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 الباب األول  
 مقدمة

 
 خلفية البحث .أ

إّن القرآن الكرمي هو الكتاب الذي يكتب باللغة العربّية وهو معجزة 
اإلسالم اخلالدة اليت ال يزيدها التقدم العلمي إال رسوخا يف اإلعجاز، أنزله  

رسولنا حمّمد صلى  اهلل عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات  اهلل تعاىل على
فينبغي للمسلم أن يقدر لفهم  1إىل النور، ويهديهم إىل الصراط املستقيم.

هذا الكتاب الكرمي لنيل النجاح يف احلياة الدنيا حىت األخرية، كمثل فهم 
فاْسَتِمُعْوا لَُه  ْرآنُ باإلستماع إذا قرأ هذا الكتاب "قال اهلل تعاىل: َوِإ قُرَِئ اْلقُ 

("، وفهم بالقراءة، وفهم بالكالم، 402َوأْنِصتُ ْوا َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُْوَن )األعراف: 
 .هذا الكتاب أو باللغة العربّية وأيضا فهم بالكتابة باللغة

الّلغة هي شيئ مهم يف حياة اإلنسان. والّلغة هي ألفاظ يعّّب هبا كّل 
 3وهي وسيلة اجتماعية ملواجهة املواقف احليوية للتفاهم. 4قوم عن مقاصدهم،

والّلغات كثرية، وهي خمتلفة من حيث اللفظ متحدة من حيث املعىن أي أن 
املعىن الواحد الذي خياجل ضمائر الناس واحد ولكن كل قوم يعّبون عنه بلفظ 

ة غيف العامل هي اللغة العربية، والل الّلغات ومن إحدى غري لفظ اآلخرين.
ل إلينا من وص العربية هي الكلمات اليت يعّب هبا العرب عن أغراضهم. وقد

                                                           
قطان،  1 ل ا اع  ن قرآنم ل ا وم  احث يف عل اض)، مب د:  ري لرشي ا ر  ا  .9 (،4000، د
لشيخ 4  يين،  ا غالّي ل ا ةمصطفى  ي عرب ل ا دروس  ل ا ع  م ن  -بريوت)، جا ا ن ب ،: ل فكر ل ا ر  ا ، (4002 د

2.  

لسمان،  3 ا ةحممود علي  ي عرب ل ا غة  ل ل ا دريس  ت ه يف  وجي ت ل هرة)، ا قا ل ر : مصر  -ا ا د
ملعارف،  .33،(1993ا
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طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات 
 2من منثور العرب ومنظومهم.

يف  الّلغات واللغة العربية هي من أهم الّلغة يف اإلسالم، وهي إحدى
خاصة من الّلغات األخرى ألّّنا لغة القرآن والسنة. ومها العامل اليت هلا مكانة 

مهّمتان حلياة املسلمني يف هذا الدنيا، وال سبيل لفهم كتاب اهلل وسنة رسوله 
قال  5صلى اهلل عليه وسلم إال من خالل معرفتنا للغة العربية فروعا ومهارات.

وقال  3. 4َعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن ا َعَربِيًّا لَّ اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي: ِإنَّآ أَنْ َزْلَنُه قُ ْرَءان  
ينكم. اهلل عنه: تعّلموا العربية فإّنا من دأمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي 

وقال حممود يونس أّن تعليم الّلغة العربّية أمهّية للمسلمني، ألّن الّصالة بالّلغة 
بّية. فيعلم الّلغة بالّلغة العر العربّية والقرأن بالّلغة العربّية والكتب األسالمّية 

ما عدا  2العربّية يف املدارس واملعاهد منذ املاضي كصرف وحنو وبالغة وغريها.
كلغة الوسيلة لنيل العلوم الدينية، كما عرفنا أن    اللغة العربية هيمن ذلك، 

واللغة العربية يف هذا العصر  .كثري من كتب الدينية اليت ُتكتب هبذه اللغة
صر فقط، ولكن تكون اللغة العربية يف هذا الع لفهم الدينليست  تكون مهمة
 ة جّدا.همّ ماللغة العربية للمسلمني واملسلمات هي تعلُّم لذلك، و  لغة ِعلمية.

