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  الباب الثّاني

 المراجعة النظرية

  الفصل األّول : تشجيع تعّلم الّلغة العربّية

  . تعريف تشجيع تعّلم١

 شجيعأ. الت

و معناها الّتحّرك. " movere"من ناحية الّلغة, أّن التشجيع من لغة التنّية  

 و معناها "motivation" يقول أّن تشجيع الّتعّلم من لغة اإلجنليزيّة   أيضا منهناك 

  "القّوة الّداخلّية" أو " تشجيع".

يشّجع و املعىن هي القّوة املوجودة ىف - شّجع من كلمةمأخوذ الّتشجيع 

الفرد, اّليت تسبب الفرد يتصرف أو يتفعل. تشجيع ال يستطيع مبالحظة مباشرة و 

 لكّن يستطيع أن تفسريه  ىف سلوكهم مثل  تشجيع أو ظهور القوة لسلوك معني.

(Uno, ٢٠١٧) 

اض تعريف التشجيع هو شكل من األشكال الّتغيري ىف الفرد بسبب أعر 

الّشعور و الّروح و العاطفة حّىت تعطي تشجيعا لتعمل عمال و يكون حاجة أو 

 هدفا اّليت ستحقيقها, إّما إجيابيا أو سلبيا. 

التشجيع هو جهد اّلذي يقوم للّتحّرك و التوّجه و احلافظ على سلوك املرء 

 (٢٠١١ ,Hamdu)حّت يضطر إىل القيام بشيئ لتحقيق نتائج أو أهداف. 
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رغبة. معىن الرغبة هي كاحلال ىف الواقع مشكلة تشجيع يتصل مبشكلة  هذه

نظر املمّيزات أو معىن احلال غري احلقيق اّليت مّتصل بالغرض أو شخص يإذا كان 

 (٢٠١٨ ,Sardiman) احلاجة.

هذا و . الشخص لتحقيق أهداف معنيىف الداخل نفس هو القوة  تشجيعال

يكون أكثر تركيزًا نفس الشخص حىت خارج من البيان على أن الغرض هو شيء 

و تعريف  (١٩٩٢ ,Wahosimidjo) .ليعمل شيئ نشاطًا يكون محاًسا وسألن شخًصا 

اخلارج إلجراء تغيريات من  مها وجود التشجيع من الداخل و و له جانبان تشجيعال

 اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف. احلالة إىل احلالة املتوقعة و

 تشجيعالاالستنتاج السابقة, أن  مت ذكر ذيال شجيعنظريات التعلى استناًدا 

يرغب حىت من الداخل أو اخلارج التشجيع وجود الالذي ينشأ عن  تشجيعهو ال

   .قبله نشطة معينة أفضل من املوقفاألشخص يف إجراء تغيريات السلوك أو ال

 مب. الّتعل 

 ولوك اجليد الس التعلم هو عملية تغيري السلوك تؤدي إىل تغيريات يف 

 اخلربة. الل املمارسة وخب

تم األنشطة التعليمية لكل يال ميكن أن ألّن التعلم واجب على كل فرد.  

. بعض األحيان غري ارتياحٍ  أحيانًا و ارتياًحاأحيانًا فرد بشكل طبيعي دائًما ، 
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صعباً  اأحيانعلى العكس يبدو يف بعض  تعلمه وىف ميكن أن يفهم بسرعة 

أيًضا يف كالعادة تكون الصعب لكن   ، و الروح أحيانًا تكون روح عايلو للغاية. 

 يتعلق فيما اليومية احلياة يفأطفال  كليوجد ل الظروف اهذ مثل الرتكيز. العثور

 (٢٠١٣ ,Nidawati). التعلم بأنشطة

ل احلياة ، سواء من خالل التعليم لتعلم هو عملية حتدث باستمرار طو ا  

 ذرجنتونو لل جتارب احلياة اليومية. وفقا من خال غري الرمسي و الرمسي و

يتجلى يف أمناط الشخص ىف نفسه ) "التعلم هو تغيري ٢٠٠٧(سوكمادينايت، 

 ".كفاءة  معرفة و عادات و مواقف و استجابة جديدة يف شكل مهارات و

 مواقف و معرفة و عادات اكتساب هو "التعلم والغر  و للغرو وفقا  

ا سلوك أو يتغري بسبب االستجابة التعلم عملية ينشأ فيه يلجارد أنه جديدة".

