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 الفصل األول  
 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ
اللغة ىي وسيلة  لإلتصال بني الفرد واألخرين. اللغة ىي يعرب هبا كل قوم عن 

 2اللغة العربية ىي الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن اغراضهم. 1أغراضهم.
يف عامل التعليم ىناك مشاكل خمتلفة. فمن ادلشاكل اليت يواجهها دلعلم عند 

 3التعلم و التعليم ىي وجود عملية التعلم والتعليم الضعيفية.
 قد ذىب علماء اللغة عن مفهوم اللغة كما اقتسبو نندانج يف كبابو.

فقال النيب صلى اهلل  4اللغة العربية لغة القرآن و احلديث و يهدي هبما الناس.
 5ْسْكُتْم هِبَِما: ِكَتاِب اهلِل َوُسْنَة نَِبيِهِو.عليو وسلم : تَ رَْكُت ِفْيُكْم اَْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما تََ 

 6قال اهلل تعاىل: ِإنْا أَنْ زَْلَنُو قُ ْرَءنًا َعَربِيًّا لَْعْلُكْم تَ ْعِقُلْوَن.
من اآلية و احلديث السابفني نرى أن تعليم اللغة العربية مهم، فالتعليم حيتاج اىل 

بطبيعة ادلواد ادلدروسة لتسهيل تعليم اللغة العربية  طريقة التدريس واإلسًتاجتية ادلناسبة
 ة و ا دملة.حيأنشطة تعليمية مر حىت تكون 

لة. ومن و دم أكثر التالميذ يشعرون أن درس اللغة العربية من دروس صعبة
صان الدوافع يف تعلم اللغة العربية عند قتعلم اللغة العربية ىي ن العوامل  تبطئ هبا

 التالميذ. 
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األساسى يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا اجعال التالميذ ماىرين الغرض 
استعمال يف ادلهارات اللغوية األربعة أى  مهارة اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة  

 القراءة و مهارة الكتابة.
إن اللغة العربية مهمة جدا للمسلمني ألن مصدرى تعاليم اإلسالم مكتوبان 

وأئها أيضا مستعملة يف اداء عبادة الصالة. وأىداف تعليم اللغة لغري باللغة العربية 
 الناطقني هبا  ثالثة أنواع:

 ة التالميذ باللغة العربية الطريقة اليت يستطع هبا نطق اللغة العربية.اتعدي .1
 إعطاء ادلعرفة عن، خصائص اللغة العربية وفضائلها. .2
يف حياة اجملتمع و معرفة معاملة معرفة ثقافة العرب و خصائصها و عادات فعالية  .3

 7بينهم.
ىناك أربعة عناصر 8ويف عملية التعلم والتعليم معاملة تربوية بني ادلعلمة والتالميذ.

يف عملية التعليم )نانا سوجانا( وىي اذلدف وادلادة والطريقة أو اإلسًتاتيجي 
 9والتقومي.

ة أو احلصول على فاإلسًتاتيجي مكون اخلطوة اإلجرائية ادلزورة حلل ادلشكل
اسًتاجتية تعليم اللغة العربية ىي سعى ادلدرس الذي يعملو يف عملية  11ىدف التعلم.

التعليم ادلمتع والفعال والكفي، حىت يكون  التالميذ  ايشعرون  بالصعوبو وادللل يف 
 11إتباع التعليم.

ن و إلن اإلسًتاتيجي مهم يف عملية التعليم. ولذا ينبغي ادلعلمة أن يفكر ع
اختيار ا اسًتاتيجية واستعمال ذلا لتكون مناسبة ومسايرة بطيعة ادلواد ادلدروسة. 

كاعداد الدرس أو التحضري   وينبغي أيضا دلعلمة أن يعرف مبادئ اسًتاتيجى التعليم
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ام بأحوال التالميذ دلسامهتهم يف عملية التعليم وخرباهتم النفسية واختالفهم موا اىت
 12شجيعهم وتكرار.فكرية كانت أو عملية وت

تشجيع التالميذ يف التعليم من قبل ادلدرس مهم، ألن الشجاعة يف التعليم  
سينبعث هبا دافع التعلم مع أن الدافع يف التعلم ضرورى حيث أن نتيجة التعلم 

والدافع تغيري طاقة ادلرء الذى  13تتوقف كثريا على وجود الدافع القوى كما أشار إليو.
 14حصول على اذلدف.اظتهر من إجرائتو لل

ودافع التعلم حقيقتو دافع خارجي ىف نفس التالميذ ادلتعلمني للحصول على 
تغيري السلوك. ودافع التعلم عملية دافع محاسة التعلم، التوجيو ودؤوب السلوك أى 

 15السلوك ادلدافع ما لو طاقة ومنظمة ومتينة.
نفس التالميذ للتعلم اجليد، ودافع التعلم ألة لبناء ا استعداد واإلرادة الشديدة يف 

ادلبتكر،الفعال، ادلخًتع وادلريح للحصول على تغيري السلوك معرفيا كان أو وجدانيا 
أونفسيا. بناء على البيان السابق أن الدافع ضروري لتطوير عملية تعلم التالميذ حىت 

 جترى عملية تعلمهم فعالة.
نبغى للتالميذ أن يكتسبوا دافع تعلم التالميذ يؤثر على حاصلة تعلمهم ولذا ي

الدافع و اسيما الدافع الداخلي من حيث أهنم يفكرون اآلمال يف ادلستقبل، وينبغى 
  16أن يكون ذلم عزم وتفاؤل للحصول على تلك اآلمال أى بعملية التعلم.

