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 الباب الثانى

 اإلطار النظري

 الدراسات السابقة . أ

بأساس الدراسات السابقة يبحث بنندنغ شريف ىديت )زلاضر كّلية الًتبّية و 

بادلوضوع "مشكلة تدريس اللغة العربّية" مركز حبثو ىو عن  UIN Suska Riau)التعليمّية 

 1العناصر الىت تكون عائقا للحصول على صلاح تدريس اللغة العربّية.

و أّما عند الباحث اآلخر يبحث عبد احلكيم و خلصُت و زلّمد أحسن الدين 

دبوضوع "عوامل سبب الطاّلب  UIN Malang))طاّلب كّلية األدب العريب, كّلية األدب 

)مركز ارتقاء النفس لقسم األدب “كّلية أدب العريب أحيانا يستخدمون اللغة العربّية ىف 

, مركز SAC JSA FS UM اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية مالنج(العريّب كّلّية األدب ىف 

اإلطار النظري ىف ىذا البحث ىو عن أّي عوامل فقط الىت تكون سبًبا للطاّلب أحيانا 

 2يستخدمون اللغة العربّية.

                                                           
1

 Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal internasional 

tentang pemikiran islam, Vol. 37 No. 1, Riau, 2012, hlm. 87 
2

 Abdul Hakim, Kholisin dan Moh. Ahsanuddin, “Faktor-faktor Penyebab mahasiswa Jurusan 

Sastra ArabJarang Menggunakan Bahasa Arab di SAC JSA FS UM”, Malang, hlm. 10-11 
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الدراسية السابقية طبعا تساويان ببحث عن مشكلة اللغة العربّية لكّن 

نندنغ شريف ىديت )زلاضر كّلية الًتبّية و ما دراسة الدراسات السابقة حتريرىا أعّم ك

بادلوضوع "مشكلة تدريس اللغة العربّية" إنطواء اإلطار  UIN Suska Riau)التعليمّية 

النظري ىف ىذا البحث يرجع إىل أّي مشكلة الىت تكون عائقا ىف تدريس اللغة العربّية, 

لدراسات السابقة يستنتج أّن إذن, من بعض امن جهة لغويّة و من جهة غَت لغويّة. 

مشكلة علم اللغة و مشكلة من غَت علم مشكالت تدريس اللغة العربّية موضوٌع ىف 

اللغة منها النطق و ادلفردات و الكتابة و علم الصرف و علم تراكيب الكالم و البهاء و 

 ادلشكلة من ادلدّرس و الطالب و ادلاّدة و الوسائل و كذالك الثقافة ادلختلفة بُت

 إندونيسيا و عرب.

خر يبحث عبد احلكيم و خلصُت و زلّمد أحسن الدين و أّما عند الباحث اآل

دبوضوع "عوامل السبب  UIN Malang))طاّلب كّلية األدب العريب, كّلية األدب 

)مركز ارتقاء النفس لقسم  الطاّلب كّلية األدب العريب أحيانا يستخدمون اللغة العربّية ىف

, SAC JSA FS UM“ كّلّية األدب ىف اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية مالنج(األدب العريّب  

ىذا البحث يبحث عن عوامل سبب طاّلب كّلية اللغة العربّية أحيانا يستخدم اللغة 

 الطاّلب يصعبون ألن يتحّدثوا باستخدام اللغة العربيةالعربّية. و نتيجة ىذا البحث ىي  
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اخلطاء ىف زلادثة باستخدام اللغة العربية و ليس ىناك  و الطاّلب خلوفهم على الوقوع ىف

 نظاما شديدا حملادثة باستخدام اللغة العربية.