ها ئتم إجراتالتعلم هو عملية جتارية ) ، ٢٠٠٣( سالميطولبعده وفقا ملوقف ". ا

للحصول على تغيريات يف السلوك اجلديد ككل نتيجة لتجربة املرء اخلاصة يف 

التعلم هو العملية األساسية )، ٢٠٠٦( لصومنتووفقا التفاعل مع البيئة. و 

تغيريات نوعية فردية حبيث كّل شخص يستطيع أن يعمل . الّشخص لتطور حياة

 بشكل التعلم يتم نتيجة. لذلك،ال ليس و عمليةهو ال يتطور سلوكهم. التعلم
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 اهلدف. لتحقيق األعمال املختلفةأنواع  باستخدام فاعلي نشطوت

(Rahmayanti, ٢٠١٦)  

املهارة و السلوك. لتحقيق أنواع الكفائة و الشخص التعّلم هو عملية     

بالكائنات احلية الشخص ممّيزات مهّمة اّلىت تفّرق للتعّلم هي الشخص قدرة 

تغيري يف نفسه من اللتناول الشخص نشاط يعمل به الاألخرى. و التعّلم هو 

  خالل التدريب أو اخلربات.

و  يعرفون و يفهمونشخص كّل تعّلم  ), ب٢۰۰٢(لفوديارتانتو وفقا     

  يعملون عن شيئ.

), الّتعّلم هو تغيري الّسلوك و يتم  ١٩٨٦(ملورغان و أصحابه وفقا     

 (٢٠١٥ ,Baharuddin) كنتيجة التدريب و اخلربة.

 أنيعين  ،جّدا واسعمعناه  تعلمتعريف اليعين  احلالة هذه يف استنتاج 

 إىل عرفال ت منيعىن  املعرفة يف تغيرياملثال : ال ل¬تغيري،إىل ا سيؤدي التعلم

  .عرفت

 عّلمج. تشجيع الت

ا بعض. طبيعة التشجيع الّتشجيع و الّتعّلم شيئان يؤثران على بعضهم    

التشجيع الداخلي و التشجيع اخلارجي للطالب اّلذين يتعلمون  التعلم هو
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عض املؤشرات كما يلي: هناك الرغبة بإلجراء تغيريات ىف السلوك. بشكل عام 

ىف النجاح, هناك التشجيع و االحتياجات ىف التعلم, هناك آمل و أمنية 

املستقبل, هناك احرتام للتعّلم, هناك نشاط اّلذي جيتذب للتعلم و هناك بيئة 

 . اجيداملريد لّتعّلم التعّلم اّلذي يساعد 

 الشاملة داخل و تشجيعيةالقوة ال والتعلم بشكل عام هتعريف الّتشجيع   

 حبيث التعلم, ألنشطة التوجيه يوفر و االستمرارية ضمنتي الذي ملريدخارج ا

 (٢٠١٧ ,Uno) التعلم. ملوضوع املرجوة األهداف حتقيق ميكن

كتب ارينتو ض املوقيف عن تعريف الّتشجيع اّلذى يبع  

)Haryanto()كما يلي:) ٢٠١٠  

من وجهات نظر الّتشجيع ) ميكن رؤية ٢٠١٢:٨٦(  ديرمانو لس وفقا  

الفطرية اليت مت جلبها منذ الوالدة دون تشجيع من الّتشجيع خمتلفة. ميكن رؤية 

  يت تنشأ بسبب التفاعل االجتماعي.التشجيع املستفادة هي الّتشجيع  دراستها و

لتعلم هو أن تعريف الّتشجيع ا، دونالد نقال عن عمر هامالكق ملوفقا   

خص يتميز بظهور العاطفي ورد الفعل يف حتقيق األهداف. شّ التغيري يف الطاقة 

  قوة دافعة.التشجيع  و ّداخليالتشجيع من ال لتعلم والّتشجيع اإىل جانب 
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كل اجلهود   ولتعلم هتعريف الّتشجيع ا )٢٠٠٣( ينكال و لو.سوفقا   

أنشطة  ضمان استمرار ميكن أن تؤدي إىل أنشطة التعلم و من داخل نفسه و

تشجيع وفري التوجيه ألنشطة التعلم حبيث ميكن حتقيق األهداف. يأيت ي التعلم و

 التعلم بشكل عام من داخل الفرد (الداخلي) ويأيت من البيئة (خارجي).

