بد ا

إبستعماؿ اللغة العربية اليومية. أما وقت استعماؿ اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية 
اإلسالمية احلكومية الثاين فونوروغو فهي فعل مباشرة. مثاؿ الطالب الذي يريد 

 اقًتاض شيء يف ادلكتب, مطلوب الستخداـ اللغة العربية.
"يتم استخداـ اللغة ٙ٘ادلاجستَت معلم اللغة العربية: ستاذ عفيفكما قاؿ األ

. على سبيل ادلثاؿ, عندما يرغب طالب يف استعارة شيء ما,  العربية ىنا كل يـو
أما إستخداـ اللغة العربية يف التعليم فهي قاـ بو  جيب عليو استخداـ اللغة العربية".

الطريقة ، يشرح ادلعلم أوالً  ادلعلموف عند شرح مادة اللغة العربية ومادة الدينية. مع
 ادلادة ابللغة العربية مث يفسر ادلعلم ما قيل يف وقت سابق ابلغة اإلندونيسيا.

 
يف ادلدرسة فصل ثنائي اللغة العوامل ادلؤيدة وادلعارضة برامج البياانت عن  . ب

 فونوروغو. احلكومية الثاينادلتوسطة االسالمية 
 العوامل ادلؤيدة (1

 التسهيالت ( أ
سهيالت احملتاجة ستسهل عملية التعليم خاصة تعليم اللغة بوجود الت

ادلتوسطة ما التسهيالت يف فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة  أاألجنبية. 
الكافية ديكن التسهيالت  احلكومية الثاين فونوروغو كاملة ٘تاما.سالمية اإل

 أف تساعد يف عملية التعليم للطالب السيما يف فصل ثنائي اللغة.
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سالمية احلكومية يف فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة الثانوية اإلت التسهيالو 
 الثاين فونوروغو كثَت وجيد جدا. 

الوسائل ىنا مت القائمة  "35:األستاذ توريب ادلاجستَت ادلدرسة قاؿ مدير
و اجهزة كمبيوتَت  ،(proyektorمثل بوجكتور ) ،على التكنولوجيا

 ل و سلترب اللغة".( و تكييف اذلواء كل الفصlaptopزلموؿ )
قالت األستاذة فتح اجلمة ادلاجستَت رئيسة برانمج فصل ثنائي 

 " يف كل فصل ىناؾ الوسائل التعليمية لتسهيل التعليم كمثلٛ٘اللغة:
( و laptopو اجهزة كمبيوتَت زلموؿ ) ،(proyektorبوجكتور )

 تكييف اذلواء".
الوسائل كثَتة جدا " ٜ٘قاؿ االستاذ عفيف ادلاجستَت معلم اللغة العربية:

و اجهزة كمبيوتَت زلموؿ  ،(proyektorمثل بوجكتور ) مثل
(laptop."و تكييف اذلواء ) 

 دعم من األابء ادلتحمسني.  ( ب
العوامل ادلؤيدة األخرى يعٍت دعم من األابء.الدعم ادلارل من األابء 

 ىو عامل مهم لدعم الربانمح فصل ثنائي اللغة.
"أما األابء ٓٙ:َت رئيس قسم ادلنهجاألستاذ مشهودي ادلاجستقاؿ 

فهي داعمة جدا من ىذا الربانمج. وخاصة الدعم ادلارل لدعم أنشطة 
 التعلم يف فصل الثنائي اللغة".
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" ٔٙ:فتح اجلنة ادلاجستَت رئيس برانمج فصل ثنائي اللغةقاؿ 
األابء يبحثوف دائما عن ادلعلومات ادلطلوبة من قبل األطفاؿ يف التعلم 

 رسة".يف ىذه ادلد
" األابء ٕٙ:عفيف ادلاجستَت معلم اللغة العربية قاؿ األستاذ

يدعم دائما عن احتياجات األطفاؿ يف عملية التعليم. سواء الدعم 
 ادلارل و غَت ذلك".

 العوامل ادلعارضة (0
ّتانب العوامل ادلؤيدة يف تنفيذ برانمج فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة 

فيها العوامل ادلعارضة اليت ٕتعل العقبات يف  الثانوية احلكومية األوذل فونوروغو
تنفيذ ىذا الربانمج. بناء على نتيجة مقابلة الباحث تعرؼ منها العوامل 
ادلعارضة يف تنفيذ برانمج فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوذل 

 فونوروغو فهي:
 

 قلة قدرة الطالب اجلدد يف اللغة العربية ( أ
 ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثاين الطالب اجلدد يف

فونوروغو جائوا من ادلدرسة اإلبتدائية ادلختلفة. بعضهم من ادلدرسة 
اإلبتدائية اإلسالمية و بعضهم من ادلدرسة اإلبتدائية العمومية. أما 

يفتقروف يف اللغة الطالب الذين جائوا من ادلدرسة اإلبتدائية العمومية 

                                                                                                                                                               
 .ٕٛٔٓاكتوبَت  ٚٔمشهودي. ادلقابلة، فونوروغو.  ٓٙ
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يستطيعوا أف يقرؤوا ويكتبوا ويتحدثوا اللغة العربية. وىذا العربية. ىم دل 
بسبب ألهنم ال يتعلموف اللغة العربية من قبل. قاؿ فتح اجلنة رئيسة 

" يف ىذه ادلدرسة، ال أييت مجيع الطالب من ادلدارس االبتدائية ٖٙبرانمج:
اإلسالمية. والطالب الذين ليسوا من ادلدارس االبتدائية اإلسالمية 

 عاـ ليسوا ماىرا ابللغة العربية. بشكل 
" ٗٙستاذ عفيف مدرس اللغة العربية:أوىذا مناسب من قوؿ 

صعبة نوعا ما لتعليم اللغة العربية للطالب من ادلدارس االبتدائية 
 العمومية. ىذا ألهنم دل يدرسوا العربية من قبل."

 قلة مهارة اللغة لدى ادلعلمني  ( ب
كومية األوذل فونوروغو ليسوا ادلعلموف يف ادلدرسة الثانوية احل

متخرجوف من قسم اللغة. لذلك ليس كل ادلعلمُت جيدة يف استخداـ 
 اللغة العربية.