و أّما البحث الذى عملت الباحثة و لو كان متساوٌي تبحث عن مشكلة اللغة 

ز البحث ىف ادلشكلة عن تطبيق استخدام اللغة العربّية ىف  العربّية ولكّن الباحثة تركَّ

انب ذالك أياا الباحثة ليست تَكونن الطاّلب كعينة البحث و لكّن ادلسكن و جب

بالعكس ذالك تكونن إدارة العمل )مريّب و مشرفة ادلسكن( كعينة البحث الىت كانت ذلم 

 ىف ادلسكن. مشكلة ىنا ىو مريّب ادلسكن و ليس الطالبات

 

 اإلطار النظري . ب

 تعريف المشكلة . أ

مسعنا ىف احلياة اليومّية. ليس ألحد الذى ادلشكلة ىي الكلمة الىت مرارا 

عند معجم  ادلشكلُة الىت عليو خفيفة أم ثقيلة. يفلت من ادلشكلة سواٌء أكانت

 أّن مشكلة ىى شيئ الذى البّد أن حيّللو و سؤال, و مسألة. اللغة اإلندونيسّية
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ادلشكلة ىى حالة الىت غَت ثابتة, صفتها مشّككة و صعبة فهمها, 

ادلشكلة ىى حالة الىت تسّبب  3البيان الذى حيتاج إىل حتليل ادلشكلة.ادلشكلة أو 

 4اإلنسان أو الفرقة يكون خسارة أو صعب ىف عمل الشيئ.

 ما يلي: تعريف ادلشكلة عند العلماء

عند مجس ستنر, ادلشكلة ىى شيئ احلالة الىت تعوق ادلنّظمة لنيل إحدى أو  (1

 أكثر من اذلدف.

جوؤ و ادلشكلة ىى شيئا سلتلفا من شيئ الذى ير عند فرجدى أمتوسودرجو,  (2

 تكون عائقا لنيل اذلدف. خيّطط و يقّرر لنيل اىل أن

عند روغر كوفمن أّن ادلشكلة ىي فجّوة الىت حتتاج إىل مقفول بُت النتيجة الىت  (3

 .ة الىت ترجوحتصل ىذا الوقت و النتيج

 5يراد. ادلشكلة ىى حالة الىت سوف تأتى و غَت عند دروتى ثريغ أنّ  (4

                                                           
3 Sudarsono, “Kamus Filsafat dan Psikologi”, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 148 
4

 Ibid, hlm. 207 
5 http://yayatsahut.blogspot.com/2011/04/pengertian-dan-jenis-masalah.html 
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بأساس رأي العلماء عن تعاريف ادلشكلة السابقة آخذ االستنبات منها أّن 

 أو مسألة الىت البّد حتليلها جبانب كلمة األخرى أّن ادلشكلة فجّوة ةادلشكلة عائق

 بُت ظهور بشيئ الذى يرجو حبسن.

 

 تعريف التطبيق . ب

, تعريف التطبيق ىو عمل التطبيق نفسو. و اللغة اإلندونيسّيةعند معجم 

ىو التطبيق و أّما عند رأي بعض  اللغة اإلندونيسّيةأّما تعريف التنفيذ عند معجم 

العلماء أّن التطبيق ىو ديارس ادلاّدة و الطريقة و شيئ اآلخر لنيل اذلدف و ألمهّية 

ة التنفيذ دبعٌت تنفيذ بكيفّية بسيط 6الىت سَتاد مع فرقة الىت قد خيّطط و مرّتب قبلو.

 . (Syarifudin Nurdin dan M Bassyiruddin Usman, 2002 : 70)أو تطبيق 

(, أّن "التنفيذ )التطبيق( ىو عملّية 9:08::0ىف سوورنوا ) عند ملياسا

تطبيق و رأي و مقًتح احلكمة أو إبتكار ىف خطرة قانونّية عملّية, حىّت أْن يعطى 

 األثر إّما تغيَت ادلعرفة, ادلهارة و كذالك قيمة و موقف".

                                                           
6

 Wastinah, “Implementasi Pembelajaran Maharah Al-Kalam dalam Upaya Pembentukan 

Bi‟ah Lugawiyah di SMA Plus Boarding School Miftahul „Ulum Rajasinga Terisi Indramayu Tahun 

Ajaran 2012/2013”, Skripsi, Yogyakarta, 2013, hlm. 8 
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(, أّن "التنفيذ )التطبيق( ليس إاّل نشاطا و 2::0:2عند مونر يوسف )

نشاطا سلّططا و يُعَمل باجلّد بأساس مرجع ادلعيار الثابت لنيل اذلدف  لكنّ 

عند سوورنوا أّن التنفيذ مثل عملّية التطبيق الرّأي و ادلقًتح و احلكمة ىف  النشاط".

