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 الفصل األول

 ساسية البحثأ

 

 خلفية البحث . أ

علومات و ادلدرس ىو الذى يقوم بالتعليم داخل الصف الدراسى إليصال ادل  
الهتم يف ادلستقبل, وإليصال ما يستفيد منها التالميذ يف معيشتهم و معام أو اخلربات

تعليمية و ليس  قدرةخاصة تسمى  قدرةادلعلومات أو العلوم إىل التالميذ حيتاج إىل 
كما أشار إىل   درس،ادل قدرةداء عملية التعليم جيرى سليما بدون القول صحيحا إن أ

ف بقولو : التعليم أو ما ربملو ادلدرس ىو مهنة ووظيفة تتطلب خربة ىذا ادلفهوم آسي
 1معينة. قدرةخاصة و 

سلوكهم كما أن التعليم ىو سعى ىادف و مقصود دلساعدة التالميذ يف تغيَت   
 أسس  و أضلل سلوكا. وبعبارة أخرى أن عملية التعليم يف الصف الدراسى ل  إىل

وى ادلدرس ادلعينة و ادلناسبة بالظروف و مست قدرةبدون ذبرى سليمة وصحيحة 
اضهم إىل اتباع علمية. سيث أهنم حيتاجون إىل مايدا هتم التالتالميذ الفكرية والعقلية وخرب 

م  ادلمك  أن التعلم ضليس  اسى،َتهبا ادلدرس يف الصف الدر عملية التعليم اليت يس
ولذلك ينبغى على ادلدرس أن حياول زلاولة معتمدة على التفكَت السليم  ،دواضعبدون ال

التعلم لدى التالميذ وال سيما يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية ذلم. دواضعالنبعاث 
 ضسيكون عملية التعليمائل التعليم يف وس د  يع إذا كان ادلدرس ال و قال سيف البحر

                                                             
1
   Asef Umar Fakhruddin, Menjadi Guru Favorit, (Jogjakarta : Diva Press, Cetakan ke 

VI, 2112), hlm. 33  



2 
 

نتيجة  2األىداف م  التعليم. اتباع التعليم و ل  تتحقق يف ونسنعيو  ميلونالتالميذ 
 .3يف التعلم قدرةطريقة أو  ضيو ليس األىداف التعليم لعٌتالتعليم بعيدا م  

 أىداف تعليم العربية:

بلغات أخرى يف ثالثة أىداف ميك  تلخيص أىداف تعليم العربية للناطقُت   
 رئيسية ىي:

أن ميارس التلميذ اللغة العربية بالطريقة اليت ميارسها هبا الناطقون هبذه اللغة. أو  (1
بصورة تقرب م  ذلك. و يف ضوء ادلهارات اللغوية األربع ميك  القول بأن تعليم 

 ما يلي: إىل يستهدف أجنبية العربية كلغة
 اللغة العربية عندما يستمع إليها. تنمية قدرة التلميذ على ضهم ( أ
والتحدث مع العربية للغة با قدرة التلميذ على النطق الصحيح تنمية ( ب

 سليما يف األداء. بالعربية سديثا معرباالناطقُت 
 العربية بدقة و ضهم. باللغة قراءة الكتب تنمية قدرة التلميذ على ( ت
 و طالقة.لغة العربية بدقة لتنمية قدرة التلميذ على الكتابة با ( ث

 
م  اللغات أصوات, أن يعرف التلميذ خصائص اللغة العربية وما مييزىا ع  غَتىا  (2

 و مفاىيم. مفردات و تراكب،
العريب و البيئة أن يعرف التلميذ على الثقاضة العربية و أن يُلم خبصائص اإلنسان  (3

 اجملتمع الذي يتعامل معو. اليت يعيش ضيها 

و أن تُعلِّمو ع   ذن يعٍت أن تعلِّم التلميذ اللغة،تعليم العربية كلغة أجنبية إ  
 4اللغة, و أن يتعرف على ثقاضتها.

                                                             
2
   Syaiful Bahri Djamarah, Guru Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta : PT. 

Rineka Cipta, Cetakan ke III, 2111), hlm. 8 
3
  Soekartawi, Meningkatkan Efektivitas Mengajar, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 

Cetakan Pertama, 21111, hlm. 55 
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ث بتوقف على تعلمها إشباع أمر سيوي يف سياة الكائ  البشري. سي تعلم اللغة األوىل
والصحة  الظروف اليت هبا يف الرضا والغلب،و تعرف  ساجاتو، و تلبية مطالبو،

إن  سب عنها،ال ميك  إدراكها بدون التعبَت ادلناوادلرض. وغَت ذلك م  ساالت 
 و تعرف دالالهتا بالطريقة اليت ألف بفهمها، ه التالميذ م  أصواتاالستجابة دلا يصدر 

 التالميذ التعبَتهبا. لدى

دواضع داخلية ذبعل  ذ إىل تعلم لغة احمليطُت هبم إذن،الدواضع اليت تدضع التالمي  
و  ع احلاجات،وأمرا يتوقف على إتقانو إشبا  غٌت عنو،تعلم ىذه اللغة مطلبا ال م  

ربقيق أقصى اذلدف. ىذا يف الوقت الذي ينطلق ضيو متعلم اللغة الثانية عادة م  دواضع 
 5خارجية مصدرىا ساجات طارئة يريد إشباعها وأغراض يرجو ربقيقها.

