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 الباب األول 

 مقّدمة

 خلفّية البحث .أ

لى ع وهذا النجاح قائمنسان الذي يريد النجاح في حياته. التربّية تكون مهمة لكل إ

طلب "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  العلم ال بد يطلبه الناس، وخاصة للمسلمين كما

ته يففي طلب العلم قد زّود الله اإلنسان العقل حيث كانت وظ 1."العلم فريضة على كل مسلم

ا ويمتاز بها  
ً
للكشف عن المعلومات والعلوم. فبالعلوم الواسعة يبدو اإلنسان العاقل متفوق

 بين اآلخرين.

ستخدم لتأمل بين الناس واملحادثة أو الحوار تتي غة العربّية مثل اللغة األخرى الالل 

رف والنحو والص من المفردات ايا من جمالها األدبي وثروتهاولكن اللغة العربّية لها مز  2بينهم.

 دمهاالعربية يستخت اللغة وكان .أخرى  والتراكيب والعبارات الجميلة التي ال توجد في لغات

للغة ا الله المعجزة وأقوال نبيه األمين. النبوية في التعبير عن آيات القرآن الكريم واألحاديث

رآن كي يفهموا الق رآن، فيجب على المسلمين أن يتعلموا اللغة العربيةالعربّية هي لغة الق

 واألحاديث بشكل جيد.

ألن  ،القرآن فقط ةقراء مرة لغرضل وّ أل يم اللغة العربّية في إندونيسيا أنشطة تعل 

ل ب .ن مكتوب باللغة العربّية. تعليم اللغة العربّية ليس فقط لتكون قادرا على قراءتهاآالقر 

ة واألحاديث. كتب اإلسالميّ اللتفهيم املحتوى في القرآن الكريم ولتفهيم  ةلغة العربّية محتاجال
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سالمّية علوم اإل القادرا على فهم واستكشاف ولكن من المتوقع أن يكون تعليم اللغة العربّية 

بشكل أكبر وأعمق. في زمننا الحاضر يتم تدريس اللغة العربّية بجدّية أكبر جنبا إلى جنب مع 

به وما أش ،األحاديث واألخالق ،علم التفسير ،علوم اإلسالمّية مثل علم التوحيدالتدريس 

 3ذلك.

اآلن بأن تعليم اللغة العربّية ليس سهال مثل تعلم اللغة كما نشهد  الزمانمرور ع م 

من اللغة العربّية نفسها وإما من األم. توجهون معلمين ومتعلمين العربّية مشاكيل تنشأ 

بين العديد من هذه المشاكل كما هو موضع في كتب منهجّية في تعليم  4المصادر الخارجّية.

لعام توجد ثالث مشاكل لتعليم اللغة العربّية وهي: اللغة العربّية الذي كتبه أشرفي. بشكل ا

 5.االجتماعيةوالمشاكل  ،والمشاكل المنهجّية ،المشاكل اللغوّية

ا من  اللغة العربّية كان ظهور مشكلة 
ً
يس تي وقعت في تدر ال اللغويةمشاكل ال منبعث

 6.أخرى غات مع مقارنة بلالخصائص الداخلّية للغة العربّية نفسها  ختالفاللغة بوجود ا

 ،ةوالدالليّ  ،: الجوانب النحوّية الت المتعلقة باللغوّيات نذكر منهامشكبالنسبة إلى ال

تباك أو ر فنولوجّية التي كثيرا ما تسبب اال أو الجدلّية وال ةلهجالو  ،والمورفولوجّية ،والمعجمّية

 أو الكالم أو الترجمة. ،السماعة أو  ،الكتابة أو ،الخلط في اللغة سواء في القراءة
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أما المقصود باالمشاكل غير اللغوّية هي مشكلة التتعلق باللغة نفسها مثل المشكالت  

والمؤسسات التعليمّية وما إلى ذلك. من بين  ،الثقافّية االجتماعيةوالمشاكل  ،المنهجّية

داف المشكالت العديدة الموجودة في المشاكل المنهجّية هو المشاكل المتعلقة بأه

 األسالب ،الطالب ،أعضاء هيئة التدريس ،تخصيص الوقت ،طريقة التدريس ،التدريس

 7ووسائل اإلعالم التعليمّية.