خطرة قانونّية عملّية سوف يكون واقعّيا ديّر بطريقة التدريس. )سوورنوا, 

0::9:09.) 

(, أّن "التنفيذ 9:2::0ام موردى )( ىف إدي7:272::0عند سوسيلوا )

)التطبيق( ىو تطبيق الرأي و مقًتح و حكمة و إّما ذالك تغيَت ادلعرفة و ادلاىرة و  

من رأي العلماء الّسابقة عن التطبيق )التنفيذ( السابق  7كذالك قيمة و موقف".

يار آخذ االستنباط أّن التطبيق )التنفيذ( نشاٌط ليسَتن الربامج بأساس مرجع ادلع

 الثابت لنيل اذلدف النشاط.

 اللغة العربّية . ج

ث مع غَتنا ىف ىذا الّدنيا و كثَت جّدا لاللغة ىي آلة احملادثة ادلهّمة ل تحدُّ

و ذالك اجلامع لسهولة ىف احملادثة مع غَتنا. اللغة أياا آللة  تمن اللغة الىت ُخلقَ 

                                                           
7 Nanik Hartini, “Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning  (CTL) 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar IPA Siswa Kelas II  SDN 02 Gambirmanis Pracimantoro 

Wonogiri Tahun Ajaran 2009/2010”, Skripsi, Surakarta, 2010, hlm. 22 
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. اللغة او السريعة ليبّلغ الرّأي و الفكرة و كذالك شعورً  ةاحملادثة الرّئيسّية و االبتكاريّ 

 النّاس الذى يستخدم تلك اللغة للمحادثة. اال متكن معزول من حياة الّناس, النّ 

 ةاللغة العربّية ذلا االمتياز على اللغات األخرى. ألّن قيمة األدب الىت جّيد

ُر للغة القرآن الّنوع أو الّصنعة لإلنسان الذى تعّمق فيها و كذالك  اللغة العربّية تُ َقدن

الذى يتحّدث عن كالم اهلل ألّن فيو أساليب اللغة ادلعجبة للّناس و ليس ألحد 

 8قادر ليناظره.

 ىف ادلعجم الوسيط: هر و يذكُ 

 "اللغة ىي أصوات يعرّب هبا كل قوم عن أغراضهم".

طيع أن ىناك أنواع آراء العلماء ىف تعريف اللغة العربّية و بعاو يست

 يذكرىكما يلي:

 عند أمحد اذلشيمى:

 بعض احلروف اذلجائّية".ب"اللغة العربّية ىي أصوات زلتوية 

 و أّما عند شيخ مسطفى الغالييٍت:

 "اللغة العربية ىي الكلمات الىت يعرّب هبا العرب عن أغراضهم.

                                                           
8

 Ibid, Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa A….…hlm. 82 
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 التعريف اآلخر يبُّت أّن اللغة العربّية ىي لغة القرآن و احلديث و كالمها

ىي أساس دين اإلسالمي و كذالك لغة ثقافة اإلسالمّية كفلسفة و علم الكالم و 

 9علم احلديث و تفسَت و غَتىا.

و لو كان متفّرق  او حتريرى سابقة, زلتواىاالعلماء ال ا يقّدمهاريف الىتالتع

, ىو آللة الىت تتكّون من غرضها و ىدفها متساِويانو لكّن الباحثة ترى أّن 

جائّية مستعمل إنسان العرب للمحادثة مع اجتماعي إّما باللسان أو احلروف اذل

 بالكتابة.

 استخدام اللغة العربّية لطاّلب الجامعة . د

 استخدام اللغة العربّية .1

اللغة و اجملتمع مها حاالن معقوفان و كالمها ارتبطا بصنعة و بُت 

القول و الصوت . احتياج و كذالك يُ ْرِبحالواحد و األخر ىناك عالقة متينة و 

 10واضح يُذكر باللغة لو كان موجود و مستعمل باالجتماعي.

