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 الباب األول 

 مقدمة

 

 

 تمهيد املشكلة .أ

أنحاء  فياللغة حاجة أساسية لجميع الناس كما هو املعروف أن 

باستخدام اللغة، يقدر الناس على تعبير أرآئهم وأفكارهم، إما  العالم.

 . تحدث اللغة التفاعالت االجتماعية بين األفراد.ارفكمعلومات أو مع

اللغات األجنبية حاجة مهمة، خاصة مهارة تكلم  وما من شك في أن

اللغات الدولية نحو اللغة اإلنجليزية واللغة العربية. ألن اإلنسان يحتاج  في

 أنحاء العالم. فيم األممع اللغات األجنبية للتفاعالت إلى 

 فياألجنبية من الدروس املهمة  درس اللغة ويطيب لي أن أقدم هنا أن

للغة اإلنجليزية واللغة العربية. هما بإندونيسيا، نحو درس ا كل املدارس

. واللغة اإلنجليزية  هي درس اختياري رئيس ي املدارسكل  في درسان اختياريان

ربية هي درس اختياري رئيس ي باملدارس الدينية عباملدارس العامة. واللغة ال

 اإلسالمية أو املعاهد التربوية اإلسالمية.

اللغة العربية  تكما تطور  ,تطور الزمنباللغة العربية متطورة  كانتو 

 ينء الحاضر في العالم الحاضر. إّن اللغة العربية لها اهتمام خاص من العلما

. فجعلت الحكومة برنامج الذين يريدون أن يحّضروها ويدّولوها في املجتمع

تعليم اللغة العربية كمادة دراسية مهمة في املدارس اإلسالمية واملدارس 

 (.1, ص. 2012, الحكومية ) سراج الدين
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التعليم، من  تكل مجاال  فيبرنامج تعليم اللغة العربية هو درس يقع  

 .يةجامعة اإلسالمال فيالدراسات العليا، خاصة  االبتدائية حتى

مشكالت مختلفة باعتبار  تكل املجاال  فيوالجدير بالذكر أن 

عملية  يفنوية مشكالت عامة ااملستوى الثانوي أي املدرسة الث فياملستويات. 

 التعليم. فيتعليم اللغة العربية منها ما تتعلق بميول التالميذ 

( أن هناك عوامل كثيرة 2ص  2014ايكواتى ) فيكما قال سلميتو )

تؤثر على التحصيل الدراس ي إما من داخل التالميذ أو من خارجهم. العامل 

ميذ أن عملية التعليم، ال بد للتال  في عامل النفس، منها ميول. هو  يالداخل

تدعم  حالة مباشرة، ألن امليول  فياتباع التعليم  فيامليول أي الرغبة  وايملك

التعليم املباشر )جنة،  فيواشتراكهم  التالميذ إلى داللة اهتمامهم وأنشطتهم

 (.9ص  2010

( أن امليول هي آلة التشجيع األساسية. 93ص  1990ذكر سردمان )

امليول. تعبير امليول بواسطة القرار تجرى عملية التعليم بخير بسبب وجود 

الش يء إلى الش يء اآلخر. قد تظهر تلك الرغبة على  فيالدال على رغبة التالميذ 

أنشطة معينة. امليول ال يحملها اإلنسان منذ الوالدة، لكن اإلنسان يستوعب 

 (.9ص  2010جنة،  فيعليها ويملكها بعد الوالدة )جالى 

تدريب لتى يجدها الباحث أثناء اتباع بناء على الحقائق الواقعية ا

سوكجادي باندونج،  "الرحمة" اإلسالمية باملدرسة الثانوية عملية التدريس

، لو كان قلةأو ف تعليم اللغة العربية على ضع فيالتالميذ تعلم تدل ميول 

التعليم الوسائل التعليمية الجديدة أي وسيلة فليش.  فييستخدم  الباحث

التعليم قليل. قلة  فيعليم، من حيث اجتهاد التالميذ نظرا إلى أنشطة الت

 فيالتعليم ظاهرة على أنشطة التعليم السلبية، والتعليم يتركز  فياشتراكهم 

بعضهم ال أن املعلم. والحالة األخرى هي أثناء تقديم الواجبات إلى التالميذ، 
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آخر السنة االختبار لنصف السنة و  فيجهم ائمما يجدر بالذكر أن نتو يعملونها. 

