
 الباب األول 

  المقدمة

 أ. خلفية البحث

اللغات هي أو أدوات   مع ذلك ، المزيد من . والقلب ما حدث في  آلة اإلتصالويمكن تفسير اللغة 

اللغة : مجموعة من الرموز الصوتية  .للتواصل ، وذلك بمعني جهاز لنقل األفكار والمفاهيم أو المشاعر

أفراد مجتمع ذي ثقافة معينة على دالالتها من أجل تحقيق االتصال التي يحكمها نظام معين والتي يتعارف 

. قد اعطت العربية كثيرا من المفردات إلى اللغات األخرى في العالم اإلسالمي، كما أن 1بعضهم وبعض

للثقافة،  أداة رئسية خالل العصور الوسطى كانت العربية دور الالتنينية الى معظم اللغات األوروبية. 

ض اللغات األوروبية بالمفردات اللغة اقترإسفة، و سبب ذالك إلى أن العلوم والرياضيات والفال وخاصة في

  .العربية

حياتنا اليومية، ال ا اللغة في هللبشر. و دليل على ذالك، استخداممما ال شك أن اللغة العربية مهمة 

عند الصالة. و  نقوله سيزيد خشوعنا2ا اللغة في العبادة. مثل الصالة، إذا عرفنا معنى ما هسيما استخدام

اللغة العربية سنتحدث مع العربيين بسهولة. والحقيقة هي أن نقصان إرادة المجتمع في  السيماأيضا الحج، 

 . اللغة العربية أكثر من اللغات األجنبية مثل اإلنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة األلمانية، واليابانية، وغيرها

ن أذا نريد لمها است اللغة العربية لسببين: أوال النها لغة التخاطب التي يجب تعلهذه المعلومات، در

قرآن ، ألن العبادته ناطق تلك اللغة. و الثاني،  ألنها لغة الدين التي يلزم  لمعتنقيه تعلمها لكمالنعامل 

 العربية. 

علم توعية في رقية نتفة كيفية ذالك لترقية قدرتهم و لمعرلكان تعلم اللغة العربية واجبا للمتعلمين،  و 

  .اللغة العربية، وكيفية ترقية نتائج التعلم في تعلم اللغة العربية

بسهولة  متعلمين التعلم المناسبة حتى يتمكن ال طرقتوفير بديل بهذا يشكل تحديا لمعلمي اللغة العربية 

يق الطرق التليم اللغة العربية. نظرت الناحثة بديل طرق التعليم المنسبة بتطب .فهم دروس اللغة العربية
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و من . العربية للمتعلمين يهامن المدارس التي تعلم إحداى مؤسسة التربية اإلسالمية نور فضيلة هي 

السمات المميزة لمؤسسة التربية اإلسالمية هي كان  المتعلمون قادرين على استخدام اللغة العربية كاللغة 

ة اإلسالمية من روضة األطفال، و االبتدائية، و الثانوية، و روضة مؤسسة التربي االيومية. يتكون متعلمو

 تربية القرآن، والمدارس الدينية األولية.

المعلمين و المعلمات  في مؤسسة التربية اإلسالمية  و بناء على  الدراسة، تلقت معلومات أو بيان أن

. الذي يعرفون كيفية ية، ميداننور فضيلة يتخرجون من الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمال

 تدريس اللغة العربية للمتعلمين. 

