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 الفصل األول

 االطار العام
 البحث ةخلفي .أ

التعليم يأتي  KBBIالتعليم باللغة اليونانية يأتي من كلمة فيداكوكيك وهي علم االطفال. في  
من الكلمة االساسية تثقيف  وهو الحفاظ على التدريب وتقديمه )التعاليم والقيادة( فيما يتعلق بعقلية 

 هم لعملية تغيير مواقف وسلوك شخص أو مجموعة من الناسوذكاء العقل. في حين أن التعليم لديه ف
 1في محاولة لتنضج البشر من خالل الجهود التعليمية والتدريبية وعملية القيام وكيفية تثقيف.

نقل. ها العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق الاللغة العربية هي الكلمات التي يعبر ب
 2ديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.وحفظها لنا القران الكريم واألحا

، استخدام اللغة على تالميذالر قدرة الهدف الرئيسي لتعلم اللغة العربية هو استكشاف وتطوي 
على استخدام  قدرةفي عالم تعلم اللغة، يطلق على . سواء بنشاط )لفظيا( أو بشكل سلبي )كتابة(

ة مقسمة إلى اللغوي هارات، يتفق جميع خبراء تعلم اللغة على أن المعامبشكل . " مهارة اللغة اللغة "
 3.الكتابة ةالقراءة، ومهار  ة، ومهار لكالما ةاالستماع، ومهار  ةمهار  هابعة. ومنأر 

ة، يقصد بالدافعية تلك القوة النفسية الداخلية التي تحرك المتعلم لإلقبال على التعلم بكل فاعلي
ه مأمول، وللدافعية تأثير كبير فى التعلم، فكلما كان وراء الدرس دافع يستحثوالوصول الى المستوى ال

وحافز يشده الى التعلم كان ذلك أدعى إلى إتمامه وتحقيق الهدف منه، وفقدان الدافع أو ضعفه وراء 
 4الكثير من حاالت الفشل فى التعلم.
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بة أو لها كان هناك رغ هناك افتراض أن تنص على أن الشخص داخل الثانيةغة للافي تعلم 
محرك األقراص أو األهداف التي ينبغي تحقيقها في تعلم لغة ثانية تميل إلى أن تكون أكثر نجاحا 

 1.من أولئك الذين يتعلمون دون أسس بالحافز أو الدافع، والغرض

شخص ما دافع قوي للقيام بشيء  واحد من محددات نجاح المرء. إذا كان لدى يافع هو لدا 
، يمكن أن يسهم في تعلم اللغة الثانية 6.المتوقع أن ينجح الشخص في تحقيق الهدف ، فمنما

 7.التحفيز في تحسين تحصيل اللغة المكتسبة
مهارة الكالم هي القدرة على التعبير األصوات أو الكلمات للتعبير عن النقل واألفكار 

 8والمشاعر.

هي  كل متكمل، تحدث اذا كان الدوافعترتبط الدوافع بمهارة الكالم عندما تعمل الدوافع بش
 9تشجيع شخص ما على تعلم اللغة ما بسبب الرغبة في التواصل مع المجتمع او متحدثي اللغة.

ثة ، وجدت الباح2118نوفمبر  2 التاريخ في ةمن خالل المالحظات التي أبداها الباحث 
بمزايا  وكو تيمورا جااالهدى سوكار ور بالمدرسة العالية ن ي(الدين) اللغة العربية في الصف العاشر تعلم

ي خاصة ف مثل العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية .تزيد عن الصف العاشر للبرامج الدراسية األخرى
ة الطالب الدينيون من الفئة العاشرة أكثر نشاطًا في تعلم اللغة العربي. باللغة العربيةالكالم مهارات 

الدوافع القة بين ع بدراسة ما إذا كانت هناك ةهتم الباحثتلذا، . كبيرألنهم يعتقد أنهم يتمتعون بحافز  
 كالم.ال ةومهار 

من الخلفية المذكورة أعاله وهذا ما بفسر وجود عالقة الدوافع مع مهارة الكالم، فترفع الباحثة 
اشر ي الصف العفم اللغة العربية ومهارتهم فى الكالم فى تعل تالميذعالقة بين دوافع الالموضوع "

ن دوافع لمعرفة العالقة بي بالغرض" اوكو تيمور جااالهدى سوكار  نور ( بالمدرسة العالية)الديني
 .اوكو تيمور جااالهدى سوكار بالمدرسة العالية نور  ومهارتهم فى الكالم تالميذال
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 أسئلة البحث .ب

 أسئلة هذا البحث هي :

نور  ة العاليةر )الديني( بالمدرسفي الصف العاش ة العربيةغفى تعلم الل تالميذكيف دوافع ال .1
  ؟ اوكو تيمور جااالهدى سوكار 

 جااسوكار  نور الهدى تالميذ في الصف العاشر )الديني( بالمدرسة العاليةالكالم ل كيف مهارة .2
 ؟ اوكو تيمور

ي الصف العاشر ف م اللغة العربية ومهارتهم فى الكالمفى تعل تالميذف عالقة بين دوافع الكي .3
 ؟ اوكو تيمور جاانور الهدى سوكار  مدرسة العالية)الديني( بال

 ج. أهداف البحث

 أما أهداف هذا البحث هي :

نور  لعاليةفي الصف العاشر )الديني( بالمدرسة اة العربية غفى تعلم الل تالميذدوافع اللمعرفة  .1
 اوكو تيمور جااالهدى سوكار 

 دى سوكارجانور اله مدرسة العاليةتالميذ في الصف العاشر )الديني( باللمعرفة مهارة الكالم ل .2
  اوكو تيمور

ي الصف العاشر فم اللغة العربية ومهارتهم فى الكالم فى تعل تالميذة عالقة بين دوافع اللمعرف .3
 اوكو تيمور جاانور الهدى سوكار  )الديني( بالمدرسة العالية

 أهمية البحثد. 