 .Jere B(جريي ب. برايف  و  )Thomas L. Good(لتوماس ل. غود وفقا  

Braphy (  ّالشخص اّليت تقوي و تشّجع وّجه م الّتشجيع كقوة لتحرك و أن

  للّسلوك.

اّلذي ينشأ  للفرد حافز  تشجيع هو) Siti Sumarni(لسييت سومرين وفقا   

 ,Widiasworo) بالواعي أو بغري الواعي ليعمل شيئ بغرض معني.الشخص 

٢٠١٩) 

 ملريدا جناح حتديد و جدا مهم التعلمالّتشجيع  , دورالسابقة الوصف يف 

 لتحقيق التدريس برامج تقدمي على اآلباءالّتشجيع  يساعد أن التعلم, ميكن يف

 إىل عمومية أكثراصطالح الّتشجيع  التدريس. برنامج خمطط وفق املثلى النتائج

  الفرد.ىف  تنشأ اليت املشجعة املواقف ذلك يف مبا حلركة،ا كاملةال عملية



 

١٥ 

 

أوضح اهلدف لتحقيق  دف،اهل إىل سيؤدي شيًئا يفعل منشخص  كل  

و أقوى تشجيع الشخص و أعلى , شيئ ستكون محاسا و تشجيعا ليعمل سيئ

   .و نتائج اّليت مت احلصول عليها ستكون أحسن ،سعي اّلذي سيعمل

الّتشجيع إن طبيعة  بعض.لتعلم شيئان يؤثران على بعضهما ا والّتشجيع   

 ,Baroroh) يتعلمون. الذين لمريدل اخلارجي هي التشجيع الداخلي و التعليم

٢٠١٢)  

  د. تشجيع تعّلم الّلغة العربّية

احتياجات املسلم. من حيث  ى منحدا يتعلم اللغة العربية هتشجيع     

 فرض موقعه من الرغم , علىالفرضية للّدراسة العلوم ىحدا، هذا هو طلب العلم

 استكشاف يف يرغبون الذين ألشخاصا للغاية مهم علم هي العربية اللغة كفاية,

ألن  هي واجب أن فهم الشريعة اإلسالمية ناعرفكمسلمني  اإلسالمية. الشريعة

. لشريعة اإلسالمية اىلخربتنا إ أساس هو احلال ذافهم 

)-bahasa-belajar-/motivasi٠١٠/٠١/١٨٢https://aansetia.wordpress.com/

arab/amp/( 

  ه. نظريات التشجيع 

(الرتتيب لالحتياجات) ) Abraham Maslow(وفقا ألبراهام ماسلو     

, يوضح أن الشخص تشّجع )Alex Sobur(املأخوذ من كتاب أليكس سوبور 
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لتلبية االحتياجات األمهية هلم ىف وقت معني. ألّن اختالل التوازن ىف 

  اإلحتياجات يؤدي إىل التشجيع أحيانا.

  (٢٠٠٣ ,Sobur) تنقسم االحتياجات البشرية إىل مخسة مستويات, و هي: 

أي االحتياجات اجلسدية و البيولوجية اليت تدعم  . االحتياجات الفسيولوجية,١

  حياة الشخص مثل األطعمة و املشروبات و ما أشبها ذالك.

األمين أي االحتياجات إىل احلرية من اخلطر و االحتياجات إىل الشعور . ٢

  اجلسدي و اخلوف من اخلسارة.

  و االحتياجات االجتماعية أي االحتياجات على املعاملة مع الناس.. ٣

  و االحتياجات إىل احرتام الذات أي االحتياجات إىل احرتام اآلخرين.. ٤

يع القدرات و االحتياجات إىل حتقيق الذات أي االحتياجات إىل حتقيق مج. ٥

  و اإلمكنات لألمل املستهدفيه.

