
 ول الباب ال 

 املقدمة

   أ. خلفية البحث

معظم سكان العالم  بها اللغة العربية هي إحدى اللغات التي تطورت و يتكلم

خاصة في إندونيسيا، هذا يقال ألن كثير من املؤسسات   . كانت اللغة العربية موضوع 

إما من نا حية الطريقة  عوائقمن ال وسة, ولكن تعلم اللغة العربية ال يخلاالدر 

التعليمية , الصعوبة في تعبير األلفاظ, الصعوبة في القراءة و الصعوبة في ترجمتها إلى 

اإلندونيسيا . نشأ الرسم املنطوري في وسط الطالب وطالب الجامعة أن التعلم اللغة 

                      العربية صعوبة ال سيما  في قول الكالم العربي                               

ستماع ,و ال اللغة العربية تنقسم إلى أربعة أقسام وهي ) مهارة ا ةمهاراكانت  

 الطالب  بها مهارة الكالم ,و مهارة القراءة و مهارة الكتابة ( هذه األربعة  البد أن يستولي

ألمر  املهم أن يهتم به كل طالب هو طريقة الكالم لفهم اللغة العربية كافة.  وا الجامعة 

العربي بالتحدث العربي و محاولة ترقيتها. فهذ األمر يحتاج إلى عملية طويلة طبعا. بل 

ممارسة الكالم هي املفتاح الرئيس للوصول إلى الغرض املطلوب وهو التكلم العربي 

 جيدا. 



مجرد علم النحو و علم عند جورية دهالن" لتسهيل اللغة العربية اليكفي ب

. هذه األنشطة 1الصرف فحسب بل البد أن يمارس التكلم العربي في عملية اليومية

تستطيع أن نعمله مع زميلنا ) املثال نبدأ املحادثة ونحفظ املفردات كل يوم( . ولكن 

البيان األعلى يزال صعبة في ممارستها الطالب و طالب الجامعة". واحدة من الجامعة 

ية في إندونيسيا التي فيها قسم تعليم اللغة العربية وهي جامعة محمدية املحمد

يوكياكرتا,وفي تطوير مكافأة العلمية طالب الجامعة  با للغة العربية قد زّودت مبكر  

مهارة الكالم العربي. الدرس املعطي لتطوير كفاءة مهارة الكالم و  ويربالخصوص تط

 ذا لدرس استوجب على كل فرد عند املستوى األول.ستماع و الكالم, هال السماعة يعني ا

ثم في املستوى الثاني استوجب أيضا ليتعلم مادة املناظرة, هذا الدرس له منافع  

كثيرة وهي تدريب الطالب على املجادلة با للغة العربية وتكثيرخزينة املفردات. بعد مر 

ستوى الثالث, في هذا املستوي الطالب باملستويين السابقين وهما األول و الثاني فيأتي امل

استوجب املحاضر طالبه ليبين املقالة العلمية با للغة العربية في درس املقرر يعني في  

مادة طريقة تعليم اللغة العربية , إذا روقب إلي الدروس السابقات قد كثر املادة الذين 

ليم اللغة يعضضها خصوصا  كيفية مهارة الكالم. و أيضا قد كتب في منهج بقسم تع

 ,العنوان في املستوى األول والثاني مما يلي :Blogالعربية أن في كل الستوى فيه العنوان / 

                                                             
1 Juwariyah Dahlan, Metodhologi Belajar mengajar Bahasa Arab, ( Surabaya : Al – Ikhlas, 1992, hlm 
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املستوى األول, القدرة األساسية على التحدث باللغة العربية والشخصية  .1

 اإلسالمية وروح القومية.

املستوى الثاني, القدرة األساسية على التحدث باللغة العربية ذات الطابع  .2

 إلسالمي املتقدم واملمارسة لكل مدرسة ا

با لصعوبة  عندما يتكلم  ايشعرو  وا أنأن كثير من الطالب مازال ملالحظفمن ا

باللغة العربية , بعد أن رأى الباحث هذه الظاهرة فأراد أن يبحث بالدقة ما األسباب التي 

األول والثاني متعلق تصعب الطالب  في التكلم باللغة العربية مع أن العنوان  في املستوى 

مالحظة الباحث أن الحقائق على  بقدرة األساسية على التحدث باللغة العربية . بناء 

خلفيات الاملوجودات في مكتب اإلداري بقسمتعليم اللغة العربية يعني الطالب يأتون من 

, ختلفة, منهم يوجد من املعهد العصري و املعهد القديم, املدرسة العامةاملتعليمية ال

  اإلسالمي واملدرسة الثانوية املهنية. إذا فتش من خلفية تعليميته كان الطالب من املعهد

 أعلى بنسبة املدرسة العامة خاصة في التكلم العربي.     

