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 ىالباب الثان

 اللغة العربيةإنجاز تعلم و  )BTA( ن وكتابتهآقراءة القر  تحسين

 

 الدراسة السابقة   .أ 

قد وجدت الباحثة ما قد حبث عنه السابقون من البحوث العلمية املتعلقة مبوضوع 

  هذا البحث، وهي:

دراسة حتت املوضوع "  2010) عام  3104281عبد العزيز ( كتبه  البحث .1

" فتوحية " درسة مبلتالميذ  اللغة العربيةدرس إجناز القو عد و إجناز تعلم االرتباط بني 

عد القوا إجناز تعلم بني رتباطالبحث الذي ألفه ال يوجد اإلاإلسالمية مبر جنني دماك. 

, ألن " فتوحية " اإلسالمية مبر جنني دماكدرسة مبلتالميذ  اللغة العربيةدرس إجناز و 

وجدوال  0,248 رتباط, يعىن أن معامل اإلرتباطأكرب من جدوال اإل رتباطمعامل اإل

 اللغة العربيةدرس  جنازبإ   بطتر ال يعد االقو إجناز تعلم ومعناها أن  0,330 رتباطاإل

 رتباطاإل, ونتيجة هذا البحث ال تدل على عدم ضعيف رتبطباء و ير تبط ولكن أ

لسائر التالميذ  اللغة العربيةالقو عد على جناحهم ىف درس  التالميذ ىف إجناز تعلم بني

باندونيسيا كلهم ولكن يستطيع الباحث ان يعمم ملوقع البحث فحسب يعىن التالميذ 

 .1 م 2009-2010فتوحية الثانوية مبر جنني دماك عام الدراس  مدرسة 

"اإلر تباط بني  حتت املوضوع 2009عام  ).3102226نور حيايت ( كتبته  البحث .2

إجناز تعّلم النحو و إجناز تعّلم اللغة العربية للتالميذ ىف الفصل األول باملدرسة "فتو 

حية" العالية اخلاصة اإلسالمية, مراجنني, دمك". مسارانج, كلية الرتبية يف قسم تعليم 

  اللغة العربية جامعة وايل سو جنوا اإلسالمية احلكومية مسارانج. 

م النحو ) أن نتيجة تعل1لت إىل النتائج, لته الباحثة من البيانات وصبناء ما حل   

 مراجنني, للتالميذ ىف الفصل األول باملدرسة "فتو حية" العالية اخلاصة اإلسالمية,

م ) أن إجناز تعل2ا بتقدير جيد. وتدل على ا 70,50دمك. هلا قيمة املتوسط 

فتو حية" العالية اخلاصة اإلسالمية,  باملدwسة "اللغة العربية للتالميذ ىف الفصل األول 

                                                             

" فتوحية " اإلسالمية مبر جنني درسة مبلتالميذ  اللغة العربيةدرس إجناز القو عد و إجناز تعلم دراسة االرتباط بني عبد العزيز, " 1

  .40, ص. )2010مسارانج: جامعة وايل سو جنوا اإلسالمية احلكومية , ( ثحالبدماك", 
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) 3, وهذه تدل على اا بتقدير جيد. 70,35مراجنني, دمك. هلا قيمة املتوسط 

يوجد اإلرتباط بني إجناز تعّلم النحو و إجناز تعّلم اللغة العربية للتالميذ ىف الفصل 

دمك, ألن معامل  ,مراجنني األول باملدرسة "فتو حية" العالية اخلاصة اإلسالمية,

%, يعىن معامل اإلرتباط 1% و 5اإلرتباط اكرب من جدول اإلرتباط ىف املستوى 

ىف املستوى  0,393% و 1ىف املستوى  0,304. و جدول اإلرتباط 0,448

  .2نه كان االرتباط ذو داللة ة ىف هذا البحث مقبولة, واملعىن أولذلك, فالفرضي %.5

تأثري رغبة "   حتت املوضوع 2008عام ) 3104263نور حيايت ( كتبته  البحث  .3

تعلم التالميذ يف جناح درس اللغة العربية لتالميذ الصف الثاين مبدرسة مفتاح اهلدى 

 بلورا -الثانوية اإلسالمية كتوان كدونج توبان 

تأثري رغبة التالميذ يف التعلم على جناحهم يف واخلطوات اآلتية هي جتهيز البيانات ل

. وبناء على نتائج "Product Moment"يف حساب حتيل االرتباط درس اللغة العربية 

يعرف بأن معامل  "،Product Moment"احلساب باستخدام معامل االرتباط 

. ولتحصيل هذه النتيجة تبنغي للباحثة أن تقارا جبدول - 0.210االرتباط هو 

% هي 1رتباط. ومن اجلدول عرفت الباحثة أن القيمة اهلامة مبستوى الداللة اال

). -0.210>  0.273% هي (5). ومبستوى الداللة -0.210>  0.354(

وهذا االرتباط غري دال. ولذلك ال تقبل الفرضية للبحث اليت قدمتها الباحثة. 