 Alex(أليكس سوبور املأخوذ من كتاب  )Vroom(مث وفقا لفروم     

Sobur(  يطور نظرية التشجيع املعتمد على أنواع االحتيارات لتحقيق اهلدف و

 Pace dan(تلبية االحتياحات الداخلية. و التشجيع وفقا لفاسي و فولوس 

Faules( , موعة بنظرية لفروم تؤدي إىل ثالثة افرتاضات رئسية. و سيتما

  (٢٠٠٣ ,Sobur) تشجيع الشخص إذا اعتقد أن : 
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  بعض السلوكيات ستؤدي إىل السلوك معينة.. ١

  . النتائج املتناولة هلا القيمة اإلجيابية له.٢

  ة به.. حتقيق النتائج باجلد. لذالك سيختار شخص البدائل أو األعمال املتعلق٣

 عّلم. وظيفة تشجيع الت٢

لذا  تعليم املتوقعة ،ال تعلم مهم جدا لتحقيق أهداف التعلم وتشجيع ال  

عمال يف األرك احملأساس هو تشجيع ألن  يف التعلم ملريداالّتشجيع جيب بناء 

 حتقيق إجنازاته.

  :يعىن،الّتشجيع ، هناك ثالث وظائف )٢٠٠٣( ساردميانوفقا   

 يفتشجيع  يطلق الطاقة.اجلوالة محرك أو ك شخص للعمل يعىن تشجيع ال. ١

  به. القيام تمتس نشاط لكلالّتشجيع  قوة هو احلالةا هذ

 التوجيه والّتشجيع ميكن أن يوفر  اهلدف. و جتاهال هو العمل, اجتاه حتديد. ٢

  األنشطة اليت جيب القيام ا وفًقا لصياغة أهدافها.

هي حتديد اإلجراءات اليت جيب القيام ا لتحقيق اهلدف  اختيار األفعال, و. ٣

  (٢٠١٨ ,Sardiman) اليت ليست مفيدة هلذا الغرض.بصّفى األفعال ، 

  يعىن: ،التشجيعطرح أيًضا ثالث وظائف  ،)٢٠٠٣:١٦١( حملكلـوفًقا   
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لن يكون هناك عمل الّتشجيع بدون : على ظهور سلوك أو عمل تشجيع . ١

  مثل التعلم.

  املنشود. اهلدف حتقيق حنو العمل حتريك يعين ،وّجهكمالّتشجيع   وظائف. ٢

الكبري أو تشجيع كآلة ، الّتشجيع  كمحرك ،يعمل هذا الّتشجيع  وظائف . ٣

الّتشجيع لذا ، فإن وظيفة  عاجًال أم آجًال العمل أو الفعل.الصغري سيحدد 

لتحقيق تدفع الشخص إىل القيام بعمل معني تشجيع بشكل عام هي كقوة 

/fungsi٢٠١٠/٠٧/٢٦https://miklotof.wordpress.com/-( األهداف املتوقعة.

belajar/amp/-motivasi(  
 . أنواع الّتشجيع٣

مثل العوامل من  عوامل، بعدة تأثر البشرية احلياة احتياجات تلبية يف 

لتلبية تلك االحتياجات ينشأ  العوامل من خارج الفرد (البيئة). داخل الفرد و

إىل الّتشجيع ميكن تصنيف  )٢٠١٢:٢٦٠( هلاريو إسالم الدين، وفقا تشجيع 

 : عىنينوعني ، 

 ىداخلالشجيع أ. الت

التشجيع هو  لداخلا) التشجيع ٢٠١٢:٢٦٠(قال هاريو إسالم الدين  

  تصبح نشطة أو مستقبلية.اليت 
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داخل إذا كان اهلدف هو التعلم و التلبية اإلحتياجات و ال التشجيع  

األهداف املريد إلتقان القيام الواردة ىف ذالك الّدرس. تشجيع املريد على التعلم  

إلتقان القيم الواردة ىف الّدرس, و ليس بسبب الرغبات األخرى مثل الّرغبة ىف 

  احلصول على الثناء و النتيجة العالية و اهلدية و غري ذالك. 

لدي تشجيع ىف داخله, فسيقوم بعمل نشاط ال حيتاج الشخص إذا كان   

ل, و الّتشجيع من داخله. ىف أنشطة التعلم, حيتاج جّدا هذا التشجيع الداخ

خاّصة تعلم بفردي. شخص الّذي لدي تشجيع الداخل تريد دائما تقدم ىف 

التعلم. تشجيع الوراء هذه الرغبة يعىن تفكري اإلجيايب, بأن مجيع املواد اليت متت 

  دراستها اآلن ستكون ضرورية و مفيدة للغاية االن و ىف املستقبل.

