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 الباب ألاوّل

ّاملقدمة

 تمهيد املشكلة .أ

اللغة العربية هي لغة يستخدمها املسلمون في العالم في أنشطة العبادة. قال 

( ينبغي كل مسلم في أية جنسية في اللغة العربية، ألنهم 26، ص. 2003منش ي )

لغة يشهدون الشهادة باللغة العربية ويقرؤون ثالثين جزءا من القرآن املكتوب بال

( اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الصالة 5، ص. 2002العربية. وعند الخلي )

 ولغة ألاحاديث.

وبدون قصد، اعتادت اللغة العربية بالفعل املنطوق في أداء العبادات 

وخصوصا في أداء الصالة. وباإلضافة إلى ذلك قد تكون اللغة العربية لغة عاملية 

 دات من أدوات الاتصال بين الناس في العالم.تتفق عليها دولة إلاتحاد كأ

اللغة العربية هي احدى اللغات املتعلمة في اندونيسيا ألن أكثرهم مسلمون. 

وال عجب، هناك كثير من املؤسسات التعليمية يجعل مادة اللغة العربية كمادة 

 سيواجهها التالميذ. واجبة

ونيسين، وذلك الحال ليس بسهولة. تعلم اللغة العربية كلغة ثانية لإلند

باإلضافة إلى اللغة ألاجنبية، صعوبات تعلم اللغة العربية متأثرة بميول التعلم 

والقواعد املعقدة. املشاكل التي توجد في اللغة العربية تسبب تطبيق اللغة العربية 

 و ألامثل.حفي مجاالت مختلفة ال تعمل على الن
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 :(28, ص. 1992ي كتبها الراوي )مشاكل تعلم اللغة العربية الت

"يقع الدارس ألاجنبي في تعلمه اللغة العربية في جملة من ألاخطاء تترجم 

ى ذلك الضعف في عجزه عن السيطرة على 
ّ
ضعفا في قدرته اللغوية. ويتجل

زمام اللغة العربية في مدة كافية الستعمالها صحيحا في املهارات الاربع: 

ءة، والكتابة بعامة، وفي مهارتى التحدث, الاستماع، والتحدث، والقرا

 والكتابة على وجه الخصوص".

ومع ذلك، لن يتحقق نجاح املهارات اللغوية ألاربع إذا كان التالميذ ال 

يعرفون مفردات جيدة ألن إذا عرف شخص كثيرا من املفردات ارتفعت قدرته في 

 تلك املهارات اللغوية ألاربع.

املعنى كما انها في ذات الوقت و سائل للتفكير  "ان املفردات هي أدوات حمل

فباملفردات يستطيع املتكلم ان يفكرثم يترجم فكره الى كلمات تحمل ما 

يريد و املفردات احدى العناصر اللغوية التي ينبغي على متعلم اللغة العربية 

، 1985من الاجانب تعلمها ليحصل على الكفاءة اللغوية املرغوية." )الّناقة، 

 (161ص. 

(، "املفردات هي أحد العناصر من اللغة التي 95، ص. 2005قال أفندي )

جب على متعلم اللغة ألاجنبية أن يمهر بها للحصول على مهارة التواصل بتلك ي

( أن "املفردات هي أحد 109، ص. 2015ويتفق ذلك عند قول فجرية ) اللغة".

ضافة إلى قواعد النحو العناصر املهمة في اللغات وكذلك اللغة العربية، باإل 

والصرف وألاصوات". ولذلك تمكن الباحثة أن تستدل على أّن سيطرة املفردات 

 تؤثر في نجاح التالميذ في تعلم اللغة العربية في املدارس.
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وبناء على نتائج املقابالت التي تقوم بها الباحثة مع مدرس اللغة العربية في 

، 2016_ باندونج في ديسمبير سنة دة السالم  الفصل العاشر باملدرسة العالية _الزيا

تجد الباحثة أّن قدرة التالميذ باللغة العربية ال تزال منخفضة. وأّن عملية تعلم 

اللغة العربية ال تعمل مساعدة وأّن نتائج تعلم التالميذلم تبلغ الهدف. وهذا الحال 

العامل هو قدرة بالتأكيد ألجل العوامل املتعددة وقّومت املقابلة على أن أغلب 

منخفضة للتالميذ في سيطرة املفردات. وقالت املقابلة أن التالميذ لديهم صعوبة في 

ا تعلم املفردات التي أداها التالميذ إلى الهدف غير مبلغ ويمكن للباحثة أن تنظر إليه

 أيضا في درجات إختبارات التالميذ التي ال تزال أقل من املتوسط.