يف بالدنا إندونيسيا، تعلُّم اللغة العربية ليس من األمر السهل ألن اللغة 
بات الذين والطالالعربية هي كلغة أجنبية يف إندونيسيا. كثري من الطالب 

يتعلمون اللغة العربية جيدون املشكالت يف استيعاب هذه اللغة. ومن املعلوم 
أن تعلُّم لغة جديدة يتطلب إتقان أربع مهارات بدرجات وتركيبات متباينة. 
                                                           

يين،  2 غالّي ل ا لشيخ مصطفى  ة ا ي عرب ل ا دروس  ل ا مع   .2،جا
ان،  5 عرف د حممود حممد  ل م خا عل م وت ي عل ت إلجتاهات يف  ا ةأحدث  ي عرب ل ا ة  غ ل ل اض)، ا ري ل ر :  ا ا د

لدويل،  ا نشر  ل ألوىل،ا ا عة  طب ل  .25، (4009 ا
يوسف:  3 كرمي، سورة  ل ا ن  قرأ ل  .4ا

7 Fathul Mufid, Materi dan Pembelajaran Bahasa Arab di MTs dan MA, (Kudus : Nora 

Media Enterprise, 2010), 1. 
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هارة م وتتنوع املهارات اللغوية إىل أربع مهارات رئيسية هي: مهارة االستماع،
ويطلق معلمو اللغة على هذه املهارات  9مهارة الكتابة.الكالم، مهارة القراءة، 

 املهارات األربع. مهارات اللغة األربع أو 
أن ميلكوا أربع مهارات،  يف تعليم اللغة العربية جيب على الطالب

هذه  9ومنها؛ مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
ب اف الرئيسي من مهارة االستماع تدرياهلداملهارات ترتبط بعضها بعضا. 

فهم حمتوى الكالم، ومعرفته نقديا، واستخالص  يستطيعواالطالب لكي 
نتيجته. ومهارة القرءة هتدف ملعرفة الرسالة اليت يريد هبا الكاتب من خالل 
الوسائل الكتابية أو لسان الكتابة. وأما مهارة الكتابة من إحدى الكيفيات 

إذا كانت املهارة الواحدة غائبة  أو كل ما يتفكر ويشعر. لتعبري شعور وعواطف
طالب ال يف تعليم اللغة العربية، فتعليم اللغة العربية ال تبلغ إىل الفعالية حىت ال

أن يسيطروا على املهارات اللغوية. فلذلك، أربع مهارات مهّمة جّدا  يستطيعوا
هارات حىت على امليف تعليم اللغة العربية. جيب على الطالب أن يسيطروا 

ن يستطيعوا أن يتعلموا اللغة العربية جبّيد. وهناك أيضا عناصر اللغة اليت تتكوّ 
 من األصوات، واحلروف، واملفردات، والنحو، والصرف.

مهارة االستماع الذايت هي قدرة الشخص على فهم الكلمات أو 
ذه القدرة هالعبارات اليت يتحدث هبا املتحدثون اآلخرون أو وسائل اإلعالم. 

ميكن يف الواقع أن يتحقق هبا بطريق املمارسة املستمرة لالستماع إىل عناصر 
الكلمات املتفرقة )الفونيم( مع العناصر األخرى وفقا بفصاحة خمارجها مباشرة 

 من الناطقني هبا )الناطق األصلي( أو من خالل التسجيل.

                                                           
هلل،  9 ا د  د عب احلمي د  غايل وعب ل ا هلل  ا د  اصر عب اطقن ن ل ا غري  ل ة  مي ي عل ت ل ا لكتب  ا د  ا عد إ ني أسس 

ية عرب ل ا هرة (، ب قا ل ر: ا ا م، د صا م اإلعت ا ع ل ا  .51،)دون 
9 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : 

DIVA Press, 2012), 83. 
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 تشئة يف استعماال الوسائل أكثر من احملادثة أو الكالم وأّما مهارة
 املرغوب واملثل والقيم العادات تنتقل احملادثة طريقة وعن اجتماعيا املتعلم

 يف استعماال الوسائل أكثر من يعد أيضا والكالم .جيل إىل جيل من فيها
 الدراسة قاعات يف التعليم أساليب من جيري ما أكثر إن إذ التعليمية، العملية

 به يقوم إنسانيا نشاطا احملادثة كون على زيادةاملنطوقة(.  اللغة (احلديث هو
 مع للتعامل فرصة أكّب ويوفر لإلنسان املتعلم غري واملتعلم والكبري الصغري
مهارة  من غريها على رجحانا أكثر احملادثة وتعد اجلماعة مع والتفاعل احلياة

