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  الباب األول

 مقدمة

 خلفية المسئلة  .أ 

وهم يقصدون بذلك أنه قادر على  ه (( حيوان الناطق )).يعرف علماء املنطق اإلنسان بأن

.ويعرف علماء 1ستعمال لغة صوتية ذات مقاطع وكلمات ومجل,للتفاهم مع غريه من بىن جنسها

غة بأا الوسيلة الىت ميكن بواسطتها حتليل أي صورة أو فكرة ذهنية إىل أجزائها أو النفس الل

خصائصها, والىت ا ميكن تركيب هذه الصورة مرة أخرى ىف أذهاننا أو أذهان غرينا بواسطة تأليف  

وهي الوسيلة العظمى لضم صفوف األمة الواحدة, ومجع   2كلمات ووظعها  ىف ترتيب خاص.

كلمة أفرادها, كما أا أداة للتعبري عما يكفر به املرء, وآلة لعرض ما ينتجه العقل, وهي وسيلة 

  .3التفاهم بني أفراد اجلامعة الواحدة

القدرة على اتقان أي لغة، وإن كان يف مستويات خمتلفة  طفل البشري له اساسالكل 

، لديه األساسيةتعليم، واملهارات الوالتشجيع. االختالفات بني هذه األهداف اليت ينبغي حتقيقها 

 والدافع هو يف مصلحة الذات واالجتهاد.

 إختالفا تعليمها أساسية بادئم يف, لذلك. بينهما إختالفا األم واللغة األجنبية اللغة تعليم

 العربية اللغة لتعليم األجنبية اللغة تعليم وطريقة. التعليم تنفيذ أوعملية مادة أو تعليمية طريقة. ايضا

خصوصا ىف إندونيسيا, اللغة . 4اإلجنلزية اللغة تعليم طريقة التطور ورأ بعيد, انتشارا جديد علم هي

إذن عملية تعليم اللغة العربية حتتاج إىل الطريقة اجلذابة املناسبة   .العربية هي اللغة األجنبية للتالميذ

مع  ميذتالهلم. وطريقة تعليم اللغة تكون كاملة إذا كانت املادة قد وصلها املدرس إىل أذهان ال

 مناسبتها ملنهج دراسي. 
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يف كل قرية، اليت  اسعا. وجد تعلم كتب الرتاثو  انتشار يف دماك، جمال التعليم الدينية

الذين هم جيد  من التالميذ العديدوعلم الصرف.  بالطبع فيه هو تعلم علم اللغة، ومها علم النحو

نادر دراسة اللغة  تلميذحىت ال .دالغة هو أقل جلاعملية للغة، ولكن يف املمارسة العن عناصر ا

   .العربية يف حيام اليومية

ال يتكلمون اللغة العربية مع  البحث الباحثة ملعرفة ما سبب التالميذالنظر إىل هذا احلال، 

الثقة ولو تدرس علم اللغة العربية وحيفظون املفردات يف كل أسبوع. ألنه قد يكون بسبب أن 

  . الدافع أقل درسملا يعطي أقل دعما، أو حىت يئة، وبالطريقة هو أقل مالئمة

، أو حىت تشجيع من اآلباء اإلضافة إىل األسباب املذكورة ممكن لعدم وجود اهتمام التلميذ

اآلباء مشغولون من . معظم ىف املزرعة التالميذباء اىن. كما يف رؤية الباحثة مشغول هو احلد األد

  قد تعلم أم ال. ولدوبغض النظر عن ال اليوم للراحة وعشاءالصباح حىت الليل، 

املربني معرفة املنهج يف اندونيسيا يف الوقت احلايل زيادة الرتكيز على نواحي  جيب على

اللغة العربية هي  اللغة العربية، ألن  علم جيد بأمهية املربنيغة. ال علم اللغة. لذلك، جيب على الل

 وا قادرينكونني أن يمدرسكثري من الناس. وينبغي لليد  واحدة من اللغات العاملية، اليت حتتاج بالتأك

  .على توفري احلوافز واختيار الطريقة املناسبة لطالب

وطريقة  املباشرةوطريقة  والرتمجةىف تعليم اللغة العربية عندها مخس طرق وهي طريقة القواعد 

  .القراءة وطريقة السمعية الشفوية وطريقة اإلنتقائية

 اختيار بني مزيج املباراة على قادر درسيكون امل ينبغي أن لطرق،ا باإلضافة إىل تلك

 منهج دراسي مشريا اىل يف هذا الوقت اندونيسيا . ألن التعليم يفKTSPتنفيذ مبادئ الطريقة و 

)KTSP.(  
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 لةشكتحديد الم  .ب 

لغة كيف خيتار املدرس طريقة تعليم السئلة املذكورة, حتدد الباحثة املشكلة  بناء على امل

 2013-2012سنة  مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمبدرسة لصف الثامن ىف ا العربية

 ؟ KTSPبادئ تنفيذ مناسبة مل

 البحث و فوائدأهداف   .ج 

الىت خيتارها  املناسبة بني طريقة تعليم اللغة العربية معرفة تريدها الباحثة هي الىتف أما اهلد

بادئ مل 2013 – 2012سنة اح العلوم الثانوية اإلسالمية دماكمفتمبدرسة للصف الثامن  املدرس

  .KTSPتنفيذ 

طريقة تعليم ىف اختيار زيادة املعرفة للمدرس عن مهم رجو بعد انتهى البحث هي امل الفوائد

 .مع مناسبتها ملنهج دراسي تالميذاللغة العربية اجلذابة املناسبة لل

 