"من رأي من العوامل ٘ٙ:ادلاجستَت عفيفاألستاذ كما قاؿ 
يعٍت قلة مهارة اللغة لدى ادلعلمُت ألف بعضهم ليس متخرجوف  عارضةادل

 من قسم اللغة".
"ألف ليس كل معلمُت ٙٙي اللغة:وقالت رئيسة برانمج ثنائ

متخرجُت من قسم اللغة لذلك تكوف احدى من العوامل ادلعارضة. 
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بسبب ذلك للتغلب على ىذه ادلشكلة تقـو ادلدرسة بتدريب اللغة 
 للمدرسُت مرتُت يف السنة".

 عامل اللغة العربية ( ت
األخرى يعٍت عامل اللغة. كما عرفنا أف اللغة  عارضةالعوامل ادل

ىي لغة صعبة و قليل يف كتاب التدريسها. ىذا مناسب كما قاؿ العربية 
"ابدلقارنة مع ٚٙرئيسة برانمج ثنائي اللغة األستاذة فتح اجلنة ادلاجستَت:

تعلم اللغة اإلصلليزية, فإف تعلم اللغة العربية أكثر صعوبة. اذل جانب 
 ذلك الرجوع يف كتاب التدريس قليل جدا".

"من صعب تعلم ٛٙ: معلم اللغة العربيةعفيف ادلاجستَت وقاؿ األستاذ
 اللغة العربية ألهنا تتميز ٓتصائص اليت ٗتتلف عن اللغات األخرى".

أما كتاب التعليم يف اللغة العربية فهي قليلة وصعبة يف حصوذلا. 
وىذا مناسب من قوؿ األستاذ مشهودي ادلاجيستَت مدير قسم 

 غة العربية".يف احلصوؿ على كتاب التعليم الل نعصب"ٜٙادلنهج:
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية فصل ثنائي اللغة فعالية براانمج البياانت عن  . ت

 احلكومية الثاين فونوروغو.
، يتم توضيح أنو ديكن رؤية مؤشر صلاح اللغة من انحية النظرية يف فصل اثين

 عةمراج تتم العملية و نظر وجهة من ادلعايَت مراجعة ، مها تتممن معيارين عليمالت
الفصل ثنائي اللغة  يف العربية اللغة تعلم عملية احملققة. يف النتائج حيث من ادلعايَت
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كما قاؿ األستاذ عفيف الدين، وىو مدارس   .تعليمية طرؽ عدة ادلعلم يستخدـ
اللغة العرية "إف طريقة التعليم اللغة العربية ادلستخدمة يف فصل ثنائي اللغة سلتلفة. 

مباشرة، و أحياان ابستخداـ طريقة قواعد الًتمجة، و أحياان  ةطريق أحياان ابستخداـ
 ٓٚ".ادلعلم يدرسها اليت ادلواد على اعتمادا ابستخداـ طريقة اإلمالء.

 فقط، ولكن واحد تعليمي نشاط ادلدرسة تستخدـ و يف عملية التعليم، ال
ي مديرة كما قالت األستاذة فتح اجلنة، وى  .اللغة تعليم األنشطة لدعم سلتلف حيمل

 من العديد ادلدرسة عقدت ، اللغوية األنشطة لدعم برانمج الفصل ثنائي اللغة "
 اللغة ومناقشة العربية الكالـ مسابقات شراء مثل .اإلضافية التعليمية األنشطة
األسبوع يف  خالؿ العربية اللغة األنشطة أسبوع العريب أي دورات عقد ، اإلصلليزية

 األنشطة ىذه يومُت وخالؿ يف التخييم أنشطة و عقدجامعة دار السالـ جونتور 
 اليت التدريس أنشطة مع ٔٚ".العربية اللغة استخداـ على الطالب تشجيع ويتم

 .أفضل بشكل الدروس استيعاب على الطالب تساعد أف راتبة، ديكن ليست
 ٕٚالتالية: النتائج على احلصوؿ يتم الباحث مالحظة نتائج ومن
 كيف ادلعلم يسأؿ ادلواد، يف البدء قبل. والسالـ لدعاءاب التعليم أنشطة تبدأ .ٔ

 من ادلعلم يطلب التعليم بداية يف. ادلنزرل الواجب عن ويسأؿ الطالب حاؿ
 ادلوضوع حوؿ للطالب شرًحا ادلعلم يقدـ مث. القرآف قراءة الطالب

 الطالب يفهم حىت اإلندونيسية مع اللغة ادلتخللة العربية اللغة ابستخداـ
 .ادلعٌت
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 يتم اليت ادلواد على يعتمد واحد من أما طريقة التعليم ادلستخدـ فهي أكثر .ٕ
 طريقة ادلعلم يستخدـ اللغة، قواعد ىي التعليمية ادلادة كانت إذا .تدريسها

 يستخدـ قصص، شكل يف التعليمية ادلادة كانت وإذا. القواعد و الًتمجة
 .وىكذا ادلباشرة، الطريقة ادلعلم

 أسئلة بطرح يطلب الطالب طالب مثل كل ادلعلم يشرؾ م،التعلي عملية يف .ٖ
 العربية ابللغة ادلواد ويشرح العربية، ابللغة

 دائًما الطالب يكوف حىت أخرى مرة الدافع ادلعلم يعطي التعليم، هناية يف .ٗ
 .اخلتاـ ابلدعاء تليها مث للطالب الواجبة وتعيُت متحمسُت،

 أف وجد قد، فصل ثنائي اللغة  ادلرافق الباحث إذل مالحظة نتائج ومن
 جهاز اذلواء، مكيف الفئة، معلومات لوحة السبورة، مثل .٘تاما كافية تكوف

 الصوت.  ونظاـ طالب لكل زلموؿ كمبيوتر (،LCD Proyektorاإلسقاط)
 ادلقابلة نتائج الباحث ، حصلمن حيث النتائج احملققة أما معايَت النجاح