لتي امشاكل فيه عدة غة العربّية في إندونيسّيا تعليم الل ،المشاكل المذكورةومن  

ننظرة  ،في مجال تدريس اللغة العربّية . هذه المشكالت ترتبط بااالجتماعيةمشكالت تتصل بال

عدم توفير بئة اللغة التي تدعم النجاح في تدريس اللغة  ،املجتمع لموقف اللغة العربّية

 العربّية.

ة وخاصة في تعليم اللغعند بعد متعلمين اللغات صعب كان تعليم اللغة األجنبّية  

اللغة األم. وذلك تكون مشكلة الذي  ات الكثيرة مناختالفهناك اللغة العربية العربّية ألن 

تحتاج تحليلها حتى تمكن الحقا من تقليل المشكالت من البداية حتى ال تكون هناك المشكلة 

المستمرة. لكن أهم المشكلة والذي تتطلب إلى اإلنتباه في عملّية تعليم اللغة العربّية التى 

ي كما حدث طالب الفصل السابع ف ،االجتماعيةو  تحدث كثيرا هي مشكلة متعلقة با المنهجّية

المدرسة الثانوية املحّمدّية كسيهن بانتول. كما في المالحضة األولى والمقابلة مع مدرس اللغة 

معروفا أن هناك عدة أنواع من المشاكل في عملّية تعليم اللغة العربّية وخاصة  ،العربّية هناك

 يس.المشاكل المتعلقة با المعلمين والطالب وطريقة التدر 

                                                             
3 Ibid. Hlm 31 
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بحث عن طالب الفصل السابع في التم نقل الباحثة للقيام على  ،ماسبقبناء على  

المدرسة الثانوية املحّمدّية كسيهن بانتول مع التأمل الكامل يمكن الحصول على تحليل 

 يةتعليم اللغة العرب الموجودة في تلك المدرسة. يرتكز هذا البحث على إشكاليةالمشكلة 

ريقة وط ،الطالبو  ،المعلمب التي تتعلق الخارجيةالعوامل العوامل الداخلية و  المعتمدة على

ي توجد في مشكلة التهو الالطالب وطريقة التدريس  ،المعلمالمتعلقة بالمشكلة ألن  التدريس.

 ث عنوان هذا البح. فخاصة في المدرسة الثانوية املحمدية كسيهن بانتول أكثر المدارس، و 

ن يهسّمدّية كاملح الفصل السابع في المدرسة الثانويةطالب ة العربّية لتعليم اللغ إشكالية"

 "9191-9102العام الدراس ي  بانتول 

 أسئلة البحث .ب

 :كما يلي أسئلة تصوغ الباحثةيمكن أن  ،ماسبقوبناء على 

ملحّمدّية امدرسة الثانوية الكيف عملية تعليم اللغة العربّية لطالب الفصل السابع في  .1

 بانتول؟ن يهسك

مدرسة لافصل السابع في اللطالب  والعوامل فيها تعليم اللغة العربّية إشكاليةما هي  .2

 ؟ ن بانتول يهساملحّمدّية كالثانوية 

ة الثانوية مدرسالفصل السابع في الفي تعليم اللغة العربّية لطالب اكل المش ما هي حلول  .3

 ؟ ن بانتول يهساملحّمدّية ك

 أهداف البحث .ج

مدرسة ال الفصل السابع في والعوامل فيها لطالبلطالب للغة العربّية تعليمعملّية  معرفةل .1

 .ن بانتول يهساملحّمدّية كالثانوية 
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بع في الفصل السا لطالب والعوامل فيها تعليم اللغة العربّيةالمشاكل في عن  للكشف .2