( "إن دور الطالب هو 33, ص. 2011الفوزان ) لذلك الحال، بّينوفقا  

القيام بجميع ألانشطة التعليمية، فهم الذين يستمعون، ويتحدثون، ويقرؤون، 

 ويكتبون، ويؤدون الفعاليات املختلفة".

من نتائج املقابالت مع املعلم أن التالميذ يشعرون بصعوبات في تعلم 

( هو 10، ص. 2013سومرنى ) املفردات العربية. وتعريف التعلم عند قصاصيه و 

"النشاط الذي فعله الشخص الكتساب املعرفات واملهارات من خالل التدريبات 

والتفاعل مع البيئة في محاولة إلجراء التغييرات في نفسه إما من جانب الخبرات 

 واملواقف والسلوك".

( أن هناك بعض الصعوبات واملشكالت التى 44-41 ، ص.2004بين معين )

( خطأ التلفظ )الصوت( 1ملعلم واملتعلم فى تعليم اللغة العربية، منها )أصابت ا

هناك أصوات ال توجد استوائها فى اللغة إلاندونيسية وخطأ استماع الحروف 

( 2املتقاربة فى املخرج واختالف )تصرف( بين الكلمة املسموعة والكلمة املكتوبة. و)

لعربية كلغة دين إلاسالم التي مشكلة النفس ي، بأن التالميذ يظنون أن اللغة ا
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يستخدمها املجتمع فى املجالس الدينية، ويستخدمها التالميذ نادرا فى الحياة 

( مشكلة املعلم واستخدام 3الاجتماعية، حتى تكون فوائد اللغة العربية قليلة. و)

طريقة التعليم، فى إندونيسيا ال يستوعب املعلمون درس اللغة العربية استيعابا 

مون اللغة العربية كتعليم اللغة كامال 
ّ
إال قليال. واملراد بتلك العبارة هو بأنهم ُيعل

إلاندونيسية أي باستخدام اللغة الوسيطة، إلاندونيسية. والطريقة املستخدمة هي 

طريقة القواعد والترجمة، التى تركز على قراءة النصوص العربية وحفظ القواعد 

 املوجودة.

ردات العربية هي مسألة تنبغي معالجتها على الفور. إن الصعوبة في تعلم املف

( أيضا "أهمية املفردات في ترقية قدرات التالميذ 84، ص. 2015وقالت فرامستي )

 وتنميتها في تعلم املفردات ينبغي أن تعمل بنشاط".

بناء على تلك املشاكل املذكورة، رأت الباحثة أن تلك املشاكل تكون ضرورة 

التي أصابها التالميذ في تعلم املفردات العربية وعواملها. "كل للبحث عن الصعوبات 

ألجل العوامل الداخلية / الخارجية" )املرتضلو، إنسان أصاب بصعوبات التعلم 

 (.39، ص. 2013

في هذه البحث، تركز الباحثة البحث عن صعوبات تعلم املفردات العربية  

جية وسائل التعلم، والطريقة التي تتأثر بعوامل خارجية. وتشمل العوامل الخار 

 املستخدمة، واملواد املقدمة، وتوافر التسهيالت في املدرسة.