                                                           
9 Muhammad Solichun, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab: Studi Kasus Di MTsN 

Susukan dan MTs Terpadu Al-Mustaqim Timpik Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 

2013”, Tesis, Salatiga, 2014, hlm. 28 
10

 Subur, M.Ag, “Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal 

Internasional tentang Pendidikan Bahasa, Vol. 13 No. 2, Purwokerto, 2008, hlm. 1 



18 
 

 

حسب  ةاللغة ىي آلة احملادثة ادلهّمة ىف حياة النّاس, بكيفّية متسلسل

التقومي منفعة اللغة ىي لُيظِهر تعبَت الّنفس و آلة احملادثة و آلة إلجياد توحيد  

ماعّي. باستعمال اللغة أّن كّليٍّ و تكييف االجتماعّي و آللة مراقبة االجت

كّلم عن شيئ الذى موجود ىف رأيو تسي احداإلنسان سوف يتحّدث, إّما عند 

أو ينال اخلرب من اآلخر. اللغة ىى آلة احملادثة ادلستخدمة للّناس للمحادثة 

بينهم. اللغة متلك صفة عاّمة اىل أّن مستعمل باّي شخص دون النظر بساللة 

آلة كّي بُت جنس و قارة. قال برون أّن اللغة كذالك  و قبيلة و وضع االجتماع

 احملادثة أو للوسيلة ادلخالطة االجتماعّية بُت الّناس.

البّد على اإلنسان الذى يتعّلم اللغة أن دُيَلك الفصاحة و إّن للفصاحة 

ىف اإلصطالح العريب معنيُت: الفصاحة البيانّية, و ىي قدرة ادلتكّلم على إنشاء  

ىف السامع و الفصاحة اللغوية, ىي موضوع النحاة و اللغويُت و  كالم ادلؤثر

ىي ىف نظرىم تعٍت أداء الكالم وفق ادلعايَت النحوية بشكل عام و بعدم الوقوع 

 11ىف الّلحن.

                                                           
, )مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت قسم األدب العريب  _بُت الواقع و البديل_ مستويات استعمال اللغة العربيّةرمحون حكيم,   11

 70( ص. _تيزي وزو_كلية األدب و اللغات جامعة مولود معمري 
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وقع السًتاتيجّي ادلاللغة العربّية كاللغة األجنبّية ىف إندونيسيا حيتّل 

لغة العربّية الاحلال ليس إاّل الّن  ىف اندونيسّيا. ىذا ّيةّمة االسالمألخصوصا ل

طقس الّديٍّت كصالة و خطبة و عملّية الّدعاء و غَته. و لكّن المستعمل ىف 

أياا تكون لغة العلم و لغة التخاطب العادلي. اللغة العربّية مستخدمة كا للغة 

للغة الثانية ىف نصف دول كااألوىل ىف عشرين دولة العرب. و مستخدمة  

الدنيا جيعل اللغة العريّة كاللغة  ن دولة ىف ىذهذا دبعٌت سابع ماإلسالم. و ى

االستعداد العقلي الستقبال  األوىل. و كثَت من اجملتمع ىف دولة اإلسالم ذلم

 12اللغة العربّية و ألّنا تعّلق تعلًقا شديًدا معّلقا جّدا بالدين ىف ذالك اجملتمع.

 استخدام اللغة العربّية لطالبات الجامعة .2

ىم يعّد 13اللغة العربّية عموما يُدَرس ىف ادلدارس و ادلعاىد االسالمّية.

ادلساكن لوسائل ترقية قدرة التحدّدث باللغة العربّية لطاّلهبم. ولكّن اآلن  

 كذالك كثَت من اجلامعات الىت تتبع تلك اخلطّوة.

                                                           
12

 Yayan Nurbayan, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”, Bandung: PT. Zein Al-Bayan, 

2008, hlm. 17 
13

 Suharno dan Titin Fatimah, “Problematika Metodologis Sistem Pembelajaran Bahasa Arab 

di Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah (PPMI) Ngatabaru”, Jurnal Internasional Penelitian 

Ilmiah, Vol. 1 No. 2, Palu, 2013, hlm. 168 
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السبب ادلهّم ىف تعجيل اإلستطاعة و القدرة على استيعاب اللغة ىو 

ض اللغوّي و ىو أّن الطالب يُهَوى نفسو إىل بيئة استعمال اللغة الىت التعرُّ 

يدرسو. رأي "صاحل" أّن بيئة اللغة ىف اللغة العربّية ىي نوعان: األّول ىي بيئة 

إعمار ادلسكن ليس إلعطاء  14اللغة احلقيقة و الثاىن ىي بيئة اللغة الصناعّية.