التعلم على جناحهم يف تأثري رغبة التالميذ يف وبكلمات أخرى ال يوجد االرتباط بني 

اإلسالمية   الثانويةدرس اللغة العربية لتالميذ الصف الثاين مبدرسة "مفتاح اهلدى" 

تأثري رغبة التالميذ يف وهذا يدل على أن تغري درجات بلورا.  –كتوان كدونج توبان 

  .3العربية ال تتمشى بتغري نتيجة درس اللغة التعلم

 اللغة العربيةإجناز تعلم يبحث عن املذكورة، أكثرهم  السابقة الدراساتمن 

  )BTA( ن وكتابتهآقراءة القر حتسني والقواعد. وأما هذا البحث يبحث عن 

                                                             

بية للتالميذ ىف الفصل األول باملدرسة "فتو حية" العالية نور حيايت, "اإلر تباط بني إجناز تعّلم النحو و إجناز تعّلم اللغة العر  2

  ), ص. ب.  2010مسارانج: جامعة وايل سو جنوا اإلسالمية احلكومية , ( البحثاخلاصة اإلسالمية, مراجنني, دمك", 

اهلدى الثانوية اإلسالمية كتوان  تأثري رغبة تعلم التالميذ يف جناح درس اللغة العربية لتالميذ الصف الثاين مبدرسة مفتاح نور حيايت, "3

  . 41- 40), ص. 2008مسارانج: جامعة وايل سو جنوا اإلسالمية احلكومية , (  ثحالب, "ابلور –كدونج توبان 



6 

 

بقة, فالبحث الذي  ا. وانطالقا من الدراسات السإجناز تعلم مهارة اللغة العربيةو 

 ن وكتابتهآالقر  قراءةحتسني تأثري "  يف لباحثة خمتلف ا . ألن الباحثة تبحثكتبته ا

)BTA(  على إجناز تعلم مهارة اللغة العربية لتالميذ الفصل الرابع "ب" يف مدرسة نور

  .اإلسالم االبتدائية بروويوسو مسارانج

 الهيكل النظري   .ب 

 )BTA( ن وكتابتهآقراءة القر تحسن  .1

  تحسين تعريف  . أ

 - عل يفّ  - فّعل على وزنحتسينا  -ّسن حي –حّسن لغة مصدر من حتسني 

. املقصود ”goodness“ اإلجنليزياللغة يف و  ”kebaikan“  يف اللغة االندونيسية 4.تفعيال

يستطيع التطبيق علوم و مبخرج احلروف صحيحا وترتيال، من حتسني يعىن حسن يف قراءة 

          ، ويستطيع يكتب حرف القرآن جيدا وصحيحا.التجويد جيدا وصحيحا

   )BTA( ن وكتابتهآقراءة القر  مفهوم  . ب

كتابتها قراءة و العلم كيفية اليت ت داملو اى احد هي )BTA( ن وكتابتهآقراءة القر 

 .سهال عن مصدر الدين وحدهليقدر التلميذ على القراءة والفهم  صحيحا، عربيةغة اللبال

   .يف املدرسة اإلبتدائية مهم ن وكتابتهآقراءة القر مادة  وجود  فلهذا

اي  تعلم قراءة القرآنيف   طرق العمليةال حدامن  )BTA(قراءة القرآن وكتابته 

مع  القراءة ممارسةية احملركة مباشرة بدون التهجي، و نآروف القر علم قراءة احلت يتال  الطريقة

  5 متسلسال.يا و تدرجيأن تعطى مادة الدراسة و إعطاء صحيحا, و جيدا  التجويد سهولة

  قراءة القرآن وكتابتهتعليم الق طر  )1

  كمايلي  :     

 البغدادية ةقيطر  .1

                                                             
  . 12), ص. 1992( فوستكا العلوية, مسارانج,  األمثلة التصريفية,حممد معصوم بن على,   4

              5 Budiyanto, dkk, Pedoman Pengelolaan TPQ/TQA(Balitbang, Sistem Pengajaran Baca 
Tulis Alqur’an, LPTQ Nasional, Yogyakarta, 1994),  hlm. 23.  
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 نظام التعريف على احلرف عموما  . أ