 ىالخارجشجيع ب. الت

تشجيع هو  اخلارج) التشجيع ٢٠١٢:٢٦٠( هاريو إسالم الدينقال  

إذا  أمر خارجتشجيع الّتعلم تستطيع أن تقول الذي يأيت من خارج الذات. 

ألم يريدون املريد عوامل حالة التعلم. يتعلم الخارج أهداف تعليمهم وضع 

لتحقيق أعداد يعىن . املثال همتقع خارج األشياء تعلماّلذي  هدافاألحتقيق 

 . غريهاات علمية و درج شهادات و عالية و
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املعلم  لتعلم.ل ملريدامهم جّدا لكي تستطيع أن تشّجع اخلارج تشجيع ال 

الّتشجيع استخدام  بالتعلم واملريد الناجح هو معلم جيد يف إثارة اهتمام 

 سيضر اخلارجالّتشجيع اخلارجي بأشكال خمتلفة. إن إساءة استخدام أشكال 

 الكساملريد  لكنه جيعل  و كتشجيع اخلارجي  التشجيع ، ال يعمل سببها . واملريد

اخلارجي تشجيع لذلك جيب أن يكون املعلم جيًدا يف استخدام هذا  لتعلم.

 (٢٠١٥ ,Asparinda) بشكل صحيح.

الشخص االستنتاج أن تستطيع أن تأخذ  من بعض هذه التعريفات ، 

 ، وايئعرف شأن ييء ليس ألم يريدون فعل شيارجي لتشجيع اخل مالذي لديه

 يدرك أن جيب لكالذ ذلك. غري اجلوائز و لكن يريدون احلصول على الثناء و

تشجيعا  أن مجيًعا نعلم كما لذلك، لتعلم.ل تحقيقالذين س ملريدا األهداف

 أنشطة لديهم الذين ملريدا به يقوماّلذي  لألعمال جًداا مفيد و جًداا مهم

  .متعلّ ال

 . إشارة تشجيع تعلم اللغة العربية٤

 ستظهر التشجيع العالية لدي الطالب كما يلي:شارات املؤ بعض ب  

 أ. محاسة و إرادة ىف النجاح 

 ب. تشجيع و حاجة التعّلم 



 

٢١ 

 

 ج. آمل و أحالم املستقبل 

 د. التقدير ىف التعّلم 

 ه. أنشطة ممتعة ىف التعّلم 

  (٢٠١٧ ,.Uno H. B) و. بيئة تعّلم مواتية حىت يتيح الطالب تعّلم جبّيد  

  ستظهر التشجيع املنخفض لدي الطالب كما يلي:شارات املؤ بعض ب  

  أ. غائب عند الفصول الدراسات  

  ب. كسال ىف أعمال الواحب  

  ج.  حب االستطالع منخفض  

  د. يئس بسرعة عند مواجهة الصعوات  

  ه. سئم بسرعة  

  و. ال يوجد جهد لتحقيق اإلجناز  

  (٢٠١٩ ,Erwin Widiasworo)  ز. اخنفاض حتصيل نتائج التعلم  

  . العوامل المؤثرة تشجيع تعلم اللغة العربية٥

  العوامل اليت متكن أن تؤثر على تشجيع تعلم اللغة العربية هي:

  ) العامل الداخل١

 وهي: قسامأ ٣قسم العوامل الداخلية إىل تن    
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  تشجيعال  أ)
  هتماماإل ب)
   املوهبة ج)

توجد العوامل الكثرية ىف الفرد الذي يؤثر على جهد و جناح ىف التعلم.     

 هذه العوامل ختص مواقف الطالب و اهتمامات الطالب و ذكاء الطالب. 

(Sukmadinata, ٢٠٠٣) 

  العامل اخلارجية )٢

 وهي: قسامأ ٤قسم العوامل اخلارجية إىل تن    

  املعلم أ)
  األسرة ب)
  التحتيةالبنية  املرافق و ج)
   بيئة  د) 

ميكن جناح التعلم يتأثر بالعامل اخلارجي ىف نفس الطالب, مثل عامل  

  (٢٠٠٣ ,Sukmadinata) بيئة األسرة و املدرسة, و أما بيئة اتمع. 

