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الباب األول
المقدمة

خلفية البحث- أ
لتفاعل بني املعلمني مع املتعلمني، من أجل حتقيق األهداف الرتبوية. الرتبية األساس االتعليم هو

تساعد على تطوير إمكانات وقدرات وخصائص الشخصية للمتعلمني من خالل توفري أشكال خمتلفة 
منه واعي ). قول واعي له معىن واسع, ١٩٨٩لعام ٢من النفوذ. ينبغي توفري تأثري بوعي (القانون رقم 

واليت تتحقق من حيث تثقيف الفعل ينبغي أن يتم يف املخطط واألهداف. ينبغي ىن عمل الرتبية يف املع
و أوصافه،وخصائصوقدرات،وإمكاناتعلى املربني مبا يف ذلك املعلمني لديهم فهم دقيق للمتعلمني،

١وقيود.ومزايا

وحتضري املواد الواجبحتقيقه،املراداالجتاهيعينون بوعيهذا الفهم، واملربونأساسعلى
اليوم وجد العديد من طرق و وسائل احلق.املتعلمنيالتقدملتقييموسيلةوكيفية اختياردراستها،

اليت جتعل الطالب نشط يف عملية التعلم، وخاصة يف تعلم اللغة العربية. ومع ذلك، واسرتاتيجيات لتعلم 
نضع يف اعتبارنا أنه يف عملية التعلم، وهناك نوعان من عملية مهمة جدا وهي عملية تدريس املعلمني و 

عملية تعلم الطالب.

م. وهذا مبعين أن العالقة عملية التعلم هو أهم األنشطة األساسية يف العملية الرتبوية بشكل عا
٢لتحقيق األهداف الرتبوية يعتمد كثريا على كيفية عملية التعلم اليت يعاين منها الطالب.

للطالب تؤثر على نتائج تعلم الطالب وأنشطة تعلمليم اللغة العربية، مسات الشخصيةيف تع
املعلم مناسبة لبعض teaching styleالتدريس أو ميلمن جيدتدريس املعلم.ميلطالب تتعلق ال
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امليول الدراسيةالتدريس املعلم تنظر ميلوبالتايل، ينبغي أن ٣.الطالب ولكن أقل متناغم لطالب آخرين
ب.لدى الطال

ن قبل كل من ميلكل طالب لديه 
الطالب واملعلمني.

على النحو التايل:امليول الدراسيةناسوتيون يعطي استنتاجات أو اخلالصة بشأن 

التعلم.ميلتعلم كل طالب على طريقته اخلاصة ما نسميه -١
التعلم بصك معني.ميلميكننا حتديد -٢
٤التعلم.والتعلم مع ميول خمتلفة تعزيز فعاليةالتدريس ميولمناسب -٣

درسة العالية بيلينجوال كريان امل
لى . أي املنهج القائم عKTSPاملدرسة هي واحدة من املدارس اليت متت تطبيقهاسيدوارجو. هذه

الكفاءة حىت يتمكن الطالب يف عملية التنمية املستدامة جلميع جوانب شخصية، لتطور القدرة الفطرية
عن تكييف البيئة لتتناسب مع املعلم كميسر املسئول وفقا للفرصة التعلم املوجودة وتعطى من قبل البيئة.

تطوير جمال املعرفة واملواقف واملهارات على أساس التف. تعلم الطالب
هنا املعلم هو كميسر فقط وجيب أن الطرائق املستخدمة تكون قادرة على االخنراط بنشاط الفردية.

والرتابة وهو يتم تنفيذ طريقة الطالب يف التعلم. إعمال هناك املعلمني الذين يستخدمون الطريقة القدمية
دمي احملتوى باللغة العربية. ولكن ليس كل الطالب قادرين احملاضرة (طريقة شفوية) بشكل مستمر يف تق

على استيعاب املعلومات (التعلم) من خالل السمع فقط. لكن الطالب على أفهم الشيء من خالل 
رؤية أو تتحرك. باإلضافة إىل ذلك، سجل اإلجناز للطالب تعلم اللغة العربية وجدت أرقام خمتلفة. 

هل الفرق يف درجات اإلجناز هلا عالقة مع املتوسط أو أقل من املتوسط.أحيانا فيق املتوسط و موافق يف
تعلمهم املختلفة؟ميول
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تعلم من ميولخالل هذا الوقت، هناك العديد من املعلمني الذين ال يهتم للنواحي من 
ىل باإلضافة إ.لكي إيصال املواد، خاصة يف مادة اللغة العربية تعترب من الصعب للطالبالطالب،

حىت يكون الطالب مل يكن قادرا على حتديد ل قليل جدا،از امامليول الدراسيةذلك، املعلومات عن 
لذلك هم ال يدركون استطاعتهم. تعلمهم فضال استخدامها بشكل جيد.ميول

و هذا البحث .واجبمع إجنازه امليول الدراسيةبناء على ما سبق، فالبحث عن العالقة بني 
تعلم الطالب يف الفصل الثاين باملدرسة العالية بيلينجوال كريان سيدوارجو ميولعن يقصد أن يكشف

.از يف تعلم اللغة العربية للطالبجنباالةمث يستطلع عالق

البحثقضايا-ب
باملدرسة العالية بيلينجوال كريان ةعشر ميول تعلم الطالب يف الفصل احلاديةكيف -١

سيدوارجو؟
ادية مع إجناز تعلم اللغة العربية للطالب يف الفصل احلامليول الدراسيةني العالقة بكيف-٢

؟بيلينجوال كريان سيدوارجوباملدرسة العالية عشرة

أهداف البحث-ت
باملدرسة العالية بيلينجوال كريان ةعشر ةتعلم الطالب يف الفصل احلاديميلملعرفة كيفية -١