 التعريف على اجلملة غري منظمة  . ب

 منهذا النظام تعليمى هو أكثر نشاطا للطالب   . ج

 املعلمني

 األطفال أكثر هيمنة حفظ احلروف أو اجلمل، وبالتايل   . د

 فإنإدخال احلروف والكلمات ليست فعالة.  . ه

  6التعلم يستغرق وقتا طويال   . و

 اإلقراء ةقيطر  .2

الرغم من أن كثريا بني األساليب "قرائىت" و "إقرأ " ليس فيه فرق كبري، ولكن على 

يف مناقشة املواد أكثر اكتماال للطريقة "قرائىت" مقارنة مع الطريقة "اقرأ". ألنه مل يقدم فيه 

"فواتح السور" مواد للقراءة، والقراءة املشكلة. والتميز من حيث أساليب اجلودة "قرائىت" 

  7التصحيح. فضل، ويرجع ذلك إىل تقييس نوعية املدرسني من خاللالقراءة أ

 

 "قرائىت"ة قيطر  .3

  يف تنفيذ عملية التعلم أساليب "قرائىت" تنفيذ النظام:

 الكالسيكية / وجمموعة من أولويات النظام الفردي  . أ

 مباشرة دون اإلمالئية ف اليت كانت متحركةو ر قراءة احل   . ب

القراءة بشكل جيد  املمارسات املباشرة ممكنة وعملية جتويد   . ج

 6-1تنفيذ التعلم بوحدات نظام الدة  ,وصحيح

 مارسة (نظام احلفر)التأكيد على كثرة امل   . د

 املعلم التعلم مباشرة مع   . ه

 8املعلم جيب أن يكون لديه التوصيات من املربني "قرائىت"  . ز

 التالويت ةقيطر  .4

                                                             
6 Bihtimam, Bagdadiyah dan Juz Amma, (Bandung,Syirkah Al Maarif,T), hlm. 3-24. 
7 Budiyanto, dkk,  Pedoman pengelolaan TPQ/TQA hlm. 23. 
8 Zarkasyi , Metode Praktis Belajar Membaca Al Qur’an jilid 1-2 (Semarang : yayasan 

Roudhotul Mujawidin,1986), hlm. 1. 
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  نظام التعلم يتكون من ثالث نقاط رئيسية تشمل: 

 أ) تعلم القراءة

 ائيف اهلجو ر قراءة احل .1

 املكسورة. املضمومةف املنصوبة, و ر قراءة احل  .2

 املعرفة على احلرف املوصولة  .3

 فو ر حلمعرفة كيفية تركيب ا  .4

 قراءة فتحتني, كسرتني, وضمتني  .5

 طويلةمعرفة احلروف الطويلة وحركة   .6

 معرفة عالمات السكون والتشديد  .7

 معرفة  قراءة الوقف  .8

 ) علوم التجويدب

 حكم النون الساكنة والتنوين .1

  حكم امليم الساكنة  .2

 توزيع االدغام  .3

 القلقلة  .4

 حكم الم اجلاللة والراء  .5

  حكم املد .6

  القراءة الغاربة د) 

 صعبةالقراءة ال .1

 خمارج احلروف وطبيعها   .2

 9كيفية قراءة البسملة والتعوذ .3

 

 )BTA( ن وكتابتهآالمجال قراءة القر  )2

  مبدرسة اإلبتدائية فيحتوى على:  الرابعىف الصّف  ن وكتابتهآقراءة القر ال تعليم أما جم

                                                             
9 Khoirul Anwar , Panduan praktis Belajar Membaca Al quran, Semarang, SA press, 

tahun 2007 
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ئد  اتجويد وقو بعلم ال قةفاو امل ةن اجليدآحروف القر معرفة أساس قرأة وكتابة   ) أ

  .نآكتابة حروف القر 

 ن وكتابتهآقراءة القر عن أفضل  البيان  ) ب

 ن آالقصرية ىف القر  ورحفظ الس  ) ج

  10نآىف القر املوجودة الكلمة واجلملة و  يةف العربو ر احلكتابة القرأن ب فيعر ت  ) د

