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تدريس اللغة العربية ليجعل التالميذ والتلميذات إستطاعة يف تكلم اللغة العربية و قراءة القران غرض
,وكذالك كي يعرفوا و حيسواهم أن اللغة العربية مهمة هلم يف فهم دينهم و ليسهلهم التصال دراستهم إيل مرحلة 

ميلكون هالعربية تتلق بأهدافهم ووجود هذتعلمالدوافع يف اللغة العربية حيتاج إيل الدوافع ألن اللكن التعلم العليا.
روريات حاجات الفرد,إذا وضحت حاجة الفرد ضاللغة العربىة .ىف األساس الدافع يتعلق باالهداف املعينة يف تعلم

1فأوضح خلفية دافعه.وكذالك دوافع التالميذ يف تعلم احلاجة

يف عملية التعلم والتعليم إذ ا نظرنا إيل الشخص ه أو رغب فيه, وبأرا ديدفع الفرد ألن يفعل مايافع القو الد
لذالك إذن الدوافع يف التعلم مهمة ألن وجود الدوافع يف التعلم وجود األهداف يعمل شيأ فيمكننا يعرف ما دوافعه.

الدوافع للغة العربية ننظر من الكبرية و الرغبة احلماسة يف التعلم.املعينة يف التعلم و للطالب اهلمة القوية و اإلرادة
وجهني قوة داخلية و قوة خارجية. الدافع الداخلي و هو الدافع داخل نفس اإلنسان.أما األشياء تنشئ الدافع هو :

احلاجة.1
ملعرفة التقدم.2
2األمل أو الطموح.3

:أما األشياء اليت تنشئ الدافع هيالدافع اخلارجي و هو الدافع من خارج نفس اإلنسان. .1
اجلزاء.1
احلكم.2
3املنافسة.3

1Tayaryusuf,Syaifulanwar,Metodologipengajaran agama danbahasaarab,Grafindo persada,Jakarta,1995,hal 197
2Amir daien kusuma,Pengantar Ilmu pendidikan,Usaha Nasional,Surabaya,1974,hal. 163
3Ibid,hal. 164



وكذالك لو رأينا إيل ما حدث على التالميذ من املعهد الرتبية "املسلمون"  يشرتكون و يتبعون نشاطة 

للغة العربية  .الدروس اإلضافية

ا التالميذ ال تتصل باملدرسالدروس اإلضافيةاألنشطة  ,و لكنها تتم حتت مباشرةة هي نشاطة تقوم 
تكون الدروس اإلضافية.أنشطة 4ختطيطها من املدرسة مثل األلعاب الرياضية والكشاف و غريهاو إشراف املدرسة

ا خارج الفصل و خارج خصة الدراسية لتنمية مهارات التالميذ املوجودة مهما كانت تتعلق  من نشاطات اليت تعمل 
ا إلر  م املوجودة منشاد التالميذ لتوسبالعلوم أو معين اخلاص أ م و سليقا أنفسهم من طريقة نشاطات يع قوا

ا تشكل شخصية و سجية التالميذ و جتري رغبة و سليقة و الدروس اإلضافيةو األنشطة .5الواجباة و اخليارات أ
يف قسم اللغة العربية ةو يف هذا البحث حددت الكاتبة عن النشاطات املوجود6ترقية إجناز دون أكادمييكي التالميذ

واجب  على كلى طالب ىف إشرتاك حتاد الطالب ملزوم  وذ واملدبرين إلياألساتهبر النشط الذى قر فقط :وهذا
جمرى فكل النشاطات وإتباعه ألن هذا النشاط قلب املعهد قلب إحتاد الطالب . إذا كان هذا النشاط موجود و 

.إذا زال وضاع هذا النشاط فكأن كل النشاطا ت األخرى غري مفيدة و مثمنة و األخرى مثمنة 

