
1 

 

 الباب األول 

 مقدمة

  خلفية البحث . أ

معظم الطالب لديهم صعوبة يف فهم دروس اللغة العربية حبيث الطالب  

وابإلضافة إىل ذلك، والطالب ليسوا على ثقة يف تطبيق اللغة  .ال تالحظ التعلم

وىذا يعطي العقل تعيني على الطالب أن اللغة العربية ىي  .ادلدرسةالعربية داخل 

وأدى نقص ادلدرسني يف حفز الطالب إىل عزوف  .اللغة اليت ىي صعبة ومعقدة

لذلك،  .الطالب على التعلم ويؤدي إىل اخنفاض يف حتقيق تعلم اللغة العربية

وضوعات اليت تليها ادلعلم ألن الدافع الطالب ال أييت من ادل دوارىناك حاجة أل

ولكن من ادلعلمني القادرين على حزمة ادلواد وشلتعة حىت يتمكن الطالب دوافع 

والدافع الطالب يف التعلم زايدة حتصيل الطالب  .إىل إيالء االىتمام يف الصف

 .يف تعلم اللغة العربية

وفقا لدوانلد فيسادرمان ، والدافع ىو التغري يف الطاقة يف شخص يتميز  

الدافع ىو عبارة عن  ." وسبق لالستجابة إىل وجهتهمFeelingر الشعر "بظهو 

ظروف معينة، حىت أن أحدىم يريد أن  -سلسلة من زلاوالت لتوفري الظروف 
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إذا مل يكن الطالب مثل ذلك، مث اهنا ستحاول القضاء أو التحايل  .يفعل شيئا

 1.على كراىية ذلك

ابللغة العربية ضرورية جدا للممارسني، ويعترب وخاصة رلال التعليم  

لالختالط مديري ادلؤسسات التعليمية وسوف ادلؤسسات التعليمية أن يكون 

ادلعلم يف  أدوارأتثري شخصية الطالب يف أمناط التعلم وتدريس اللغة العربية و 

اجلهود ادلبذولة خللق جو التعلم يفضي الذي يهدف إىل زايدة الدافع واحلماس 

لتعلم اللغة العربية الطالب الذين يف أايم الحقة ديكن للمعلمني أن يكون على 

الذي جيب أن تلعبو من أجل زايدة  دواربينة من وفهم وديكن استخدام ما ىو األ

 .2تعلمدافعية الطالب وحتقيق أىداف ال

استنادًا إىل حبوث خيليياتول  لزايدة الدافع لتعلم الطالب احلاجة إىل 

ومع ذلك بيد البحث الذي مت القيام بو أقل فعالية بسبب  .منح وبروفة زلفوظ

وسيكون احلافز . االفتقار إىل احلوافز ادلقدمة من معلمني مواضيع اللغة العربية

تصبحمثرية ومواتية. ال تعطى التحفيز من نتائج التعلم  .ميمودة معلم يف التدريس

                                                 
1
Sardiman,Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT Raja Ghafindo Persada, 

2007)Hlm 73-74 
2
Nur Azizah, Peran Guru dalam Pembelajaran, (Yogyakarta : uin Sunan Kalijaga, 
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قبل ادلعلمني يؤدي الطالب حبيث ال يستجيب ادلعلم عند مركز التعلم ينبغي أن 

 .مركز الطالب من احلافز واالستجابة مهم جدا يف التعلم

على التحفيز وردا على ذلك، ىذه النظرية  Behavioristic وتركز نظرية 

استجابة أو سلوكيات معينة ابستخدام  .السليبالطالب جيلس على األفراد 

ان ظهور السلوك تكون أقوى إذا ما أعطيت  .أسلوب التدريب والتعود وحدىا

 3تعزيز وستفقد عند احتساب ركلة جزاء.

.  أوال , كاديري  الثانيةدرسة ادلتوسطة احلكومية ىذه ادلاختار الباحثة 

درسة ادلتوسطة اثنيا , ألن  ادل.  Dذلا فصل الديين يعين فصل درسةألن ىذه ادل

و نظام التعليم اللغة العربية و الدراسة إلقاء  ادلعهدعندىا  كاديري  الثانيةاحلكومية 