  هي : )BTA( ن وكتابتهآقراءة القر املادة وأما 

    هاء الضمري  )1

 تعريف هاء الضمري   )أ 

 يعتبري التعريف هاء ضمري   )ب 

 يقرأ ويكتب هاء الضمري   )ج 

 يقرأ الفاظ اليت يشتمل هاء ضمري ويكتبها و 

 أحكام القرأة هاء الضمري   )د 

  يقرأ هاء ضمري يتوقف بأحكامها و 

  خمارج احلروف  )2

 يتعرف خمارج احلروف   )أ 

 يعتبري خمارج احلروف 

 أقسام املخارج احلروف   )ب 

  يذكر أقسام املخارج احلروف 

  صفات احلروف  )3

 تعريف صفات احلروف وأقسامها   )أ 

  يعتبري تعريف صفات احلروف 

 يعتبري أقسام صفات احلروف 

 صفات احلروف العكس   )ب 

  يعتبري صفات احلروف اليت التعكس باحلروف  

  يقرأ ويكتب األلفاظ اليت تشتمل اىل احلروف املقابلة 
                                                             

10 Tiem Guru Inti, Penyesuaian Materi Kurikulum 1994, Depag Jawa Tengah, hlm. 74. 
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  مهزة القطع  )4

 تعريف مهزة القطع   )أ 

 يعتبري تعريف مهزة القطع 

 الفاظ اليت تقّدم مهزة القطع  )ب 

  يعتبري عن األلفاظ اليت تشتمل اىل مهزة القطع 

 األلفاظ اليت تشتمل اىل مهزة القطعيقرأ ويكتب 

  مهزة الوصل  )5

 تعريف مهزة الوصل   )أ 

 يعتبري تعريف مهزة الوصل 

 الفاظ اليت تقّدم اىل مهزة الوصل   )ب 

  يعتبري عن األلفاظ اليت تشتمل اىل مهزة الوصل 

 يقرأ ويكتب األلفاظ اليت تشتمل اىل مهزة الوصل 

  معرفة التالوة واألغنية  )6

 تعريف وأنواع التالوة واألغنية   )أ 

 يعتبري تعريف وأنواع التالوة  )ب 

 تعريف وأنواع األغنية يف فّن التالوة القرأن   )ج 

اء أنواع األغنية كحسيين وحيايت وسب يعتبري تعريف األغنية أنواع النغمات

  11وحنوان وصيحة وحجاز وغري ذلك

  

 اللغة العربية  تعلم إنجاز .2

  تعلم إنجازتعريف   . أ

يف  12إفعاال. -يفعل  -إجنازا على وزن أفعل - ينجز -مصدر من أجنز إجناز لغة 

  اإلجنليزية اللغة يفو  ”prestasi“اللغة االندونيسية 
13

.“Achievement” مبعىن حاصل

  14وقيمة.

                                                             
11 Tiem Guru Inti, Penyesuaian Materi Kurikulum 1994, hlm. 75 
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معجم العلمي يف    M. Dahlan Al Barryعند 15إمتام الشيئ وإكماله. هو واإلجناز  

العملية  أو ةطنشأللقتناء نتيجة لال اإلجناز هو 16.احملصلة أو هو النتيجة اإلجناز املألوف

  17.املدخالت يف تغريات وظيفية أدت إىل اليت

     اإلنجاز من اهيممفال )1

 )Stephen P. Becker(لستيفن ب. بيكر عند اإلجناز اهيم فامل    

يقرتح بعض العنصر أو العناصر الواردة يف  )Jack Gordon(جاك وجوردون 

                            وهي : 18اإلجنازمفهوم 

  ، وبالتحديد يف جمال الوعي املعريف.(knowledge) . املعرفة 1

 ، وهي على عمق االدراك والفعال الذي ميلكه  (understanding). الفهم 2

  الطالب

  أداء مهمة أو وظيفة له، قدرة الفرد على (skill). املهارات 3

د أو نفسيا قد اندجمت داخل املعيار الذي كان يعتق، وهو (value) . القيمة 4

  الفرد

لرغبة املستمرة ، ، والظروف الكامنة وراء الدوافع الفردية ، وا(interest). الفائدة5

    والتوجه النفسي

اخريا نتيجة من تعريفات السابقة ختلص الباحثة أن اإلجناز فهي كل حاصل أو 

 على جناح التالميذ يف احلصول على االجنازات. قدرة التالميذ الفكرية تعنيمن عملية. 