أما أنواع النشاط يشرتكون  ويتبعون به التالميذ ىف املعهد املسلمون وهى

كل يوم حفظ املفردات  )1
احملاضرة كل أسبوع )2

كل صباحاحملادثة  )3

كل يومللغة  ممارسات ا)4

ي :أما أغراض إلتباع مجيع نشاط قسم اللغة و ه

تكلم اللغة العربيةأن يتالميذع اليستطي)1

4 307,ص .1981دكتور محمد علي الخوالي,قاموس التربیة,دار العلم المالیین,لبنان
5Departemen Agama DirektoratJendral Kelembagaan Agama Islam Jakarta,2005
6www,journal kegiatan ekstrakurikuler bahasa arab.com



العربية يف التكلم و فهم الدين و قراءة القران واألحاديث النبوية فهم اللغةتالميذيستطيع ال)2

على إستيعاب املفردات التالميذ ترقية قدرة )3

ترقية مهارات التالميذ على اخلطبة املنربية باللغة العربية )4

القدرة و املهارت بناء علي شخصية التالميذتنمية الرغبة و الدوافع )5

م و العامل)6 تمع باملعاشرة التعادل بني بيئتهم وثقافا 7ترقية قدرة التالميذ كا

جترية و تنمية القوة و رغبة التالميذ ليكون تالميذا إبتكاريا و جتديديا)7

مأدب التالميذ الطاعة علي النظام و الصدق و األمانة و مسئولون علي وظيف)8 ا

إعطاء الفرصة إيل التالميذ علي اإلتصال بينم قوليا كان أو دون قوليا)9

يف إشرتاك و إتباع هذا النشاط أعطي األساتيذ التالميذ النصيحة و كي يكون التالميذ محاسا وهلم مهة قوية

اديث النبوية ومصادير اإلسالم اإلرشادات و التوجيهات عن أمهية اللغة العربية.أن اللغة العربية لغة القران الكرمي واألح

و لغة أهل اجلنة و غريها و كذالك أعطي األساتيذ و املدبرون الطالب املفردات اليومية و إعطاء التعزير و العقاب ملن 

كل األسبوعال يتكلم اللغة العربية و مراجعة املفردات

رغبة و مهة  و الدوافع القوية و ومن الشرح السابق أن يف احلقيقة ال بد أن يكون التالميذ محاسا و هلم
د يف إشرتاك هذا النشاط و لكن وجدت الكاتبة إختالفا كبريا يف الواقعة و هذا يري من الظواهر األتية: ا

من التالميذ خيلف و يتجاوز بنظام اللغة العربية .1
ال يهتم مبا شرح و بني يف الربامج احملاضرةمن التالميذ.2
اللغة رساتملمايتكسلبعض التالميذ .3
بعض التالميذ ال جيتهدون يف إشرتاك النشاط اللغة العربية.4

7Drs.Suryosubroto.Proses Belajar Mengajar di sekolah Rineka cipta.Jakarta 2009.hal;296



ال حيفظ املفرادت  و ال يذاكرهاو من التالميذ .5
إىل قاعة الربامج يتأخر احلضور بعض التالميذ.6
يتكسل على قيام احملادثة كل صباح بعض التالميذ .7

دوافعهم يف اإلتباع و اإلشرتاك هذايؤثرالذي ت الكاتبة أن تعرف ما و من الظواهر السابقة فأراد
علي إشتراك نشاطة الثانوية : دوافع التالميذ عن هذه املشكالت حتت املوضوع باحثةالنشاط,فأخذت ال
للغة العربية في المعهد التربية المسلمون منطقة بندار سيكيجانج باللوانالدروس اإلضافية

فع في إختيار الموضوعاالدو ب.

املشكالت تتوقف بقسم الذي تعلم فيه الكاتبةإن هذه .1
أن تقوم بالبحث هذه املشكالتباحثةبة إيل الوقت و فرصة متكن البالنس.2

أن هذه املشكالت مل يبحثها أحد من قبلباحثةمبعرفة ال.3
هذه املشكالت مهمة للبحث ألن الدافع يدفع الفرد الوصول إيل جناح عملية التعلم اللغة العربية.4

توضيح االصطالحاتج.