  العامل التقريب ىف التعلم )٣

و هي مجيع الطرق أو االسرتاتيجيات اليت يستخدمها الطالب ىف دعم     

فعالية و كفائة تعلم املادة املعينة. تعين االسرتاتيجية ىف هذه احلالة جمموعة من 
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اخلطوات التشغيلية املصممة لإلنتهاء املشاكل أو لتحقيق األهداف التعليمية 

  (٢٠٠٣ ,Syah) املعينة. 

  

  

 تشجيع تعّلم اللغة العربية . جهود المعلم لترقية٦

 يف التعلم. لذلكاملريد تشجيع  ية التعلم إذا كان لد  عمليالستنجح  

يطلب من املعلمني أن  واملريد شجيع على تعلم تّ ال إىل تعزيز نيحيتاج املعلم

الرتقاع األدلة  هذه . وي املريدالتعلم لدالّتشجيع يكونوا مبدعني يف إثارة 

 التعلم فيما يايل:على الّتشجيع املريد 

  . توضيح األهداف لتحقيقها١

ميكن لألهداف الواضحة أن جتعل املريد يفهمون التجاه ما يريدوا. ميكن     

أن يعزز فهم املريد ألهداف التعليم اهتمام املريد للتعلم. كلما كانت األهداف 

) لذالك, ٢٩:٢٠٠٩أكثر وضوحا, صار التشجيع أقوى لتعلم املريد (سينجايا, 

  ل ان تبدا عملية التعلم, جيب على املعلم شرح اهلداف لتحقيق أّوال.قب

  . توليد الرغبة املريد٢
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سيتم تشجيع املريد على التعلم إذا كانوا مهتمون للتعلم.     

لذالك, يعد تطوير الرغبةالتعلم لدى املريد إحدى تقنيات ىف تطوير التشجيع 

 )٢٩:٢٠٠٩التعلم. (سينجايا, 

   

 

احدى األشياء املنطقية لتشجيع املريد ىف التعلم هو ربط جتارب التعلم  

  )٦۰۰٢:٣٦٥(جيونضنو, بالرغبة التعلم املريد  

يعترب االرتباط بني التعلم و االهتمام املريد بالتعلم أمرا مهما جدا, لذا     

أظهر أن املعرفة املتسبة مفيدة جدا هلم. و بالتاىل, فإن اهلدف من التعلم مهم 

هو منّو معرفة املريد حول فضيلة الدروس املستقبلية. لذالك, فإن التعلم قادر 

  على االرتقاع التشجيع الذايت ملريد ملعرفة ما يقدمه املعلم.

  . تكوين حالة املمتع ىف التعلم٣

ميكن للمريد أن يتعلموا إذا شعروا باألمان ىف حالة لطيف و خايل من   

الفصل حياة و منعشة و خالية من التوتر. و اخلوف. حاول احلفاظ على أحوال 

  هلذا, املعلم القيام بأشياء مضحكة من حني آلخر. 

  . با ستخدام منهجية متنوعة من طرق العرض التقدميية الثرية أو املشوقة٤
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جيب أن يتمكن املعلمون من تقدمي املعلوات بطريقة مثرية لالهتمام و   

املشّوق, سيثري املريد ىف أنشطة التعلم الىت يزداد غري مألوفة للمريد. بالتعلم املثري 

  من املريد الفضيلة ىف التعلم.

و حتسني التشجيع الداخلي لتعلم من خالل استخدام املواد التعليمية   

  املثرية املشوق و كذالك باستخدام منهجية متنوعة من األساليب.

  . اعط الثناء املعقول لنجاح كل طالب سوف ينمو النجاح ٥

ذا مت تقييم املريد ىف التعلم, ميكن استخدام الثناء كأداة تشجيعية. ألم إ  

شخص ايضا, فهو حيب أيضا أن ميتدح. ألن املديح خيلق شعورا بالرضا و 

املتعة. جيب أن يكون الثناء وفقا لعمل املريد. ال تبالغ ىف الثناء ألم سيبدو و  

جليد هو إطراء ينبغ قلب املعلم كأم مكياج أو التصانع. اإلطراء أو الثناء ا

  بشكل طبيعي بقصد مكافأة املريد على جهودهم ىف التعلم.