                                                                                                                                                                       
  7), ص. 1992( فوستكا العلوية, مسارانج,  األمثلة التصريفية,, يحممد معصوم بن عل 12

13 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, ( Jakarta: PT Gramedia, 
2007),  Hlm. 436 

  60), ص. 1982, (مصر: دار املعارف, معجم الوسيط, اجلزء الثاىنحممد انيس واخرون,   14

 .576 .) ص2000(دار الكتب العلمية: لبنان، معجم الطالب  يوسف شكر فرحات، 15

16  M. Dahlan Yacub Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, ( Surabaya: Arkola,1994 ), hlm. 
623.  

17 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 44. 
18 Bermawi Munthe, “Desain Pembelajaran”, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 

2009),  hlm.  29.  
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جنازات م حيتاج إىل التقومي، وأهدافها لتعريف إتعريف جناح أو فشل الشخص يف تعل

  م مستمرةالتالميذ بعد عملية التعل

 والنتيجة هي 19.التعلماإلجناز و  من التحصيل الدراسي أو نتائج التعلموتستمد 

إىل الوجهة  املناظرة نشاط تتجلى يف هو نتيجة اإلجناز 20.اجلهد الذي يناسب بااملراد

 املطلوبة. 

 واإلجناز هو قد مت أداءه  بنجاح خصوصا بسبب االستطاعة األعلى و التجرب 

   اخلاص و الشجاعة الكبرية و غريها).

و ما حصل تعريفات اإلجناز يف هذا البحث ه ةلص الباحثخت، بناء على ذلك

  والتعليم الذي يدل على التقومي واإلمتحان واإلختبار.م عليه التالميذ يف التعل

  تعلم تعريف )2

مطاوع   االن أمهيةكبرية، مع أنّه لفظ ذاتهم" يف حد أصبح للفظ "التعل هو مالتعل

م, ومصدر الفعل األول هو التعليم ومصدر " التعليم" إذ يقال : علمته فتعلللفظ 

    21مهو التعّلم, فال تعليم بدون تعل الفعل الثاين

 م  :عن تعريفات التعل  Sardimanنقل   

 Cronbachعند     )1

"Learning is shown by a change in behavior is a result experience"  

 "م هو إظهار التغريات يف السلوك نتيجة للخربةالتعل"

  Harold Spears عند  )2
"Learning is to observe, to read, to imitate, to try something 
themselves, to listen, to follow direction" 

م والقراءة والتقليد، وحماولة شيئا ، واإلستماع ، واتباع "التعلم هو يراقب التعل

 تعليمات أو اإلجتاهات

                                                             

               19 Dep,Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia( Jakarta:Balai 
Pustaka, 1993),  hlm . 335.   

20 Anton M.Moeliono,dkk,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 500 

  .12 .) ص 1983( القاهرة : دار املعارف,  ,التوجيه يف تدرس اللغة العر بية  على السمان, دحممو   21
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 Geoch  عند  )3

"Learning is a change in performance as a result of practice"  

  22 "ملمارسةام هو تغيري يف األداء نتيجة التعل"

م هو تغيري يف السلوك او بأن التعل Sardiman من التعريفات املذكورة خلص 

املظهر، مع سلسلة من النشاطات مثل القراءة واملشاهدة واالستماع والتقليد. أفضل 

  .التعّلم إذا كان التالميذ يعملوها بنفوسهم

 م :ويبني العلماء بتعريفات التعل

هو تغيري يف األداء أو تعديل يف السلوك عن  جابر عبد احلميد جابر عند مالتعل .1

 23طريق اخلربة واملران

م هو عملية تنتج من نشاط الفرد ودف هلدف معّني له أمهية عند الفرد، التعل .2

 24تغيريات سلوكهوينتج عنه 

م حتدث عندما يتوفر يف املوقف طفي حممد فطيم : إّن واقعة التعلوعند ل  .3

م بطريقة جتعل سلوكه يتغري من وضع معني منبهاة أو مثرية تؤثر يف املتعل عناصر

قبل هذا املوقف إىل وضع أخر بعده, وهذا التغيري يف األداء هو ما يؤيد بنا إىل 

 25اإلستنتاج أن تعّلم قد حدث

االجنازات هى األشياء اليت ال ميكن فصلها من التعليم، ألن التعليم هو عملية، 

احلصول من األنشطة أو العملية  هو التعلمإجناز  .ماإلجنازات هى نتيجة لعملية التعلأما 

 26تؤدى إىل تغيري الدخل وظيفية.

