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 الفصل األول

 مقدمةال

 خلفّية البحث . أ

 يزيم  .اللغة تلك تستدممادل تمعاجمل نمووفقا ل نموي يتطور و واقع الذي اللغة ىي
ظهر . و المين ىف ىذه احلياةذلم  و اضاريةةاحل  دلدلوقاتكا لوجود البشريا اللغة واقع

 والفن،  والتكنولوجيا،  مثل العلوم عظيمةال عمالاألإنتاج  على ممن خالل قمرهتذلك 
 1 .اإلنتسان يتستدممهااليت   اللغة أدوار فصلها عن ال ميكنف

 اجملتمع بُت للتفاعل كأداةيس  ل .تنوةعة لليياةادل هااللغة من وظائف ميكن فصل ال
 وأداة،  الفكر،  وأداة لتعبَتاأداة ك ،تنوةعة للمتتمعادل الوظائف لميها ولكن فيتسب

بأمور  ترتبط أهنا إنكار فال. الميٍت الرمز وجبانب ذلك، وظيفتها األخرى ىي .ودمةادل
 أن ادلتسلمون ويعتقمالعربيةة.  باللغة  متطابقة ادلتسلمون ادلثال طبعا، . المين ارتباطا وثيقا

 ، و مها النبوي واحلميث القرآنىف  ألهنا متستدممة أمر مهم،  ىيالعربيةة  اللغة دراسة
 أن يزيم التالميذ لذلك،  وفقا. العامل مجيعىف  للمتسلمُت والتوجيو ية األساس تعليمال

 .اإلسالم ادلعرفة وتعميقالمينيةة  الموافع دراسة هبمفالعربيةة   يمرسوا

،  و بادلعلومأغراض متنوةعة. ذلا م اللغة العربيةة و يتعل سعي يتزايم ، مع مرور الوقت
 ، مها:ناإنمونيتسيا ىمففإن ادلقصود من تعليم اللغة العربيةة ىف 

إنة اللغة العربيةة آلة لتعلةم الثقافة اإلسالميةة ضلو ىف ادلمارس اإلسالميةة  احلكوميةة او  .1
 األىليةة و ادلعاىم اإلسالميةة و اجلامعات اإلسالميةة.
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إنة اللغة العربيةة ىمفها  تكوين علماء اللغة القادرين على استدمامها للمواصالت  .2
 2.سلتلفة ألغراضعمليةا و 

بشأن معايَت الكفاءة  2002لتسنة  2رقم  النظامالشؤون المينيةة  ةوزير تقرر  
 أنة أىماف تمريس اللغة العربيةة ىي:ومعايَت زلتوى الًتبيةة اإلسالميةة واللغة العربيةة 

الذي  - الكتابيةةإمةا  الشفويةة وإمةا –باللغة العربيةة تطوير القمرة على التواصل  .1
 يتاضمن فيها اربع مهارات اللغة يعٍت اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة.

أي إدمى من اللغة األجنبيةة لتكون آلة رئيتسيةة  تزايم الوعي بأمهيةة اللغة العربيةة .2
 للتعلةم، خاصا لتعليم ادلصادر اإلسالميةة.

الثقافيةة. و لذا يتوقع تطوير فهم العالقة بُت اللغة و الثقافة، و توسيع النظرة  .3
 3.رؤى بُت الثقافات واالطلراط ىف التنوع الثقايفالتالميذ  ذلم 

ىكذا، كان تمريس اللغة العربيةة جزء  من منهج التعليم الذي تطبقها ادلمارس  
اإلسالميةة، و طبعا للممارس اليت نشأهتا الوزارة المينيةة مثل ادلمرسة اإلبتمائيةة اإلسالميةة 

((MI ادلمرسة ادلتوسةطة  اإلسالميةةو (MTs)   و ادلمرسة الثانويةة اإلسالميةة(MA) و
 . (PT)اجلامعة اإلسالميةة 

 لتالميذ سهال ليس ولكن ادلمارس، ىف  منفصلة مادةةالعربيةة ىف  اللغة أدرجت قم 
 يذالتالم من كثَت و. درسوىا قم اليتالعربيةة  اللغة ادلواد على و سيطرة وفهم الستيعاب

 وبعاضهمالعربيةة.  اللغةمعلةم  يتعلةمها اليت ادلواد  وفهم استيعابىف  صعوبة جيمون الذين
  .سليف شيئ تكون دىت صعبة لغة ىيالعربيةة  اللغة أنة  يروا
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 وىي بالنكاراياالنموذجيةة   MTsN 1ىف  أياضا ادلشكالت ىذه  ووجةهت و
 و ادلعلةمون كافيةةتعليميةة   مرافق ذلذه ادلمرسة و.   بالنكارايا ممينةىف  النموذجيةة ادلمرسة
. SDو MI همتخلفية  الذين التالميذ من أي كثَتون سلتارون لميها ادلمرسة و.  األكفاء