 من خَت اللغة ثنائي فصل طالب لدى العربية غةالل تعليم نتائج أبف ادلخربين مع
وىذا ديكن أف يعرؼ بنتيجة االمتحاف نصف السنة يف ادلدرسة  .العادية فصل

الثانوية االسالمية احلكومية الثاين. وكاف نتيجتهم تبلغ اذل معاير النجاح األدىن 
وسط "بشكل عاـ قيمة متٖٚستاذ عفيف معلم اللغة العربية:ألاحملددة. كما قاؿ ا

الطالب يف فصل ثنائي اللغة أفضل من فصل العادية. ىذا طبيعي ألف مادهتا أكثر 
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"وفقا لنتائج ٗٚبرانمج فصل ثنائي اللغة فتح اجلنة: ةرئيس تمن فصل العادية". وقال
 امتحاف نسف السنة إف قيمة متوسط فصل ثنائي اللغة  أخيار من فصل العادية".
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 الباب الرابع

لرتقية مهارات اللغة العربية لطلبة ادلدرسة  فصل ثنائي اللغةبرانمج  حتليل
 احلكومية الثاين فونوروغو )دراسة حتليلية(سالمية ادلتوسطة اإل

 

لرتقية مهارات اللغة  فصل ثنائي اللغةبرانمج التحليل عن واقع ادلبحث األول : 
 فونوروغو احلكومية الثاينسالمية ادلتوسطة اإلالعربية لطلبة ادلدرسة 

ادلتوسطة االسالمية ادلدرسة االرسالية يف تطبيق برانمج فصل ثنائي اللغة يف 
إنتاج ادلتخرجُت اجلودة ْتيث ديكن قبوذلم يف مدارس اجلودة يف  احلكومية الثاين فونوروغو

 ادلستوى التارل وإستخداـ اللغة اإلصلليزية و اللغة العربية بطالقة يف احلياة اليومية.

يف ادلدرسة  فصل ثنائي اللغةربانمج لو النموذج  التطبيقعن أهداف  التحليل . أ
 .فونوروغو احلكومية الثاينادلتوسطة االسالمية 

ىناؾ أربعة أىداؼ لتطبيق برانمج ثنائي اللغة، من  ،كما عرفنا يف الباب الثاين
(، االستيعاب enrichment processبُت أمور أخرى: عملية إثراء اللغة)

( ، وتوزيع اللغة. و ذالك isolation/segretionدلعرفة، العزلة)الثقايف وا
فيما  تطبيقو مع التفاصل وسوؼٖتديد منوذج التعلم  يف أنواع من األىداؼ

  ٘ٚ:.يلي
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إذا مت اختيار عملية إثراء اللغة، فإف عملية التعلم تستخدـ لغة أجنبية كلغة  .ٔ
ادلعلم والطالب جيدوف  التعليم. والسماح الستخداـ لغة اإلندونيسيا إذا كاف

 م.يصعوبة يف عملية التعلال
إذا كاف اذلدؼ ىو االستيعاب، فإف اللغة ادلستخدمة ىي اللغة الثانية.  .ٕ

طواؿ يتطلب ىذا النموذج من ادلدرسُت والطالب استخداـ اللغة األجنبية 
 م.يدوف السماح ابستخداـ لغة اإلندونيسيا يف التعل التعلم

لعزلة، فإف لغة التعليم ادلستخدمة ىي لغة اإلندونيسيا إذا مت اختيار منوذج ا .ٖ
 دوف استخداـ اللغة األجنبية.

إذا مت اختيار توزيع اللغة، فإف ادلعلم والطالب يستخدموف اللغة األجنبية  .ٗ
 واللغة اإلندونيسيا بطريقة متوازنة.

فونوروغو فػإف  احلكومية الثاينادلتوسطة االسالمية أما يف ادلدرسة 
لتعليم يف الفصل ثنائي اللغة  فهي يستخدـ ادلعلم اللغة العربية عندما عملية ا

يعلم مادة اللغة العربية و الدينية. ويستخدـ اللغة االصلليزية عندما يعلم مادة 
تطبيق  يف اذلدؼ ،. وىكذابطريقة متوازنة اللغة االصلليزية و مادة علم الدراية

االسالمية احلكومية الثاين فونوروغو فهو ادلدرسة الثانوثة برانمج ثنائي اللغة يف 
 لتوزيع اللغة.

سالمية ادلتوسطة اإليف ادلدرسة فصل ثنائي اللغة برانمج منوذج وأما  
احلكومية الثاين فونوروغو إذا أردان الرجوع اذل نظرية يف الباب الثاين ىناؾ 

 مناذج عند مرغاان, فهي:مخس 
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ة الثانية يف عملية التعلم. ، يركز على استخداـ اللغ submerseمنوذج  .ٔ
يفًتض ىذا النموذج أف استخداـ اللغة األوذل يف كثَت من األحياف 

 سيحوؿ دوف امتصاص اللغات األجنبية كلغة اثنية.
. يقدـ ىذا النموذج موضوعات sheltered instructionمنوذج  .ٕ

لغوية أجنبية ومواد دراسية أخرى رلتمعة ، ويتم تدريسو من قبل مدرسُت 
 بُت أو فرؽ مدرسية تتكوف من معلمُت لغويُت ومعلمُت آخرين.مدرّ 

األوذل يف عملية  وية. يستخدـ ىذا النموذج اللغtransitionalمنوذج  .ٖ
التعليم والتعلم ، مث بعد إتقاف اللغة الثانية ، تبدأ اللغة الثانية يف التأكيد 

 على عملية التعليم والتعلم.
ذا النموذج متحدثُت للغة، ومها يف إتاىُت. يتضمن ى imersiمنوذج  .ٗ

ادلتحدثُت األصليُت للغتُت األوذل والثانية يف وقت واحد يف التعلم. يتعلم 
 الطالب ادلشاركوف يف ىذا النموذج مًعا اللغة اذلدؼ واللغة األوذل.

