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الباب األول 

المقدمة 

 التمهيد للمشكلة . أ

دور مهم للّناس أمجعينوخصوصاً للمسلمنَي، ألهنا هدى ذلم وأحد  ذلاإّن اللغة العربية

نزل القرآن الكرمي :(137: 2011)قال فوزان .  من اللغات العادلّية ىف األمام ادلتحدة

وأقبل , ونشرها ىف كّل مكان وصلت إليه الدعوة, وضمن بقاءها, فأحياها, بااللغة العربية

, مثّ انسرح تعليمها, الناس على تعلم  اللغة العربية باحلماس ىف العصور اإلسالمية األوىل

وخباصة النصف الناىن –حىت أطّل القرآن العشرون , وقّل اإلقبال عليها ىف العصور ادلتأخرة

الىت تعلم إجبارياً ىف كثري من , فأصبحت اللغة الثانية, فعادت العربية سريهتا األوىل-منه

كما أهنا إحدى اللغات الىت يقبل على , وجنوب شرق آسيا, ىف افريقيا: البالد اإلسالمية 

 .تعلمها الكثريون أوروبا وأمريكا

كثري من أندونيسي يظّنون أنّتعلم اللغة العربية وأي لغة أجنبّيٍة كان صعباًومماّلحىت 

ألنه الفا ئدة ذلم وظّنوا أن لغة هي ما تستعمل وتنطق كّل , اليريدون أن يتعلموها دبّرتان 

 .يوٍم وليلة فهي لغة اإلندونسيا السواها
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تعليم اللغة العربية قد نشرت ىف معاهَد إندونيسيا يبدأُ من ادلدرسة اإلبتدائية حىت 

  :(55: 2008)كما قال أوض .اجلامعة

. أناللغةالعربيةليستإاّلمادةتعلمولكنهاأيضاًوسيلةلتعلممادةأخرى

 .كما عرفنا أن اللغة العربية تتكّون من مفرداٍت متنوعٍة ومتتصُّ كثريًة ىف اجلزيرة العامل

ألّن اللغة تليد الثقافة،واللغة هتدى إىل . ههذ اللغة موقق مهّم ىف تشكيل أخالقِ ششصٍ 

حسن اخللق أى .  حسن أخالق الناس ىف تكّلم, إذا كثُرت مفردٌة ىف اللغة الششص. األّمة

أحداألخالق هوالطاعية . األخالق الكرديُة تسّبب األخالق الششص بناء بعملية احلسنة

كما قيل ىف القرآن اّلهى أمر الناُس ليستمر الّناُس احلياة منّظماً ألن كّل شيٍئ . النظام

أهنما , الصالة و الصوم: ادلثال . وأفضل النظام هو النظام ىف العبادة إىل اهلل تعاىل, باالنظام

وهها احلال يظهر أّن الدين اإلسالم نثر الدرس اجلّيَد عن تشيكل . لوقٍت خمصوٍص ىف عملها

 103: أخالق الكرديَة من قبل ما ربّدث اآلن وكما تبنّي ىف القرآن الكرمي سورةالنساء 

 (103: النساء )" إّن الصالة كانت على ادلمل منني كتاباً موقوتاً "...

تلك اآلية إحد األمثلة كيف كانت حيلة اإلسالم ينّظم أّمتها ليكونوا منّظماً ىف 

: كثرةاآلية ىف القرآن و السّنة تظهر نظاما ىف العبادة و التعّلِم وأّي شيٍئ كان ادلثال . العبادة

فلهلك يليق بنا أن نعرف الفرق بني تعليماللغة ومنوِّ أخالٍق . الصوم و احلاّج وما أشبه ذلك

 .كرديٍة للّتالميه ىف ادلدرسة ألنّه قد كان مكتوباً ىف القرآن والسّنة
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كان اليوُم اللغة العربية تملثّر مدرسًة مسى دبدرسة ادلتوسطة سلمان الفارس ىف تعليم 

أهم قيمة  (2010)من ثامن عشرة قيمة األخالق يعلن بوزير الرتبية .األخالق كّل تعّلم

ههذ الواقعة تثبة ىف تعليم هبهذ . األخالق ىف ههذ ادلدرسة نظام األخالق عند التالميه

هنا ليس إالّ التعليم ىف الفصل ولكن   البّد لكل تلميٍه أن يعمل علومه ىف احلياة , ادلدرسة