. والحل سيساعد التالميذ في 
ً
وعالوة على ذلك، فإن هذا البحث يكون حال

ترقية تحصيلهم ألاكاديمي. وتمكن املحاولة في حل صعوبات التعلم لدى التالميذ 

دا. ولذلك، ستبحث الباحثة هذا البحث إذا كان سبب املشكلة معروفا أو محد

م مفردات اللغة العربية.التحليل تحت عنوان 
ّ
 صعوبة على تعل
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ّصياغة املشكلة  .ب

بناء على تمهيد املشكلة صاغت الباحثة املشكالت التي ستبحث على النحو 

 التالي:

ية في ما هي الطريقة التي استخدمها املعلم في تعليم مفردات العرب .1

 _؟السالم   الفصل العاشر باملدرسة العالية الحكومية _الزائدة

ما هي وسائل التعلم التي استخدمها املعلم في تعليم مفردات العربية في  .2

 _؟السالم   الفصل العاشر باملدرسة العالية الحكومية _الزائدة

صل ما هي املواد التي قدمها املعلم في تعليم مفردات العربية في الف .3

 _؟السالم   العاشر باملدرسة العالية الحكومية _الزائدة

كيف حال التسهيالت في الفصل العاشر باملدرسة العالية الحكومية  .4

 _؟السالم   _الزائدة

 أهداف البحث .ج

وكانت ألاهداف العامة من هذا البحث ملعرفة صعوبات التالميذ في الفصل 

م املفردات اللغة درسة العالية الحكومية _الزائدة السالم  العاشر بامل
ّ
_ في تعل

 العربية. أما ألاهداف الخاصة من هذا البحث فعلى النحو التالى:

ملعرفة الطريقة التي استخدمها املعلم في تعليم مفردات العربية في  .1

_. الفصل العاشر باملدرسة العالية الحكومية _الزائدة  السالم 

التعلم التي استخدمها املعلم في تعليم مفردات العربية في  ة وسائلملعرف .2

 _.السالم   الفصل العاشر باملدرسة العالية الحكومية _الزائدة
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املواد التي قدمها املعلم في تعليم مفردات العربية في الفصل ملعرفة  .3

 _.السالم   العاشر باملدرسة العالية الحكومية _الزائدة

ال التسهيالت في الفصل العاشر باملدرسة العالية كيف حملعرفة  .4

 _.السالم   الحكومية _الزائدة

 فوائد البحث .د

 الفائدة النظرية .1

نظريا ترجو الباحثة من هذا البحث أن يعطي املساعدة على تطوير علم 

قوي الفكرة العالم وإلاعانة عليها التي تتعلق بتعلم اللغة العربية وأن ي

م مفردات اللغة التتعلق بلتنمية علم اللغة العربية التي 
ّ
صعوبة على تعل

 العربية.

 الفائدة العملية .2

عمليا ترجو الباحثة من هذا البحث أن يقدم العلم النافع في زيادة 

فضال عن  املعرفة مع ترقية تعلم مفردات اللغة العربية بشكل خاص.

ديدا للمدارس واملعلمين في ترقية عملية ذالك أن يقدم فهما و رؤيا ج

يستطيع أيضا هذا البحث أن يسهل املعلمين تعلم اللغة العربية. 

 والتالميذ في ترقية تعلم مفردات اللغة العربية.

ّالرسالة  هيكال تنظيم .ه

وللحصول على التسهيل والفهم الشامل، ترتب الباحثة هيكل تنظيم 

 سالة إلى خمسة أبواب، وهي:الر 
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تمهيد املشكلة وصياغة املشكلة وأهداف  ة تتكون منالباب ألاول: املقدم

 .الرسالةالبحث وفوائد البحث وهيكل تنظيم 

صعوبة على عن ال إلاطار النظري يتكون من إلاطار أو الفكرةالباب الثاني: 

م مفردات اللغة العربية.
ّ
 تعل

كون من تصميم البحث وموقعة وعينة البحث منهج البحث يتالباب الثالث: 

 .وطريقة جمع البيانات وطريقة تحليل البيانات

صعوبة عن النتائج البحث  نتائج البحث ومناقشتها تتكون من الباب الرابع:

م مفردات اللغة العربية
ّ
 باملدرسة العالية العاشر للتالميذ فى الفصل  على تعل

 ._الّسالم   الزائدةالحكومية _

 .الخالصة وإلاقترحاتالخامس:  الباب


