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  الباب األول

  مقدمة

 لةالمسأ خلفية  .أ 

 لـوكقـال جـون  1.و الرمحـة، و املكـان التنمـو لطفـل هـو خملـوق الـذي حيتـاج إيل احلمايـة، ا

(John Lock)  وسطينــ أوغــسوبرئيــة وحساســة للمثــريات مــن البيئـة.  الصاخلـأن الطفــل شــخص 

)Agustinus(  ســــرباطاســــريا يف، )علــــوم النفســــيةجعــــل لــــه  مئســــس يف إبتــــداء  ذيالــــ ) 1987 

املعرفـــة  قصـــوربوالنظـــام  اعــدةالق يريــد ان خيـــرج مـــن و لــيس لـــه بـــاملراهق أن الطفـــل  لقـــاو ، الطفــل

و حقيقـه  2بـاجلرب.مع أمثلة من القواعد الواردة يف تعليمه سهل أ الطفل . وكانواقع احلياةوالفهم ل

 مــا يفوكيولــد علــى الفطــرة كمثــل ورقــة بيضــاء بــال بقعــة و إن كــان والــده يــؤثر عليــه يف املســتقبل. 

 :احلديث النيب

صلى اهللا عليه و سلم : ما من مولــود اّال يولــد عــل  ل : قال رسول اهللا اق عن ابي هريرة انه

 3.( رواه املسلم )الفطرة ، فأبواه يهودانه و ينصرانه ويمجسا نه 

األبريـاء بعـد  وهـو . يةواجلسـم يـةوالعقل يـةمـن الروحامـا نظيفة  حلة ل يفالطف، أن السابقات منو 

  امللوث.

 أسـاس األسـرة و . هجتمعوا تهدرسمو  تهأسر من  اماثالث مراحل، ب تربية اوالد أن يستخدم 

يف معرفــة  ان أفضــل مــربيهم يف األوالدوالــدال نشــئتهم. دوريف ال مــدور و خباصــة هلــا، تربيــة اوالديف 

 ألوالدهـم ا يهمـا تربيـةعلو  .لعبوديـةكرميـة)، واق الخـالاأل، املوقـف األساسـي (يـةبااألدو  خزان احلب

حيتـاج  الـذي  اهللا مـن منـةأ لالطفـ و أن 4.يكـون الصـاحلني و ان يعملـوا ملسـلحة وطيـنهم وديـنهمل

  5قال اهللا تعاىل : إىل اخلفرة و احلماية كما
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  1 Diah Ayuningsih, Psikologi Perkembangan Anak, Pola Pendidikan Sesuai Karekter 
Dan Kepribadian Anak, (Yogyakarta : Pustaka Larasati, t.t), hlm 5 

2 Diah, Psikologi Perkembangan Anak, Anak,hlm. 11 
3 Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, juz IV, Isa Al-Babi Al-Halabi, 

(Mesir,tanpa penerbit, 1980), hlm. 2047   
4 Jamaal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah, (Bandung: Irsyad 

Baitus Salam, 2005) Cet. 10, hlm.16 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya,( Jakarta; Lentera Abadi,2010) hlm.  
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يف نشــئهم تـؤثر علــى ف الرتبيـة اخلطيئــة، إذا كــان الو سـهم اأمــر  ليسـت ماورعايــتربيـة األوالد 

كــل هــذا يتوقــف علــى الوالــدين. و  مــن املصــنع،  ليســت بعيــدمثــل الفاكهــة يقــع ك،  املســتقبلزمــان 

ال ســيما مــا األوالد  ، واجتماعيــةونفســهم مــن حيــث جســدهمالنمــو والتنميــة  مرحلــةالطفولــة هــي 

فسـية اهـل العلـوم الن فقد مسي بعض. من عمرهم وهلم اعظم غرة و يعرف كل شيئ حوهلم 4-6

يف   (Hainstock) ســـيتوك هـــئن الستكشـــاف وتقليـــد خـــالق. وقـــال هـــذه املرحلـــة  مبرحلـــةل الطفـــ

بال اقـل اطفـاال وكان فيها حساسة، و مرحلة  ملرحلةأن هذه ا (Montessori) سوري مونيت كتاب

  6.تهمالبيئ ستعابم وايفهيف ت كل االمور ليفعل ديستعدو ي تهمبيئمؤثرات خاصة من 

و مل يـزال ميلـك . يلـدماغالـيت لنفهـد عمليـة النحـي او ا طـورميلك املهارة املت البد للوالد ان

العلـوم يف إعطـاء  يلةوسـرسـة كاملد حيت ما ادركهم من األشياء نفهمه الدماغ. ديدةاجل ياتكر ذ ال