 األدنى لدرس اللغة العربية. التمامأقل من معيار 

عرف مع املقابلة  نتائجنظرا إلى 
ُ
معلم اللغة العربية للفصل الثامن، ت

ن إقال املعلم كما . ضعيفةتعليم اللغة العربية  فيالتالميذ تعلم أن ميول 

 . اللغة العربية أثناء تعليم فياجتهادهم  قليلالتالميذ 

 ن:إ( 8ص  1992سوتيون )كما قال ن

ه. إذا ما امتلك التلميذ امليول نتائجامليول تؤثر على عملية التعليم و 

من ذلك التعليم. وبالعكس إذا  نتائجول خير الالتعليم ش يء فصعب عليه تن

 التعليم. في نتائجول خير الاول الكبيرة سهل عليه تنيامتلك التلميذ امل

التالميذ تعلم ة تدل على أن ميول لك الحالتأن  ومما سبق بيانه يبدو 

. إذا كان التعليم يجرى أو ضعيفة قليلة تعليم اللغة العربية منخفضة أو  في

عادته بدون وجود البحث املتعلق بميول التعلم فكان التالميذ ال يريدون أن ك

عليها. كما هو املعروف أن اللغة  واها ويستوعبو اللغة العربية ويتعلم وايفهم

حياة املسلمين ولغة األحاديث للغة القرآن الكريم كمصدر العربية هي 

تعليم اللغة  فيالتالميذ تعلم الشريفة. حتى ينبغي للمعلم أن يرقي ميول 

 العربية.

التعليم، يحتاج الباحث إلى إقامة  فيمن ثم، بالنظر إلى حالة التالميذ 

ربية. إذا كان تعليم اللغة الع فيالتالميذ تعلم البحث املتعلق بحل قلة ميول 

سبب تلك القلة من املعلم أي من طريقة التعليم أو الوسائل التعليمية 

املستخدمة، فوجب على املعلم إصالح طريقة التعليم. وإذا كان السبب من 

ب على املعلم أن يبحث عن حل تلك ج)العامل الداخلي( و  التالميذأنفس 

 تعليم اللغة العربية. فياملشكلة لترقية ميولهم 

 :ه( أن45ص  2008قال حديث ) ماك
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واملفاهيم عن ميول التالميذ.  ارفملرشح املعلم أن يستوعب املعينبغى 

م قديما، فعليه أن يقوم بمبحث ميول التالميذ 
ّ
خاصة للمعلم الذي قد عل

التعليم، هل امليول عالية أو منخفضة. من تلك  فيكاستجابة ملعرفة حالتهم 

 ح ويرقي نوعية عملية التعليم.االستجابة، يتمم املعلم ويصح

نظرا إلى الواقعية السابقة، تصبح الحالة املذكورة مشكلة لو كان 

التالميذ منخفظة حينما ال يبحث تعلم التعليم يجرى كما عادته. فميول 

الباحث عن حل تلك املشكلة. لحل املشكلة، يحتاج الباحث إلى البحث عن 

 اللغة العربية. تعليم فيالتالميذ املنخفضة  تعلم ميول 

 تعلم بناء على تمهيد املشكلة السابق، يستخلص الباحث أن ميول 

سوكجادى  "الرحمة" اإلسالمية تالميذ الفصل الثامن باملدرسة الثانوية

معرفة ما  في. حتى يرغب الباحث تعليم اللغة العربية منخفضة فيباندونج 

. ويعين الباحث موضوع تعليم اللغة العربية فيالتالميذ  تعلم سبب قلة ميول 

 تعليم اللغة العربية فيالتالميذ تعلم هذا البحث وهو تحليل قلة ميول 

 اإلسالمية ويةميذ الفصل الثامن باملدرسة الثانتال  في)دراسة تحليلية وصفية 

 سوكجادى باندونج(. "الرحمة"
 

 تعريف املشكلة وصياغتها .ب

 تعريف املشكلة .1

تعريف املشكلة  سابق، يقدم الباحثهيد املشكلة البناء على تم

 لهاذا البحث وهي كما يلي:

 اتباع تعليم اللغة العربية. فيقلة اشتراك التالميذ  (أ

 اللغة العربية. فيميول التالميذ  ضعف (ب

 اللغة العربية. فيالتالميذ  دافعية ضعف (ج
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 فهم املواد املقدمة. فيقلة طاقة التالميذ  (د

 

 صياغة املشكلة .2

بناء على تعريف املشكلة السابق، يكتب الباحث صياغة املشكلة 

 تعليم اللغة العربية منخفضة؟ فيالتالميذ  تعلم العامة وهي ملاذا ميول 

نظرا إلى املشكلة العامة السابقة، يكتب الباحث صياغة املشكلة 

 الخاصة التفصيلية وهي كما يلي:

الثامن باملدرسة كيف أهداف تعليم اللغة العربية في الفصل  (أ

 سوكجادى؟ "الرحمة" اإلسالمية الثانوية

كيف عملية تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة  (ب

 سوكجادى؟ "الرحمة" اإلسالمية الثانوية

كيف تقويم تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة  (ج

 سوكجادى؟ "الرحمة" اإلسالمية الثانوية

ة تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة كيف عقب (د

 سوكجادى؟ "الرحمة" اإلسالميةالثانوية 

تعليم اللغة  فيالتالميذ تعلم ما العوامل املؤثرة على قلة ميول  (ه

 العربية؟
 

 أهداف البحث .ج

بناء على صياغة املشكلة السابقة، يبدو أن هدف هذا البحث العام 

تعليم اللغة العربية. أما أهداف  فيالتالميذ تعلم  هو معرفة سبب قلة ميول 

 البحث الخاصة فهي كما يلي:
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ملعرفة أهداف تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة الثانوية  .1