اختار الباحثة ىذا الفصل الثامن ألن يف الفصل الثامن أكثرىم  .اللغة العربية

ألن احدى من   اللغة العربيةاختار الباحثة من الدرس . يتعلم الدراسة اللغة

 كاديري.  الثانيةمدرسة ادلتوسطة احلكومية مهمة الدرس 

 أدوار"أيتى ىذا البحث ادلوضوع بناء على خلفية وصفتها الباحثة عنوان 

لطالب الصف  (Behavioristic) يف تعليم اللغة العربية بنظرية السلوكية علمامل

                                                 
3
Imam Malik, Psikologi Umum, ( Yogyakarta : Teras , 2011) Hlm 258 
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 كاديري   الثانيةاحلكومية اإلةالمية درةة املووةطة ملاب Dالثامن 

 م."8102\8102

تعليم اللغة العربية بنظرية  ادلعلم يف أدوار يألهنا تريد أن تعرف ما ى

ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  Dلطالب الصف الثامن ( Behavioristicالسلوكية )

 م."2119\2118 الثانية كاديري  احلكومية

 البحث مسائل ب.

 ؟ ((Behavioristic السلوكية نظرية يما ى  .1

يف D ادلعلم يف تعليم اللغة العربية لطالب اللصف الثامن  أدواركيف  .2

-2118كديري للعام الدرسي   2ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية 

 ؟2119

  ((Behavioristic بنظرية السلوكية يف تعليم اللغة العربية ادلعلم أدواركيف  .3

 كاديري  الثانيةدرسة ادلتوسطة احلكومية دلاب  Dلطالب الصف الثامن

  ؟ 2118-2119
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 البحث حتديد . ج

 حتديدا كما يلي  ةلًتكيز البحث, حيدد الباحث

 وضوعية.احلدود ادل .1

يف تدريس  ادلعلم أدوار موضوع هبذا البحث يف ةحتدد الباحث 

 .”Behavioristic“السلوكية اللغة العربية يف نظرية

 ادلكانية. احلدود .2

درسة ادلتوسطة احلكومية دلاب  D الثامن  ختتار الباحثة للطالَب يف الصف

 .كاديري  الثانية

 احلدود الزمانية. .3

 2119م /2118هبذا البحث لطالب يف العام ا لدراسي  م 

 البحث أهداف . د

 :و أّما أىداف يف ىذا البحث العلميهي ,إّن يف كال البحث العلمي أىداف

 Behavioristic السلوكية نظرية عن لوصفل .1
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ادلعلم يف تعليم اللغة العربية لطالب اللصف  أدوار عن وصفلل .2

كديري للعام   2دلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية احلكومية اب D الثامن 

 ؟2119-2118الدرسي 

يف تعليم اللغة العربية بنظرية السلوكية  ادلعلم أدوار عن لوصفل .3

Behavioristic))  لطالب الصف الثامنD  درسة ادلتوسطة دلاب

 2119-2118كاديري  الثانيةاحلكومية 

 البحث فوائد . ه

 يلي: كما فوائد البحث ذلاذا تكون أن الباحثة يرحو البحث أداء بعد  

 النظرية. الفوائد .1

 أدوارتكون نتائج البحث مزيدة للخزانة العلمية ادلتعلق يف  أن 

 .مدرس يف التعليم اللغة العربية

 التطبيقية. الفوائد .2

  للجامعة. (أ 

 الدراسة دلكتبة اجلامعة.أن توفر ثروة مراجع 

 للمدرسة (ب 
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ادلسامهة يف األفكار لتطوير العلوم يف العام 

والتعليم يف اللغة العربية، وخاصة من أجل حتقيق  والعلوم

 للجيل القادم  التعليم اليت ىي ادلثل األعلى واألمثل نظام

 للمدّرس. (ج 

لتكون ادلدرس أحسن يف عملية التدريس اللغة العربية و 

تنظر ادلدرس ادلزااي و النقص يف عملية التدريس يستطيع أن 

 اللغة العربية

 لطالب. (د 

أن تكون أنشاط يف التعلم و  مدرس يف التعليم أدوارمن 

 حب اللغة العربية أكثر من ماضي  

 للباحثة. (ه 

للباحثة إلجراء تطوير التعليم عندما ذىبت إىل ادليدان  .1

 . ،حبيث بشكل أفضل و و فقا الحتياجات ا جملتمع

اكتساب الباحثة اخلربة ادلباشرة لكيفية اختيار التعليم ادلناسبة  .2

، والسماح يف وقت الحق عندما ذىبت إىل احملكمة لديهم 

 ادلعرفة و اخلربة و التجربة.
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 للباحثة القادمة. (و 