ًتقية قدرة الطالبات و األمكنة ادلناسبة للطالبات فحسب بل كذالك ل

 استطاعاهتّن ىف استخدام اللغة العربّية.

على األقّل ىناك حّجتان, و األوىل اللغة العربّية ىي لغة احملادثة العادلّية 

الىت البّد أن يدرسها اذا أحد كان يريد سلالطة بُت الّناس أو يدرس الثقافة 

 15ّية.االجتماعّية الذى يستخدم اللغة العربّية كلغة اليوم

ىف حالة احملادثة باستخدام اللغة  كما ىف معهد دار السالم كونتور

, تلك اللغة تكون آلة التبليغ )لغة التدريس( مجيع الدروس الىت نّص  العربّية

كتابو باللغة العربّية جبانب آللة احملادثة اليومّية. يتحّدث بتلك اللغة يكون 

ن ألّن يكو  ة أشهٍر ىف ادلعهد وقدر ستّ  واسكنب الذين قد جلميع الطاّل  اواجب

ة ىف الفصل. لدعم و يقّوى سيطبلغة رمسّية ىف مجعية ىف ادلعهد و لغة الوسيلة الو 
                                                           

14
 Thonthowi, “Bi‟ah Arabiyah dan Pemerolehan Bahasa”, hlm. 3 

15
 Ibid, Suharno dan Titin Fatimah, “Problematika Metodologis Sistem ………..hlm. 168 
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طرق تدريس اللغة العربّية السابقة فتصنع األحوال الطّيبة و ىي يصنع بيئة الىت 

يعَقد ساكنو تستخدم اللغة العربّية. ليقّوى محّاسة استخدام تلك اللغة الرمسّية, 

كاخلطبة بتلك اللغة, فالطالب رلتهدون ىف رّة واحدة أو مرّتُت ىف األسبوع  م

ب باللغة الرمسّية و لو كان أحيانا ما عرفوا معناه. موافقة أخرى ىي طحفظ اخل

قدرة من ادلدبّرين و ادلدّرسُت و مريّب ادلعهد, ىف أّي مكان و وقت كان يعطى 

طيع و يُظِهر أياا حتليلها أو يعطى على كّل طالب الذى غَت م التحذيرات

 16اإلصالح مباشرًة.

ألّن نقصان حّس من بعض الطاّلب  ىلو للبيئة العربّية: األ و أّما العائق

باللغة األجنبّية ىف ادلسكن و الثاىن نقصان فرصة الطاّلب للتحدث باللغة 

اللغة  دلاّدة اللغة األجنبّية و خصوصا األجنبّية خارج ادلسكن و الثالث نقصان

العربّية دبا يدرس ىف ادلدارس و ليس ىناك ماّدة درس اآلخر الذى يستخدم لغة 

 األجنبّية.

دلقارنة, عند رأي دكتور صاحل, دلن حاضر ىف بيئة اللغة الىت يدرسو و 

( ادلدّرسُت الذين يُدرنُسون طالبا واحدا و ىذا الذى 55ىو متساٍو خبمسُت )
                                                           

16
 Marwazi, “Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Al-„ashriyyah”, Jurnal 

Integrasi At-ta’lim, Vol. 4, 2513, hlm. 98-99 
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تثبيت تدريس اللغة الذى يُدرَّسو و أّما الذى طبعا سوف يؤثّر اثرا شديدا ىف 

يتعّلم ىف الفصل و غَت حاضر ىف ادلسكن أو ىف بيئة اللغة الىت يدرَّسها فهو  

( طالبا 45 )أو أربعُت( 35 )ثُتكما ىف البيئة دبَدرنس واحد الذى يدرنُس ثال

د و فهذا طبعا ال يستطع أن ديّثل بالّتأثَت الشديد قبلو. و ىو كذالك يشدّ 

ال يتكّلم باللغة العربّية فهو  ولكّنوحُيَكى أّن مدّرس اللغة العربّية كلغة األجنبّية 

 من الالّئق أن يُعَزل.

