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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 خلفية البحث . أ

ية  الفرد يف رؤية شيء, و يف معناه فاإلدراك يف معناه الضيق يعٌت الرؤية, كي
اإلدراك   1الواسع يعٌت  النظر و الفهم, يعٍت كيفية الفرد يف نظر أو فهم شيء.

أو على ادلثَت الذي يستقبلو كائن حي  ىو عملية ادلالحظة و التنظيم والتفسَت
 عملية تكاملة يف نفس الفرد. وىو يعنيو الفرد حىت يكون شيء

على نتيجة تعلم التلميذ. التلميذ الذي لو  ثريؤ حد من العوامل اليت أاإلدراك 
وسيسعى أن  سية, تكون رغبة تعلمو أكرباإدراك طيب أو وضعي على مادة در 

ذا كان إ. و على العكس, حسن نتيجة تعلموتسفم باإلحسان ييشًتك التعل
 يفمادة دراسية فتنقص رغبة تعلمو طيب أو سليب على  غَتالتلميذ لو إدراك 

نقص نتيجة تعلمو. ألن ىدف التعلم حقيقة لينشأ تتلك ادلادة, ومن ذلك س
االدراك مث  حتصل منو  كفاءات اليت تظهر يف كيفية تفكَته )الفكري(, حركتو, 

احلركة, و يحسن كيفية  التفكَت, ىذا يعٍت أن إنشاء اإلدراك الطيب س 2وموقفو.
حد طرقو بإنشاء إدراك أو  ,التعلم نفسووادلوقف. نتيجة التعلم ىي ىدف من 

يعرف التلميذ حقيقة التفكَت و ادلوقف و احلركة يف سبإدراك صحيح  والتلميذ, 
 عملية التعلم ولذلك سَتتفع إجناز أو نتيجة تعلمو.

تكمن أمهية اللغة العربية يف إرتباطها الكبَت   .تعلملل اللغة العربية لغة ىامة
جدا بواحدة من أكثر الديانات ادلنتشرة على سطح الكرة األرضية وىو الديانة 
اإلسالمية أو دين اإلسالم , فاللغة العربية ىي لغة القرآن الكرمي, وىي لغة 
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فاللغة  الرسول األعظم اليت استعملها النيب يف األحادث النبوية الشريفة, ومن ىنا
العربية لغة ىامة جدا لكل مسلمي العامل حىت لو مل يكونوا عربيُت. أمهية اللغة 
العربية ال تقف عند الديانة اإلسالمية فحسب؛ بل تتعدى  ذلك اىل كوهنا اللغة 

 3اليت استعملت لكتابة أدب شعري عظيم جدا. 
مستعملة ألداء  اللغة العربية مهمة للتعلم لدى ادلسلمُت يف العامل, ألهنا لغة

عبادات الصالة, حيث لن تصح الصالة إال هبا, فقد جعلتها احلكومة مادة من 
حكومة  ادلواد الدراسية يف ادلدارس وادلعاىد اإلسالمية حىت اجلامعات اإلسالمية 

 ا التالميذ اللغة العربية ىو مدرسةاليت يتعلم فيه كانت أو أىلية. ومن ادلدارس
 الباحثة يف اهب تاليت قامبناء على ادلقابلة  بكنبارو. الميةإلسا اجملتهدة ادلتوسطة

% 55يعٍت حول التالميذ كثَت من , يوجد فيها  معهد اجملتهدة ادلتوسطة بكنبارو
 اللغة العربية حتت معيار اإلكتمال األدىن ة تعلمهمنتيج )مخسون بادليئة( الذين

معيار اإلكتمال األدىن أم , امجاليا ىي مخسوننتيجتهم . ادلعهدالذي قرره ىذا 
  .ىذا ادلعهد ىو سبعون ذي قررهال

اإلسالمية  اجملتهدة ادلتوسطة  درسةنتيجة تعلم اللغة العربية لدى تالميذ م
بكنبارو عموما متأثرة جبمل العوامل, كانت العوامل من داخل نفس التلميذ 

شرح   رجية(.)العوامل الداخلية( أو العوامل من خارج نفس التلميذ )العوامل اخلا
, أن من العوامل الداخلية ىو إدراك وىذا موافق للشرح السابق عن تأثَت 4جاماره

فمن ىنا أحد العوامل اليت تؤثر على نتيجة تعلم اللغة العربية . اإلدراك للتعلم
وبناء على بكنبارو ىو إدراك. اإلسالمية اجملتهدة ادلتوسطة  درسةلدى تالميذ م

 اجملتهدة ادلتوسطة درسةالباحثة, تشكى مجل تالميذ ممقابلة اليت قامت هبا 
يقول أن  أحد منهمو بكنبارو أن مادة اللغة العربية ىي صعبة لتفهم,  اإلسالمية

األول من التالميذ وىو غَت طيب  دراكاإل  تعلم.ة جدا لتمهم اللغة العربية ليس
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أما من  الية.الذي أقل مثأو سليب ىذا يؤثر يف نيل نتيجة تعلم اللغة العربية 
إشًتاكهم يف تعلم اللغة العربية يف الفصل, ىم يشًتكون التعلم جبيد, قال 
مدرسهم أن ذلم أخالق طيب يف إشًتاك تعلم اللغة العربية يف الفصل, ولكن يف 

الذي حتت معيار  يستصعبون, فمن ىذا يظهر من نتيجتهمفهم الدروس ىم 
 :الباحثة فهيلظواىر الىت وجدهتا فا. اإلكتمال األدىن

