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لالباب األو   

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

اختلفت اآلراء يف تعريف اللغة العربية, فعلماء ادلعاجم العرب أمجعوا على أن  

كلمة )لغة( كلمة عربية أصيلة, ذات جذور عربية, بينما ذىب فريق آخر إىل أن 

إىل وس(, ومعناىا الكالم أو اللغة, مّث عرّبوىا جالكلمة منقولة من اللغة اليونانية )لو 

لوغوس وأعملوا فيها اإلعالل واإلبدال, وغَتمها من الظواىر الصرفية, على النحو الذي 

رمسو )ابن جٍت( بقولو: "انتحاء مست كالم العرب من إعالل, أو إبدال, أو حذف, أو 

 1".إعراب, أو بناء" حىت اندرجت ضمن الكلمة العربية على الوجو الذي نراه

 و صاالتتّ لغة االو اللغة العربية ىي لغة القرآن,  و أّما عند آثيف ىرماوان أنّ 

 كتبال العلوم األخرى. قيل, ألنّ  ملتعلّ  أيضا مفتاح العربية ىي .مسلمُتلل ادلعلومات

 لغة وسائل تعليم اإلسالم, جبانب كتب باللغة العربية.ي زمان ادلاض من أنواع العلوم ىف
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ووسائل تغيَت  ةغٍت خزانة الثقافة الوطنيتو و تكنولوجّي,  ومعل إىل تستفيداللغة العربية 

 .اسريع اتنموا اللغة العربية منو حىّت 2.دوليةالسياسة ال

ن و ادلسؤولحبيث يستخدمها  ,)النخبة( العايلاللغة العربية لغة اجملتمع  تعترب

الفصيحة و الصحيحة تشَت إىل العربية  استخدام اللغة ،لذالكو ة. ادلؤسسات احلكوميّ و 

لغة  العربّية جبانباللغة  كانت.وادلكانة االجتماعية العالية ةتقدم الفكر وتارتفاع العلوم 

 3.للمسلمُت أن يتعلموىا العبادة ىف اإلسالم حىّت ينبغىالقرآن ىي لغة 

و  االلغة شفويّ  يف استخدامتعلم اللغة العربية يهدف إىل تطوير قدرة ادلرء 

تنقسم إىل  ىي و .مهارات اللغة تسّمى تعليم اللغة يف عامل اللغة قدرة استخدام حتريريّا.

مهارات  وتصنفمهارة القراءة و مهارة الكتابة. و  مهارة الكالم و مهارة االستماع أربعة,

 الكتابة و مهارات التحدث أّماستقبالية الادلهارة ا يفمهارات القراءة  و االستماع

 ادلهارات االنتاجية. يفتصنف 

وادلهارات اللغوية ىي إحكام النطق واخلط و الفهم واإلتقان والتمرس والتداول 

للغة كتابة وقراءة واستماعا وحتاورا ونطقا وصوتا ومعجما وصرفا و حنوا وداللة وأسلوبا 
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تركيبا وداللة وأسلوبا على اجلهة  حبيث إذا أتقن ادلمارس للغة ىذه ادلستويات بنية و

إلحكام مسي ماىرا باللغة وانتقلت يف حقو من ثقافة نظرية إىل مهارات تداولية وآليات ا

تطبيقية فيها روحو ووجدانو وبصمتو اخلاصة من حيث طرائق التعبَت والتحرير والتفكَت 

 4.واإلبداع

خالل  ادلهارات اللغوية اكتساب يف ألنّ ، بعضها بعض ات األربعةهار ادل رتبطتو 

ت كان.والكتابة القراءةو  الكالم مثّ  البداية يف يتعلم الطفل االستماعادلتتابعة. العالقات 

اّتصاالت سواء يف  اتلعب دورا مهمّ  اليوم ادلهارات اللغوية 5.وحدة ربعاأل اتادلهار 

إحدى ادلهارات لتعبَت النفسى ىي و  مهارة الكالم,منها  أو حتريريّا. اشفويّ أكانت 

اللغة األجنبية كما ىف العربية من ادلهارات األساسية الىت دتثل غاية و الكالم ىف  6.شفهّيا