( ديارس الطالب ىف تسخَت 1و أّما ىدف صناعة بيئة اللغة العربّية ىو: 

( يعطى قّوة اكتساب 2اللغة العربّية دبمارسة احملادثة و ادلناقشة و احملاضرة, 

( تشجيع اإلبداع و النشاط 3ىف الفصل,  الطالب العربّية الىت قد درسها اللغة

 .بشكل فرحٍ  باللغة العربّية ادلتعّلقة بادلاّدة و التدريبات ىف حال غَت رمسيّ 

خالصتو أّن أىداف صناعة بيئة للغة العربّية ىي لًتقية مهارة الطالب و 

ة إّما كالًما أو كتابة, حىّت احملاضر و غَته ىف استخدام اللغة العربّية الفصيح

 17عملّية تدريس اللغة العربّية تكون ديناميكية و طيّبة وذلا منفعة.

                                                           
17

 A. Hidayat, “Bi‟ah Lughawiyah (Lingkungan Berbahasa) dan Pemerolehan Berbahasa 

(Tinjauan Tentang Urgensi Lingkungan Berbahasa dan Pemerolehan Bahasa)”, Jurnal Internasional 

Tentang Pemikiran Islam, Vol. 37 No. 1, Riau, 2012, hlm. 38 
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اللغة العربّية الىت يستخدمها الناس ىف ىذا الّزمان نوعان: اللغة العربّية 

الفصحى و اللغة العربّية العاّمّية. اللغة العربّية الفصحى يعرف باللغة العربّية 

و ,   (classical  Arabic)ادلعايرة و كثَت الذى يذكرىا كاللغة العربّية التقليديّة 

 18العربّية العصريّة.فوق ذالك من يذكرىا كاللغة 

ىف   نارمسّية حىّت يوم أماكنىف  تستخدما ىي كا تعرفاللغة العربّية 

كثَت فلقة الّدولة العرب, ىذه اللهجة ىي ائتالف من كثَت اللهجة ادلختلفة, 

بعض الذى مسيطر جاء من جهة جزيرة العرب و بعاها من دائرة اجلَُنوب. 

ة و اخلَُطب و كثَت الكتابة باللغة العربيّ   ىف ةستعملي اآلن ىذا انواع اللغة الىت

 19الفصحى. ّيةلغة العربال. ىذه اللهجة الىت يذكر باإلذاعة و الّصحافة

 

 

 

 

                                                           
18

 Saidun Fiddaroini, “Membangun Koridor Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab”, 

Surabaya, 2007, hlm. 5 
19 Achmad Tohe, “Bahasa Arab Fusha dan „Amiyah Serta Problematikanya”, Malang, 2005, 

hlm. 201 
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 مشكلة تطبيق استخدام اللغة . ه

قبل أن يدرس اإلنسان اللغة األجنبّية طبعا قد جرب التجربة اللغويّة ىي 

لغة األّم الىت بعدىا البوجود العالقة باحملادثة مع الوالدين و اجملتمع حولو. تلك 

 اللغة األجنبّية. ىف استيعاب كالعائقةكون  ت

منذ  ّياها كثَت ىف إندونيساللغة العربّية ىي اللغة األجنبّية الىت مل يْعرِفْ 

صغاره. و لكّن تدريس اللغة العربّية كاللغة األجنبّية ذلا مبادئ. تلك ادلبادئ  

لغة أّمو سوف يعطى األثر على سهولة ىف تدريس التسّوى بُت اللغة األجنبّية ب

لغة التلك اللغة األجنبّية. بعكس ذالك, االختالفات الىت موجودة ىف لغة األّم و 

 مشكالت ىف تدريس اللغة العربّية كاللغة األجنبّية.كؤثّر ىف  تاألجنبّية سوف 

بلغة األجنبّية  ادلشكالت الىت يوّجهها ىف تدريس اللغة العربّية متساوٍ 

اللغويّة  األخرى, ىي نوعان: ادلشكلة اللغويّة و ادلشكلة غَت اللغويّة. ادلشكلة غَت

شكلة اللغويّة متعّلقة و الّنفسّية و ادلنهجّية. و أّما ادل ةفيها موصوفة باالجتماعيّ 

 20كمثل النطق و ادلفردات و الًتكيب و ادلعٌت و كذالك الكتابة.   بعناصر اللغة

                                                           
20

 Ibid, Muhammad Solichun, “Problematika Pembelajaran……hlm.57 
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و أّما عند أمحد خطيب و أصحابو يقّسم مشكلة تدريس اللغة العربّية  

( ادلشكلة غَت 2( ادلشكلة اللغويّة و )1كاللغة األجنبّية إىل نوعُت و ىي )

 21اللغويّة.