ميذ أن مادة اللغة العربية ىي صعبة لتفهم, وأحد منهم تشكى مجل التل .1
 مهمة جدا لتتعلم يقول أن اللغة العربية ليس

 يشًتك التالميذ تعلم اللغة العربية يف الفصل جيدا .2
  يستصعب التالميذ يف فهم دروس اللغة العربية .3

"إرتباط بين لبحث عن , فتهتم الباحثة بأن تقوم اةبناء على ىذه ادلشكل
لدى تالميذ  لغة العربيةنتيجة تعلم الو  اللغة العربيةمادة  عنإدراك التالميذ 

 ".بكنبارواإلسالمية المجتهدة المتوسطة  درسةم
 

 مشكالت البحث . ب
  اللغة العربيةنتيجة تعلم التالميذ يف مادة  .1

 اللغة العربيةمادة  عن إدراك التالميذ .2

 اللغة العربيةدافع و رغبة التالميذ يف تعلم  .3

  اجملتهدة درسةبل إلتحاقهم يف مق التالميذ ربيةخلفية ت .4

 اللغة العربيةادة دل عملية تعلم التالميذ .5
 نتيجة تعلمهم اللغة العربيةالتالميذ عن مادة اللغة العربية و إرتباط بُت إدراك  .6
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 حدود البحث . ج

 يف الباحثة  ىامشكالت البحث, حتددبناء على خلفية البحث و لكثرة 
لدى اللغة العربية  نتيجة تعلمالتالميذ عن مادة اللغة العربية و إرتباط بُت إدراك 

 بكنبارو.اإلسالمية اجملتهدة ادلتوسطة  درسةمتالميذ 
  

 أسئلة البحث . د
حث و حدود البحث, فأسئلة البحث مشكالت الب و بناء على خلفية البحث

 :يى
 اجملتهدة ادلتوسطة درسةاللغة العربية يف ممادة  عنتالميذ الكيف إدراك  .1

 بكنبارو؟ اإلسالمية

مدرسة اجملتهدة ادلتوسطة اللغة العربية يف ادة دلتالميذ الكيف نتيجة تعلم  .2
 ؟اإلسالمية بكنبارو 

نتيجة و  اللغة العربيةمادة  عنإرتباط ىام بُت إدراك التالميذ  ىل ىناك .3
 بكنبارو؟ مدرسة اجملتهدة ادلتوسطة اإلسالمية هم اللغة العربية يفتعلم

 
 أهداف البحث . ه

 يهدف ىذا البحث إىل:
مدرسة اجملتهدة ادلتوسطة اللغة العربية يف مادة  عنتالميذ الدلعرفة إدراك  .1

 بكنبارو اإلسالمية

مدرسة اجملتهدة ادلتوسطة اللغة العربية يف ادة دلتالميذ الدلعرفة نتيجة تعلم  .2
 بكنبارو اإلسالمية
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هم نتيجة تعلمو  اللغة العربيةمادة  عنإرتباط ىام بُت إدراك التالميذ دلعرفة  .3
 بكنبارو مدرسة اجملتهدة ادلتوسطة اإلسالمية اللغة العربية يف

 
 أهمية البحث . و

 نظريا .1
تعليم جودة  ترتقي هبان نظرية يف حل مشكالت تعليم اللغة العربية كتلو  . أ

 مدرسة اجملتهدة ادلتوسطة اإلسالميةيف ادلدارس خصوصا يف اللغة العربية 
  بكنبارو

يكون مرجعا للبحث الوثيق يف أن ليعطي تربعا من النظرية و ميكن  . ب
 ادلستقبل

 عمليا .2
 ميذمدرس يف رفع نتيجة تعلم التاللل علما: للمدرس  . أ

         البحث بستعملها الباحثة يف القيام ت للباحثة :ليكون معلومات مثينة . ب
 ادلستمر

 
 مصطلحات البحث . ز

إلجتناب األخطاء يف فهم ادلوضوع فتوضح الباحثة ادلصطالحات ادلوجودة 
 فيو
معجم ادلصطلحات الًتبوية ويف  5علق.بو و  يف ادلنجد ىو ربطاإلرتباط معٌت  .1

أن اإلرتباط ىو صلة بُت ظاىرتُت تربويتُت أو اجتماعيتُت نفسيتُت  والنفسية
أو أكثر, وخباصة الصلة بُت ادلثَت واإلستجابة يف اجملال الًتبوى والتفسى, 
حبيث يؤدى أحدمها إىل اآلخر. واإلرتباطية ىي نظرية يف علم النفس أن 
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تكون من اإلرتباط بُت ادلثَت واإلستجابة أساس كل سلوك, وأن التعلم ي
  6إكتساب ىذا اإلرتباط وتقويتو.

عملية مرتبطة بدخول ادلعلومات إىل مخ اإلنسان. يقوم اإلنسان  ىوأإلدراك  .2
أي  سالعالقة باحلوا هببيئتو من خالل ىذا اإلدراك. وىذبالعالقة ادلستمرة 

 7الذوق.و  والشمللمس او البصر و  السمع
ادية العرفية لتلبية اإلحتجات اللغة ىي نظم متوافقة من الرموز الصوتية اإلر  .3

 8الفردية واإلجتماعية.
اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت  .4

وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحادث الشريفة وما رواه  إلينا من طريق النقل.
 9الثقات من منثور العرب ومنظومهم.

التعلم ليدل على تغيَت  من عملية ميذالتال ونالنتيجة التعلم : التقدير الذي  .5
 .بعد إجتهادىم يف التعلم ميذالتال
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