تقدمت الكاتبة توضيح االصطالحات كما يلي 

, و أما النشاط يف هذ البحث هو 8أصله نشط طابت نفسه للعمل و غريه أنشط صريه نشيطا.النشاط .1

للغة العربية يف املعهد الرتبية "املسلمون" منطقة بندار الدروس اإلضافيةنشاطة إجتهاد التالميذ إيل أن يشرتك

باللوانسيكيجانج

8 819المنجد   في اللغ و األعالم .دار المشرق .بیروت لبنان.صفحة _



اللغة العربية هي إحدي من اجلزء املنظم عند التالميذ يف املعهد الرتبية "املسلمون" منطقة بندار سيكيجانج .2

باللوان

هو كل شئ يدفع الفرد أن 9: القوم دفع بعضهم بعضا أو تدافعوا الشيئ دفعه كل شيئ علي صاحبهالدافع .3

يفعل شيئا

10التالميذ هي الطالبون.4

هو اإلتباع يف التعلم أو اإلستماع (يف الدورة 11ك األمر و القوم يف كذا تشاركوا فيه.إشرت اإلشرتاك .5

12الدراسية,مثل التدريب و غريه

د. المشكالت 

تقدمي املشكالت .1
للغة العربية  يف املعهد الرتبية "املسلمون" الدروس اإلضافيةنشاطة دوافع التالميذ يف إشرتاكما.1

؟باللوانمنطقة بندار سيكيجانج 

؟للغة العربيةالدروس اإلضافيةدوافع التالميذ يف إشرتاك نشاطة مالعوامل اليت تؤثر.2

؟للغة العربية الدروس اإلضافيةمالسعي املدرس لرتقية دوافع التالميذ يف إشرتاك نشاطة .3
.حتديد املشكالت2

أحوال فحددت الكاتبة عنة أن تبحث كلها حثابملختلفة باملوضوع حيث ال متكن البكثرة املشكالت ا
لعوامل اليت تؤثر الدوافع التالميذ يف اللغة العربية وماالدروس اإلضافيةدوافع التالميذ علي إشرتاك نشاطة 

للغة العربية يف املعهد الرتبية "املسلمون" منطقة بندار سيكيجانج الدروس اإلضافيةإشرتاك نشاطة 
باللوان

9Opcit.hal.384
10WJS.Poerdaminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,Jakarata,1984
11Opcit,hal 218
12Ibid,hal.955



.تكوين املشكالت 3

o للغة العربية  يف املعهد الرتبية الدروس اإلضافيةالميذ يف إشرتاك نشاطة دوافع التكيف

؟"املسلمون" منطقة بندار سيكيجانج باللوان

o؟للغة  اللغة العربيةالدروس اإلضافيةعوامل اليت تؤثر الدوافع التالميذ يف إشرتاك نشاطة ما

ح. أهداف البحث و فوائده

أهداف البحث)1
للغة  العربية  يف املعهد الرتبية "املسلمون" الدروس اإلضافيةدوافع التالميذ يف إشرتاك نشاطة ملعرفة.1

منطقة بندار سيكيجانج باللوان

للغة العربية يف املعهد الدروس اإلضافيةعوامل اليت تؤثر الدوافع التالميذ يف إشرتاك نشاطة ملعرفة.2

باللوانالرتبية "املسلمون" منطقة بندار سيكيجانج 

فوائد البحث)2

ة يف اللغة العربيةحثابلزيادة فكرة ال.1

للغة العربية  يف الدروس اإلضافيةإلعطاء االخبار إيل املعهد عن الدوافع التالميذ يف إشرتاك نشاطة .2

املعهد الرتبية "املسلمون" منطقة بندار سيكيجانج باللوان

ل يف الطبقة األويل يف قسم اللغة العربية لتكميل شرط من شروط املقررة للحصول علي شهادة املؤه.3

بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية باكنبار رياو