يف إتاه واحد. ىذا النموذج يؤكد على التخصيب.  imersiمنوذج  .٘
الكامل ابستخداـ اللغة  imersi ينقسم ىذا النموذج إذل قسمُت، ومها

اجلزئي  أي استخداـ اللغة  imersiاألجنبية ككل يف التعلم. إذاً، 
 ٙٚاألجنبية ال يكوف ابلكامل يف التعلم.

استخداـ اللغة فونوروغو  احلكومية الثاينسالمية ادلتوسطة اإلادلدرسة يف و 
لم. يستخدـ ادلعلم العربية يف برانمج فصل ثنائي اللغة ال يكوف ابلكامل يف التع

ندونيسيا ٔتا ابللغة اإل ادلقصوداللغة العربية عندما يعلم الدرس أوال مث يشرح 
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سالمية احلكومية ادلدرسة الثانوية اإل قالو.ومن مث, منوذج برانمج ثنائي اللغة يف
اجلزئي ألف  imersiيف إتاه واحد أو  imersiمنوذج  الثاين فونوروغو

 سالمية احلكومية الثاين فونوروغوالثانوية اإل يف ادلدرسة استخداـ اللغة األجنبية
 ال يكوف ابلكامل يف التعلم. 

 
التحليل عن ادلنهج وكتاب التعليم ادلستخدم يف فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة  . ب

 .فونوروغو احلكومية الثاينادلتوسطة االسالمية 
االسالمية ادلنهج ادلستخدم يف فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة ادلتوسطة  .(ٔ

 .فونوروغو احلكومية الثاين
ادلنهج ىو عنصر مهم يف نظاـ التعليم, ألف ادلنهج ىو نظاـ التعليم 

و ابخلاصة عند ادلعلم يف تصميم و تطبيق  ،الذي تكوف مصدر عند ادلدرسة
الًتبية. ولكن يف تطبيق فصل ثنائي اللغة ال سهل بسبب ادلعلم ال بد أف 

تطبيق فصل ثنائي اللغة ال بد و دة. و ادلدرسة اليت يستخدـ اللغة األجنبية جي
 أف تكوف إعداد يف إدارة ادلنهج و تطوير ادلنهج ادلختلف مع فصل العادية.

ادلتوسطة االسالمية يف فصل ثنائي اللغة ادلدرسة  ادلستخمأما ادلنهج 
فونوروغو فهو ال خيتلف كثَتا عن فصل العادي, وىو ادلنهج  احلكومية الثاين

أصبحت  و ،ادلنهج يف تطويرال. ولكن ىناؾ بعض ٖٕٔٓاس العاـ الدر 
سالمية احلكومية الثاين الثانوية اإلادلدرسة  السمة ادلميزة يف فصل ثنائي اللغة

 يشمل تطوير ادلنهج يف ما يلي:و .فونوروغو
 كتاب ادلفردات. .ٔ
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يتلقى كل طالب كتاب مفردات حيتوي على رلموعة من ادلفردات العربية 
 ة. يطلب منهم حفظ بعض ادلفردات وفقا دلستوى الصف.اليومي

 أسبوع العريب. .ٕ
امعة دار السادل ّت من ادلدرسأي تدريب على اللغة العربية دلدة أسبوع 

دلدة أسبوع من التدريب  جامعة دار السالـّتونتور. تتعاوف ادلدرسة مع 
ة يف واحدة يف السنعلى اللغة العربية لتحسُت لغة الطالب. يتم ذلك مرة 

 الصف الثاين. 
 مفردات احلائط .ٖ

تسمية األشياء حوؿ ادلدرسة مثل األشجار والنبااتت وغرؼ ادلدارس 
وغَتىا مع العربية أو اإلصلليزية. يتم ذلك لتحفيز ذاكرة الطالب يف حفظ 

 ادلفردات.
 منافسة ادلهارات اللغوية .ٗ

عربية وىي أنشطة منافسة للغة يف شكل مسابقة وخطبة وزلاضة يف اللغة ال
 أو اإلصلليزية يف كل نصف السنة.

 advantureلغة  .٘
أنشطة ادلخيمة دلدة يومُت. يف ىذه األنشطة ، يتم تشجيع الطالب على 

 استخداـ اللغة العربية أو اإلصلليزية ٔتساعدة ادلعلم.
 فواتَت ادلفردات األسبوعية .ٙ

 يُطلب من الطالب كل أسبوع إيداع ادلفردات احملفوظة يف كتاب مفردات
 الطالب.
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من الشرح أعاله، ديكننا أف نرى أف تطوير ادلنهج ثنائي اللغة يف 
يتوافق مع ما كتبو فونوروغو  احلكومية الثاينادلتوسطة االسالمية ادلدرسة 

برانووو يف جانب تطوير ادلناىج الدراسية ، جيب أف حيتوي ادلنهج الدراسي 
يم تتوافق مع الربامج ثنائي اللغة على أىداؼ وزلتوى وأنشطة وتقنيات تقي

 ٚٚادلقدمة. وينبغي أيضا أف تعكس خصائص ادلناىج ادلدرسية.
اللغة كلغة التعليم يف فصل ثنائي  خدامكتاب التعليم ادلستخدم واست .(ٕ

 .فونوروغو احلكومية الثايناللغة يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية 
كتاب التعليم ىو كتاب مكتوب الذي يستخدمو ادلعلم يف عملية 

 ٛٚالتعليم والتعلم.

تعليم يف فصل ثنائي اللغة الأما كتاب التعليم ادلستخدـ يف عملية 
مع   ىفونوروغو فهي متساو  احلكومية الثاينادلتوسطة االسالمية  درسةابدل

 كتاب التعليم الذي يستخدمو الفصل التقليدية يف مدرسة أخرى.
نية االندونيسية. وزارة الشؤوف الدي ادلنشودة منواستخداـ ادلدرسة بكتاب 

ولكن وضعت ادلدرسة أيًضا كتااًب لزايدة مفردات الطالب. ابلتعاوف مع 
 جامعة دار السالـ فونوروغو. 

