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 الباب األول

  المقّدمة

  الفصل األول : خلفية البحث

كّل شخص . ألّن, ذه الّلغة,  ة ىف احلياة الشخصالّلغة هي شيء مهمّ 

. أّما معين الّلغة كثرية, اعتمادا على هم و فكرمكّل رأي  ونو يبّلغ ون أن يكّلمونيستطيع

   (٢٠١٢ ,Nuha). لتحقيق األهداف املراد لّلغة وااملنظور اّلذي يعطي املعين 

كثرية من مصدر املطبوعات تستخدم الّلغة العربّية.  و  الّلغة العربّية هي لغة دولية 

لعربّية يتم دراسة الّلغة ابل ينّية فقط, دّ م دراسة الّلغة العربّية كّلغة اليف إندونيسيا, ال يت

صوص الّلغة العربّية أو املطبوعات العربّية. , نو احلديث لفهم أو لتفسري اآليات القرآن

  أهل اجلّنة كقول الّله تعاىل :العربّية هلا لغة خاصة, يعين كلغة القرآن و  لغة الّلغة 

  ) ١٢:٢آن, . (القر )٢(سورة يوسف: عربّيا لعلكم تعقلون القرآنإنّا أنزلناه 

و  ىف هذه الّدنيا تعمل كلغة القرآنالّلغة العربّية  هلا خاّصة بني الّلغات األخرى 

صغري  ىف الكتاب فيد القدير سرته مجيع. و ذالك سبب املعىن و الكتب األخرىاحلديث 

عليه و سّلم  قال رسول الّله صّلى الّله ّرواية املسلم,ف املناوي يذكر من ابن عّباس بمصنّ 

 :  
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َكَالَم اَْهِل اجلَنِة ِيف اجلَنِة َعَرِيب (رواه  َعَرِيب, وَ  لقرآنَاِحبوا الَعَرَب لَِثَالٍث ِألَين َعَرِيب, َواال

    (٢٠١٠ ,Fuadi). املسلم)

لتفاعل و من ذالك , نعرف أّن الّلغة العربّية مهّمة لتعّلم يف املدرسات ألّا آلة   

الكرمي و  حمتويات القرآن مِ هِ الّلغة العربّية تسهلنا ىف تفْ بتعلم , و الناس أو االتصال بني

 احلديث.

مفتاح الّنجاح هو وجود الرغبة القوية و التشجيع ىف نفس الشخص. احلّماسة و   

الّتشجيع شيئتان مهّمتان ىف التعلم ألّن بوجود مها سيكون الشخص على مواجهة 

  من املتأخر و املردود ىف موجهة مناقشة التعلم.املنافسة ىف التعلم. و بدوما سيكون 

هذه املختلفة و رغبة املختلفة. ال هملديو قدرة إلتقان كّل لغة, هم لدي املريدكّل   

ساسّية, الّرغبة و اإلجتهاد هي لتحقيق األهداف الّتعليمّية,  تشجيع ىف الّنفس, قدرة األ

خبالف املفردات لغة اإلندونيسي ألّن الىف الفهم من الىت أصعب ىف تعّلم الّلغة األجنبّية 

  عّلم.الىت حتتاج الوقت اخلاّصة لتالكلمة و اجلملة هناك تركيب يف استخدامها,  ةنادر 

العوامل, احدى من أّمهها يعين طفل مقدرة من أكثر عّلم األجودة نتيجة ت  

  .يداملر مهّم جّدا لتعّني الّنجاح  ملريدعّلم اطفل. تشجيع تتشجيع الّتعّلم األ

جيع القوّي يف نفسه, ألّن بتشجيع يستطيع أن تشميتلك البّد أن  املريد كلّ   

ر من عال و عّلم متأثّ يشّكل كّل عادة جّيدة ملريد ىف الّتفعل الّنشاط. فلذالك نشاط الت
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. تشّكل من تشجيع الّتعّلم اجلّيد أن سافله تشجيع ملريد, ألّن نشاط الّتعّلم اجلّيد