اإلسالميةة ادلمارس اإلبتمائيةة  ىي سلتلفتُت  نوعُت خلفيةتُت من ىنا التالميذ يتكون دىت
 .العامةاإلبتمائيةة  وادلمارس

ىف   Izzan ذكر. متنوةعة أجنبيةة كلغةالعربيةة   اللغة متعليىف  التالميذ مشكالت
 إىلالعربيةة  اللغة متعلي مشكالت أنة    Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab كتابو

 ىي اللغويةة ادلشكالت. اللغويةة وغَت اللغويةة ادلشكالت ومها تنقتسم القتسمُت، 
فأمةا .  والكتابة اجلملة،  بناء ادلفردات،  الصوت،  بنظام تتعلق اليت مشكالت
الثقافيةة ،  و، واالجتماعيةة، ادلمرسيةة كتب بعوامل تتعلق ىي اللغويةة غَت ادلشكالت

 .التعلةم، والبيئة وطرق والتيفيز،  الرغبة،  مثل اللغويةة غَت مشكالت. االجتماعيةة والبيئة

م اللغة العربيةة، منها اطلفاض نتيتة ا عوامل اليت تملة على صعوبة تعليو ىن 
، و  قمرهتم ىف  اطلفاضو ،  م اللغة العربيةةيتعلىف  تالميذاىتمام ال عمم اإلمتيان اليومية

و كذلك التالميذ الذين درسوا ىف  . الوالمين من احلافز وجودعمم و ، اللغة العربيةة قراءة
م اللغة العربيةة أكثر من التالميذ الذين قم درسوا و دلمارس العامةة ىم يصعبون ىف تعليا

4تعرفوا عليها ىف ادلمرسة اإلبتمائيةة اإلسالميةة قبلها. 
 

 ولكن، العربيةة.   اللغة متعلي  صلاح على العقبات تصبح ادلشكالت ىذه
 ادلشكالت ىذه حيلةوا أن ميكنوناإلبتمائيةة اإلسالميةة  من ادلمرسة خلفيةتهم الذين للتالميذ

 ادلفردات ديث من ادلثال، . سابق وقتىف  ممارسهمالعربيةة ىف  اللغة تعلةموا قم ألهنم
 التالميذ كان.  MTsىف  أياضا فتعلةموىا MIىف  تعلةموا قم البتسيطة اجلملة وبناء
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. التسابق ادلتستوى استمرار ىي والعربيةة  اللغة موادة  إتباع على قادرون  MI من ادلتدرجون
 . MIىف  نالوا اليت األساسيةةالعربيةة  اللغة درس عاصمة لميهم التالميذ ألن وذلك

 ألهنم مشكالتأكثر  منهم العامةاإلبتمائيةة  ادلمرسة منادلتدرةجُت  أمةا للتالميذ
 معرفة لميهم ليس التالميذ ىؤالء لبعض و. ادلاضي الوقتالعربيةة ىف  اللغة يتعلةموا مل

 علىالعربيةة  اللغة درس إلتباع  التالميذ صعوبات إىل يؤدةي ذلك والعربيةة .  اللغة
 لذلكالعربيةة.  اللغة درسىف   األساسيةة ادلواد على يقتمرون ال ألهنم MTs متستوى
 للمعلةمُت الصعوبات إىل حيصل أياضا ىذا و. التالميذ وتعلةم قمرة نتائج على يأثر سوف
البمة عليهم  ألن العامةاإلبتمائيةة  ادلمرسة تهمخلفية  للتالميذالعربيةة  اللغة يعلةمون الذين

 .األوىل ادلادةة منالعربيةة  اللغة علةمواتلي

و من ىذه ادلشكالت التسابقة ، فتذبت البادثة ىف اختيار ادلوضوع ىو "  
م اللغة العربّية  على التالميذ المتخّرجين من المدرسة اإلبتدائّية مشكالت تعلي

المدرسة المتوّسطة  اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية  العامة فى الفصل السابع
 .”األولى ببالنكارايا

 البحوث السابقة . ب

من جامعة اإلسالميةة  ادلتدرجة  الطالبة إدمىىي  (Fatmawati)فامتاوايت
قم  و 2002 العام المراسيىف اإلسالميةة الًتبيةة  قتسمبالنكا رايا  (STAINاحلكوميةة )

ب قتسم الًتبيةة شعبة الًتبيةة اإلسالميةة  اللغة العربيةة ميتعلمشكالت " عن حبثت  على طالة
STAIN اليت  م اللغة العربيةةيتعل مشكلة أنة ا البيث ىي ىذ مناخلالصة  ".ببالنكا رايا