سيدوارجو.
فصل احلاديةاز تعلم اللغة العربية للطالب يف جنمع إني امليول الدراسيةبالعالقة ملعرفة -٢

باملدرسة العالية بيلينجوال كريان سيدوارجو.ةعشر 
أهمية البحث-ث

نتائج هذا البحث قد يكون أحد االعتبارات من أجل حتسني إجناز التعلم للطالب، -١
وخاصة اللغة العربية.
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ملعلم اللغة العربية ليكون قادرا على حتديد وسائل وطريقة كمدخل للمعلمني، وخاصة -٢
للطالب.امليول الدراسيةتعلم  اللغة العربية اليت حتيط مجيع 

تعلمهم، واكتشاف اإلمكانيات أو ميولكمدخل للطالب ليكون قادرا على استفادة -٣
االستطاعة املوجودة داخل كل طالب.

مجال البحث وتحديده-ج
لطالب يف املدرسة امليول الدراسيةال البحث يشتمل يف هذا جم

العالية بيلينجوال. أم الباحث يبحث عن تأثري امليول الدراسية حنو إجناز التعلم يف درس اللغة العربية.
كريان باملدرسة العالية بيلينجوال  عشراحلاديةيستخدم الباحث عينة الطالب يف الدراجة ,أم حدوده

سيدوارجو.
توضيح  الموضوع وتحديده-ح

لتجنب سوء الفهم و التفسري غري الصحيح، يبني املؤلف بعض املصطلحات املوجودة يف 
موضوع هذا البحث, فضال عن حد البحث ليتم استخدامها فيه.

دراسة العالقة-١
يأيت من (Korelasi)كلمة العالقة ٥الدراسة يعين البحث والتحقيق العلمي.

العلم اإلحصاءات والعالقة املتبادلة. يف ،" يعين االتصالcorrelationاللغة اإلجنليزية "
إذا املقصود من دراسة ٦نني أو أكثر من املتغريات".العالقة تفهم كما "عالقة بني اث

بني متغريين أو أكثر.العالقة هو البحث العلمي عن العالقة

التعلمميول-٢
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على كيفية ئص أو االختيار الفردي اخلصايه)learning style(التعلمميل
٧املعلومات.مجع املعلومات وتفسريها، وتنظيم، والرد على التفكري يف 

S هو كيفية الطالب على استجابة و طالب التعلم الميل. ناسوتيون حيدد
٨واستخدام احملفزات االستالمة يف عملية التعلم.

التعلم هو كيفية من التعريف أو التفاهم السابق ميكن أن خنلص بأن ميل
ميلعملية التعلم. استقبال الطالب، واستيعاب ومعاجلة املعلومات يف شكل املواد يف

التعلم يف هذه الورقة هو كيفية الطالب يتعلم اللغة العربية اليت تقوم على طرائقها، وهي: 
التعلم البصرية والسمعية واحلسية احلركية.ميل

إنجاز التعلم-٣
ا مت حتقيقه. و نتائج الدراسة هي التمكن من املهارات إيل إجناز هو نتيجة م

٩مواد دراسية أثبتت من خالل االختبارات.

اللغة العربية-٤
غة أو اجلمل اليت تستخدم العريب أن يعرب القصد, مشاعرهم اللغة العربية هو الل

أم اللغة العربية اليت تقصد الكاتب هي واحدة من الدروس الرئيسة يف ١٠وأفكارهم.
من الدرجة الثانية مبدرسة العالية بيلينجوال كريان سيدوارجو.املقدمة للطالباملنهاج
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الطالب بمدرسة العالية بيلينجوال كريان سيدوارجو.-٥
لية بيلينجوال كريان املدرسة العا١١الثانوية.الطالب من يدرسون يف املدرسة 

.سيدوارجو هي املؤسسة الرتبوية املرحلة املتوسطة حتت رعاية وزارة الدين

دراسة عالقة “املصطلحات أعاله, فاملقصود من املوضوع استنادا إىل تأكيد
بني ميول التعلم حنو إجناز التعلم اللغة العربية الطالب مبدرسة العالية بيلينجوال كريان 

البحوث عن العالقة بني امليول الدراسية تشتمل ميل التعلم البصرية سيدوارجو" هو
والسمعية واحلسية احلركية وحتصيل دراسة اللغة العربية لطالب من الدرجة الثانية مبدرسة 

العالية بلينجوال كريان سيدوارجو.

خطّة البحث-خ
اٍب فصول :قّسم اْلَباِحُث هذا الَبْحث ِإَىل أْربعة أبواٍب، َوِلكلِّ بَ 

الباب اْألول : خلفيُة البحث وقضايا البْحث و أْهداف البحث و منافع اْلبحث وتوضيح بعض 
اْلمصطلحات وخطّة البحث.

دراسة نظريّة. يبحث فيها عن االستعراض عن امليول الدراسية، الباب الثَّاِين : يبحث فيه
و االستعراض عن اجناز التعلم.
يه حملة عامة عن املدرسة العالية بيلينجوال جسديا تشتمل املوقع الباب الثّالُث :  يبحث ف

التاريخ القصري عن إقامتها، هيكل املنظمة، حالة املدرسني و الطالب، والبنية مع اجلغرايف،
األدوات الرتبوية.

الباب الرابع: يبحث فيه دراسة ميدانّية، تشتمل عن التقارير البحثية وشرحها اليت يشتمل 
انات البحوث، وتقدمي البيانات من ميول تعلم الطالب. فيها بي

الباب اخلامس : وأّما يف هذا الباب يبحث الباحث عن اخلامتة واْخلالصة واالقرتاحات.
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