ض الفوائد, من بين أمور أخرى وقد أجرى هذا البحث على أمل أن تكون قادرة على تقديم بع
 ما يلى: 

 الناحية النظارية .أ
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لعربية لم اللغة اهذا البحث مفيد إلبالغ جميع األطراف أن هناك حاجة ماسة إلى الدافع فى تع
 الكالم. هذا األمر سوف تثري المعرفة فى العالم لتعلم اللغة العربية.أفضل فى مهارة 

 الناحية التطبيقية  .ب

ة إنطالق إلجراء مزيد من البحوث المتصلة بالتعلم الدافع فى اللغة العربية وهذه الدراسة ماد 
 والكالم. تالميذويمكن إضافة إلى المعرفة حول العالقة بين الدوافع ل

 الدراسات السابقةه. 

رسالة لينا راهيوا، بموضوع "تاثير استيعاب المفردات بمهارة الكالم لدي التالميذ للمدرسة العالية  .1
ألزهار لوبوك لنجو سومطرى الجنوبية". كلية العلوم التربية الجامعة اإلسالمية الحكومية بمعهد ا

( لمعرفة استيعاب 1رادين فتاح بقسم التعليم اللغة العربية. اما اهداف من هذه الدراسة هي: 
ر ( لمعرفة مهارة الكالم للتالميذ بمعهد األزها2المفردات للتالميذ بمعهد األزهار لوبوك لنجو 

( لمعرفة هناك تأثير إيجابي في إستيعاب المفردات لدي التالميذ بمهارة الكالم 3لوبوك لنجو 
 11بمعهد األزهار لوبوك لنجو.

 ثةش الباحناقت، بينما تالميذالدى ل كالمال ةة تأثير قدرة المفردات على مهار تناقش الدراس
ه من بحث تالميذ. هناك أوجه التشابال لدى ة الكالمدافع لتعلم اللغة العربية ومهار العالقة بين ال

لينا مع الباحثة وهي متغير مهارة الكالم لتالميذ ومنهج البحث يعني المدخل الكمي. الفرق في 
 عدد متغيرات البحث، في بحث لينا هناك ثالث متغيرات بينما الباحثة لديها متغيرين فقط.

اب مفرداتها هنية للمعلم اللغة العربية و استيعتأثير الكفاءة الم" بموضوع ،فطري عائشة اسنيرسالة . 2
. كلية "في المدرسة العالية االسالمية العمومية الزهرا فالمبانج تالميذالالكالم لدى على مهارة 

العلوم التربية الجامعة اإلسالمية الحكومية رادين فتاح بقسم التعليم اللغة العربية. اما اهداف من 
بية على مهارة الكالم  لدى للمعلم اللغه العر  لمهنيةا الكفاءة أثيرت معرفةل( 1هذه الدراسة هي:

ات دتأثير استيعاب المفر  معرفة( ل2 في المدرسة العالية االسالمية العمومية الزهرا فالمبانج تالميذال
 في المدرسة العالية االسالمية العمومية الزهرا فالمبانج تالميذالعلى مهارة الكالم  لدى 
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ردات على مهارة الكالم للمعلم اللغة العربية و استيعاب المف لمهنيةا الكفاءة تأثير معرفة( ل3 
 11.في المدرسة العالية االسالمية العمومية الزهرا فالمبانج تالميذاللدى 
 ةاقش الباحثنتبينما  ة الكالممهار على  تالميذالتأثير مهنية المعلم وقدرة  تناقش الدراسة 

شابه من بحث هناك أوجه الت .تالميذاللدى  كالمال ةعلم اللغة العربية ومهار افع لتو العالقة بين الد
فطري مع الباحثة وهي متغير مهارة الكالم لتالميذ ومنهج البحث يعني المدخل الكمي. الفرق 
في عدد متغيرات البحث، في بحث فطري هناك ثالث متغيرات بينما الباحثة لديها متغيرين 

 فقط.
 ةللتعلم التعاوني لتحسين مهار  Team Quizتطبيق نموذج  بموضوع ،نف لطفىرسالة محمد حا. 3

كلية . ماكيالنج1المدرسة العالية الحكومية  من العاشر صفال تالميذباللغة العربية لدى  كالمال
هدف هذه الدراسة تاللغة و الفنون جامعة العمومية الحكومية سيمارانج بقسم التعليم اللغة العربية. 

يد نتائج التعلم وزيادة االهتمام بتعلم مهارات التحدث باللغة العربية من خالل نموذج إلى تحد
 12ماكيالنج.1المدرسة العالية الحكومية  من العاشر صفالالتعلم التعاوني لفريق االختبار في 

اللغة ب الكالم ةفي مسابقة الفريق في تحسين مهار  تناقش الدراسة تطبيق نموذج التعلم التعاوني 
لدى  كالمال ةهار العربية مع م افع بتعلم اللغةو عالقة الد ةناقش الباحثتبينما  تالميذالالعربية لدى 

، تالميذ. بينما الفرق هو في المنهجالمعادلة رسالة حانف الباحثة على مهارة الكالم لدي  .الطالب
 في بحث حانف يستخدم المدخل النوعي اما الباحثة تستخدم المدخل الكمي.
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