أهمية قدرة التكلم باللغة العربية فأراد  بالنظرولكن عند الباحث تلك املسألة .  

مهارة الكالم العربي   طالب  ةإنخفاضالي" إشكموضوع البحث العلمي  قدمالباحث أن ي

املستوى الثالث  بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرت للسنة الدراسية 
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 ب. أسئلة البحث

. ما هي املشكالت التي تسبب نقصان قدرة التكلم العربي عند طالب املستوى 1

 الثالث بقسم تعليم اللغة  العربية  جامعة محمدية يوكياكرتا ؟                               

على ترقية قدرة التكلم العربي عند طالب   ئق في محاولةو العوا دعائم. ما  هي ال۲

 تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا؟                       املستوى الثالث بقسم 

من مشكالت نقصان قدرة التكلم العربي عند طالب  حلول املشكالت من.  ماهي 3

 املستوى الثالث  بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا ؟ 

    ج. أهداف البحث

قدرة التكلم باللغة ملعرفة املشكالت التي تسبب نقصان  .1

العربيةعندطالباملستوى الثالث بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية 

 يوكياكرت

على ترقية قدرة التكلم العربي    عند طالب  ئقو العوا دعائمملعرفة ال  .2

 املستوى الثالث بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا  

قدرة التكلم  العربيعند طالب املستوى  ملعرفة الحلول من مشكالت نقصان .3

 الثالثبقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا 

 د. فوا ئد البحث

  الفوائد من هذا البحث تنقسم إلى قسمين هما : 

 الفوائد النظرية. ١



الفوائد النظرية هي اإلنتاج من الدراسة املرجوه من ناحية النظرية. الفوائد 

يعني تطوير طريقة تعليم اللغة العربية السيما تعليم مهارة الكالم العربي, و   النظرية منها

أيضا مدرسو اللغة العربية يعرفون العوامل التي تسبب نقصان قدرة التكلم العربي عند 

طالب املستوى الثالث بقسم التعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا ليتكلم 

 اللغة العربية.

 التطبيقية . الفوائد۲

الفوائد التطبيقية هي اإلنتاج من الدراسة  ولها  املنافع التطبيقية لحل  

 املشكالت املوجودة, هذه الفوائد تتكون مما يلي  :

 للمدرس (١

بعد هذه الدراسة, املدرس سينال املعلومات عن العوامل الدافعة 

لى و العوامل املانعة حتى يعرف لحل بعض املشكالت التي تسبب صعوبة ع

 قدرة التكلم باللغة العربية.

 للطالب (2

الطالب الذين سيكونون مجتمع البحث سيعرف ما هي العوامل 

الدافعةو املانعة عن قدرة التكلم العربي بعد أن يجيب بعض األسئلة 

 من املقابلة

 لقسم التعليم اللغة العربية (3



املنافع من هذه الدراسة لقسم تعليم اللغة العربيةهي  املدرس    

املحاضر خصوصا ملادة اإلستماع و الكالمسيجد بعض الحلول بعد  أو

أن أتمم هذه الدراسة, ثم البحث العلمي سيكون املرجع للدراسة 

 املكتبية بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا.

   بحثو. تحديد ال

 الحدود في هذا البحث كمايلي:  

الفصل ( طالب املستوى الثالث يعانيهاالتركيز من هذا البحث  يعني املشكالت  .1

 .التكلم العربي عند)األلف 

 املستوى الثالث ) حينما الطالب ينطقون باللغة العربية( ياملالحظة يعقد ف .2

 الطالب املختارين كعينة البحث خمسة وعشرين طالبا .3

   ه. هيكل البحث

هيكل البحث هو ترتيب البحث العلمي من البداية إلي النهاية. تنقسم كتابة البحث 

العلمي بعنوان إشكاليات نقصان مهارة الكالم العربي عند طالب املستوى الثالث 

بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا  للسنة الدراسية 

 إلى خمسة أبواب كما يلي 2019/2020

 الباب األول  .1

الباب التمهيدي الذي يتكون من خلفية البحث, أسئلة البحث, أهداف 

 املكتبية. راساتالبحث, فوائد البحث, تحديد البحث, هيكل البحث, و الد



 الباب الثاثي .2

النظري الذي تم الحصول عليه من  طار يحتوي الباب الثاني على اإل 

العلمية العربية و , املجالت ةالسابق ةمصادر مختلفة مثل البحث العلمي

الكتب املقرر املتعلقة بمتغير البحث, و املناقشات العلمية و املنشورات 

 الرسمية للحكومة وغيرها من املؤسسات .