ديكن ان التصري نتائج ىذ البحث اساسا يف اداء 

 .البحث العلمى القادم

 تاطلحصتوضيح امل . و

لسهولة البحث إلجتناب من االخطاء يف الفهم يف تفسري مقاصد 

 :فتبني الباحثة ادلصطالحات العملية كمايلى ,ادلوضع 

 التوضيح النظري. .1

ىو مساعدة التالميذ إلمناء قواىم العقلية و اخللقية و  : التعليم )أ

تنظيمها حيت نتحلّوا اب ألخالق الكردية و يستعّدوا  دلستقبلهم. فهو 

رلردة ايصال ادلعلومات ايل أذىان التالميذ و صب حوافظ ليس 

 4النشئ مبسائل الفنون و العلوم.

ىذا  .ىو معروفا أن ادلعلم لديو لقب األبطال اجملهولني ادلعلم :ب( 

واخلدمات أجرت ادلعلم ما يسمى ادلعلم  دواراالسم حيدد ضخامة األ

ادلعلم ىو الشخص الذي ىو على استعداد لتكريس معظم وقتو  .بطال

                                                 
 1( صف 2111سوترسنو أمحد, أصول الًتبية و التعليم اجلزء الثالث,) فونوروكو : كونتور. 4
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وىذا  .ألن ادلواد خيتلف كثريا من التوقعات .لتعليم وتثقيف الطالب

 5 .ىو، يبدو أن أحد األسباب اليت جتعل ادلعلم دعا األبطال اجملهولني

 التوضيح التطبيقي. .2

تعليم اللغة العربية  يف املعلم أدوارأن ادلراد العنوان "

درةة ملاب Dلطالب الصف الثامن  Behavioristic نظريةالسلوكيةب

و  ."م 8102/8102 كاديري  الثانيةاحلكومية اإلةالمية املووةطة 

ادلعلم يف تعليم اللغة العربية  أدوارالوصف عن النظرية السلوكية و    وى

عملية   يف علمم أدوار اسًتاجتية منوكذالك  النظرية السلوكيةبناء علي 

 درسة ادلتوسطةدلاب   Dاللغة العربية  لطالب الصف الثامن تدريس 

 م .2119\2118 كاديري  الثانيةاحلكومية  اإلسالمية

 ز. ترتيب البحث

حيتوي ىذا البحث العملي علي مخسة أبواب, و تكون كل ابب من 

 مباحث كما يلي:

                                                 
5
Ngainun Naim,Menjadi Guru Inspiratif, ( Yogyakarta: Pustakapelajar)2011. Hlm 1 
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عن ادلسألة يف  الباب األول و ىو ادلقدمة اليت تعطي اإلرشاد ليفهم عموما

ىذا البحث. و فيو خلفية البحث و رأس ادلسألة اليت تكون أساس يف البحث و 

األسئلة سوف يوجيب و أىداف البحث و الفوائد البحث يدّل علي أمهية 

عملية ىذا البحث. و توضيح ادلصطلحات لتأكيد ادلصطلحات يف ىذه البحث 

 حتتوي عن متنوعة التفسري.

 السلوكية   عن نظرايت و تشمل علي ما يتعلق بنظريةيبحث  الثانيةالباب 

Behavioristic  السلوكية  و عند نظرية درسةيف ادلادلعلم  أدواروBehavioristic 

التعليم اللغة العربية . و ىذا شرح ليعرف عن نظرية ادلتمكن اليت يتعلق مبركز 

 البحث أو سلتلفة البحث.

حيتوي علي تصميم البحث و مكان الباب الثالث يبحث عن منهج البحث 

البحث و حضور الباحثة و مصادر احلقائق و طريقة مجع احلقائق و أداوهتا و 

طريقة حتليل احلقائق و تفتيس صحة احلقائق و خطوات البحث. و منهج 

 البحث ىو اخلطوات استعمل الباحثة لسهولة يف إجراء ات البحث.

, حيتوي علي بيانة و حتليلها لبحثنتائج اتقدمي ال و الباب الرابع يبحث عن

احلقائق و اكتشاف البحث الذي يناسب مبسائل البحث و نتائج حتليل احلقائق 
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تواجد من ادلالحظة و ادلقابلة و الوثيقة. و كذالك بني اكتشاف جديد و قدمي 

 و بيان عن  اكتشاف ادليدان.

 تاالقًتاحا ىي حتتوي علي عالقة و اخلالصة و , واخلامت الباب اخلامس