عدة مشاكل في تعليم اللغة العربية لدى الصف الثاني بمؤسسة التربية اإلسالمية نور  ةالباحث ةوجد

 :فضيلة مثل

 نقص المعرفة عن المعلمين بالطرق التعليم اللغة العربية ( 1

 .قليال في تعلم اللغة العربية متعلمين( كان اهتمام ال2

تعليم اللغة العربية لدى  بتطبيق طرق كثيرا أن يقوم البحث  ةريد الباحثتو باعتبار البيان السابق،  

  .مريالن لصف الثاني في مؤسسة التربية اإلسالمية نور فضيلة، ميدانل المتعلمين

  ب. تحديد البحث

كانت طريقة التعليم مهمة لكل تعليم ما. مثل طريقة تعليم اإلمالء، وطريقة تعليم إنشاء، و طريقة  

هنا عن طريقة تعليم اللغة  ةبحث الباحثتالقراءة و ما عدا ذالك. و لكن، سو طريقة تعليم  تعليم القواعد، 

. و ذالك لنقصان مريالن ميدان لةسسة التربية اإلسالمية نور فضيلصف الثاني بمؤل المتعلمينالعربية لدى 

 .جيدةفي تعلم اللغة العربية و ال تأتي نتائجهم  لمتعلمينإرادة ا

 

 ج. أسئلة البحث

 و باعتبار  خلفية موضوع المشاكل المذكورة هي : 



 ( ما هي طرق تعليم اللغة العربية في مؤسسة التربية اإلسالمية نور فضيلة، ميدان؟1

 ؟لماذا طرق المدرس ال يرغبها المتعلمين في تعليم اللغة العربية ( 2

 د. أهداف البحث

 ميدان    ة اإلسالمية نور فضيلة،(  لمعرفة طريقة تعليم اللغة العربية في مؤسسة التربي1

نور  بمؤسسة التربية اإلسالمية  طرق المدرس ال يرغبها المتعلمين في تعليم اللغة العربيةلمعرفة  (2

 فضيلة ميدان مريالن .

 ه. فوائد البحث

 البحث هي كما يلي : هأو اآلخرين. فوائد هذ ةمن هذا البحث، يرجى أن يكون البحث مفيدا للباحث

 الفوائد النظرية (1

يرجى من هذه الدراسة زيادة المعرفة الدينية كالفائدة النظرية في مجال تعليم اللغة العربية من  

ومهارات المتعلمين في تعلم اللغة العربية، وخاصة في مؤسسة التربية اإلسالمية أجل ترقية قدرات 

 نور فضيلة، ميدان.

 الفوائد العملية( 2

  :و تشمل الفوائد العملية  

 كأسااااااااس لمعرفاااااااة  عملياااااااة تعلاااااااايم اللغاااااااة العربياااااااة والصااااااااعوبات التاااااااي يقابلهاااااااا المعلاااااااام.  (أ

العربياااااة باااااديال     تعلم اللغة  طرقن أجل تطبيق زيادة المعلومات على المعلمين و المعلمات  م  ب(

 العربية بسهولة و ينال نتيجة مرجوة. المتعلمينليفهم 

 و( هيكل البحث

 :لسهولة البحث، يجعل هيكل البحث على النحو التالي

البحاث، و أهااداف  أساللة  فياة البحاث، تحدياد البحاث، و البااب األول : مقدماة، التاي تشاتمل   علاى خل

 البحث، و فوائد البحث، و هيكل البحث.



العربية، فوائد تعلام    اللغة العربية، أهداف التعلم الباب الثاني : الدراسة النظرية، تعريف طريقة تعلم

 و اللغة العربية، الصعوبات تعليم اللغة العربية.   انواع مهارات اللغة العربية،أنواع طرق العربية 

البحااث، ومراكااز   مل علااى نااوع و مناااهج البحااث وأدوات الثالااث : ماانهج البحااث، الااذي يشااتالباااب 

صاحة  إدارة جمع البياناات، و طريقاة تحليال البياناات و طريقاة  ة طريقلبيانات،والبحوث، ومصادر ا

 البيانات  

األبحااث والوصاف     العاام للموقاع   ي علاى مناقشاة الوصاف نتائج البحث، الذي يحتوالباب الرابع :

 .من نتائج البحث والمناقشة

 المراجع والمالحق   قائمة واالقتراحات و الخالصة:الخاتمة، التي تحتوي على  الباب الخامس

 


