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الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
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
عربوىا إىل
الكلمة منقولة من اللغة اليونانية (لوجوس) ,ومعناىا الكالم أو اللغة ,مثّ ّ
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
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إعراب ,أو بناء" حىت اندرجت ضمن الكلمة العربية على الوجو الذي نراه".

و ّأما عند آثيف ىرماوان أ ّن اللغة العربية ىي لغة القرآن ,و لغة االتّصاالت و
ادلعلومات للمسلمُت .العربية ىي أيضا مفتاح لتعلّم العلوم األخرى .قيل ,أل ّن الكتب
من أنواع العلوم ىف زمان ادلاض يكتب باللغة العربية .جبانب لغة وسائل تعليم اإلسالم,
1أيب بكر,عثمان بن عمر (بغية الدعاة ,)134/2مصر 1571ىـ  ,مأخوذة من األصل :د.صالح ّرواي
(فقو اللغة وخصائص العربية وطرائق منوىا) ,الباب األول – ص (.)33-37
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لوجي ,و تغٍت خزانة الثقافة الوطنية ووسائل تغيَت
اللغة العربية تستفيد إىل علوم و تكنو ّ
2
حىت تنموا اللغة العربية منوا سريعا.
السياسة الدوليةّ .

تعترب اللغة العربية لغة اجملتمع العايل (النخبة) ,حبيث يستخدمها ادلسؤولون
وادلؤسسات احلكوميّة .ولذالك ،استخدام اللغة العربية الفصيحة و الصحيحة تشَت إىل
ارتفاع العلوم وتتقدم الفكرة وادلكانة االجتماعية العالية.كانت اللغة العربيّة جبانب لغة
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حىت ينبغى للمسلمُت أن يتعلموىا.
القرآن ىي لغة العبادة ىف اإلسالم ّ

تعلم اللغة العربية يهدف إىل تطوير قدرة ادلرء يف استخدام اللغة شفويّا و
تسمى مهارات اللغة .و ىي تنقسم إىل
حتريريّا .قدرة استخدام اللغة يف عامل تعليم اللغة ّ
أربعة ,مهارة االستماع و مهارة الكالم ومهارة القراءة و مهارة الكتابة .وتصنف مهارات
االستماع و مهارات القراءة يف ادلهارة االستقبالية ّأما مهارات التحدث و الكتابة
تصنف يف ادلهارات االنتاجية.
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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Acep hermawan, MetodologiPembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2011), hlm. 5
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حبيث إذا أتقن ادلمارس للغة ىذه ادلستويات بنية و تركيبا وداللة وأسلوبا على اجلهة
اإلحكام مسي ماىرا باللغة وانتقلت يف حقو من ثقافة نظرية إىل مهارات تداولية وآليات
تطبيقية فيها روحو ووجدانو وبصمتو اخلاصة من حيث طرائق التعبَت والتحرير والتفكَت
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واإلبداع.

وترتبط ادلهارات األربعة بعضها بعض ،أل ّن يف اكتساب ادلهارات اللغوية خالل
العالقات ادلتتابعة .يتعلم الطفل االستماع يف البداية مثّ الكالم و القراءة والكتابة.كانت
5
مهما يف اتّصاالت سواء
ادلهارات األربع وحدة .ادلهارات اللغوية اليوم تلعب دورا ّ

أكانت شفويّا أو حتريريّا .منها مهارة الكالم ,و ىي إحدى ادلهارات لتعبَت النفسى
شفهيّا 6.و الكالم ىف اللغة األجنبية كما ىف العربية من ادلهارات األساسية الىت دتثل غاية
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الدراسة اللغوية و إن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين.
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و أىم وظيفة اللغة ىي كأداة التّواصل .أل ّن اللغة للتصاالت تقدير أن تعطي
ال باستخدام الوسائل األخرى.
ادلمكن الذى واسع بِنِ ْسبَة الذى يـُنَ ُ

8

إذا نظرنا إىل األعراض من استخدامها يف اجملتمع ،ميكن أن تكون لغة أجنبية،
أو ميكن أن تكون لغة ثانية .عند البيئة و رلتمع اإلندونيسيا العام أ ّن اللغة العربية ىي
لغة أجنبية ،أل ّنا ليست لغة احلياة اليومية ,نستطيع أن نشاىد يف ادلدارس اإلسالمية
يتم وضع اللغة العربية كلغة أجنبية ،مبا
تًتاوح عموما من تربية األطفال ّ
حىت اجلامعةّ .
يف ذلك ادلوقف يف مناىج دراسية .احلالة األخرى الىت تستطيع أن تكون سببا ألجنبيتها
مادة الدرس.
لكن لشرح ّ
أ ّن اللغة العربية غَت مستعمل للغة الوسطية ،و ّ
لكن إذا نظرنا إىل البيئة أو ادلؤسسات التعليمية ادلتخصصة مثل معهد دار
و ّ
السالم كونتور ) ,(GONTORاإلمارات

)(al-Imarat

باندونج ,دار النجاح

) (Darunnajahجاكرتا LIPIA ,جاكرتا ,مثّ مساكن الطلبة يف العديد من اجلامعات مثل
اليومي ،ىف
ستخدم وسيلةً لالتّصال
مسكن الطلبة ىف  UINمالنج و غَته .اللغة العربية تُ
ُ
ّ