                                                             
22 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada 

1996 ) cet. 6,  hlm. 22.  
   . 8 .ص ,) 1978( الطبعة الربعة دار النهضة العربية  سيكولوجية التعليم,, جابر عبد احلميد جابر  23

  .19 .ص ,م ) 1976( القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية,  وتطبيقته,التعليم أسسه ونظرياته , إبرهم وجيه حممود  24

 .19 .ص التعليم أسسه ونظرياته وتطبيقته,, إبرهم وجيه حممود 25
  

26 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 44.  
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حتقيق ، وتؤدي إىل من الطالب التعلم بعد عمليةم هو اهلدف املراد حتقيقها نتائج التعل

 حىت يتمكنوا من تعلم الطالب أهداف لتحديد للمعلمني دليللة المن مج ،نتائج التعلم .األهداف

   27املسبق العزم لديهم القدرة على

 فهو حاصل من عملية التعليم. التعلمالسابق ختلص الباحثة أن إجناز  التعريفمن 

   تعلمال المجال من إنجاز

 ثالثة أقسام:إىل   حاصل التعلم Benyamin Bloomيقسم 

 املعرفية (الفكرية): املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقييم.  . أ

 وقف وتشكيل احلياة وحتديد امل السلوكيات): التقبل واملشاركة( العاطفي  . ب

 والتنظيم.

وتسرتشد احلركة واإلبداع  مألوفة أو (مهارات): التصور والتأهب وآلية احلركية  . ج

  28والتكيف.

   التعلم إنجاز في العوامل المؤثرة

  29فهي كما تلى:

 العوامل الداخلية   . أ

العوامل الداخلية هي العوامل من نفس املتعلم وهي كائنة يف الطالب مها 

 البدنية والروحنية, وتشمل هذه العوامل هي:

 والعافية الصحة .1

اجلسدية والروحنية على قدرة تعلم قد أثرت الصحة والعافية أي الصحة 

التلميذ وجناحه فيه. إذا كان التلميذ مريضا جسمانيا أو روحيا، فيصعب عليه 

 التعلم واملطالعة.

                                                             
27 M.Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam ( Jakarta, Ciputat Pers, 

2002 ), hlm. 119. 
 
28 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar , hlm. 22- 23. 
 
29 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 55. 
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 العقلي الذكاء .2

عقلي أي درجة النمو العامة يف الوظائف العقلية املختلفة مثل درجة 

أو بعبارة  30والرتكيب.الذكاء والقدرة على التفكري والتخيل والربط والتحليل 

أخرى املراد بالعقلي هنا هو الذكي وسرعة الفهم على كل مادة من املواد الدراسية 

 وما يتعلق به.

 الرغبة والدافعة .3

الرغبة هى اإلغراف والغرية العالية أو االشتهاء العظيمة على الشئ. تؤثر 

 الدافعةملعينة. و الرغبة على درجة التحصيل للنتيجة عند األطفال يف مواد الدروس ا

هى قدرة احملرك أو الدافعة لفعل العمل، تؤثر أيضا قوة دافعة التعلم وضعتها على 

وتؤثر هذه العوامل على أحوال التعلم املعلقة، يف املثال:  جناح التعلم عند الطفل.

  31االستعداد واالهتمام العظيم ودرجة السعي واملواظبة أو املثابرة والرتكيز.

 

 كيفية التعلم .4

كيفية التعلم للشخص تؤثر أيضا حصول نتيجة التعلم. التعلم بدون 

اهتمام األسلوب والعامل الفسيولوجي و علم النفس، وعلم الصحي ، سيفوز 

 نتيجة ضعيفة املشبع.  

 العوامل اخلارجية    . ب

العوامل اخلارجية هي العوامل خارج نفس املتعلم وهي كون األسرة وبيئة 

  هذه العوامل هي:حول التالميذ, وتشمل 

 األسرة .1

األسرة هي األب، واألم واألوالد واألقاريب الىت تسكن يف البيت. 

                                                             
السعودية : دار اللواء للنشر  –، (الرياض املناهج وطرق التدريسمدخل إىل حممد مزمل البشري وحممد مالك حممد سعيد،  30

  79)، ص 1995والتوزيع، 
 

31 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),hlm.. 
136. 
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واألسرة مجعية تربية اّولية واساسية، ألن اإلنسان منتجه ومتطور حىت صار راشدا 

يف األسرة. وشكل الرتبية وحمتواها مع كيفيتها يف األسرة سيالزم تأثري تطور طبيعته 

 و عريكته وشخصيته.   

 املدرسة .2

اليت صارت مكانا للتعلم تؤثر مرحلة جناح التعلم. كيفية  وحال املدرسة

املعلم وطريقة تعليمه ومناسبة منهج الدراسة بقدرة الولد، وحال املرافق يف 

املدرسة، وحال القاعة، ومجلة التالميذ يف كل فصل وتنفيذ نظام املدرسة و غري 

 ذلك، كل هذا يشارك يف تأثري جناح التعلم للتالميذ.      