لغتنا العربّية اآلن ىف خَتة و اغًتاب و اختبار و اضطراب, وليست اللغة 

العربّية وحدىا ىف ىذا اخلام بل الوطن العريب كّلو, لذا فإنّو جيب علينا أن نعًتف 

دبشكالت اللغة و التحديات الىت تواجهها حىّت ديكننا مواجهتها. كما قال أمحد 

ىت تواجو تعليم اللغة على النحو اآلتى: علي كنعان أّن ادلشكالت و التحديات ال

عدم عناية مدرسي اللغة العربّية و غَتىم من مدرسي ادلواد األخرى باستخدام 

منهج تعليم اللغة العربّية ال خيرج القارئ ادلناسب و و  اللغة العربّية الصحيحة

عدم توافر قاموس لغوّي حديث ىف كّل مرحلة من مراحل و  ادلواكب للعصر

صعوبة القواعد و  ام النحو بالقواعد, و كثَت منها ليس وظيفّياو ازدح م العامالتعلي

االنتقال الفجائي ىف التعليم من عامية الطفل إىل اللغة و  النحوية واضطراهبا

  22.نقص عدد ادلعلمُت ادلتخصصُت واطلفاض مستواىمو  الفصيحة

                                                           
 

21
 Nana Jumhana, ”Aplikasi Teknologi Pembelajaran dalam Pemecahan Problematika 

Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Internasional Tentang Kependidikan Bahasa, Vol. 02 No. 02, 

Banten, 2010, hlm. 4     
 6-5. ص. 0:20دمشق, اللغة العربيّة و التحديات ادلعاصرة و سبل معاجلتها, أمحد علي كنعان,    22
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غة العربّية  و أّما بعض ادلشكالت اليت كانت تؤّسس بصعوبة استخدام الل

كما قال جرجي زيدان ىف كتابو اللغة العربّية كائن حي ىي: األلفاظ األعجمّية و 

    23التغيَت ىف األلفاظ و األلفاظ العاّمة.

إذا عند الكاتبة, من غَت مشكالت الالتى قّدم العلماء السابق ذكره ىناك  

مة سوف تنال كذالك أساس من ادلشكالت التطبيق كاألّول, تأدية اإلدارة ادلنظّ 

يط  َىْدفها متعّلقة بتأدية اإلدارة و الفّعال و كافئ اإلدارة. كانت طريقة اإلدارة حتُِ

 24بالنشاط الذى متعّلق و ىي سُلَطَّط و منّظم و توجيو و كذالك َمْسك بالّزمام.

و الثاىن ىو استخدام ََتِْطْيط التعليم الذى كان عناصر مهّما من البنائّية البّد أن 

يُ ْفَحص بعميٍق جيند حىّت َتَطوُّر التعليم يستطيع أن ُيساوي إىل التعليم الذى يُ َنمى  

( احلالة: تصنع الواجبة 1( و ىو: )15-7: 2551كما قال غازنون و ُكّلياي )

ب أن تْنهى تلك الواجبة. و البّد أن تأخذ اىتمام الطاّلب الالتى البّد على الطالّ 

( اجملموعة: ىي نشاط التعليم الذى 2تصنعهم تكون َنِشْيطا ىف ترتيب ادلعٌت. )

( بناء اجلسور: يبٌت الوسيلة بُت 3يهدف ليوجد مهارة التعّلم من نفس الطالب. )

                                                           
 6. ص. 0:20القاىرة, , ىنداوى: اللغة العربيّة كائن حيجرجي زيدان,   23
24

  Marno dan Triyo Suprayitno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2013, hal. 49 
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التعريف الذى سيتعّلم التعريف األّول الذى محل الطاّلب قبل بداية التعليم و 

( األسئلة: األسئلة اجلّيدة أكثر شلكنو يُبٌت بأنواع الرّأي. األسئلة 4الطاّلب. )