 الباب الثالث .3

من نوع البحث, أدوات  بها يحتوي الباب الثالث على منهجية البحث 

 ينتهعو  البحث, جمع البيانات و مصادرها, تحليل البيانات, ومجتمع البحث

 الباب الرابع  .4

نتائج البحث و  وتحليلها بذكر البيانات عرضيحتوي الباب الرابع على 

 التعرض وفقا ملنهج البحث ومناقشة نتائج البحث.

 الباب الخامس .5

اإلختتام الذي قدم أهم النتائج لهذه  يحتوي الباب الخامس على

 قتراحاتت و االستنتاجا, وهما اال الدراسة و هو ينقسم إلى نقطتين رئيستين

 و. الدراسة املكتبية

بقدر املباحث دراسات كافية التي تناقش الدافع لدى الطالب, بين البحوث ذات   

 الصلة هي :



تحت املوضوع "   ( Siti Khurrahmah )البحث العلمي الذي كتبته سيتي خرهمه  أ( 

املدرسة إشكالية غير لغوية في تعلم اللغة العربية طالب فصل الثاني من 

أسس املسألة من هذه بحث العلمي يعني عند التعلم اللغة "  2الثانوية املهنية

وهذه املشكالت  تتكون على  ( non Linguistik )العربية فيها املشكالت غير لغوية

جانبين : الجوانب النفسية و الجوانب البيئة اإلجتماعية. الفرق بين بحث 

متغير بحثها . الدراسات التي سيتم الباحث العلمي القديم و الحاضر موضوع في 

متغير بحثها يعني مهارة الكالم وقصدها طالب املستوى الثالث بقسم  تعليم 

التشابه بين البحث العلمي القديم و  اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا.

 الجديد موقوع في متغير البحث يعني اإلشكاليات التعلقة مع اللغة العربية 

طالبة قسم تعليم (Putri Idha Rafika )البحث الذي كتبته فوتري إيدا رفيقة     ب( 

" أنشطة الخطابة اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا تحت املوضوع 

املنبرية باللغة العربية في ترقية مهارة الكالم ) الدراسة التحليلية في فصل 

/  2016تا السنة الدراسية العاشر في معهد ابن القيم للبنات سليمان يوكياكر 

في هذا البحث تكلمت الباحثة عن الدراسة التحليلية في أمر أنشطة ( " 20173

الخطابة املنبرية باللغة العربية في ترقية مهارة الكالم, و الفرق من هذا البحث 

                                                             
2 Khurahmah Siti, Problematika Non Linguistik Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas II SMK Al-
Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kaljiga, Tahun 2007  

نشطة الخطابة المنبرية باللغة العربية في ترقية مهارة الكالم ) الدراسة التحليلية في فصل العاشر في معهد ابن  ,فوتري إيدا رافقة3
 ۲۰١٦بحث العلمي طالبة جامعة قسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا , سنة , القيم للبنات سليمان يوكياكرتا

     



ببحث الباحث أي بأن هذا البحث يبحث في تحليلية األنشطة الخطابة املنبارية , 

نا سيبحث عن  اإلشكاليات نقصان مهارة الكالم عند طالب فأم الباحث ه

املستوى الثالث بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا وأيضا 

فأما التشابه بين البحث العلمي القديم و  الباحث سيبحث عن الحلول منها.

 الجديد موقوع في تركيز البحث يعني في أمر مهارة الكالم 

طالبة بقسم  ( Oktafa Nuha Zahrah )لتي كتبته أوكتافا نوحى زهراء البحث  ا  ج( 

فعالية وحدة تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا تحت املوضوع " 

) الدراسة التحليلية عند طالب أنشطة الطلبة" املجدد" في تطوير مهارة الكالم 

امعة محمدية قسم التعليم اللغة العربية كأعضاء وحدة أنشطة طلبة بج

في هذا البحث تكلمت الباحثة عن تحليل فعالية  4( ٨۱0۲/019۲يوكياكرتا  

الفرق بين بحث الباحث  وحدة أنشطة الطلبة " املجدد " في تطوير مهارة الكالم .

وهذا البحث هو أن بحث نوحى ارتكز على تطوير مهارة الكالم أما هذه الدراسة 

يقتصر على االشكالية الظاهرة في انخفاض مهارة الطالب في الكالم العربي. و 

التشابه بين بحث العلمي القديم و الجيد موقوع في تركيز البحث يعني أمر مهارة 

 الكالم 

 

                                                             
بحث العلمي طالبة بقسم تعليم اللغة , فعالية وحدة أنشطة الطلبة " المجدد" في تطوير مهارة الكالمنوهى زهرة محمد أكتافا ,4

 ۲۰٠٩العربية جامعة محمدية يوكياكرتا سنة 