ومنذج التع مل متطور يف ىذه السنوات ادلتأخرة ولذا ينبغى للتالميذ أن يكثروا 
علوم من ادلدرس. ينبغى للمدرس أن يقدم التعلم الذي يرقى دافع دورىم على طلب ال

 17تعلمهم حىت تًتقى محاساهتم للطلب العلوم الضرورية ذلم.
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ىو التشجيع   Burt,Dulay &Krashenودافع تعلم اللغة األجنبية عند 
 18إىل احلصول على احلاجة ىي  استيعاب اللغة و اسيما اللغة العربية.

، إحدى ادلدارس اليت  األوىل بكنباروادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
تدرس فيها اللغة العربية. معلمة اللغة العربية تعلم التالميذ اللغة العربية تعليما فعا ا 

باستخدام الكتاب . ادلدرسى واستخدم ادلنهج ادلدرسي وتكتب ادلادة الدراسية على  
كتابتها على و فاتريىم أو كرارسهم و حفظها وتكرارىا أمام السبورة وأمر التالميذ ي

 الفصل واحدا بعد واحد. ادلعلمة تستخدم طريقة الًتمجة و طريقة حفظ ادلفردات. 
وقد حاولت ادلعلمة حماو ات كثرية كاستعمال طريقة التعليم ادلتنوعة 

نا اسًتاتيجية وا اسًتاتيجية ادلتنوعة أيضا و وسائل التعليم خمتلفة وتستعمل أحيا
صحيحة وخطيئة وىذه احملاو ات هتدف إىل انبعاث دافع التعلم لدى التالميذ ولكن 
بعد ما  احظت الباحثة عن دافع التعليم لدى التالميذ فوجدت أن دافع التعلم لدى 

 التالميذ ضعيف كما دلت عملية الظواىر ا اتية:
 بعض التالميذ يتأخرون دخول الفصل الدراسى. (1
 خاص عن ادلادة العربية. لبعض التالميذ دفًتمل يكن  (2
 بعض التالميذ يلعبون مع زمالءىم أثناء التعليم. (3
 أكثر التالميذ  ايكتبون ماشرحتو ادلعلمة من ادلادة ادلهمة على كراستهم. (4
 اكثر التالميذ  ايسألون عن ادلادة مل يفهموىا. (5
 ألتهم ادلعلمة.عن األسئلة الىت قد س نيبو أن جي نأكثر التالميذ مل يريدو  (6

نظرا إىل الظواىر السابقة نتظن الباحثة أن ما حاولتها ادلعلمة يف أداء التعليم مل 
تكن مؤثرة على ترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ وتتسائل الباحثة عن سبب 
من أسباب ذلك.حي تتجذب الباحثة للبحث عن تأثري استخدام إسًتاتيجية صحيح 
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ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية فع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف أو خطأ على دا
 األوىل بكنبارواحلكومية 

 مشكالت البحث . ب
ادلدرسة استخدام إسًتاتيجية صحيح أو خطأ عملية تعلم اللغة العربية يف   .1

 األوىل بكنبارو.ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
العوامل ادلؤثرة يف استخدام إسًتاتيجية صحيح أو خطأ يف عملية تعلم اللغة  .2

 األوىل بكنبارو.ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية العربية 
ترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ من خالل استخدام إسًتاتيجية  .3

  بكنبارو.األوىلادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صحيح أو خطأ يف 
العوامل ادلؤثر على دافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ من خالل استخدام  .4

األوىل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية إسًتاتيجية صحيح أو خطأ يف 
 بكنبارو.

أثر استخدام إسًتاتيجية صحيح أو خطأ على دافع تعلم اللغة العربية لدى  .5
 األوىل بكنبارو. اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة ادلتوسطةالتالميذ يف 

 حدود البحث . ج
 ولكثر ادلشكالت ادلوجودة يف ادلشكلة البحث فتحدد الباحثة ادلشكالت:

ىل استخدام إسًتاتيجية صحيح أو خطأ أثر على دافع تعلم اللغة العربية لدى 
 األوىل بكنبارو.ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية التالميذ يف 

 البحثأسئلة  . د
استخدام اسًتاتيجية صحيح أو خطأ على دافع تعلم اللغة  ىامىل يوجد تأثري 
 األوىل بكنبارو ؟ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية العربية لدى التالميذ يف 

 أهداف البحث  . ه
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استخدام إسًتاتيجية صحيح أو خطأ على دافع تعلم اللغة  ىامدلعرفة تأثر  
 األوىل بكنبارو.ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية العربية لدى التالميذ يف 

 أهمية البحث . و
 لتحسني عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ىدفا إىل ترقية دافع تعلم التالميذ (1
دلعرفة إسًتاتيجيات التعلم ادلتنوعة ىدفا إىل التحسني وترقية نظام عملية التعلم  (2

 والتعليم داخل الفصل 
 لًتقية مسامهة التالميذ عند عملية تعلم اللغة العربية (3
 حماولة للتعمق وتطوير علوم الباحثة. (4
ة لتكميل شروط ادلقررة للحصول على شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغ (5

العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الكومية 
 رياو.

 مصطلحات البحث . ز
 األثر  (1

األثر يف اللغة العربية ىو ترك األثر. واألثر يف اللغة اإلندونيسية قوة صادرة تشكل 
 طبيعة ادلرء.

 إسًتاتيجية صحيح أو خطأ (2
ة ادلتعلمة بإستعمال البطاقة الىت دملوء إسًتاتيجية صحيح أو خطأ ىي إسًتاتيجي

 بيانون صحيح أو خطأ الىت ادلعطاة على كل واحد التالميذ ألجاب بيان مذكور.
 دافع التعليم (3

دافعية التعليم ىي دافع التعلم عملية دافع محاسة التعلم، التوجيو ودؤوب السلوك 
 19أى السلوك ادلدفع ما لو طاقة ومنظمة ومتينة.
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