آخر ادلشّطة يعىن أينماالتالميه يعّلمون عن تأسيس األخالق والّسجّيِة من قبل ما . إجتماعّيةٍ 

وللّتالميه اّلهسريتقى إىل الفصل األعلى البّد يشرتك آخر نشاط أينما البّد . حفلة التشريج

له أن يسكن ىف العامل لتمرين مستقّل نفسهم وسجّيتهم هها اجلّد يسمى باإلستعداد 

وللتالميه من فصل الثاىن إىل فصل الثالث نشاٌط آخر ذو .،وخصوصا لفصل األول إىل الثاىن

ىف هها النشاط التالميه ىف الفصل النهاء سوف خيلطون . موضوٍع جديٍد هو غامرة

ما أمجل . أودعت ادلدرسة التالميه ىف بيت اجملتمق أسبوعاً : وأما الطريقة . أويسكنون باجملتمق

ألن هها ادلكان كّل تلميه ليس إاّل يتمّرن لرُيأس ولكّنهم يستطيعون أن يرأ , ههذ الطريقة 

 .سو نفسه أيضاً 

كانت الصعوبة كثريًة وفرض . عندما ادلعّلم سيعلم هها األخالق ىف نفس تالميهذ

على ادلعّلم أن يستمّر جهادذ لكى األخالُق مدفوٌن ومطعوٌن ىف سري التعليم وادلعّلُم يعطى 

وأكثرهم يعملون . ولكّن قّل تلميه الهى ينته أويعمل الواجبة ىف بيتهم. عملية يومّيةللتالميه

 .بل يقّلدون واجبة صاحبته. تلك الواجبة ىف ادلدرسة 
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فلهلك زرع النظام األخالق أو األخالق لطاعية للنظام حيتاج للنشر ىف طريقة التعليم 

وأفضل ىف تعليم اللغة العربية ألن ادلعلَم ال يُعطى العلم فحسب بل يستعد التالميه لعمل 

 . العلوم عند هم ىف احلياة إجتماعيةٍ 

( 2011:4)بني زيد 

فقدمنتوتطورتقوةتفكرياألطفالقليالفقليال،كانالطفليجربأنيهتم،يركز،ويهكرماألقاهادلدرس،وسوفسي

.  معهلكأحسنتعلماللغةالعربيةفىههاالدور. كونهكرههكراطويالوقدديا

إنه يعلم اللغة العربية ىف ههذ " ,قال ادلعّلم ىف مدرسة ادلتوسطة سلمان الفارشي

ادلدرسة منفردا وقال أكثر التالميه يظّنون أّن ههذ اللغة غري مهم ألّن استعمال اللغة اإلجنلزية 

 .تغوى قلب التالميه كثرياً 

ظّن الباحث أهنا مهم للبحث عن جواهبا وخاف الباحث على ما فيه , هبه الواقعة

طريقة تعليمها وإىل أّن ادلعّلم يسعى بكّل جهدذ جلعل ذبديدا . ربليل عن تعليم اللغة العربية

ىف كيفية أى طريقة وىف وسائل التعليم أينما سيستعملها ىف إلقاء الدروس إىل تالميهذ 

واآلخري التالميه سيتعّلمون العربية جيداً ففقد راي التالميه أّن العربية صعبة ويغري ويكون 

 .اللغة العربية اللغة سهلٌة من اليسر

خياف الباحث بفقدالتعليم ههذ اللغة وسوف , إذا ال أحدا يبحث عن ههذ الواقعة

يكون طريقة تعليمها جيرى كما العادة وغري مطائٍق وجودها ىف ادلدرسة العاّمة أو ليس ىف 
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من تلك اخللفية جُيّرب . وكانت لغًة صعبًة دائمًة مرتوكًة من آخرُاللغة. معهد السالفّية والعصرية