 .ن بانتول يهساملحّمدّية كمدرسة الثانوية ال

لثانوية مدرسة االاللغة العربّية في الفصل السابع في في تعليم  ول المشاكلحل إلبراز .3

 .ن بانتول يهساملحّمدّية ك

 

 فوائد البحث .د

فصل لافي تعلم اللغة العربّية في  البحث يمكن تقديم حلول المشاكل المتوقع في هذا .1

 .ن بانتول هيسحّمدّية كاملمدرسة الثانوية الالسابع في 

نوية الطالب الفصل السابع في المدرسة الث توقع بأول ما يمكن المشاكل الذي تظهر .2

 .ن بانتول يهسك

 .ستخدام هذا البحث من قبل الممارسات التربوّيين ويمكن استخدامه كمرجعيمكن ا .3

 

 حدود البحث .ه

فالباحثة تحدد المشكالت الموجودة  ،من أجل تجنب الفهم والتفسيرات املختلفة

ما المصطلحات هذا البحث. وأ لنقطة الرئيسّية فيوتعزيز المصطلحات التى تكون ا

 المستخدمة فهي كما يلي:

 تعليم اللغة العربّية في شكالية ال  .0
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 : األمر الصعب أوىمعنب "مشكالت" و مشكلة" صيغة المفرد لجمعها "مشاكل"كلمة "

 المشاكلهي األشياء التي تتعلق بالمشاكل النظرية و  "إشكاليةأما كلمة "  8الملتبس.

 اليةإشك". إشكاليةمن كلمة " االستنباطأخذت الباحثة  ،التعريف المذكور  ومنية. لمالع

الب. بين المعلمين والط االتصالة تعليم اللغة العربية هي المشاكل التى تحدث في عمليّ 

 وطريقة التدريس. ،الطالبو  ،المعلميز هذا البحث هي المشاكل المتعلقة بوترك

 ن بانتول يهساملحّمدّية ك الثانويةالمدرسة لفصل السابع باالطالب في  .9

المدرسة الثانوية املحّمدّية كسيهن بانتول إحدى المؤسسات التعليمّية الرسمّية تحت 

رعاية قيادة منطقة محّمدّية يوكياكرتا مما يجعل اللغة العربّية إحدى من المواد الالزمة التى 

ة كسيهن رسة الثانوية املحّمديّ يتم تدريسها للطالب. المقصود بطالب الفصل السابع في المد

بانتول هم طالب الفصل السابع في المدرسة الثانوّية املحّمدّية كسيهن بانتول العام الدراس ي 

 طالبا.م خمسة وثمانين عددهم ب2121\2112

 هيكل البحث .و

 ،هيكل البحث يستخدم لتقديم ملحة عامة عن النقاش أن منهجية فهمها بسهولة

بة حتى ال تحدث مناقشة ال طائل في كل فصل. ثم كتابة هذه النظاميات الرسالة مرت

 الألطروحة  هو منظم بطريقة منتظمة على النحو التالي:

 الباب األول  .1
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تحديد  ،الباب األول هو الباب التمهيدي الذي يتكون من خلفية البحث