 7الدراسة اللغوية و إن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين.
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اللغة للتصاالت تقدير أن تعطي  ألنّ واصل. تّ لاأداة كأىم وظيفة اللغة ىي  و 

 8.األخرىادلمكن الذى واسع بِِنْسَبة الذى يـَُناُل باستخدام الوسائل 

 ،لغة أجنبيةأن تكون  ميكن، اجملتمع يف ااستخدامهمن  عراضاأل إىل نظرنا إذا

 اللغة العربية ىي أنّ  عامال اإلندونيسيا تمعرل و البيئة ندع .لغة ثانيةكون تميكن أن  أو

ىد يف ادلدارس اإلسالمية انش , نستطيع أناحلياة اليومية ليست لغة انّ أل ،لغة أجنبية

مبا ، أجنبية اللغة العربية كلغة وضع يتمّ  . اجلامعةعموما من تربية األطفال حىّت تًتاوح 

احلالة األخرى الىت تستطيع أن تكون سببا ألجنبيتها  .ةمناىج دراسي ادلوقف يف يف ذلك

 ة الدرس.مادّ  لشرح ، ولكنّ ةيللغة الوسط غَت مستعمل اللغة العربية أنّ 

 مثل معهد دار ادلتخصصة ادلؤسسات التعليمية البيئة أو نظرنا إىل إذا ولكنّ 

النجاح  , دارجندوناب (al-Imarat) , اإلمارات(GONTOR)السالم كونتور 

(Darunnajah)  ,جاكرتاLIPIA  ,مساكن الطلبة يف العديد من اجلامعات مثل  مثّ جاكرتا

ىف  ،اليوميّ  صاللالتّ  وسيلةً ُتستخدُم  اللغة العربية. غَته و جمالن UIN مسكن الطلبة ىف
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ىذا  ىف إذن .ةادّ دليس لشرح كّل اول، ادلعاىد اإلسالمّية يستخدمها كادلقّدمة الدروس

 9لغة ثانية.بوصفها  ، ولكنّ لغة أجنبية ليست العربيةاللغة  ادلوقف

ة ة احلكوميّ ىف اجلامعة اإلسالميّ  اجلامعة للبناتو أّما احلقيقة ىف مسكن معهد 

ادلعاىد اإلسالمّية و ىف اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية  عن ختتلف باحلقائق ببالنكارايا

 اجلامعة للبناتمعهد مالنج. اذلدف الذى يُكتب ىف طريقة منط اللغة العربّية ىف مسكن 

اجلامعة ىف مسكن معهد  مل يَبلِغ  اقصاه. ببالنكارايا ةة احلكوميّ ىف اجلامعة اإلسالميّ 

" مل تزل سلبيّا يةفرقة العربالالطالبات " ة ببالنكاراياة احلكوميّ ىف اجلامعة اإلسالميّ  للبنات

" كذالك غَت ادلتحمِّس ىف توىّل اللغة يةفرقة العربالىف كالم اللغة العربية. الطالبات "

و  اللغة اإلندونيسّيةال يطعن كمثل استعمال  تىاللالعربّية. مل تزل كثَت من الطالبات ا

اللغة الشعبّية اللتان حقيقتهما ممنوعتان استعماذلما عندما ىف بيئة مسكن معهد اجلامعة, 

ب , ادلفردات, األسلوب و العقانبعاثت ذلّن االقد اعطو لو كان كّل يوم 

اجلملة, حفظ احلوار الذى ىف كتاب احملادثة  تجّوزات( مثل حفظ ادلفردات, تكوينلم)ل

ىف اجلامعة  اجلامعة للبناتمعهد ام اللغة العربية ىف مسكن اليومية. إذن تطبيق استخد

 كاللغة الثانية أو آللة احملادثة اليومّية ليس شيئا سهال. ببالنكارايا ةة احلكوميّ اإلسالميّ 
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 مئات اآلالف من الناس حريصون على تعلم لغة أجنبية مع الف أو حىّت عام، اآل كلّ 

من ينجحون و الذين كانوا   مائة اآلالف من الناسبُت عشرات إىل  .افع خمتلفةو وجود د

مسكن الطلبة "معهد يف  أيضا ىذه الظاىرة اليت حتدث .الغرض ادلرجّوة إاّل قليل يبلغون