ب  ،  م الطالبيتعل طرق، و يعٍت الرغبة ادلشكالت الماخليةة ىييوجةهها الطالة
ب  مشكلة ىي ارجيةةاخل وادلشكالت  5 .يمالتعل طرقو ،  وادلرافق،  ادلواد التعليميةةىف الطالة
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 عامالىف شعبة الًتبيةة اإلسالميةة  Herlina تبيثو  اآلخر الذي ىنا البيث
 فصلىف ال تالميذالعلى  العربيةة  اللغة ميتعل مشكالت"على ادلوضوع  2010 المراسي
 أنة  ىذا البيث أظهرو ".  Lamandau منطقة بولك ادلمرسة اإلبتمائيةة نانغا التسادس
 و،  اللغة العربيةةتعليم  ىف تالميذاىتمام ال ىي عمم  م اللغة العربيةةيتعلت مشكال
  ىي تالميذال عنم بعض خلطوات ادلتدذةوأمةا ا  .اللغة العربيةة قراءةقمرهتم ىف  اطلفاض

 أدواتادلمرسيةة كالكتب ،  وشراء ادلنزلالعربيةة ىف  مادة اللغة،  وتعلةم ادلعلةم ونتسألي
 ىف ادلنزل. اللغة العربيةة إىل أساتيذ اص، و التعلةم اخلالتعلةم

6
 

 اللغة العربيةةتعليم  مشكالت" ادلوضوعب،  األنامخَت  يوأجر  والبيث اآلخر الذي
اللغة  كتب  وجود عمم نأة  ة البيثصخالو   ."تيسامب ا ميةةزلمة اإلبتمائيةة  ممرسةىف 

أمةا و   الوالمين. من التيفيز وجودعمم المعائم،  و  مثليف التعلةم  رافقادل ،  وعمم العربيةة
 فهم على تالميذقمرة ال عرج اللغة العربيةة ىي عليمتىف  ادلعلةمون اليت يواجهها ادلشكالت

ب ليس لميهمو الاللغة العربيةة،   الذين  ادلعلةمُت ال يوجم،  و للغة العربيةةاكتب  طالة
وأمةا   .اللغة العربيةة دلعلةم ليس ىناك بناء و  اللغة العربيةة تمريسىف  كفاءة خاصة لميهم

ب  ادلعياري يكن ادلنهجمل  تيسامب زلمميةة  SD ،مادةة اللغة العربيةة  من ديث من للطالة
 7 .ميةةمة حمل األساسية رللس الًتبيةة و الًتبيةة  وزارة

 مشكالت تركز على اليتالتعلةم  مشكلة دولا البيث يعٌت ذهب  Fatmawatiحبث قتعلة ي
 مشكالت على يركز Herlina  البيث .ميالتعل طرق،  وادلرافق،  و تيفيز،  والاالىتمام

على يركز البيث  ماناألخَت ، وأمةا  ادلفردات من ديث اللغة العربيةة إتقانتالميذ ىف ال
ادلعلةمُت ىف تمريس اللغة  مشكالتأياضا م و يالتعل من ديث ادلرافق تالميذال مشكالت
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التسابقة ىي  التالميذ الذين عنمىم   بيوثال ةثالثو كانت عينة البيث ىف  .العربيةة
اللغة العربيةة و ىي بمون اإلىتمام على خلفيةة ممارسهم. فلذلك ىم تعليم  مشكالت

اإلبتمائيةة  يتدرةجون من نوعُت اثنُت ممرستُت يعٌت ادلمرسة اإلبتمائيةة اإلسالميةة و ادلمرسة
 علىالعربيةة   اللغةتعليم  . فأمةا ىف ىذا البيث، تؤكم البادثة على مشكالتالعامة

العامة فيتسب. وأمةا ادلشكالت ادلبيوثة ىي اإلبتمائيةة  ادلمرسة منادلتدرةجُت  التالميذ
ادلشكالت اللغويةة و ادلشكالت غَت اللغويةة. ادلشكالت اللغويةة ىي النظام الصويتة، و 
ادلفردات، و نظام اجلملة، و الكتابة. أمةا ادلشكالت غَت اللغويةة ىي العوامل الماخليةة و 

 العوامل اخلارجيةة.