  يف جمال التعليم.و إيتاء الرياضة املتنوعة و كل هذا مستحجون لنا وباألخص 

كـــون يتزيــد مــن جـــودة للشــخص. ينبغــي أن  وبأنـــه اإلنســان يف حيــاةمهـــم  فلــه التعلــيمأن 

املسـؤولية كاملـة لـه  علـم. كمل بغري احلديـدثر التعليم على الطفؤ ألنه لديه ت مزروعة التعليم املبكر

 تقــطمــا  بليــغتل والداأل بيــةالقــدرة أو املهــارة لرت  لــه ان ميلــكجيــب  و .طفــلتعلــيم وتثقيــف الى لــع

  .وتقليد العديد من األسئلةب إىل اللعب، انه حي سنوات 6-4يف  لطفلبل لجيدا. إىل الطفل 

ذكي يف التعامـل مـع هلا املعلم على و التعليم وظائف املعلم ترقية نفسية األوالد عند كيز وبرت 

لتعلـــيم والـــتعلم ميكـــن أن يتحقـــق االغـــرض الرئيســـي  وليحصـــلاملـــواد والتفاعـــل. إعطـــاء يف  لطفـــال

طيبــت  بــالتعليم املعصــرةكوســيلة  املــرتبطتني وســائلال و املنــاهج إىل علــممحتــاج يفوفقــا هلــدف، 

يف   هنقلــكمــا مهالــك   لفــالط نفســيةال تــؤثر يفلتعلــيم ا، وســيلة الــتعلم ةبيئــال جتعــل حســن، و أقاملــه

ال ان  الوسـائل قـ) انـه 15، 2002مـن أرشـد (  ”Media Pembelajaran“ ملـكاكتابـه 

  7.كز نفسيتهعند  التعليم حيقق غرة التالميذ يف ارت

، والقـدرة رتبيـةال الـ تعلميـةنظريـة اليف  هـاراتاملان ميسـك تنوعـا  زمي علـيهملـ علم املهريوامل

بيئــة جتعــل القــدرة علــى ، و قبــريهم ولســرياقهم، والقــدرة علــى تالتعلــيم  منــاهجوتنفيــذ  ختيــري علــى

                                                             
6 Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Indeks, 

2009), hlm. 54 
7 Achmad Mutadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya, 

(Yogyakarta : PT. Teras, Cet.I, 2009), hlm. 4 
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وسـائل  أسـاليب و ختيـرييـف و التعليم. ومن املقرر أيضـا التعبئـة والتغل هدفتعليمية ممتعة لدعم ال

لغـة أجنبيـة بعـد و أـا ة ، وخاصـة اللغـة العربيـادة الدراسيةتعلم امل ل يففطترجي أن يدفع ال جيد

        لغري الناطقني ا. اإلجنليزية

تعليميــة الرمسيــة والتعلــيم الؤسســات ميف  كــان  اللغــة العربيــة يف إندونيســيا، ســواءعلمــت وقــد 

 مبكــرةمرحلــة  يفقــد علمــت  اللغــة العربيــة واآلن هــذه املــواد .يةخاصــحكوميــة أم كانــت الرمســي، 

إىل إدخـــال  )، الـــذي يهـــدفTKاألطفـــال ( ةضـــو يف ر  يـــةالتعليم باندونيســـي، واحـــدها مؤسســـة

 أسـاس األطفـال. ألن تـرد اللغـة العربيـة مفيـدة الستكشـاف وفهـم وضـةيف ر  تالميـذاللغة العربيـة ل

باإلضــافة و  .هــم ومكانــة عظيمــة يف اإلســالممأن اللغــة العربيــة هلــا دور و  يف القــرآن. يةاإلســالم

لــــدعم  لتعلــــيم يف مرحلــــة الطفولــــة املبكــــرةجــــاءت احلاجــــة إىل إدخــــال اللغــــة العربيــــة يف اذلــــك، 

لـــى كثـــر مـــن الرتكيـــز عي مـــن جمـــرد مقدمـــة للغـــة والتعـــود، و املســـتقبل. العربيـــة لغـــة للمســـتوى املـــاد

 فوظـةحملاللغـة العربيـة بالطريقـة ايعلـم  اليتة مؤسس احدى منو . افظةحمطريقة باكتساب املفردات 

احدي من مؤسسة الرمسية الـيت كانـت  )Pangudi Siwi"فنجودي سوي" ( األطفال ةضو ر  يه

فيهـــا تعلـــيم اللغـــة العربيـــة ولـــو بـــاملفرادة فقـــط. وقـــد علمـــت اللغـــة العربيـــة منـــذ اربعـــة ســـنوات. و 

ليســـت املؤسســـة اإلســـالمية و  )Pangudi Siwiســـوي" ("فنجـــودي  األطفـــاللوكانـــت روضـــة 

  لكنها تم الدراسة اإلسالمي. 