أما استخداـ اللغة العربية كلغة التعليم يف فصل ثنائي اللغة  
فونوروغو ال يزاؿ قليال. وىذا  احلكومية الثاينادلتوسطة االسالمية  درسةابدل

ادلعلمُت ماىروف ابللغة العربية. ولكن ابلنسبة إذل  كل   بسبب ليسوا
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احملادثة اخلفيفة اليومية، يُطلب من الطالب استخداـ اللغة العربية عندما 
 .أو استعارة شيء ما يف ادلكتب اإلستئذافيريدوف طلب 

يف فصل ثنائي اللغة برامج  يف العوامل ادلؤيدة وادلعارضةالتحليل عن ادلبحث الثاين : 
 فونوروغو. احلكومية الثاينسالمية ادلتوسطة اإلسة ادلدر 

وفقا للنظرية يف الفصل الثاين ىناؾ العديد من العوامل الداعمة وادلثبطة يف تنفيذ 
 .التعلم. ومشلت أيضا يف برانمج ثنائي اللغة

وفقا لزىَتيٍت ، ىناؾ العوامل ادلؤيدة يف التعلم، ٔتا يف ذلك ادلوقف الذىٍت للمعلم 
وقالت وينا ساصلااي أيضا أبف  ٜٚ ادلعلم، ووسائل، واكتماؿ األدب، وتسهيالت.، وقدرة 

العوامل اليت ديكن أف تؤثر على أنشطة التعلم. ٔتا يف ذلك عوامل ادلعلم  عّدةىناؾ 
 ٓٛ والعوامل الطالبية وادلرافق واألدوات والوسائط ادلتاحة والبيئة.

: الصعوابت يف التعامل مع لزىَتيٍتوتشمل العوامل ادلثبطة يف عملية التعلم وفقا 
االختالفات يف طبيعة الطالب، وتشمل الفروؽ الفردية الذكاء، والشخصية واخللفية، 
وصعوبة يف ٖتديد ادلواد اليت تتناسب مع مستوى التعليم من الطالب، والصعوابت يف 

 ٔٛاحلصوؿ على موارد وأدوات التعلم، والصعوابت يف عقد تقييم وإدارة الوقت.
يف تنفيذ برانمج الفصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة  ناء على مقابلة الباحث،ب

من بُت  ادلتوسطة االسالمية احلكومية الثاين فونوروغو ىناؾ العوامل ادلؤيدة وادلعارضة.
أمور أخرى: ادلرافق، والدافع من ادلدرسة، والدعم ادلارل والدية، والقدرة اللغوية لدى 

 للمعلمُت وعامل اللغة. الطالب، والقدرة اللغوية
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ادلتوسطة يف ادلدرسة فصل ثنائي اللغة يف العوامل ادلؤيدة برامج عن التحليل  . أ
 احلكومية الثاين فونوروغو.االسالمية 

 مرافق ادلدرسة اجليدة .1
ٔترافق ادلدرسة اجليدة ستسهل عملية التعليم وتؤيد تنفيذ ىذا الربانمج. 

ملية التعليم للطالب السيما يف الكايف ديكن أف تساعد يف ع والتسهيالت
فصل ثنائي اللغة. ادلرافق التعليمية ىي األدوات اليت تستخدـ مباشرة لتحقيق 

يف حُت أف  األىداؼ التعليمية مثل: غرؼ الدراسة، الكتب، السبورات، إخل.
البنية التحتية ىي أداة غَت مباشرة تستخدـ لتحقيق أىداؼ يف التعليم مثل 

يف فصل  أما ادلرافق ٕٛدارس، وأرض ادلدرسة وما إذل ذلك.ادلكاف، وبناء ادل
فونوروغو كاملة  احلكومية الثاينادلتوسطة االسالمية ثنائي اللغة يف ادلدرسة 

 :"األستاذ توريب ادلاجستَت ادلدرسة .وىذا مناسب مع قوؿ مدير٘تاما
 ،(proyektorمثل بوجكتور ) ،ىنا مت القائمة على التكنولوجيا التسهيالت

( و تكييف اذلواء كل الفصل وشبكات laptopاجهزة كمبيوتَت زلموؿ ) و
الوى الفى و سلترب اللغة". وقالت أيضا األستاذة فتح اجلنة ادلاجستَت رئيس 

التعليمية لتسهيل  التسهيالتبرانمج فصل ثنائي اللغة:" يف كل فصل ىناؾ 
 و اجهزة كمبيوتَت زلموؿ ،(proyektorبوجكتور ) التعليم كمثل

(laptop."و تكييف اذلواء ) 
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 الدافع العايل للمدرسة .0
ىناؾ نظرية تنص على أف األشخاص الذين لديهم الرغبة ، أو الدافع، 
أو األىداؼ اليت يريدوف ٖتقيقها يف تعلم لغة اثنية دييلوف إذل أف يكونوا أكثر 

ة وكذلك ادلؤسسة الًتبوي  ٖٛصلاًحا من األشخاص الذين يتعلموف دوف ٖتفيزىم.
اليت لديها حافز كبَت يف تنفيذ برامج التعلم سوؼ يكوف عامال مساعدا يف 

 صلاح الربانمج.
لديها محاسة فونوروغو  احلكومية الثاينسالمية ادلتوسطة اإلادلدرسة 

الربانمج كما مكتوب يف إرسالية ادلدرسة  وٖتفيز عالية يف ٖتسُت جودة ىذه
قبوذلم يف مدارس اجلودة يف ادلستوى إنتاج ادلتخرجُت اجلودة ْتيث ديكن  يعٍت

التارل وإستخداـ اللغة اإلصلليزية و اللغة العربية بطالقة يف احلياة اليومية. دليل 
على ىذا ىو مثل تشكيل ىيكل مسؤوؿ خاص. تذّكر دائًما ادلعلمُت 
الستخداـ اللغة اإلصلليزية أو اللغة العربية وعقد دورات لغة للمدرسُت الذين دل 

 ابللغة األجنبية.يتقنوا 
 دعم من األابء ادلتحمسني. .1

العوامل ادلؤيدة األخرى يعٍت دعم من األابء. دعم من األابء ىو 
مشاركة حقيقية من اآلابء يف النشاط التعليمي. ديكن أف يكوف ىذا الدعم يف 
شكل أفكار ، نقد بّناء ، دعم مارل وتطبيق التعليم. وفقا دلوليسا: يف سياؽ 