  . قدم التقييم٦

يتعلم كثري من املريد ألم يريدون احلصول على درجات جيدة. لذالك   

يدروسون باجلد. بالنسبة لبعض املريد ميكن أن يكون التشجيع القوي للتعلم. 

ىت يعرف املريد نتائج عملهم. جيب أن يتم التقييم لذالك جيب إجراء التقييم ح

  بشكل موضوعي وفقا لقدرات كل أطفال.
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من خالل توفري التقييم املستمر سيشجع املريد للتعلم. لذالك كل أطفال   

  لديهم ميل للحصول على نتائج جيدة.

  

  

  

  . هدية٧

هدية تستطيع أن تكون تشجيعا قويا للتعلم حيث يهتم املريد مبجال   

ني ستعطي اهلدية. ليس األمر كذالك إذا تعطي اهلدية لوظيفة غري مثرية مع

  لألهتمام ووفقا للمريد.

بإعطائي اهلدية, ستتم تشجيع املريد و محاسة جدا للتعلم. تعطي اهلدية   

للمريد املتفوقون. بإعطائي اهلدية, سيتم تشجيع املريد الذين مل يؤدوا جيد 

  اء جيدا. ملتابعة املريد الذين حققوا أد

  . املشاركة ىف األناء٨

رفع الوعي لدي املريد ليشعروا بأمهية الواجبات الدراسية و قبوهلا كتحدي   

حبيث يكون اجلد أحد أشكال التشجيع املهمة. إشراك األشكال اجلد للمريد 

  (٢٠١٨ ,A.M) . معريف من خالل إجياد طرق الرتقاع التشجيع
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  تعلم اللغة العربية. مقاومة المعلم فى ترقية تشجيع ٧

يتم هذا التشجيع   املعّلم مطلوب أن يكون قادرا لتوفري التشجيع طالبه.    

كثرية األعمال ىف خمتلفة ااالت و املواقف و الظروف. ىف التعليم, ليس كّل 

شيئ على ما يرام حّىت معّلم حمرتف سيواجه مقاومة ىف ترقية تشجيع تعلم اللغة 

  العربية كما يلي:

  ص املساندة الوالدينأ. ناق

  ب. ناقص التسهيالت

  (٢٠١٩ ,Al-khakiki) ج. بيئة غري مواتية 

  . الّلغة العربّية٨

  أ. تعريف الّلغة العربّية

الّلغة العربيّية هي اجلملة تستخدمها العرب للّتعبري عن للغاليني, وفقا 

  (٢٠٠٥ ,al-Ghalayin)أهدافهم (أفكارهم و مشاعرهم). 

الّلغة العربّية هي لغة منتشرة من حيث عدد املتكلم الّدالليني. الّلغة 

العربّية هي اجلملة اّليت تستخدمها العرب لنقل مرادهم و أهدافهم. ىف شكل حرف 

اهلجائّية اّليت تستخدمها العرب ىف الّتواصل و الّتفاعل االجتماع شفويا أو خطيا.   

ّنظر, ال توجد لغة متفوقة من لغة أخري. املراد كّل لغة الّتواصل للمتكلم, من هذا ال
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يعين لكّل الّلغة هناك املساواة ىف وضعها, يعين كأداة االّتصال. و لكّل االّتصال 

  )٧٣٥٤/٥tulungagung.ac.id/-http://repo.iain/(يتطلب التفيهم بني املتكّلم. 

  

  

  

  

 

  ب. ممّيزات الّلغة العربّية

الّلغة العربّية هلا ممّيزات خاّصة ال توجد ىف الّلغات األخرى. هذا 

ختصصها جتعل الّلغة مرنة و مرونة عالية. و هذا بعض من خصائص الّلغة العربّية: 

(Munif, ٢٠٠٨)  

  لدي األسلوب املتنّوعة. .١

تنوع االجتماعي و اجلغرايف و األسلوب املتنّوعة ىف الّلغة العربّية تعطي 

الّشعيب. تنوع االجتماعي هو جمموعة متنوعة من الّلغات اّليت تظهر الطبقات 

االقتصادية ملتكلم. و إذا, تنوع اجلغرايف هو الّلغة املتنوعة بسبب االختالفات 

املنطقة اجلغرافية للمتكلم. و أّما تنوع الّشعيب متعّلقة باملمّيزات الّشخصّية 

  الّلغة العربّية. ملتكلم

  . تستطيع أن تعّرب بالّلسان و الكتابة٢
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أهّم الّلغة الّشخص  هي الّلغة الّشفوية, و أّما الّلغة املكتوبة هي 

  األساس مستقة من الّلغة الّشفويّة.

