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ولألالباب ا  

 مقدمة

 

  لةأا. خلفية المس

 مزايــا مــن اللغــة العربيــة مــن يــةز مو . 1غراضــهمأبيــة هــي كلمــات يعــرب ــا العــرب عــن اللغــة العر 

احلـديث الشـريف. قـال اهللا هي لغة القـران الكـرمي ولغـة  ،ا جبانب اللغة الرمسية للعربأل ،بني اللغات

  .  2كتابه الكرمي : إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون  تعاىل يف

فهـــم لغـــة أجنبيـــة غـــري لغـــة رمسيـــة ىف بلـــدهم ومل  نـــا أن التالميـــذ جيـــدون املشـــكالت يفقـــد عرف

  يستطيع أن يتعلموا اللغة العربية ويتومهوا أن صعوبة اللغة العربية هي السبب.   

ندونيســيني لــيس إلاجنبيــة للتالميــذ واملعلمــني ألاوعمليــة تعلــم اللغــة العربيــة وتعليمهــا كاللغــة 

جنبيـة لـيس ألبأمرسهل بل فيها مشـكالت الـىت تـواجههم وهـذا كمـا قالـه علـى احلديـد: وتعلـيم اللغـة ا

ىل عــدة طـرق لتعلـيم اللغــة ىف وقـت قصــري مــع البحـث والدراسـة أمكــن الوصـول إ مـر الســهل لكنـهألبـا

سـتجابة الـنفس لتعلـيم إ مهمة منها العربية يتعلق بأمور م اللغةيذلك عرفنا أّن تعلمن  3.وجبهد معقول

  .اللغة العربية

ـا شـيئ مهـم أل السـيما ىف تعلـم احملادثـة، ىل الدوافع الرافعـةإلذلك تعليم اللغة العربية حيتاج 

فــع ـم ليعملــوا وظيفــة املدرســة. نســان وهكــذا التالميـذ يقــدرون ان يعملــوا الشـيئ الــذى ينإليف حيـاة ا

يـــذ ال يـــتعلم إال إذا  التلمن أل . ملـــاذ؟ســـتعداد لنيـــل النجـــاح ىف تعلـــمإلا إحـــدى حمرّكـــات هـــوفـــع ان دإفــ

اء رافـع ميكنـه الفشـل ىف الدراسـة التلميـذ الـذى لـه ذكـ كمـا قـال نسـوطيون:و  فـع للـتعلم.كانت لديه د

  . 4ذا كان ليس له دوافع قويةإ

                                                
  .٧الطبعة الثالثة, ص )بريوت: املكتبة العصرية, بال سنة (, جامع الدروس اللغة العربية, اجلزء االولمصطفى الغالييىن,   1

  ٢ سورة يوسفالقران الكرمي منار قدس:   2

   .١٥ص.  )القاهرة: دار املعارف, بدون تاريخ  (, مشكالت تعليم اللغة العربية لغري العربعلي احلديد,   3

4 S. Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, ( Jakarta : Bumi Akasara, 1995) cet 1, hlm 73.  
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ن الدافعة مهمة لتحصـيل الـدرس مـن التالميـذ والدافعـة القويـة تـدفعهم أتفق علماء الرتبية، بإ

ىل إن يصــلوا أذا كانــت الدافعــة قويــة فيســهل للتالميــذ إشــياء ألل اعملهــم لتحصــيأن جيتهــدوا يف أىل إ

   .5حتصيل الدرس وكذلك العكس

ىف بيئــة ثر مبـا جيـرى أوال يتـ الـة ال مبالــة وركـود نفـوس،ن االنسـان بـدون الـدوافع يكـون ىف حإ

ىل الســينما ومبــارة ىف كــرة إشــباعه مثــل الرغبــة ىف الــذهاب إلفــع معــني يســعى كــان عنــده د ذاإينمــا ح

مــر يــتم أيضــا لــيس أن الــتعلم إعــن احلركــة التصــرف حــىت حيقــق غايتــه, وهكــذا فــ أنــه اليهــدإالقــدم, ف

ىل ترغيب املتعلم ىف موضوع التعلم لدرجـة إبل حيتاج حتقيقه بكفائة  نسان،إلبصورة تلقائية ىف حياة ا

ن الـدوافع هـي التيـار إيصبح فيها املتعلم يشعر بالدوافع واحلماس حنـو املزيـد مـن الـتعلم واملثـابرة عليـه. 