 سوكجادى "الرحمة" اإلسالمية

ملعرفة عملية تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة الثانوية  .2

 سوكجادى "حمةالر " اإلسالمية

ملعرفة تقويم تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة الثانوية  .3

 سوكجادى "الرحمة" اإلسالمية

ملعرفة عقبة تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن باملدرسة الثانوية  .4

 سوكجادى "الرحمة" اإلسالمية

تعليم اللغة  فييذ التالمتعلم ملعرفة العوامل املؤثرة على قلة ميول  .5

 العربية.
 

 فوائد البحث .د

، إما نظرية أو أن هذا البحث يفيد فوائدويطيب لي أن أقدم هنا 

 عملية. أما فوائد هذا البحث فهي كما يلي:

 النظرية الفوائد .1

تأييد نجاح التالميذ  فيهذا البحث يؤكد تأكيدا لنظرية ميول التعلم  (أ

 اللغة العربية. فيصة عن فهم املواد التعليمية خا

تعليم اللغة  فيقلة ميول التالميذ  فيهذا البحث يكون حال ملشكلة  (ب

 العربية.

 العملية الفوائد .2

 لتطوير العلوم واملعارف (أ

 فيالعلوم التربوية، خاصة  نهضة فيهذا البحث يكون خير إسهام 

 تعليم اللغة العربية. فيدراسة ميول التالميذ 
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 س أو املعاهدللمدار  (ب

التعليم،  فيهذا البحث يكون أداة التقويم بالنظر إلى ميول التالميذ 

صحيحها حتى تكون ولترقية طريقة التعليم وإصالحها وتحسينها وت

 فعالية ومثالية.

 للتالميذ (ج

غة العربية بعد تعليم الل فييرجو الباحث أن تتطور ميول التالميذ 

 املوجودة. معرفة حل املشكلة

 ملعلم اللغة العربية (د

التعليم،  فيهذا البحث يكون أداة التقويم بالنظر إلى ميول التالميذ 

ولترقية طريقة التعليم وإصالحها وتحسينها وتصحيحها وتحقيقها 

 .طريقة التعليم خيراحتى تكون 

 للباحث نفسه (ه

تعلم ميول بهذا البحث يفيد فائدة للباحث لزيادة خبرته ومعرفته 

 تعليم اللغة العربية. فييذ التالم

 لقسم تعليم اللغة العربية (و

 تعلم خزائن العلوم عن ميول  فيهذا البحث يكون مرجعا أو مصدرا 

 تعليم اللغة العربية. فيالتالميذ 
 

 الرسالة كتابةنظام  .ه

مما يجدر بالذكر أن هذا البحث يتركب من بعض األبواب، وهي: الباب  

تمهيد املشكلة وتعريف املشكلة وصياغتها، ثم  األول مقدمة، فيه بيان
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أخير كتابة هذا  فيالرسالة  ةم كتابانظو أهداف البحث وفوائد البحث 

 تعلم الباب. والباب الثاني إطار نظري، فيه مبحث النظريات املتعلقة بميول 

م التعل فييث تعريف ميول التالميذ تعليم اللغة العربية من ح فيالتالميذ 

املؤثرة على  لم وتدريج امليول والعوامالتعل فيول ووظائف امليول ع امليوأنوا

و أهداف  اللغة العربيةمنهج ميول التعلم وتعريف تعليم اللغة العربية و 

تعليم اللغة العربية في املرحلة الثانوية ومشكالت تعليم اللغة العربية 

دريس في اختيار طريقة التهتّمها واألشياء التي يجب على املدرس أن ي

موقع البحث ومجتمعه  البحث، فيه والباب الثالث منهجوالبحوث السابقة. 

وعملية وأدوات البحث وطريقة البحث املستخدمة وعينته وتصميم البحث 

وطريقة جمع البيانات وأسلوب تحليل البيانات. والباب تطوير األدوات 

جودة بميدان ها، فيه تحليل وصفي للبيانات املو قشتانالبحث وم نتائجالرابع 

الباب السابق.  فيالبحث املتعلقة باملراجع املكتوبة  نتائجومبحث البحث 

هذا البحث وتقديم  نتائجوالباب الخامس نتائج البحث واالقتراحات، فيه 

 قتراحات لبعض الطوائف خاصة للباحث الالحق.اال