دلعرفة ادلزيد  باحثةال تأراد لكلذاة ببالنكارايا. ة احلكوميّ اجلامعة" ىف اجلامعة اإلسالميّ 

اللغة العربية ىف ادلسكن.  طبيق استخداميف ت شرفاتادل هنّ ادلشاكل اليت تواجه عن أيّ 

لعربية اللغة ا استخدامتطبيق  تمشكال" :حتت عنوانالبحث  باحثةال أخذت فبذالك

 السنة ة ببالنكاراياة الحكومي  الجامعة اإلسالمي   معهد" فى ية"فرقة العرب الباتطل

 ".2012/2012الدراسي ة 

 

 أسئلة البحث . ب

 :ادلشكلة ىف ىذه الدراسة ىي كما يليك  البحث ادلذكورة خلفية استنادا إىل

استخدام اللغة العربية ىف معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة  تطبيقما ىي مشاكل  .1

 ة ببالنكارايا؟ة احلكوميّ اإلسالميّ 
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ىف معهد اجلامعة للبنات ىف  العربية استخدام اللغة تطبيق حتليل مشاكل عن كيف .2

 ببالنكارايا؟ة ة احلكوميّ اجلامعة اإلسالميّ 

 

 أهداف البحث . ج

استخدام اللغة العربية ىف معهد اجلامعة للبنات ىف  عن تطبيقت مشكالعرفة كّل دل .1

 .ة ببالنكاراياة احلكوميّ اجلامعة اإلسالميّ 

استخدام اللغة العربية ىف معهد اجلامعة  عن تطبيقت مشكالعرفة حتليل و دلنع دل .2

 .ببالنكاراياة ة احلكوميّ للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّ 

 

 ية البحثأهم   . د

استخدام اللغة العربية ىف معهد اجلامعة للبنات  تطبيقت مشكالا عن كيفّية أخبارً  .1

 .ة ببالنكاراياة احلكوميّ ىف اجلامعة اإلسالميّ 
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 ادلشرفات و ّيةفرقة العربال الباتكما تسهم األفكار وتقدمي التغذية الراجعة للط .2

تطبيق استخدام  أنّ ة ببالنكارايا, ة احلكوميّ اإلسالميّ للبنات ىف اجلامعة اجلامعة  معهد

 .اللغة ىف ادلسكن ميكن أن يكون األمثل

ما ينتَفع من ادلخربات وادلعرفات لزيادة حزانات الطريقات وادلعرفات للكاتبة ىف نظرة  .3

 أحوال العامل الدراسي ومشكالتو.

 

 هيكل البحث . ه

ىذا النوع من األحباث ادلستخدمة ىف ىذه البحث ىو البحث ادليداين النوعي 

لك البحوث اليت اوكذ البحث النوعي حتليل البيانات باستخدام االستقرائيوصفي. وال

 حاول الباحثون الذي الوقت احلاضرىف  الذي حيدثتسعى لوصف األحداث أعراض 

ىف  على ىذا النحووصفها الحقا لاالىتمام  مركزىف  األحداث و األحداث بتصوير

 10.ادلعٌت اليت ميكن أن توفر الكلمات واجلمل شكل

لحصول على الوصف العاّم ذلذا البحث اجلامعي فقامت الكاتبة بتقدمي ىيكل ل

 البحث كما يلي :
                                                           

10
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

1996), hlm. 5 



9 
 

 

توي على خلفية البحث و أسئلة البحث و أىداف حيالباب األول اإلطار العام  .1

 البحث. البحث و أمهية البحث و ىيكل

الباب الثاين اإلطار النظري حيتوي على الدراسات التقدم و نظرية مبا حتتاج الكاتبة  .2

 ىف أنشطة الدراسات.

توى على وقت البحث ومكان البحث ومدخل حيالباب الثالث منهجية البحث  .3

البحث و عينة البحث و البيانات و مصادر البيانات و مجع البيانات و طريقة حتليل 

 البيانات.

 الباب الرابع حيتوى على حاصل الدراسات و البحث. .4

 الباب اخلامس ىو االختتام حيتوي  من اخلالصة و االقًتاحات. .5

 

 

 

 

 

 

 