عجـــاب مســـتمر ال يعـــرف امللـــل أبـــواب املعرفـــة بأالـــذى يضـــيئ عقـــل املـــتعلم وقلبـــه ويفـــتح عينيـــه علـــى 

      والكسل.  

ــا تــدفع النشــاطة والتمهيديــة واهلــدف ألة مهمــا ع ىف عمليــة التعليميــفلــذلك كــان دور الــدواف

  .6حسنألحىت حيصل التالميذ والتالميذات إىل ا املوجة واملثابرة ىف التعلم

أن اللغة جمموعة من الرموز الصوتية الـىت حيكمهـا نظـام معـني والـىت يتعـارف أفـراد جمتمـع ذى 

  7تصال بني بعضهمإلثقافة معينة على دالاللتها، من أجل حتقيق ا

تربطــه ــم عوامــل متعــددة  اعيــة مــع جمموعــة مــن اجلــنس البشــرى،نســان عيشــة مجإلويعــيش ا

جتماعيــة. إلالم والعواطــف وغــري هــذا مــن الــروابط األمــال واألامــن النســب واجلــوار واحتــاد اللغايــات و 

  مر مهم.أعليمها احملادثة وتو تعلم أن تعلم اللغة أولذلك  تصال فهي اللغة.إلو اأرتباط إلدة اأما أو

مهــارة مــن  جــزءــا ألوحبــث دافــع تعلــم احملادثــة اىل اللغــة العربيــة الخيلــوا عــن مهــارة الكــالم، 

  .م اللغة العربيةيسالمى الىت دور ىف تعلإلإحدى املواد ىف املدرسة احلكمة ا يواحملادثة ه الكالم.

ن خيتـار أحد ويسـتطيع أما صعوبة تعلم احملادثة هي تظهر بطالقة اللسان وسرعة ىف كالم أو

. املناسـب ىف تعلـم احملادثـة اللغـة العربيـة يسـتخدم طـروق التـدريس يعلمملينبغى و الكلمات ىف كالمه. 

                                                
5 Hasbullah Thabrany, Rahasia Sukses Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1994), 

hlm. 30 
6
  Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet 

XI, hlm. 21. 
7
ليسكو: منشورات املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم ( رشدى أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه  

  .21) ص.١٩٩١والثقفة, 
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حـــــوال إحـــــوال فيســـــيولوجي و أ فهـــــي وســـــائل التعلـــــيم، الـــــتعلم احملادثـــــة جنـــــازإمـــــا العوامـــــل املـــــؤثرة ىف أف

  فسيكولوجي.

، والتالميـــذ ملدرســـة " احلكمـــة " تعلـــم احملادثـــةفـــع ادحـــدى عوامـــل املـــؤثرة ىف إ لفيـــة الرتبويـــةوخ

بعضــهم متخــرجني ســالمية و إلبتدائيــة اإلاملدرســة ا متنوعــة ىف خلفيــتهم الرتبويــة. بعضــهم متخــرجني ىف

 مــوادواسـتمعوا  اسـالمية قــد تعلمـو إل ىف املدرسـة انيالتالميــذ املتخـرجن وأ .بتدائيـة العامـةإلاملدرسـة ا ىف

 .احملادثـــة مل يتعلمـــوا العامـــةبتدئيـــة إلا ىف املدرســـة نيولكـــن التالميـــذ املتخـــرج ،احملادثـــة ىف اللغـــة العربيـــة

  دل على خلفية التعليم ىف تعلم احملادثة بينهم متفرق. وذه الظواهر ت

م المحادثـــة لـــدى التالميـــذ فـــى الفصـــل فـــع تعلّـــاد"  يبحــث عـــن نأ يريــد الباحـــث ولــذلك

دراســة مقارنــة بــين التالميــذ (ســالمية فاســير مجــين دمــاك إلبمدرســة " الحكمــة" الثانويــة االثــانى 

بتدائيـــة إلاســـالمية والتالميـــذ المتخـــرجين فـــى المدرســـة إلا بتدائيـــةإلا المتخـــرجين فـــى المدرســـة

 " )العامة

     

  المشكلة تحديدب. 