 ج. أسئلة البحث
اللغة العربيةة على التالميذ ادلتدرةجُت من ادلمرسة العامة ىف تعليم  ما مشكالت .1

 ببالنكارايا ؟ 1وذجيةة الفصل التسابع ىف ادلمرسة ادلتوسةطة  اإلسالميةة احلكوميةة النم
اللغة على التالميذ ادلتدرةجُت من ادلمرسة العامة ىف تعليم  كيف دلة مشكالت .2

 ببالنكارايا؟ 1ادلمرسة ادلتوسةطة  اإلسالميةة احلكوميةة النموذجيةة 

 

 

 د.  أهداف البحث

 حياول ىذا البيث للكشف عن األمور التاليةة:

على التالميذ ادلتدرةجُت من ادلمرسة العامة اللغة العربيةة تعليم  لوصف مشكالت .1
 1ىف  الفصل التسابع ادلمرسة ادلتوسةطة  اإلسالميةة احلكوميةة النموذجيةة 

 ببالنكارايا
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اللغة العربيةة على التالميذ ادلتدرةجُت من ادلمرسة تعليم  لوصف دلة مشكالت .2
 1يةة النموذجيةة العامة  ىف الفصل التسابع ادلمرسة ادلتوسةطة  اإلسالميةة احلكوم

 ببالنكارايا.

 

 ه. فوائد البحث

 يرجى ىذا البيث ان يعطي استفادة جلميع الفرق، منها: 

 اللغة العربيةة. تعليم  أي لليصول على ادلعلومات ادلهمة عن صعوبة التالميذ ىف .1
فز اإلبماع من ادلعلةمُت ىف سحتسُت عمليةة حيميكن أن  البيث المعلةمُت،  فإن ىذل .2

 بالنكارايا.ب 1النموذجيةة  اللغة العربيةة ىف ادلمرسة ادلتوسةطة  اإلسالميةةتعليم 
يةة ىف التعلةم،  واجلمة  تالميذزيادة التيفيز وإشراك ال بيثوىذا ميكن الللتالميذ،  .3

 ،  وسحتسُت نتائج التعلةم؛اإلمتيانىف 
 مشكالت إجراء مزيم من المراسات ادلتعمقة ىف البيث عن دل للبادثُت،  و .4

 ىف ادلتستقبل؛ تهاالعربيةة لألحباث شلاثلة والتنمي ادلادةة اللغةىف تعليم 
للممرسة،  كوسيلة لتيتسُت نوعيةة التعليم،  وسحتسُت التعاون بُت ادلعلةمُت الذين  .5

لميهم تأثَت إجيايب ىف سحتسُت أداء ادلمارس وكمصمر للمعلومات ودراسة مرجعيةة 
 التعليم. جودة وسحقيق ادلعلةمُت مهنيةة فاءةكىف اختاذ القرارات ادلتعلقة بتيتسُت  

 و. التعريف العمليّ 

بعض  ة عنعامة ال النظرياةت دلتساواة ذلذا البيث التعريف العملي وادلقصود من
 ادلصطالدات ىف ىذا البيثدم اليت يتستدممها البيث. وأمةا الرئيتسيةة  ادلصطليات

 :ىي
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 التعلةم مشكالت .1
 .ىف عمليةة التعلةم تالميذال ههااليت يواجة  صعوبةأو  ىي مشكلةالتعلةم  مشكالت

 درس اللغة العربيةة .2

 امعةادلمارس واجلىف  ية اإلجبار  مرسال من أدم واللغة العربيةة ىدرس 
 .يةةاإلسالم

 SD اخللفيةة ذلم الذين التالميذ .3

من ادلمارس اإلبتمائيةة متدرةجُت تالميذ ىي  SD اخللفيةة ذلم الذين التالميذ
 . SD من يةةالتدرجوالرسالة  شهادةالعلى احلصول و  العامة

 

 ز. هيكل البحث

شمل على خلفيةة البيث ىي: الباب األوةل ىو ادلقمةمة، ي اذليكل ىف ىذا البيث 
و المراسات التسابقة، و أسئلة البيث، و أىماف البيث، و فوائم البيث، و التعريف 

، و ىيكل البيث  العملية

شتمل على نظريةات اليت تقوى ادلوضوع يو الباب الثاين ىو اإلطار النظري.  
ادلبيوثة أساسا ىف سحليل ادلشكلة، يعٍت : تعريف ادلشكلة، و تعريف التعلةم، و العوامل 

 اللغة العربيةة، و مشكالتتعليم  اليت تأثر التعلةم، و تعريف مادةة اللغة العربيةة، و أىماف
 يةة، و دلة ادلشكلة، و ىيكل الفكر، و أسئلة البيث.اللغة العربتعليم 

شتمل على بيان الطريقة اليت تتستعملها يو الباب الثالث ىو منهج البيث. 
وقت البيث و مكانو، ممخل البادثة ىف حبثها، كما يلي: ممخل البيث و نوعو، 
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، البيانات صميقت، البيانات سحليلالبيث و رلتمعو و عينتو، طريقة مجع البيانات، 
 .مرادل البيث

شتمل على عرض البيانات و ابع ىو عرض البيانات و سحليلها، يو الباب الر  
 سحليل البيانات و نتائج البيث.

و الباب اخلامس ىو اخلامتة، تشتمل على خالصة من نتائج البيث و 
 االقًتادات ادلتعلقة مبوضوع  البيث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