الباحث للبحيث عن هها التعليم ىف ادلدرسة ادلتواسطة سلمان الفارشي باندجنأينما كانت 

 .اللغة العربية مرتوٌك وليس ذلا راغٌب إّما من تالميه ها ودورها

 تعريف و صياغة المشكلة . ب

 ةتعريف المشكل .1

إضافة البحث ىف السابق توجد ادلشكالت , بناء على التمهيد للمشكلة

:  اذلاّمة احملتاجة لتكون أهداف البحث، وهم 

  ىف تعليم اللغة العريةإلطعية النظامتربية األخالق قّلة  ( أ

  احلماس واحلث ىف تعليم اللغة العربية قّلة ( ب

 ةسياغة المشكل .2

 سياغة ادلشكالت ىف ههذ الرسالة   الباحثفرتب , ةبناء على تعريف ادلشكل

 :ىل يكما 

تربية األخالق على  ىف تعليم اللغة العربية إعتمادا عّلم املاستعدادكيف  ( أ

؟ إلطاعية النظام

عملية التعليم اللغة العربية اعتماداً على تربية األخالق إلطاعيةالنظام  كيف  ( ب

 ىف ادلدرسة ادلتو سطة سلمان الفارشي ؟
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 اللغة العربية اعتمادا على تربية األخالق إلطاعيةالنظامفى تقييمالتعليم كيف  ( ت

 ادلدرسة ادلتو سطة سلمان الفارشي ؟

 هل هناك صعوبات ىف تطبيق تربية األخالق إلطاعيةالنظام يف تعليم اللغة  ( ث

 وكيف حلّل ادلشكالت؟ , العربية على ادلدرسة

 أهداف البحث .3

دلعرفة إستعداد ادلعلم ىف تعليم اللغة العربية إعتمادا على تربية األخالق  ( أ

 إلطاعيةالنظام ىف ادلدرسة ادلتو سطة سلمان الفارشي

 دلعرفة عملية التعليم اللغة العربية اعتماداً على تربية األخالق إلطاعيةالنظام  ( ب

 ىف ادلدرسة ادلتو سطة سلمان الفارشي

 اللغة العربية اعتمادا على تربية األخالق إلطاعيةالنظامفى تقييمالتعليمدلعرفة  ( ت

 ادلدرسة ادلتو سطة سلمان الفارشي

 دلعرفة هناك صعوبات ىف تطبيق تربية األخالق إلطاعيةالنظام يف تعليم اللغة  ( ج

 وحلّل ادلشكالت, العربية بادلدرسة

هــــــــــــ فوائد البحث  

فوائد من هها البحث توجد فيها النظريات اجلديدة عن تعليم اللغة العربية  : نظرى .1

 . وتزداد النظريات ادلوجودة وتقوى النظريات ادلوجودة أو تنقدها أو تكملها
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 : كان هها البحث له فوائد عملية منها  : عملى .2

نتائج هها البحث ستفيد فائدة عظيمة لرتقية جودة : للمدرس اللغة العربية  (أ 

 . ادلدرس إّما من ادلواد الدراسية أو طرق تدريس اللغة العربية

ستكون  : األول مدرسة ادلتواسطة سلمان الفارشيللتالميه ىف الصف  (ب 

 اعتمادا برتبية األخالق االنتقادات، والتوجيهات ىف ترقية مهارة اللغة العربية

 . النظامي

نتائج هها البحث ستكون ترقية جودة ادلعلم :  ادلتوسطة سلمان الفارشيللمدرسة (ج 

 . م اللغة العربيةيوادلتعلم، واكمال تعل

نتائج هها البحث  سرتقى ادلعارف عن عملية تعليم اللغة العربية : للباحث  (د 

 .  األول ىف ادلدرسة ادلتواسطة سلمان الفارشي للصف

نتائج هها البحث ستكون مفيدة لكى هها القسم : لقسم تربية اللغة العربية  (ه 

 إضافًة إىل ادلتواسطةتقدر أن تصلح و ربلل عملية تعليم اللغة العربية ىف الدرسة 

 . البحث العلمى

نظام كتابة الرسالة . و

اب، الباب األول تتكون من التمهيد للمشكلة، ربديد وبأأّن ههذ الرسالة تتكون من مخسة 

الباب الثاىن فيها . ادلشكلة، صياغة ادلشكلة، أهداف البحث، فوائد البحث، ومنهج كتابة الرسالة
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الباب الثالث منهج البحث، الباب الرابق نتائج البحث وحبثها، وىف الباب اخلامس هو , النظريات

.  التلشيص والتوجيهات

 منهج البحث. ز

استشدمالباحثدراسةوصفيةنوعيةيسمىبهاألنّالبياناجملموعةوربليلهاموصوفةبنوعيةوهىتقريرباجليدأوب

. السيئ

 

 