  لى:تهي كماو  باملوضوعاملتعلقة  أن حيدد املسائل ينبغى للباحثمن اخللفية السابقة، ف

ىف الفصـــل ســـالمية إلا بتدائيـــةإلا لتالميـــذ املتخـــرجني ىف املدرســـةا لـــدى فـــع تعّلـــم احملادثـــةا. كيـــف د١

  سالمية فاسري جمني دماك؟إلالثاىن مبدرسة " احلكمة " الثانوية ا

ىف الفصـل الثــاىن  العامـة بتدائيـةإلا املتخـرجني ىف املدرسـةالتالميــذ لـدى فـع تعلّـم احملادثـة ا. وكيـف د٢

  سالمية فاسري جمني دماك؟إلمبدرسة " احلكمة " الثانوية ا

ســالمية إلابتدائيــة إلااملتخــرجني ىف املدرســة  بــني التالميــذ لــدى فــع تعّلــم احملادثــةاهــل يوجــد فــرق د.٣

ـــــة إلا والتالميـــــذ املتخـــــرجني ىف املدرســـــة ىف الفصـــــل الثـــــاىن مبدرســـــة " احلكمـــــة" الثانويـــــة  العامـــــةبتدائي

  ؟ كسالمية فاسري جمني دماإلا

 

  توضيح المصطلحات. ج

لذلك ينبغى  واضحة معناها، هناك بعض العبارات غري لة السابقة،أبناء على خلفية املس

 لى:وهي كما تالبحث حىت تكون مفهومة للقارئني، للباحث ان يوضح بعض املصطلحات يف هذا 
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  فع ا.د۱

هل أوعند . 8غاية معينةثر وحيافظ ويوجه اىل أل الشخص الذى يأحوافع هو االد 

غراضا أكه حىت حيث ان يفعل الشيئ ليحصل الشخص ليتحرك وحيفظ سلو  الو حأسيكولوجى هو 

فع ادال Mc. Donald. وقال 10فع هو ما حيث ليعمل الشيئادن إما عند ناسوطييون فأ. و 9معينة

واخلالصة من  .11الشخص املشار ىف ظهور الشعور املقدم على وجود الغرض  القدرة علىريتغي هو

ؤثر وحيافظ ويوجه اىل السلوك ال الشخص وحاجته الذى يو حأفع هو دن إالتعاريف املذكورة 

  غراض معينة و قدرة النفس و الرغبة.أ فع هواالد وعناصر .ضا معينةاغر أ ل ليحصلبالعم

  . تعلم۲

عبارة عن عملية  والتعريف األخرى التعلم هو. السلوك ناتج عن استثارةالتعلم هو تغّري ىف 

ىت جتعلنا نشبع تعديل ىف السلوك أو اخلربة وعند جيتس هو عبارة عن عملية اكتساب الطرق ال

   . 12ىل حتقيق أهدفناإدوافعنا أو نصلى 
   . احملادثة٣

ن يفعل أثنني. ( واملشاركة إي مشاركة بني أحمادثة  - حيادث  -احملادثة هي من حادث 

صطالحا هي إما معىن احملادثة أو  13خرى حىت يكون كل منهما فاعال ومفعوال)ألحدمها ما يفعله اأ

حد بقول صحيح ومناسب باملقصود. وقال الدكتور رشدى امحد أن تبني بلسان ما خيطر ىف قلب أ

  .14ردين حول موضوع معنين احملادثة هي املناقشة احلرة التلقائية الىت جترى بني فأطعيمة 

  

  

 
                                                

8  J.P. Kaplin, Kamus Lengkap Psikologi, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 

310.  
9  Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, ( Bandung: Rosdakarya, 1996), hlm. 73. 
10  S. Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar , hlm. 73 
11  Sardiman, AM. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,( Jakarta: Rajawali Pers, 2001) 

hlm. 73.  
12

  . 23- 21دكتور مصطفى فهمى، ىف علم النفس سيكولوجية التعلم، (مصر: دار املصر، بال سنة)، ص.   
13

  ١٤, ( مسارنج: مكتبة العلوية), ص. االمثلة التصرفية حممد معصوم بن على ,  

14
( ليسكو: منشورات املنظمة االسالمية  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجة واساليبة,رشدى امحد طعيمة ,   