ف دعم من األابء يكوف مطلواب ألف ادلدرسة ىي الشريك األابء أ ktspادلنهج 
ألف ادلدرسة ىي  يف تقدًن ادلثل العليا للطالب وتشكيل شخصيات الطالب.
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 ٗٛالشريك األابء يف تقدًن األىداؼ ادلستقبلية وتشكيل شخصيات الطالب.
 والدعم ادلارل من األابء ىو عامل مهم لدعم الربانمح فصل ثنائي اللغة يف

  سالمية احلكومية الثاين فونوروغو.ادلدرسة الثانوية اإل
يف ادلدرسة الثانوية فصل ثنائي اللغة العوامل ادلعارضة برامج عن التحليل  . ب

 احلكومية الثاين فونوروغو.
ّتانب العوامل ادلؤيدة يف تنفيذ برانمج فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة 

وغو فيها العوامل ادلعارضة اليت ٕتعل فونور  احلكومية الثاينسالمية ادلتوسطة اإل
العقبات يف تنفيذ ىذا الربانمج. بناء على نتيجة مقابلة الباحث تعرؼ منها 

ادلتوسطة العوامل ادلعارضة يف تنفيذ برانمج فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة 
 فونوروغو فهي: احلكومية الثايناالسالمية 

 اإلختالف يف خلفية الطالب  .1

ية الطالب ديكن أف يكوف عامال مقيدا يف االختالؼ يف خلف
خصائص الطالب اليت التعلم.ويف النظرية يف الباب الثاين تنص على أف 

ديكن أف تؤثر على أنشطة التعلم ما يلي:خلفية ادلعرفة ومستوى ادلعرفة ، 
وأسلوب التعليم، والعمر، ومستوى النضج، واالىتمامات،والبيئة 

افة، والذكاء، وٖتصيل العلمي، والتحفيز االقتصادية، والثق-االجتماعية
احلكومية الثاين ادلتوسطة االسالمية الطالب اجلدد يف ادلدرسة و  ٘ٛإخل.

فونوروغو جائوا من ادلدرسة اإلبتدائية ادلختلفة. بعضهم من ادلدرسة اإلبتدائية 
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اإلسالمية وبعضهم من ادلدرسة اإلبتدائية العمومية. أما الطالب الذين جائوا 
يفتقروف يف اللغة العربية. ىم دل يستطيعوا أف درسة اإلبتدائية العمومية من ادل

يقرؤوا ويكتبوا ويتحدثوا اللغة العربية. وىذا بسبب ألهنم ال يتعلموف اللغة 
العربية من قبل. وإختالؼ اخللفية ىذا اليت تصبحت عامال مقيدا يف تنفيذ 

احلكومية الثاين سالمية ادلتوسطة االادلدرسة برانمج فصل ثنائي اللغة يف 
 فونوروغو.

 قلة مهارة اللغة لدى ادلعلمني .0
ة يف التعلم, ٔتا يف ذلك ادلوقف عارضوفقا لزىَتيٍت ىناؾ العوامل ادل

يف ىنا يذكر أف عامل قدرة ادلعلم ديكن أف  ٙٛالذىٍت دلعلم, و قدرة ادلعلم اخل.
ادلتوسطة يكوف دعما يف التعليم.ولكن ليسوا كل ادلعلمُت يف ادلدرسة 

احلكومية الثاين فونوروغو متخرجوف من قسم اللغة. لذلك ليسوا  االسالمية 
كل ادلعلمُت جيدة يف استخداـ اللغة العربية.للتغلب على ىذه ادلشكلة تقـو 

 ادلدرسة بتدريب اللغة للمدرسُت مرتُت يف السنة.
 عامل اللغة العربية .1

عرفنا أف اللغة العربية  ة األخرى يعٍت عامل اللغة. كماعارضالعوامل ادل
دييل ىي لغة صعبة و قليل يف كتاب التدريسها. قاؿ راضية زين الدين : 

الشعب اإلندونيسي إذل االنطباع أبف تعلم اللغة العربية أصعب بكثَت من 
تعلم اللغات األجنبية األخرى. ىذا ألف الدافع األوذل لتعلم اللغة العربية يف 
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وقاؿ رئيسة  ٚٛالدينية أكثر من ادلصاحل العملية. إندونيسيا موجو ضلو الدوافع
برانمج ثنائي اللغة األستاذة فتح اجلنة ادلاجستَت:"ابدلقارنة مع تعلم اللغة 
اإلصلليزية, فإف تعلم اللغة العربية أكثر صعوبة. اذل جانب ذلك الرجوع يف  
كتاب التدريس قليل جدا". وىذا مناسب مع قوؿ زىَتيٍت أف صعوبة يف 

 ٛٛؿ على موارد وأدوات التعلم من العوامل ادلعارضة يف عملية التعليم.احلصو 
 

فصل ثنائي اللغة لرتقية مهارة اللغة فعالية برامج التحليل عن ادلبحث الثالث : 
 فونوروغو. احلكومية الثاينادلتوسطة االسالمية يف ادلدرسة العربية لدى الطالب 

ادلتوسطة يف ادلدرسة ة العربية اللغ عليمفصل ثنائي اللغة لتفعالية برامج 
 فونوروغو. احلكومية الثايناالسالمية 

 مها: تتم معيارينمن ادلعروؼ أف معيار النجاح يف التعليم  تتكوف من 
 النتائج حيث من ادلعايَت مراجعة تتم العملية و نظر وجهة من ادلعايَت مراجعة
 ٜٓو ىي: العملية صممت من عدة أشياء، أما من وجهة نظر ٜٛاحملققة.