  . لدي نظام و حكم حمددة.٣

  .. لدي طبيعة احلكم٤

  . تطوير دائما مبنتجة و خالّقة.٥

  اخلاّصة.. لدي نظام الّصوت ٦

  . لدي نظام الكتابة اخلاّصة.٧

 . لدي نظام اإلعراب.٨

هذه هي تكون املمّيزات الّلغة العربّية, و أساسها متكن أن تصنيفها استنادا إىل   

 مستوى الّلغويات الّتفرد ىف مستوى علم األصوات و الّصرف و الّصياغة و اإلحصاءات.

  ج. أهداف تعّلم الّلغة العربية

أن أهداف التعّلم الدكتورة بييت مولو املاجسرت املأخوذ من كتاب لكرانتون وفقا  

هي بياناحتول املعرفة و القدرات املتوقعة من الطالب بعد اإلياء من التعّلم. يقول 

اجلويرية دحالن إن تعلم الّلغة العربية يهدف بني أشياء أخرى حّىت يتمكن الطالب من 

بالناطقبها أو على األقل قريب من املوقف, مما يعزز قدرة  إتقان الّلغة العربية كمتحدث

الطالب على فهم الّلغة العربية أثناء االستماع , و ميكنهم نطق الّلغة العربية بشكل 
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صحيح و صواب, و ميكنهم قراءة ترافق كتابات العربية فهما واضحا, و ميكنها كتابة 

  (٢٠١١ ,Dra. Beti Mulu). العربية بعناية و سالسة

  

  

  

  

  

  الفصل الثّانى : الّدراسات المناسبة

فيما يلي بعض الّدراسات اّليت قامت ا الباحثة ىف املاضي اّليت متعّلقة باملشكلة   

  و ترفعها ىف هذه اإلقرتاحة لتكون مقارنة.

بعنوان "تشجيع الّتعّلم ىف جمال الّدراسات  ٢٠١٢نتائج البحث أم برره ىف عام   

). IIالّلغة العربّية (دراسات احلالة لفصل الثّامن ىف املدرسة الثّناويّة احلكومّية جوكجاكرتا 

لّلغة العربّية و ىف هذا البحث تبحث عن تشجيع الّتعّلم الّطالب إىل جمال الّدراسات ا

  اع الّتشجيع الّطالب.جهود اّلذي يفعل املعّلم ىف الّتمنية و ارتق

بعنوان "جهود املعّلم ىف تنمية تشجيع  ٢٠٠٨نتائج البحث حريل رمحا ىف عام   

جوكجاكرتا". ىف ٧الّتعّلم الّلغة العربّية لطالب الفصل الثّامن مدرسة املتوسطة حمّمدية 

هذا البحث تبحث عن تنمية تشجيع الّتعّلم الطالب و تعريف العوامل اّليت تستطيع أن 

  مو تشجيع الّتعّلم الّلغة العربّية الطالب.تن



 

٣١ 

 

من بعض البحث املذكور لدي أوجه التشابه يعين متسويا تبحث عن تشجيع   

تعّلم الّلغة العربّية, ولكّن تركيز املشكلة اّليت ستتم حبثها ىف هذا البحث متفرّقة 

ا البحث ىف هذ باملشكالت املوجودة ىف البحث املاضى. الفرق ىف البحث املاضى يعين

روضة الرتبية عن العوامل املؤثرة تشجيع تعلم الّلغة العربّية منخفض ملريد الباحثة ستبحث 

و جهود املعلم لرتقية تشجيع تعلم اللغة العربية و مقاومة املعلم ىف ترقية  )TPA( القرآنية

  تشجيع تعلم اللغة العربية.

 