 يئة اإلجتماعيةالب .3

وحال اتمع تؤثر إجناز التعلم أيضا . فإذا كان حول األوالد اتمع 

 .    32املثقف فذلك حيث نشاط التعلم هلم وبالعكس

واإلضافة إىل ذلك، أن العوامل املؤثرة لنجاح التعلم تأثر من نفس املتعلم وقيل يف  

وقال يف كتاب  ، وهي ما يلي:أسعد عليكتاب تفهيم املتعلم يف ترمجة تعليم املتعلم بقلم 

تعليم املتعلم إن العوامل املؤثرة يف التعلم هي ذكاء، وحرص، واصطبار، وبلغة، وإرشاد 

   . 33أستاذ، وطول زمان

  

  اللغة العربية مفهوم ب. 

الفريدة  السمةاللغة يف شكل أصوات منتظمة,هى وصيلة اإلتصال بني الناس، وهى 

اليت يتميز ا اجلنس البشري. ووظيفتها مهمة يف عملية التعّلم لنيل املهارات اللغوية األربع أي 

 اإلستماع والقراءة واحملادثة والكتابة يف لغة اهلدف. واحملاصلة على األهداف التعليمية البد أن

                                                             
32 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, hlm. 59-60 
33 Aliy As’ad, Terjemah Ta’limul Muta’alim, (Kudus : Menara kudus, 1978 ), hlm. 19 
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عن  كل قوم  يعرباأن اللغة هي أصوات  34.حيتاج الطالب إىل الوسائل التعليمية املناسبة

   35أغرضهم

إن اللغة يف الواقع مل تستكمل مقوماا من حيث تنوع األصوات وأحكام األلفاظ 

ودقة الداللة على املعاين املختلفة إال يف مراحل متعاقبة كثرية. فإذا أخذنا ظاهرة النمو اللغوي 

انتقلت من األصوات لدى اإلنسان من طفولة إىل رجولة نستطيع إذاك أن نتصور أن اللغة 

إىل املقاطع إىل األلفاظ، مث خضعت هذه األلفاظ لنوع من الوضع واإلصالح. عندما جتاوزت 

 اللغة مرحلة النشأة والطفولة دخلت يف طور تقدمي جديد هو طور القوانني والضوابط اللغوية
36  

وحصصه،  يف تعليم وتعلم اللغة أا مقسمة فروعا، لكل فرع منهجه وكتبه ا واملراد

مثل املطالعة، واحملفوظات، والتعبري، والقواعد، واإلمالء، واألدب، والبالغة. ولتطبيق هذه 

النظرية يعاجل كل فرع من هذه الفروع على أساس منهجه املرسوم يف حصصه املقررة يف اجلدول 

 الدراسي

ة العربية وأيضا إن اللغ 37اللغة العربية هي الكلمة اليت يعرب ا العرب عن أغراضهم.

هي لغة العروبة واإلسالم، وأعظم مقومات القومية العربية، وهي لغة حية قوية، عاشت دهرها 

يف تطور ومناء، واستع صدرها لكثري من األلفاظ الفارسية، واهلندية، واليونانية وغريها، ويف 

ها مراجع القرون الوسطى كانت املؤلفات العربية يف الفلسفة والطب، والعلوم الرياضية وغري 

اللغة "ب رضي اهللا عنه قال: ابن اخلطا، عمر )2003:7( األرشد علىكما كتب   لألوربيني.

) قال: 1978:48تعلم" و عبد العامل ابرهيم (العربية فإا جزء من دينكم أحرصوا على 

    .38"اللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم"

                                                             

  .18 . ص ,التوجيه يف تدريس اللغة العربية, على السمان دحممو  34

  11م )، ص. 1988، ( الطبعة األوىل ,  اللغة تدريسا واكتساباحممود أمحد السيد ،   35

, (الطبعة العربية اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاالدكتور طه علي حسني الدليمي والدكتورة سعاد عبدالكرمي الوائلي, 36   

 .58- 57), ص. 2005األوىل: اإلصدار الثاين, 

 7)، ص 1983لبنان : املكتبة العصرية،  –، (بريوت جامع الدروس اللغة العربيةمصطفى الغالييين،  37

38 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa arab aktif, (Semarang: Need’s press, 
2009), hlm. 9.  
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واللغة العربية هى لغة للمسلمني واللغة الشاملة يف هذا العامل ألن القران الكرمي 