ىو الذي يؤثر صلاح التعلم  دواضع. ألن الىو عنصر مهم للطالب دواضعال          
لدى التالميذ.  ضالتالميذ الذي  ذلم الدواضع سيتعلمون بكل جهد ونشاط للحصول 
على أىداف التعليم  ادلطلوبة أو ادلنشودة. كما أشار إليو قول سردميان يف كتابو 

"”Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  :ىو عنصر  دواضعال
ووظيفة اخلاصة ربت احلماسة و الشعور بالفرح يف إتباع  نفس الذي ليس دبعلومات

يف معناه العملى ىو ما حيرك شخصا ألداء  دواضععملية التعليم أو يف التعلم نفسو. وال
 6عمل يف احلصول على اذلدف.

ضيحتاج إليو  ،دواضعم ىو العلعرضنا شلا سبق أن العنصر الذي يؤثر التالميذ يف الت  
ضال  دواضعوادلرء الذي ليس لو ال لية التعليم داخل الفصل الدراسي،التالميذ يف إتباع عم

 7ذا التالميذ يف التعلم والتعليم.ميك  أن يعمل شيئا ما وىك
                                                                                                                                                                       

4
م   1585األستاذ الدكتور رشدي أحود طعيوت , تعلن العربيت لغير الناطقين بها , عويد كليت التربيت , جاهعت الوصورة , هصر ,   

 51-45ه . ص. 1411
5
م   1585بها , عويد كليت التربيت , جاهعت الوصورة , هصر , األستاذ الدكتور رشدي أحود طعيوت , تعلن العربيت لغير الناطقين  

 33ه . ص.  1411
6
  Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rajawali Press. 2114) ,

hal.  45  
3
  Ibid, hlm. 45 
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. و ىذه ادلصطلح يف اللغة 8دبعٌت سرك ”Motive“يف اللغة  دواضعال  
منة يف نفس الفرد سىت يتشجع ألداء , و معناه قوة متلMotivاإلندونيسية دبعٌت 

يتلم  "  دواضع. إن ادلداول احلريف أو اللفظي لكلمة " 9العمل كما نقلو مهزة ب أونو
 . 10م  سيث إنو يتلم  معٌت التحريك أو الدضع كل ما سبق،

واسد ذلك سبب إذا ادلدرس ليست جيدة يف ادلظهر  ،يف كتابوو قال أسيف  
 و أخالق ادلدرس ضد  بيسبب ادلظهر و أسلوب ربدث. 11عملية التعلم ضشل يف

 .12.و تنوع الصوت واسد منهميف تسلم التعلم  التالميذتؤثر ظروف  التالميذ
يف معيشتهم اليومية ىم الذي  ذلم الدواضع القوية  والذي  يعملون عمال ما 

ينبعث لوجود ساجة ع  اجلوائج أو احلاجات دلرء   دواضعربركهم ألداء أعماذلم. ال
ماحيتاج ادلرء يف خًتامات م  األخري  أو شيئ اجة إىل العلوم أو النفقات أو االكح

ضاللغة العربية  ،التالميذوالعلوم ىي الىت شلا حيتاج إليها ادلرء وال سيما  معيشتو اليومية،
لغة القرآن ُت كما أن اللغة العربية ادلسلم التالميذوعلومها مهمة للمسلمُت وال سيما 

وىى لغة مستعملة يف أداء بعض العبادات يف اإلسالم كالصالة  ولغة دي  اإلسالم معا،
يف استخدام أسلوب التعليم يف  قدرةىي ال التالميذالتعلم لدى  دواضعمثال.وشلا يتأثرهبا 

 مدرسة دار احلكمة ادلتويطة اإلسالمية. تالميذ تعليم اللغة العربية لدى
لغة العربية يف مدرسة وبعد ما السظ الباسث ع  إجراء أو تنفيذ عملية تعليم ال 

كميدان البحث الذي يقوم بو الباسث ضوجد دار احلكمة  ادلتوسطة اإلسالمية ببكنبارو  
 الباسث األمور اآلتية :