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN-Maliki 8
Press, 2010), hlm. 52
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كل ادل ّادة .إذن ىف ىذا
ادلعاىد اإلسالميّة يستخدمها كادلق ّدمة الدروس ،وليس لشرح ّ
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لكن بوصفها لغة ثانية.
ادلوقف اللغة العربية ليست لغة أجنبية ،و ّ

و ّأما احلقيقة ىف مسكن معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة
ببالنكارايا ختتلف باحلقائق عن ادلعاىد اإلسالميّة و ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة
مالنج .اذلدف الذى يُكتب ىف طريقة منط اللغة العربيّة ىف مسكن معهد اجلامعة للبنات
ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا مل يَبل ِغ اقصاه .ىف مسكن معهد اجلامعة
للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا الطالبات "الفرقة العربية" مل تزل سلبيّا
توىل اللغة
ىف كالم اللغة العربية .الطالبات "الفرقة العربية" كذالك غَت
ادلتحمس ىف ّ
ِّ
العربيّة .مل تزل كثَت من الطالبات الالتى ال يطعن كمثل استعمال اللغة اإلندونيسيّة و
اللغة الشعبيّة اللتان حقيقتهما ممنوعتان استعماذلما عندما ىف بيئة مسكن معهد اجلامعة,
ذلن االنبعاث ,ادلفردات ,األسلوب و العقاب
كل يوم قد اعطت ّ
و لو كان ّ
تجوزات) مثل حفظ ادلفردات ,تكوين اجلملة ,حفظ احلوار الذى ىف كتاب احملادثة
(للم ّ
اليومية .إذن تطبيق استخدام اللغة العربية ىف مسكن معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة
اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا كاللغة الثانية أو آللة احملادثة اليوميّة ليس شيئا سهال.
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حىت مئات اآلالف من الناس حريصون على تعلم لغة أجنبية مع
كل عام ،اآلالف أو ّ
ّ
وجود دوافع خمتلفة .بُت عشرات إىل مائة اآلالف من الناس كانوا الذين ينجحون و من
ادلرجوة إالّ قليل .اليت حتدث ىذه الظاىرة أيضا يف مسكن الطلبة "معهد
يبلغون الغرض ّ
اجلامعة" ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا .لذالك أرادت الباحثة دلعرفة ادلزيد
هن ادلشرفات يف تطبيق استخدام اللغة العربية ىف ادلسكن.
أي ادلشاكل اليت تواجه ّ
عن ّ
فبذالك أخذت الباحثة البحث حتت عنوان" :مشكالت تطبيق استخدام اللغة العربية
لطالبات "فرقة العربية" فى معهد الجامعة اإلسالمية الحكومية ببالنكارايا السنة
الدراسية ."2012/2012

ب.أسئلة البحث
استنادا إىل خلفية البحث ادلذكورة كادلشكلة ىف ىذه الدراسة ىي كما يلي:
 .1ما ىي مشاكل تطبيق استخدام اللغة العربية ىف معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة
اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا؟
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 .2كيف حتليل مشاكل عن تطبيق استخدام اللغة العربية ىف معهد اجلامعة للبنات ىف
اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا؟

ج .أهداف البحث
كل مشكالت عن تطبيق استخدام اللغة العربية ىف معهد اجلامعة للبنات ىف
 .1دلعرفة ّ
اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا.
 .2دلعرفة حتليل و دلنع مشكالت عن تطبيق استخدام اللغة العربية ىف معهد اجلامعة
للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا.

د .أهمية البحث
أخبارا عن كيفيّة مشكالت تطبيق استخدام اللغة العربية ىف معهد اجلامعة للبنات
ً .1
ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا.
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 .2كما تسهم األفكار وتقدمي التغذية الراجعة للطالبات الفرقة العربيّة و ادلشرفات
معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة ببالنكارايا ,أ ّن تطبيق استخدام
اللغة ىف ادلسكن ميكن أن يكون األمثل.
 .3ما ينت َفع من ادلخربات وادلعرفات لزيادة حزانات الطريقات وادلعرفات للكاتبة ىف نظرة
أحوال العامل الدراسي ومشكالتو.
ه .هيكل البحث
ىذا النوع من األحباث ادلستخدمة ىف ىذه البحث ىو البحث ادليداين النوعي
والوصفي .البحث النوعي حتليل البيانات باستخدام االستقرائي وكذالك البحوث اليت
تسعى لوصف األحداث أعراض الذي حيدث ىف الوقت احلاضر الذي حاول الباحثون
بتصوير األحداث و األحداث ىف مركز االىتمام لوصفها الحقا على ىذا النحو ىف
شكل الكلمات واجلمل اليت ميكن أن توفر ادلعٌت.10
العام ذلذا البحث اجلامعي فقامت الكاتبة بتقدمي ىيكل
للحصول على الوصف ّ
البحث كما يلي :
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 .1الباب األول اإلطار العام حيتوي على خلفية البحث و أسئلة البحث و أىداف
البحث و أمهية البحث و ىيكل البحث.
 .2الباب الثاين اإلطار النظري حيتوي على الدراسات التقدم و نظرية مبا حتتاج الكاتبة
ىف أنشطة الدراسات.
 .3الباب الثالث منهجية البحث حيتوى على وقت البحث ومكان البحث ومدخل
البحث و عينة البحث و البيانات و مصادر البيانات و مجع البيانات و طريقة حتليل
البيانات.
 .4الباب الرابع حيتوى على حاصل الدراسات و البحث.
 .5الباب اخلامس ىو االختتام حيتوي من اخلالصة و االقًتاحات.