ناحية واحلديث الشريف ومصادر اإلسالم مكتوب باللغة العربية. وتتميز اللغة العربية من 

الثمانية والعشرين ليست أوفر عددا من األجبديات يف اللغة الكثرية األخرى  األجبدية حبروفها

لغ منها مجيعا يف الوفاء باخلارج الصوتية. ومن ناحية اإلعراب وهى تشمل الكثري من ولكنها أب

األفعال واألمساء حيثما وقعت مبعانيهامن اجلمل والعبارات. بينهما االعراب يف اللغة األخرى 

ال يزيد على إحلاق طائفة من األمساء واألفعال بعالمات اجلمع واألفراد أو عالمات التذكري 

  39يثوالتأن

واالبتدائية  احلضانةواملراد باللغة العربية هى مادة من املواد الدراسية للمرحلة 

 .واملتوسطة والثانوية واجلامعة اإلسالمية, و يف املرحلة اإلسالمية فيها دراسة اللغة العربية

  خصائص اللغة العربية

 هلا صوت متوافقاللغة العربية  .1

 هيكل الكلمة الذى يقابل للتغيري واالنشقاق  هلا .2

 وجود االعراب هيكل الكالم العريب .3

لف جبيع اللغة اليت تتخب حركةكتابة احلروف العربية و شكلها. وكتابة اللغة العربية .4

 . ألا بتحرك من اليميين اىل الشمال.مليف العا

 اللغة العربية هلا املعاين اازية الكثرية .5

ت، هلا مزبة بظاهرة انتقال املعىن الكلمة الذى يوافق للسياق الوقاللغة العربية  .6

 40احلارية. الاحلواملكان و 

  

  م اللغة العربيةأهداف تعلج .

                                                             

 .19. , صالتوجيه يف تدريس اللغة العربية, على السمان دحممو  39

40  Radliyah Zainuddin, dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 
arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 14-17. 
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درس اللغة العربية هى مادة الىت توجه إىل اإلشراف والرتقية مهارة اللغة العربية 

مقبولية كانت أو إنتاجية. والقدرة املقبولية هى القدرة لفهم الكالم والقراءة, والقدرة 

  ة اإلتصال منطوقة كانت أو مكتوبةهى القدرة اللغوية كأد اإلنتاجية

  تلى :م اللغة العربية هى كما وأهداف تعل

الىت تشتمل تنمية القدرة اإلتصالية ىف اللغة العربية منطوقة كانت أو مكتوبة   )1

  على املهارات الرابعة

 دى اللغة األجنبية وسيلة للتعّلمنشأة الوعي األهم اللغة العربية كإح )2

 41تنمية فهم العالقة بني الثقافة واللغة )3

اللغة العربية هو ما حصل عليه م ابقة، خيلص أن املراد بإجناز تعلومن األفكار الس

التالميذ من املواد الدراسية اللغة العربية حىت حيمل التغيري واإلرتفاع إىل اجلهة اإلجيابية الىت 

ذا كان التالميذ إاز تعّلم اللغة العربية الكمال تدل ىف كشف الدرجات التالميذ. يقال إجن

يرجى اءة واحملادثة والكتابة ) جيدا. و والقر  االستماعيقدرون وميهرون باملهارات الرابعة ( 

يقدرون التالميذ أن يفهموا معاىن القران الكرمي واحلديث الشريف  باملهارات اللغوية السابقة

  ص العربية ومصادر اإلسالم األخرىوالعلوم اإلسالمية والكتب والنصو 

 من كشف الدرجة قيمةال فهو يف هذا البحث اللغة العربية مإجناز تعل يقصد أما

  .املدى املتوسط وقيمة من القيمة اليومية القيمة اجلمع بنييعىن  للفصل الدراسي

 فرضية البحث  . د

الفرضية هي األجوبة املؤقتة على املسائل الىت تبحث الباحثة، متكن األجوبة 

. كما قال سوترسنو 42صحيحة أو خطيئة املتعلقة باألجوبة املناسبة حبقيقتها

  .43هي الظن ميكن الصحيح أو اخلطأ أو الزائف وتقبل إذا عوامل تصدقهاهادى"الفرضية 

                                                             

 22 ., صيف تدريس اللغة العربية التوجيه, على السمان دحممو  41

42   Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 151. 

43   Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 63. 
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 ن وكتابتهآالقر حتسني قراءة ان  كما البيان السابق تقدمت الباحثة الفرضية هي "

)BTA( "هلا أثر على إجناز تعلم اللغة العربية.   

  
 