 إشراؾ خالؿ من ادلعلم قبل من مسبًقا وإعداده التعليم ٗتطيط مت ىل .(ٔ
 منهجي؟ بشكل الطالب

                                                           
27

 Radliyah Zaenudin dkk, Metode Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab, (  02 (Yogyakarta: pustaka rihlah 9112) ,( طريقة و استَتاتيجيات البديلة تعليم اللغة العربية
22

 Zuhairini, dkk. Metodologi Pendidikan Agama (Jakarta: Ramadan, 0223), 011 
22

 Nana Sujana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, , (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 9103)  2 
21

 ٖٙادلرجع نفسو، ص  



 

77 
 

 أنشطة إبجراء يقـو حىت الطالب تعلم أنشطة بتوجيو ادلعلم يقـو ىل .(ٕ
 إكراه؟ ودوف وصدؽ اتـ بوعي تعليمية

 أنشطة من متنوعة رلموعة ستجلب. متنوعة التعليم أنشطة تكوف أف جيب .(ٖ
 ومتكاملة شاملة نتائج ٖتقيق من يتمكنوا حىت الفوائد، من العديد التعليم

 .للطالب
 بعض فقط أـ الفصل، يف الطالب مجيع التدريس عملية تشمل ىل .(ٗ

 التعلم؟ يف النشطُت الطالب
 سليفة؟ أهنا أـ التعلم على الطالب وٖتفز شلتعة التدريس أجواء ىل .(٘

 احلصوؿ على النتائج التالية:  إذا نظرا إذل نتائج ادلقابلة و ادلالحظة، يتم

 طرؽ عدة ادلعلم الفصل ثنائي اللغة يستخدـ يف العربية اللغة تعلم عملية يف .(ٔ
 .تعليمية

 سلتلف حيمل فقط، ولكن واحد تعليمي نشاط ادلدرسة تستخدـ ال .(ٕ
 ومناقشة العربية الكالـ مسابقات شراء مثل .اللغة تعليم األنشطة لدعم

 خالؿ العربية اللغة ألنشطة أسبوع العريب أي دوراتا عقد ، اإلصلليزية اللغة
يومُت  يف التخييم أنشطة األسبوع يف جامعة دار السالـ جونتور و عقد

 .العربية اللغة استخداـ على الطالب تشجيع ويتم األنشطة ىذه وخالؿ
 العربية، ابللغة أسئلة بطرح يطلب الطالب طالب مثل كل ادلعلم يشرؾ .(ٖ

 العربية. ةابللغ ادلواد ويشرح
 دائًما الطالب يكوف حىت أخرى مرة الدافع ادلعلم يعطي التعليم، هناية يف .(ٗ

 .اخلتاـ ابلدعاء تليها مث للطالب الواجبة وتعيُت متحمسُت،
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 السبورة، مثل .٘تاما كافية تكوف أف وجد قد، فصل ثنائي اللغة  ادلرافق .(٘
 LCDاإلسقاط) جهاز اذلواء، مكيف الفئة، معلومات لوحة

Proyektor،) الصوت. ونظاـ طالب لكل زلموؿ كمبيوتر 

 ادلقابلة نتائج الباحث ، حصلمن حيث النتائج احملققة أما معايَت النجاح

 من خَت اللغة ثنائي فصل طالب لدى العربية اللغة تعليم نتائج أبف ادلخربين مع
متحاف نصف السنة يف ادلدرسة وىذا ديكن أف يعرؼ بنتيجة اإل .العادية فصل

االسالمية احلكومية الثاين. وكاف نتيجتهم تبلغ اذل معاير النجاح األدىن  دلتوسةا
 احملددة.

إذا كاف يشَت إذل النائج أعاله، ديكن أف نستنتج أف فعالية الربانمج فصل 
ثنائي اللغة يف تعليم اللغة العربية فعالة. ألنو حقق مؤشرات النجاح ادلوصوفة 

 سابقا.
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 الباب اخلامس

 امةاخل

 نتائج البحث .أ﴾ ﴿
 أما نتائج مجيع ادلناقشة يف ىذه الدراسة فهي كما يلي:

أما واقع تنفيذ برانمج فصل ثنائي اللغة يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية احلكومية  (ٔ)
ادلدرسة الثانوية  الثاين فونوروغو فهي كما يلي: )أ( منوذج برانمج ثنائي اللغة يف

يف إتاه واحد أو  imersiمنوذج  وغواالسالمية احلكومية الثاين فونور 
imersi ب( ادلنهج الدراسي ادلستخدـ يف تنفيذ الربانمج فصل  ،اجلزئي(

 ٚالذي أصدرتو وزارة الدينية االندونيسية مع  K03ثنائي اللغة ىو منهج 
 ،مفردات احلائط ،مناىج دراسية إضافية مثل: كتاب ادلفردات, أسبوع العريب

فواتَت ادلفردات األسبوعية.  ،advantureلغة ، يةمنافسة ادلهارات اللغو 
كتاب اليت نشرهتا وزارة الشؤوف الدينية  )ت( كتاب الدراسي ادلستخدـ فهي

االندونيسية.ث.( استخداـ اللغة العربية يف القياـ عند تدريس اللغة العربية 
 ٝ.ٓٓٔوالدين على الرغم من أهنا ليست 

يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ل ثنائي اللغة ادلؤيدة يف تنفيذ برانمج فصالعوامل  (ٕ)
دعم من احلكومية الثاين فونوروغو ما يلي: )أ( مرافق ادلدرسة اجليدة, )ب( 

إختالؼ خلفية الطالب, . و أما العوامل ادلعارضة فهي: )أ( األابء ادلتحمسُت
 عامل اللغة العربية.قلة مهارة اللغة لدى ادلعلمُت, )ت( )ب( 

يف ادلدرسة ادلتوسطة  لتعليم اللغة العربية ثنائية اللغةفصل مج فعالية برانإف  (ٖ)
ألنو حقق مؤشرات صلاح التعليم،  .فعالة فونوروغو احلكومية الثايناالسالمية 

 سواء من حيث عملية و نتائج التعليم.
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 االقرتاحات .ب﴾ ﴿
 أما االقًتاحات ادلالحظات البناءة للمدرسة، لدعم تنفيذ برانمج فصل ثنائي اللغة

   من أجل ٖتسُت مهارات اللغة العربية فهي فيما يلي:
ينبغي على ادلدرسة أف تنشئ بيئة لغوية من خالؿ تشجيع طالهبا على استخداـ  (ٔ)