   ١٦٣) ص. ١٩٩١للرتبية والعلوم والثقفة, 
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  . التالميذ٤

. ىف هذا البحث 15حاول وجوده واخوه ى طالب مبعىن طلب العلم،أالتالميذ مجع تلميذ 

  سالمية فاسري جمني دماك.إلتالميذ الصف الثاىن من مدرسة احلكمة الثانوية ال

  سالمية فاسري جمني دماكإلمدرسة " احلكمة " الثانوية ا. ٥

املدارس املوجودة ىف دماك الىت تقع ىف قرية فاسري ىف هذه املدرسة يريد هي مدرسة من 

بتدائية إلااملتخرجني ىف املدرسة  بني التالميذ لدى دافع تعّلم احملادثةالباحث ان يبحث حبثا يتعلق ب

  ىف هذه املدرسة. ىف الفصل الثاىن العامةبتدائية إلا املدرسة سالمية والتالميذ املتخرجني ىفإلا

  مقارنة. ٦

. عند دكتور اند اسواىن سوجد 16ى قارن بالشيئأمقارنة -يقارن-مقارنة مصدر من قارن

  . 17ختالف من كل شيئإلن ىف حبث املقارنة ستجدها املساواة واإ

  العامةبتدائية إلامدرسة سالمية و إلا بتدائيةإلا مدرسة . ٧

 حتت ىف وزير بتدائية الىتإهي جمالس التعليم ىف مرحلة مدرسة  سالميةإلا بتدائيةإلا مدرسة 

  حتت ىف وزير الشؤون التعليمية احلكومية. العامةبتدائية إلامدرسة ما أالشؤون الدينية. و 

الدراسة ىف هذا البحث هي فا  الباحث كل كلمات ىف عنوان البحث، ن شرحأ اوبعد

والتالميذ لغريها لتالميذ الصف  سالميةإلا بتدائيةإلا مدرسةفع تعلم احملادثة الذين خترجوا ىف معرفة د

  سالمية فاسري.إلالثاىن مبدرسة احلكمة الثانوية ا

   

وفوائده البحث هدافأ ج.  

   :لىت كما  شرح أهداف البحث، وهييريد الباحث أن يملشكالت الّسابقة، موافقا با

مبدرسة " سالمية إلا بتدائيةإلا للتالميذ املتخرجني ىف املدرسةتعلم احملادثة فع اد. ملعرفة ١

  سالمية فاسري جمني دماك ؟ إلاحلكمة" الثانوية ا

مبدرسة " احلكمة"  العامة بتدائيةإلا للتالميذ املتخرجني ىف املدرسةفع تعلم احملادثة اد. ملعرفة ٢ 

  سالمية فاسري جمني دماك ؟إلالثانوية ا

                                                
  ٣). ص.١٩٨٧دار املشرق، بريوت: (، الطبعة الثامنة والعشرون، املنجد يف اللغة واألعالم, معلوف، لويس15

16
  ۲٣٣ص. املنجد ىف اللغة العربية واالعالم. , معلوف، لويس 

17
  ٤٣٣ص.  , املنجد ىف اللغة العربية واالعالم. معلوف، لويس 
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مبدرسة " احلكمة" الثانوية  لدى التالميذ ىف الفصل الثاىن فع تعّلم احملادثةاد ملعرفة فرق .3

والتالميذ  سالميةإلا بتدائيةإلا التالميذ املتخرجني ىف املدرسة سالمية فاسري جمني دماك بنيإلا

  ؟العامة  بتدائيةإلا املتخرجني ىف املدرسة

  

   لى:البحث هي كما تفوائد ما أ

  احملادثة.تعلم ىل إالميذ فع التواة املعلومات واملعارف عن دعطى زيادأ . للباحث،١

  . افعهمو التالميذ لرتقية د عن دوافع املعلومات عطى خربةأ .للمعلم،۲

  فع تعلم التالميذ .اتعليم لرتقية دالوسائل  تاحأ ،لمدرسة.ل٣

  تعلم.ال فعهم حىت واظب علىوااستطاع على معرفة درجة د تالميذ،لل. ٤

 