  شجيع.يف استفّز ت هد املعّلمجب اجبّيدتصبح سوف  ملريدتشجيع ا

تشجيع . يف عملّية الّتعليمّيةتشجيع هو احدى من عوامل الذي جيب إهتمامه ال  

ط. و كذالك تشجيع كقّوة يسعى و يتوّرط ىف الّنشاهو ما  حيّرك شخص لعمل شيئ, 

      (٢٠١٨ ,Fuadi) رغوب فيه.املشيئ التحقيق ل تعطي احليوية حمّرضة اّليت

و تشجيع التعلم هو العامل من العوامل املهمة حتدد نوعية املريد ىف التعلم ألّا   

سيبقى املريد كسوال دون تعلم ولو كان هناك تنفيذ اسرتاتيجيات و تنظيم الوقت ىف 

 التعلم. تشجيع التعلم يشّجع املريد على القيام بأنشطة تعليمية داعمة أخرى.

يكون هناك تشجيع للتكّلم اللغة العربية إذا كان  و ىف تعلم اللغة العربية, لن 

ليس هناك تشجيع لتعلمها ألّن تعلم اللغة العربية هي احدى من احتياجات املسلم. و 

اللغة العربية هي احدى من العلوم املفروض للتعلم ولو كان فرض كفاية, ألّن اللغة العربية 

يعة اإلسالم. و فهم القرآن واجب هي علم مهّم للناس اّلذين يرغبون ىف استكشاف الشر 

باإلضافة إىل احلاجة. و أحد األشياء األساسية لفهم الشريعة اإلسالمية و فهم القرآن 

لنا , لذا البد ملريدشجيع الّتعّلم الّلغة العربّية اىف ارتقاع تساعدة ملهي معرفة اللغة العربية. 

ساعد ألّا مهّم ملعرفتها  لكي نستطيع أن ن, شجيع الّتعّلم الّلغة العربّيةمقدار تعرف نأن 

 . ملريد ىف ارتقاعهنّ ا
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من عّدة العوامل املذكورة, تأخذ الباحثة االستنتاج أن هذ تشجيع مهّم جلميع  

الشخص. ألّن تشجيع هو احدى من أهّم األشياء األشخاص. و ذا التشجيع 

 نستطيع أن نغّري عادتنا بأحسن عادة.

فانغن جايا,  ,باب الّسالم باملسجدغة العربّية ل ةعّلممع ملة املقاببناء على و  

عّلم ملريد لديهم تشجيعا مرتفعا لتبعض من ا ةوي اجلنوبّية, على منت املعّلماكونالينييا,  

ىف هذا احلال, و عّلم الّلغة العربّية. هم تشجيعا سافال ىف تلدي مالّلغة العربّية و بعض منه

 ىف تعّلم الّلغة العربّية. ملريدلبحث مصّمم ملعرفة تشجيع اقصدت الباحثة للقيام ا

للقيام البحث عن "تشجيع الباحثة إهتمت يف خلفية البحث,  قد بينت الباحثة  

فانغن جايا,  ,باب الّسالم باملسجد TPA)( تعّلم الّلغة العربّية ملريد روضة الرتبية القرآنية

  وي اجلنوبية".اكونالينييا,  

  : تركيز البحثالفصل الثاني 

تشجيع  "تركيز البحث يعين: عن الباحثة عرضت خلفية البحث, استنادا على   

 , فانغن جايا,باب الّسالم باملسجد TPA)( روضة الرتبية القرآنية تعّلم الّلغة العربّية ملريد

  وي اجلنوبية ".اكونالينييا,  
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  الفصل الثالث : مشكالت البحث

  صياغة املشكلة البحث هي:استنادا من خلفية البحث, 

 روضة الرتبية القرآنية. ما العوامل املؤثرة التشجيع تعلم الّلغة العربّية منخفض ملريد ١