اللغة العربية ليس فقط أثناء الدراسة ولكن أيًضا يف التواصل مع أصدقائهم 
 طالب.دلمارسة مهارة التحدث للطالب. وإجراء التدريب يف الكتابة العربية لل

ينبغي على ادلدرسة إذل عقد دروس مكثفة للطالب اجلدد من ادلدارس غَت  (ٕ)
اإلسالمية الذين دل يدرسوا اللغة العربية من قبل. ْتيث ديكن التغلب على 

 ٗتلف الطالب.
جيب على ادلدرسُت التواصل مع اللغة العربية أو اإلصلليزية بشكل متكرر ، من  (ٖ)

 ر محاًسا يف استخداـ اللغات األجنبية.أجل ٖتفيز الطالب حىت يكونوا أكث
جيب على الطالب زايدة وعيهم أبمهية تعلم اللغة العربية وأف يصبحوا ابرعُت يف  (ٗ)

 اللغة العربية أو اإلصلليزية.

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 قائمة ادلراجع

 يةادلراجع العرب . أ
 

ج أوجون .مدخل اذل طرؽ تعليم اللغة األجنبية دلدرسي اللغة العربية .أزىر أرشد، دمحم
 .ٜٜٓٔ ،فاندانج : مطبعة أحكاـ

مكة: مجع احلكوؽ اتزلفوظة للمؤلف, .احلية مع لغتُت )الثنائية اللغة( .على اخلورل, دمحم        
ٜٔٛٛ. 

 .ٕٙٓٓمصر: مركز الكتاب للنشر, .ادلرجع يف الًتيس اللغة العربية .إبراىيم ,دمحم عطا
الرايض: دار ادلسلم للنشر  .ق تدريسهاادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائ .علياف، أمحد فؤاد

 .ٕٜٜٔوالتوزيع، 
طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت  .طعيمة، رشدي أمحد زلمود و ,كامل الناقة

 .ٖٕٓٓالرابط: مطبعة ادلعارؼ اجلديدة،  .هبا
القاىرة: دار  .العربية اللغة أساسيات تعليم .فتحي و الناقة, زلمود كامل , علي يونس 

 .ٜٚٚٔثقافة ال
 .ٜٜٚٔ ,بَتوت: دار الفكر طرؽ تدريس اللغة العربية. .الركايب, جودت

 
 ادلراجع االجنبية . ب

 
 

https://www.mazameer.com (  9101)اهميت وخصائص اللغت العربيت,فارس عباد    (31-17-

9102) 

https://www.mazameer.com/


 

82 
 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktek . jakarta : 

Rinika cipta, 0229. 

Izzan, Ahmad. Metodologi Pembelaran Bahasa Arab (منهج تعليم اللغت العربيت).  

Bandung: Humaniora, 9112. 

Effendy,  Ahmad Fuad .Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang : Misykat 

9112. 

Zaenudin, Radliyah dkk.Metode Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab, ( طريقت و استيراتيجياث البديلت تعليم اللغت العربيت).Yogyakarta: pustaka rihlah 

9112. 

Nurhayati, Eti. Psikologi Pendidikan Inovatif. (علم النفس التربىي المبتكر).Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 9100. 

https://guruenglish.wordpress.com/9112009090/pembelajaran-bilingual-apa-dan-

bagaimana, (0-2-9102) 

Margono.Metodologi Penelitian Pendidikan ( ت البحث طريق ). Jakarta: Rineka Cipta, 

9113. 

Muliong, Leksi.  Metodologi Penelitian Kualitatif (طريقت البحث النىعي) .Bandung: 

Rosdakarya, 9111. 

Arikunt, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktek     ( طريقت  

 .Jakarta: Rineka Cipta, 0229. (البحث, تقريب التجربت

Riyanat , Yatim .Metodologi Penelitian Pendidikan:Suatu Tinjauan Dasar( طريقت

 .Surabaya: Rineka Cipta, 9113. (البحث التدريس: نظرة اساسي

Hadi , Sutrisno .Metodologi Research(طريقت بحث  العلمي) .Yogyakarta: Indi Offset, 

9113.  

Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif (يشرع   البحث النوعي) .Bandung: 

Alfabita,9112. 

Dewi, Tri Angga implementasi kelas bilingual di smp 0 batu retno 

wonogiri.(jurnal kependidikan edisi 9 vol V tahun 9106 . 

Margana & Sudartini, Siti. Pengembangan Model Pembelajaran Bilingual Untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Yogyakarta: UNY, 9112. 

Santoso, Didik & G .Priman. Bilingual Education Pogram at Junior High School. 

Jakarta: Kencana 9117. 

Zuhairini. Metodologi Pendidikan Agama .Jakarta: ramadhani, 0223. 

Sanjaya, Wina. Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

.Jakarta: kencana, 9117. 

Stephen, Krashen D. lateralization language learning and the critical period: 

some new evidence. Language learning vol. 93, 0279. 

Brown,H.Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. New 

Jersey:Prentice Hall,0222. 

https://guruenglish.wordpress.com/2008/12/21/pembelajaran-bilingual-apa-dan-bagaimana
https://guruenglish.wordpress.com/2008/12/21/pembelajaran-bilingual-apa-dan-bagaimana


 

83 
 

Rod, Ellis.Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford 

University Press, 0226. 

Daryant. Administrasi Pendidikan. Jakarta: rineka cipta, 9110. 

H. Douglas, Brown.Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: 

Prentice Hall,0227. 

Mulyasa, E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan .Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 9117. 

Dewi, Tri Angga. Implementasi Kelas Bilingual Di Smp 0 Batu Retno Wonogiri. 

jurnal kependidikan edisi 9 vol V tahun 9106.  

Pranowo. Teori belajar bahasa: untuk pendidik bahasa dan mahasiswa jurusan 

bahasa. Yogyakarta: Pustaka pelajar 9102. 

S, Lubis. Teknik penulisan ilmiah populier. e-USU Repositiry: Bandung 9113. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

84 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 


