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 الفصل األول  

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 
من عملية التعلم. التعلم حماولة قام هبا املرء للحصول على تغيري  تدرك

. ال بد أن يلى 1السلوك اجلديد كامال، لتكون خربتو وحده يف التعامل بالبيئة
 خالصة ورغبة لتكون عملية التعلم والتعليم فعالة.التعلم نية 

الرغبة ىي أساس متيقن إلجناز عملية التعليم. إذا كان للشخص رغبة قوية 
يف تعلم اللغة العربية، فيفهم ما يتعلمو سريعا ويذكره ويعمل بو. الرغبة الظاىرة 

العوامل  تكون دافعا لو يف تنفيذ حماولتو. الرغبة ىي من إحدى تالميذمن نفس ال
 الىت تؤثر على إجنازه يف التعلم.

الرغبة ىي شيئ موجود يف نفس الشخص. للرغبة أثر كبري، إن املرء سيفعل 
ما رغب فيو. وكذلك العكس، إن الشخص ال يفعل ما يرغب عنو. تطوير 

للنظر كيف العالقة بني املادة املعلمة ونفسو،  تالميذالرغبة يف الشيئ يساعد ال
دل على أثر املعرفة يف نفسو، وخيدمو ويشبع حوائجو. إذا وعي ىذه العملية ت

املرء أن التعلم ىو أداة لنيل األىداف املهمة، وإذا رأى املرء أن حاصلة خربة 
 التعلم يؤديو إىل التفوق فستظهر لو الرغبة

ترقية رغبة تعلم يرغبون عن تعلم اللغة العربية.  تالميذ، كثري من البل
وأما الظواىر الىت وجدهتا الباحثة عند عملية التعلم ليست أمرا سهال.  تالميذال
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 يف كتابة ما قالو املدرس وما كتبو املدرس على السبورة. تالميذيشغل ال .1
 أخذىم النعاس عند حصة تعلم اللغة العربية. تالميذال بعض .2
  لعربيةا للغةا درس ىف ارمتأخ لتالميذاحضر .3
 رسملدا حبشرن اليهتمو لتالميذا بعض .4
  لعربيةا للغةا دةما يفهمون ال لتالميذابعض .5
 ريسملدا من ملنزليةا تجباالونايعملو ال لتالميذابعض .6

أن أكثر  بكنبارو 2املدرسة املتوسطة حممدية  بعد الحظت الباحثة يف
ال يهتمون هبا ويعربون أن  . إهنمالتالميذ اليرغبون أن يتبعوا تعلم اللغة العربية

اللغة العربية غري مهمة يف حياهتم اليومية. والتعبري األخر، أن اللغة العربية غري 
موجود يف االمتجان الوطين. ويصيبهم املالل من أجل طريقة التعليم اململة. ولو  

مازالو ال يهتمون مبا  تالميذكان املدرس قد استخدم الوسائل املعدة، ولكن ال
واملباشره  املدرس ألن الطريقة املستخدمة مثل طريقة احملاضرة واملناقشةشرحو 
 وغريىا.

إن املدرس قد استخدم عدق الطرق املتنوعة ىف عملية التعلم والتعليم ولكن 
مازالت الطريقة املستخدمة مل جتعل التالميذ يرغبو ىف تعلم اللغة العربية بل 

 الكسالن.
أن خيتار الطريقة والوسائل املناسبة املرحية فبذلك، البد أن يستطيع املدرس 

يف التعلم. ومن الشكالت السابقة، فتطور الباحثة طريقة  تالميذلريغب ال
هلا  Make A Match . طريقةMake A Matchجديدة. الطريقة املختارة ىي طريقة

ألن هلا عنصر اللعبة، ىذه و  معرفيا وسلوكيا تالميذموايا ترقي أنشطة تعلم ال
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ىكذا، إذا أن يسر التالميذ فهم يرغيبوا رغبة يف تعليم اللغة  الطريقة مرحية.
يرجى بأن تكون ىذه الطريقة العربية. ألن شعور بالسرور من املؤشرات الرغبة. 

للحصول على  بكنبارو 2املدرسة املتوسطة حممدية يف  تالميذترقي رغبة ال
 حاصلة كاملة.

 Make)تطبيق طريقة يف البحث عن : حثة افمن ىذه الظواىر، تتجذب الب

A Match) املدرسة املتوسطة حممدية تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  يف لرتقية رغبة
 بكنبارو 2

 مشكالت البحث  .ب 
 يف تعلم اللغة العربية. تالميذقلة رغبة ال .1
 استخدام طرق تعليم اللغة العربية املتنوعة. .2
 Make Aطريقة ميف تعليم اللغة العربية باستخدا تالميذترقية رغبة ال .3

Match 
تعلم اللغة العربية لدى  يف لرتقية رغبة (Make A Match)تطبيق طريقة  .4

 بكنبارو 2املدرسة املتوسطة حممدية تالميذ 
 حدود البحث .ج 

ولكثرة املشكالت املوجودة يف ىذا البحث، فستحدد الباحثة يف البحث 
تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  يف لرتقية رغبة (Make A Match) تطبيق طريقة عن 

 .بكنبارو 2املدرسة املتوسطة حممدية 
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 سؤال البحث .د 
لرتقية فعال  (Make A Match)تطبيق طريقة ىل  وأما سوال البحث فهو

 ؟ بكنبارو 2املدرسة املتوسطة حممدية تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  يف رغبة
 أهداف البحث .ه 

لرتقية  (Make A Match)تطبيق طريقة  ىذا البحث فهو ملعرفة وأما ىدف
 .بكنبارو 2املدرسة املتوسطة حممدية تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  يف رغبة

 أهمية البحث .و 
 لى :يوأما فوائد ىذا البحث فهي فيما 

 يف تعلم اللغة العربية لنيل النتيجة اجليدة. تالميذة رغبة ال: لرتقي تالميذلل .1
للمدرس : ملساعدة املدرس يف اختيار الطريقة املناسبة ألنشطة التعلم  .2

 والتعليم.
 للباحثة : لتوسيع علوم الباحثة عن طريقة ترقية رغبة التعلم .3

 مصطلحات البحث .ز 
تطبيق طريقة تزوج التطبيق : طريقة تقرير الشيئ. ففي ىذا البحث،  .1

تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  يف لرتقية رغبة (Make A Match) البطاقة
 بكنبارو 2املدرسة املتوسطة حممدية 

 لنيل مستخدمة عملية الطريقة كانت عام، تعريف الطريقة ىو ويف .2
 . 2املنشود اهلدف

البحث الزوج، جيمع التالميذ مث ىي طريقة  Make A Match طريقة .3
 .3يأمرىم املدرس بالبحث عن زوج البطقة الىت يف أيديهم
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َرْغَبًة  -يرغب-معجم املنجد أن كلمة "الرغبة" من كلمة: رغبويف  .4
.وقال أيضا 4َرْغًبا َوَرَغًبا َوَرْغَبًة فيو : أراده وأحبو-يَ ْرَغب  -َوَرَغَبًة أو َرِغبَ 

الرغبة ىي حيب الشجص شيئا، والعاطفة والرغبة. وذل قال سالميتو 
اط، من دون أن الرغبة ىي الفرح والشعور اجلزب إىل أي شيئ أو النش

 5أخري
 حبيث لعربيةا للغةا درس على لتعميقوا سحلماا ىي لتعلما غبةور .5

 ىألخرا ضيعاملوا من مالىتماا منامزيد كىنا تالميذلا نيكو
  املسلمني.و اللغة العربية ىي لغة العرب واإلسالم  .6
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