 ادلدرسة متخرج يف قسم تعليم اللغةادلدرس الذي يعلم اللغة العربية يف تلك  (1

                                                             
8
 S. Wojowasito dan W. J. S. Porwadarminta, Kamus Lengkap Inggris Indonesia – 

Indonesia Inggris, (Bandung : Hasta, 2113), hal. 11 
5
 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2113), hal 3 

11
 136)الناشر : هكتبت هصير(, ص. سيكولوجيت التعلن, هصطفى فهوً,  

 
11

 Asef Umar Fakhruddin, Menjadi Guru Favorit, (Jogjakarta, Diva Press, Cetakan ke VI, 

2112), Hlm. 87 
12

 J.J. Hasibuan, Dip. Ed. & Drs. Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung, PT 

Remaja Rosdakarya, Cetakan Ketigabelas, 2115). Hlm .66  
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 العربية باجلامعة اإلسالمية.
والبطاقات  الوسائل التعليمية الىت استخدمتها ادلدرسة ضهي متنوعة أيلا كالصور (2

 ادلكتوبة عليها ادلفردات واجلمل البسيطة إمسية كانت أو ضعلية.
الطريق ادلباشرة، و الطريقة ادلستخدمة م  قبل ادلدرس يف تعليم اللغة العربية ىي  (3

 طريق القراة، وطريق التظاىر.
عما أجراه ادلدرس يف التعليم ضيتيق  الباسث أن  ةالباسث ةبناء على ما السظ 
تعلم اللغة العربية لدى التالميذ مرتفع, ولك  بعد ما السظ الباسث ع  أسوال  دواضع

تعلم اللغة العربية  دواضعالتالميذ أثناء التعليم داخل الفصل الدراسي ضوجد الباسث أن 
 لدى التالميذ غَت ادلرتفع كما دل ت علية الظواىر اآلتية :

 بعض التالميذ يتأخرون يدخول الفصل الدراسي. .1
 أكثر التالميذ ليس ذلم الدضاتَت ادلواد الىت شرسها ادلدرس.  .2
        بعض التالميذ ال جييبون ع  األسئلة ادلتعلقة بادلادة ادلدروسة الىت قيقدمها  .3

 . ادلدرس إليهم
 التالميذ مل يقدموا األسئلة ع  ادلادة الىت مل يفهمها.  .4
 بعض التالميذ ال حيملون كتبهم العربية. .5
 أكثر نتيجة التالميذ يف مادة اللغة العربية منخفلة.  .6
 دواضعدلاذا مل يت ر السابقة ضتسأل الباسث يف النفس،إضاضة اىل اخللفية والظواى 

 ادة دراسية مهمة يف تلك ادلدرسة،التالميذ يف تعلم اللغة العربية مع أن اللغة العربية م
تعلمهم أو ىل الوسائل  دواضعالىت استعملها ادلدرس مل ينبعث هبا  قدرةوىل ال

ذ يف ىل رغبة التالمي التعلم و دواضعادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية غَت متوضرة لدضع 
وإلجابة ع  ىذه األسئلة ربتاج إىل البحث العلمى العميق  بية منخفلة،تعلم اللغة العر 

 قدرةالباسث إىل القيام بتجريب استعمال يف تلم ادلدرسة ربت ادلوضوع : دواضعضها ىى ت
 ادلدرس
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لدى تالميذ يف تلك ادلدرسة. وسيجعل  دواضعيف استخدام أسلوب التعليم على ترقية  
المدرس في استخدام  قدرةتأثير  "يا ربت ادلوضوع الباسث ىذا التجريب حبثنا علم

تعلم اللغة العربية لدى التالميذ في مدرسة دار  دوافعأسلوب التعليم على ترقية 
 ."الحكمة المتوسطة اإلسالمية ببكنبارو

 
 مشكالت البحث . ب

 ادلشكالت الىت تقلم  يف البحث كثَتة منها :
 درس يف عملية التعلمم قدرة (1
 ادلدرس يف استخدام أسلوب التعليم. قدرة (2
 ادلدرس قدرةعنصر الذى مساعد ال (3
 يف عملية التعلم. التعاون بُت ادلدرس و التالميذ (4
 رغبة تعلم اللغة العربية لدى التالميذ (5

 
 سدود البحث . ت

ادلدرس يف  قدرةشكالت ادلوجودة ضتحددىا الباسثة يف تأثَت بناء على كثرة ادل 
تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف مدرسة  دواضعاستخدام أسلوب التعليم على ترقية 

 .دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية ببكنبارو
 
 سؤال البحث . ث

م يتعليف ادلدرس يف استخدام أسلوب التعليم  قدرةتأثَت كيف   ،يعٌت سؤال البحث 
دار احلكمة ادلتوسطة دبعهد درسة ادللدى تالميذ  التعلم دواضعيف ترقية  اللغة العربية
 ببكنبارو؟
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 ف البحثاأىد . ج
يف ادلدرس يف استخدام أسلوب التعليم  قدرةتأثَت دلعرضة  ،ىدف ذلذا البحث ضهى 