يظ املفــردات العربيــة فــحتعلــى  قــدريتعلــيم اللغــة العربيــة كثــري مــن األطفــال فيهــامل يف عمليــة 

ة ألـم ذكـي قـوي. ويف حقيقـة ان أسـهل يف حتفـيظ كـل مـا لزميـ التالميـذمع أن كثري من   جيدة

  .  التلميذ يف تعلمهاعربية له العوامل اليت تؤثر تعليم اللغة ال

 المفــردات في تحفــيظ النفسيةعوامل يف القيام بإجراء دراسة بعنـوان " بناء على هذا،   

كنــدانجان وداس  )Pangudi Siwi"فنجــودي ســوي" (فــي روضــة األطفــال  تالميــذلالعربيــة 

  تمانجونج

 :مشكالتال تحديد  .ب 

"فنجـودي  األطفـال وضـةر لتالميذ العربية  فرداتتعليم اللغة العربية يف حتفيظ امل ف طريقةكي .1

 ؟ كنداجنان متاجنونجوداس ) Pangudi Siwiسوي" (

   يف حتفيظ املفردات العربية؟ كيف قدرة التالميذ .2

 سكولوجيا؟   العربية املفردات حتفيظ  يف تالميذعوامل اليت تؤثر اللاما  .3
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 و منافع البحث راضغا   .ج 

 البحثاعراض  .1

  مناسب با ملسائل السابقة فأغراض البحث هي :    

) Pangudi Siwi"فنجودي ســوي" (ملعرفــة كيفيــة تعلــيم املفــردات العربيــة يف روضــة األطفــال  )أ 

 .كنداجنان متاجنونجوداس 

"فنجودي ســـوي" املفــردات العربيـــة يف روضـــة األطفـــال قـــدرة التالميـــذ يف حتفـــيظ ملعرفــة كيـــف  )ب 

)Pangudi Siwi ( كنداجنان متاجنونجوداس. 

 .نفسيا العربية املفردات حتفيظ  ما العوامل اليت تؤثر األطفال يف ليشرح و حتليل  )ج 

 منافع البحث .2

 حبسب املوضوع املذكور فمنافع البحث كما يلى :  

النظريــة، فــإن هـــذا  الناحيـــةالنظريـــة والعمليــة. مــن  الناحيــة مــن منـــافعوهلــذا البحــث  

 ، مثـلاالعربيـة ومـا يتعلـق ـيف حتفـيظ املفـردات  ةيالعوامل النفس البحث يقدم معلومات حول 

أهــداف تعلــيم  اللغــة العربيــة، وطــرق  عمليÅــة التعلــيم اللغــة العربيــة، يف الــتعلم، ةيوامــل النفســع

. ويقــــدم يــــة املنشــــودةللوصــــول إىل الغا مــــةوغريمهــــا الــــيت يتوســــل ــــا املعل تعلــــيم اللغــــة العربيــــة

، واملعلومـات اجلديـدة حـول تنفيـذ تعلـيم لتالميـذ املبكـرة املعلومات عن أمهية تعليم اللغة العربيـة

  اللغة العربية يف مؤسسة تعليمية رمسية.

 ىل مكـان هـذا البحـثاملنـافع املرجـوة مـن هـذا البحـث ترجـع إمن الناحيـة العمليـة، 

  كاتب هذا البحث.وإىل نفس  وضة األطفال فنجوديسوي وهو 

 للمدرسة  .أ 

اللغة  ميتعلعملية لتحسني وتطوير  تتأمالو  تدخيالت البحث انتائج هذأن تكون  )1

 إىل ما هو أحسن مما سبق. ةالعربي

اللغة العربية  العامل السكولوجي يف حتفيظ املفردات مساعدة معلمي اللغة العربية ىف حّل  )2

 يرام.حىت أن تكون عملية التعليم مسرورة وعلى ما 
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وداس ) Pangudi Siwi"فنجودي ســـوي" (لروضـــة األطفـــال تقـــدمي اإلقرتاحـــات والنقـــدات

  .كنداجنان متاجنونج

 ةللباحث   .ب 

وليكون زادا وخربة  وتعميقهااجلديدة  يف كشف العلوم ايكون هذا البحث مفتاحا هل

كلغة اإلسالم ولغة   لغةىف هذه  اورغبته اىف املستقبل ولزيادة حمّبته اللغة العربية ميىف تعل اهل

  التعلم. وامل النفسيةو لزيادة معلوماا عن ع القرآن الكرمي.
  

  

  

  
 