هيكل البحث و  ،فوائد البحث  ،أهداف البحث ،أسئلة البحث ،المشكلة

 البحث المكتوبي

 الباب الثاني .2

الثاني على األساس النظري الذي تم الحصول عليه من مصادر  البابيحتوي 

مختلفة مثل املجالت العلمية واألطروحات والتقارير البحثية والكتب 

المدرسية واألوراق وتقارير الندوات والمناقشات العلمية والمنشورات 

 ا من المؤسساتالرسمية للحكومة وغيره

 الباب الثالث .3

بحث تشمل أنواًعا من مناهج البحث وأدوات العلى طرق الباب الثالث يحتوي 

 والعينات. ملجتمعحث وإجراءات جمع البيانات واالب

 الباب الرابع .4

ث لبيانات التي تحتوي على نتائج البحا وتحليل الرابع على وصف لبابيحتوي ا

 ومناقشة نتائج البحثوالتعرض وفًقا لمنهج البحث 

 الباب الخامس .5

الخامس على غالف باعتباره النتيجة النهائية لألطروحة التي  لبابيحتوي ا

 ات واالقتراحاتاالستنتاجتحتوي على نقطتين رئيسيتين ، وهما 

 لسابقةث او البح .ز
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 أما من هذه. دراسة الباحثةالمتصلة ب الدراسات العلمية البحوث السابقة هي

 :هي المقصودةالدراسات 

 هو افي موضوع بحثه( ،2117UIN Walisongoرمضانة )رسالة علمية ل .1

“Problematika pembelajaran bahasa Arab siswa kelas V di MI 

Islamiyah Podorejo Semarang tahun pelajaran 2116/2117” وخلص 

وريجو فودفي المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اللغة العربية  تعليمن مشكلة أ

 سمارانج  يشمل على:

 المعلم لم تكمل التعليم الجامعي حتى ال يتم تعظيم المعلم في التدريس .أ

 يواجه الطالب الصعوبة في القواعد عند إنشاء الجملة .ب

 نقصان التشجيع للطالب في التعلم .ج

في موضوع  (Universitas Jambi،2117)تري رحمي لستاري ل رسالة علمية .2

 Problematika pembelajaran bahasa Arab dan alternatif“ هوو  ابحثه

pemecahannya SMA Islam Al-falah Kota Jambi” ن مشكلة أ وخلص

 شمل على:ية عالية  جانبي تمدرسة اإلسالمالفي تدريس اللغة العربية 

 تعليمية في عملية التعليملالمعلم أقل تنوعا في استخدام الوسائل ا .أ

 في التعلم نقصان تشجيع للطالب .ب

 خلفية الطالب املختلفة .ج

 هوو في موضوع بحثه  (IAIN Pare-Pare،2118) ببحث علمي لسؤي  .3

“Problematika pembelajaran bahasa Arab peserta didik  Madrasah 
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Aliyah Negeri (MAN) Mamuju” اللغة العربية في تعليمن مشكلة أ وخلص 

 يشمل على: ماموجو الحكومية العاليةمدرسة الفي  لطالب

 خلفية الطالب املختلفة .أ

 صعوبة الطالب في التحدث باللغة العربية .ب

 قدرة المعلم في استخدام اللغة العربية عند التعليم ناقص  .ج

 هوو  افي موضوع بحثه (2112)ريا ريزكي رماضني وبحث علمي ل .4

“Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Pada Kelas Program 

Khusus 1 Bagi Santri Luar Negri di Pondok Modern Darussalam 

Gontor Ponorogo Tahun Ajaran 2111-2112”  تركز على  البحثفي هذه

البحث عن األساليب والمواد ووسائل اإلعالم التعليمية والمعلمين في تعلم 

عربية. بحيث لم يتم التطرق إلى الجوانب األخرى من المشكالت اللغة ال

  المنهجية.

كر، فمن المالحظ
ُ
أن البحث الذي ستجري بها الباحثة بعنوان البحث  استناًدا إلى ما ذ

تعليم اللغة العربية لطالب الفصل السابع في المدرسة الثانوية املحمدية  كسيهن  إشكالية"

ال يوجد عنوانا على هو نفسه على وجه التحديد ما  2121-2112العام الدراس ي  بانتول 

سيتم القياد به. يركز البحث الذي سيتم إجراءه فقط على المدرسين واألساليب والطالب 

انتول. ب كسيهنومواقع البحث املختلفة يعني الفصل السابع في مدرسة الثانوية محمدية 

 بحيث ال يوجد اوجه تشابه على وجه التحديد مع األبحاث السابقة.