دار  ادلدرسة ادلتوسطة دبعهدتالميذ  لدىتعلم ال دواضعترقية  تعليم اللغة العربية يف
 .احلكمة ببكنبارو

 
 أمهية البحث . ح

 أما أمهية البحث ضيما يلي:      
 الطالب . أ

 تعليم اللغة العربية. دواضعقية دلساعدة التالميذ لًت   
 ادلدرس . ب

ادلدرس يف استخدام أسلوب التعليم على ترقية  قدرةلزيادة ادلعلومات ع   
تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف مدرسة دار احلكمة ادلتوسطة  دواضع

 .اإلسالمية ببكنبارو
 
 ادلدرسة . ج
 ادلْقتَ رَح و ادلداولة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية.  .1
 لًتقية نوعية عملية التعلم و تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة.  .2
 
 ةالباسث . خ

ادلدرس يف استخدام أسلوب التعليم  قدرة ع  ةلتوسيع معرضة الباسث   
  .تعلم اللغة العربية لدى التالميذ دواضععلى ترقية 

 ادلكتبة . ه
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ادلدرس يف  قدرةلزيادة ادلصادر وادلراجع يف التعليم اللغة العربية خصا ع   
 استخدام أسلوب التعليم.

 
 مصطلحات البحث . و
 ادلدرس قدرة .1

و  معرضتوتطابق   ادلدرس الىت ملكت يف نفسادلدرس يعٍت اخلصائص   قدرة 
عملية على ساسية األ وأن يقوم دبهارات عليو جيبو   خالل العمل.تتجسد م مهارتو اليت

ادلهارات تنقسم إىل رلموعات  النفسية الدراسات يف تو قد ظهر . ية جيدةميتعل
سلتلفة. ضادلهارات ادليكانيكية مثال تكتمل يف س  كذا. و تتأخر بعض ادلهارات العقلية 

 13لتكتمل يف س  كذا.
 
  أسلوب التعليم .2

 ت ضيهاملة ليسادلاالشياء ضأن االنسان ال يريد ادللل يف سياتو،  ناعرضقد  
أو أسلوب متنوعة يف  قدرة لو تعليم، إذا ادلدرس ليسال. كذلك يف عملية ةدالسعا
يف  ينعسون همبعل بل اجيدو ال يهتموا الدرس , هادللل لتالميذ التعليم ضيجعلعملية 
كلة جيب على و يف ىذه ادلش. أىداف التعليم تعليم. و بالتايل مل يتحققالعملية 

 أساليب التعليم ادلتنوعةض. 14يف عملية التعليم ةختلفادلتعليم الادلدرس استخدام أسلوب 
يسهل و شلا  همالتواصل اجليد بُت ادلدرس و التالميذ و زيادة اىتمام متك  أن ذبعل

ع الصوت، تركيز تنو  ، تنوع يف أسلوب التعليم م  ادلدرس:لتلقي الدروس عليهم
 .15اإلىتمام، عطاء الوقت، إتصال النظر، سركة اجلسم، تبادل ادلوقع

                                                             
13

م   1585الناطقين بها , عويد كليت التربيت , جاهعت الوصورة , هصر , األستاذ الدكتور رشدي أحود طعيوت , تعلن العربيت لغير  

 183ه . ص. 1411
14  Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif, (Jakarta, 

PT.Rineka Cipta, Cetakan ke tiga, 2111) Hlm.124 
15  Drs.Zainal Asril, Micro Teaching, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,cetakan ke tiga, 

2111),hlm.126 
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 التعلم دواضع .3
و ىذه ادلصطلح يف  .16دبعٌت سرك ”Motive“ االصلليزية يف اللغة دواضعال 

 يف نفس الفرد سىت يتشجع و معناه قوة متصمنة ،Motivاللغة اإلندونيسية دبعٌت 
"  دواضع. إن ادلداول احلريف أو اللفظي لكلمة " 17ألداء العمل كما نقلو مهزة ب أونو

. و كلمة " 18يتلم  كل ما سبق, م  سيث إنو يتلم  معٌت التحريك أو الدضع
 .Mrعند  دواضع. و ال19البواعث الذاتية أو الباطنية " مصطالح دبعٌت دواضع

Donald 20تغيَت الطاقة يف نفس ادلرء ادلتسمة بوجود الشعور للحصول على اذلدف. 
 . 21دضعو ألداء العمل للحصول على اذلدف ىي أسوال الفرد اليت اصطالسمث الدواضع ا
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