اجلّيدة سوف حتمل إىل طريقة التعليم الواسعة و كذالك طريقة التفكَت التقييمية 

( ادلعرض: يُنّظم تقدمي حاصل الواجبة الطالب 5من العلوم الذى تعّلم الطاّلب. )

الثالث ىو منّظمتو, أّن ىف  25ى رد فعل كالرّأي و األسئلة و غَت ذالك.مّث معط

ادلنّظمة البّد أن تعطي الفرصة إىل مجيع عاوات ادلنّظمة لتَطوُّر و تطبنق الرأي 

   26اجلّيد لًتقية ادلنّظمة.

 

 الفكرة األساسّية و أسئلة البحث . و

 الفكرة األساسّية .1

 احلياة اليومّية. ليس ألحد ما ادلشكلة ىي الكلمة الىت مرارا مسعنا ىف

 يفلت من ادلشكلة سواٌء أكانت مشكلة الىت عليو خفيفة أم ثقيلة.

                                                           
25

  Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran, Jakarta: PT. Fajar Interpratama 

Mandiri, 2013, hal. 44-47 
26

   Sitepu, Pengembangan Sumber Belajar, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hal. 30 
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سألة الىت البّد حتليلها جبانب كلمة األخرى ادلأو  ةعائقالادلشكلة ىى 

أّن ادلشكلة ىى فجّوة بُت ظهور بشيئ الذى يرجو حبسن. ادلشكلة ىى حالة 

 ون خسارة أو صعب ىف عمل الشيئ.الىت تسّبب اإلنسان أو الفرقة يك

التطبيق )التنفيذ( ىو النشاط ليسَتن الربامج بأساس مرجع ادلعيار 

آللة الىت تتكّون من احلروف اذلجائّية مستعمل إلنسان الثابت لنيل اذلدف 

 العرب للمحادثة مع اجتماعي إّما باللسان أو بالكتابة.

ة تطبيق بذالك اذلدف فهو واجب معروف أّي شيئ عن مشكل

استخدام اللغة العربّية الىت تتكّون من تطبيق اللغة العربّية و استخدام اللغة 

العربّية و مشكلة الىت يوّجهها ىف تطبيق استخدام اللغة العربّية و كذالك 

 التحليل من تلك ادلشكلة.

ىو جزء من مشكلة تطبيق ىف استخدام  ةسابقت األحوال الىت ذَكر 

تعاون مع بعاها البعض وتؤثر على ىالكن أن تعمل فحىّت متاللغة العربّية 

 بعاها البعض تكون التدريس ادلناسب.

مشكلة  عمّ يتعّلق بأحوال سابقة فالذى يكون اىتمام الباحثة ىو 

ة استخدام اللغة العربية ىف معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّ  تطبيق
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ة اإلطار النظرى كتبتها الباحثة . و ىذه الصورة ىف سلسلة ببالنكارايااحلكوميّ 

 على ضلو التاىل :دلزيد ىف البيان.

 
 أسئلة البحث .2

 من بيان الفكرة األساسّية السابقة و تظهر أسئلة البحث كما يلي:

ة ىف معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّ كيف استخدام اللغة العربّية  . أ

 ؟ة ببالنكارايااحلكوميّ 

ة ىف معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّ كيف تطبيق اللغة العربّية  . ب

 ؟ة ببالنكارايااحلكوميّ 

   تطبيق استخدام اللغة العربّية

 تطبيق اللغة العربّية

 استخدام اللغة العربّية

تطبيق استخدام اللغة العربّية مشكلة  
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ىف معهد إليها مشرفات ىف تطبيق اللغة العربّية  سعتما األشياء الىت  (2

 ؟ة ببالنكاراياة احلكوميّ اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّ 

ىف معهد شرفات ىف تطبيق اللغة العربّية ادل ادلشكالت الىت توّجههنّ  أيّة (0

 ؟ة ببالنكاراياة احلكوميّ اجلامعة للبنات ىف اجلامعة اإلسالميّ 

معهد اجلامعة للبنات ىف اجلامعة ىذه ادلشكالت ىف  يلحلتماالطرق ل (3

 ؟ة ببالنكاراياة احلكوميّ اإلسالميّ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