)TPA( ,فانغن جايا,  الينييا, كوناوي اجلنوبية؟ باملسجد باب الّسالم  

 )TPA( روضة الرتبية القرآنية. كيف جهود املعلم لرتقية تشجيع تعلم اللغة العربية ملريد ٢

  باملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبية؟

 )TPA( روضة الرتبية القرآنية. ما مقاومة املعلم ىف ترقية تشجيع تعلم اللغة العربية ملريد ٣

  باملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبية ؟

  الفصل الّرابع : أهداف البحث

  البحث هي :أّما أهداف   

 روضة الرتبية القرآنيةالعوامل املؤثرة تشجيع تعلم الّلغة العربّية منخفض ملريد  . ملعرفة١

)TPA( ,فانغن جايا,  الينييا, كوناوي اجلنوبية باملسجد باب الّسالم.  

 )TPA( روضة الرتبية القرآنيةجهود املعلم لرتقية تشجيع تعلم اللغة العربية ملريد . ملعرفة ٢

  .باملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبية

 روضة الرتبية القرآنيةمقاومة املعلم ىف ترقية تشجيع تعلم اللغة العربية ملريد ملعرفة  .٣

)TPA( باملسجد باب الّسالم, فانغن جايا, الينييا, كوناوي اجلنوبية.  
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  الفصل الخامس : فوائد البحث

  ينقسم إىل قسمني  و مها :أّما فوائد البحث   

  . الفوائد الّنظرية١

 .ىف تعّلم الّلغة العربّية ملريدقدرة املعرفة أ.   

  عّلم الّلغة العربّية.ملعرفة طريقة االرتقاع تشجيع تب.   

  عّلم الّلغة العربّية.تربّع الّنظريّة ىف االرتقاع تشجيع ت ىالعطاعج.  

  . الفوائد العملية٢

  أ. للمعّلم  

عّلم الّلغة تشجيع تترقية ىف  ةزيد املعرفة املعّلميستطيع أن يهذا البحث أ) 

  .ملريدالعربّية ا

ىف  ملريدغبة اغة العربّية ملزيدة االرتقاع ر اللّ  ةملعّلمة كون مشور يستطيع أن ب) ي

  تعّلم الّلغة العربّية.

  ب. للمريد  

خصوصا  ملريدعّلم ايع تشجع رغبة و تقنتائج هذا البحث يستطيع أن يرتأ) 

  ىف الّلغة العربّية.
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أن يؤدي املقدار املنخفض من  تشجيع تعّلمها حبيثتعريف مقدار ب) 

  عها.قطيع أن يرتشجيع كي يستت

  الفصل الّسادس : تعريف الموضوع

لرتكيز املشكلة و لتجنب سوء فهم القارئ ملوضوع هذه نتائج البحث, الباحثة   

ة تعليم الّلغة العربّية, خاّصة ىف أمهّية تشجيع ستقدم بأهداف االرتقاع و تطوير جود

  تعّلم, شرحا و تأكيدا اصطالحا هذا املوضوع الّتايل :

الداخل يسّمي  تشجيعالنفس. الالداخل و اخلارج  تشجيعال وتعّلم هالتشجيع   

, إذا كان املريد لديهم تشجيع اجلوهري مرتفع فسوف سريّجح )instrinsik(جوهري 

املريد املدرسة من غريها, ألّن وفقهم, التعّلم هو طريقة احلصول على املعرفة. و إذا 

يعىن أن يكون املريد لديهم األهداف لتحقيق  )ekstrinsik(تشجيع اخلارج يسّمى خارج 

  تعليمهم, لذا التعّلم ليس نشاطا يومّيا.

لم الّلغة العربية هي احدى من احتياجات املسلم و إحدى األشياء األساسية تع  

 لفهم شريعة اإلسالم و فهم القرآن يعىن معرفة و تعلم الّلغة العربية.

 