 شفهي كالم دون من استماع ال إذ االستماع على تقدم فهي .االتصال
 10اآلتية. لألسباب الكتايب التعبري إىل حتتاج القراءة ألن القراءة على ويتقدم

ربية لغري الع اللغةوأّما مهارة القراءة إحدى املهارات األساسية يف تعليم 
ألن الدالئل تشري إىل أن هذه املهارة متثل اهلدف األساسي  الناطقني هبا،

تتجلى  11الذي يرنو إليه متعلمو اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو أجنبية.
هلل عليه صلى اأمهية القراءة يف القراءة أول أمر إهلي نزل على رسولنا الكرمي 

ۡٱ 14إذ يقول تبارك وتعاىل:وسلم 
ۡ
نَسَٰنَۡٱَخلََق١َۡۡۡخلََقۡۡيَّلۡ ٱَرب  َكۡۡۡسمۡ ٱب ۡۡۡقَرأ ۡۡۡل 

ۡٱ٢ۡۡم ۡنَۡعلٍَقۡ
ۡ
ۡكَرمۡ ٱَوَربَُّكۡۡۡقَرأ

َ
نَسَٰنَۡٱَۡعَلم٤َۡۡۡۡلَقلَمۡ ٱَعَلَمۡب َّۡۡل يٱ٣ۡۡۡۡۡل َماۡلَۡمۡۡۡۡل 

لقاها القارئ اليت يت الرموزفالقراءة هي عملية عقلية تشمل تفسري  ٥.13َيۡعلَۡمۡ
عن طريق عينيه وتتطلب الربط بني اخلّبة الشخصية ومعاين هذه الرموز، وهي 
عملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة الكالم والرموز، فتكون عملية إدراك للرموز 

                                                           
ملرجع 10 بق ا لسا ، كامل ،ا ة ن  .94. ص طوا
هلل،  11 ا د  لصديق عب ا لطرقعمر  ا ( غريها  ب اطقني  ن ل ل ة  ي عرب ل ا ة  غ ل ل ا م  ي عل يباألسا  -ت  -ل
، ئل( لوسا زة) ا جلي األوىل، : ا ة  ع طب ل ا  ، ة ي مل ا ع ل ا ر  ا    .  95، (4009د

اري،  14 ب ل ا د  ن عب ا ب د فهمي مكاوي وماهر شع هلل وسي ا ءة علي سعد جاب  قرا ل ا م  ي عل ت
ة وي لرتب ا ه  ت ا ء ة أسسه وإجرا ب ا كت ل ن)، وا ،:  عما ملسرية ا ر  ا ألوىل،  د ا ة  ع طب ل  .43 ،(4011ا

علق:  13 ل ا كرمي، سورة  ل ا ن  قرأ ل   .5-1ا
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اللغوية ونطقها صوتيا بصورة صحيحة وواضحة بعيدا عن اخلطأ حىت يعطي 
ۡ 12ىن املطلوب.النص أو الرمز املقروء املع

وأّما مهارة الكتابة هي مهارة متأّخرة حبسب ترتيبها بني بقّية املهارات،  
فهي تأيت بعد مهارة القراءة. ألّن من املفيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خالل 
املواّد اللغويّة، اّليت سبق للطّالب أن يستمع إليها، أو يقرأها. ومن املفيد يف 

ظيم املاّدة، ويتناسب حمتواها مع ما يف ذهن الطّالب. هذا الّصدد أن يقوم تن
فعندما يشعر الطّالب أّن ما مسعه أو قرأه أو قاله، ويستطيع كتابته، فإّن ذلك 

ابّية يعطيه دافعا أكّب للّتعليم والّتقّدم. والّتدرّج أمر مهّم يف تعليم املهارات الكت
نسخ بعض روف، مّ يللطّالب، فمن األفضل أن يبدأ الطّالب بنسخ بعض احل

 الكلمات، مّ يكتب مجال قصرية.
واستيعاب لغة واحدة هي كبناء بيت احلجر. ويبدأ البناء بصنع 
األساس، م نضع عليه الطوبة املختلطة بالطني، وإذامل يكن قويا فضعف  

ولذلك، يظن الناس كثريا أن اللغة العربية لغة صعبة حىت يكون ذلك  15كله.
 لم اللغة العربية.عائقا يف عملية تع

م التعلم والتعليم باحلقيقة مها حماولتان لتوجيه الطالب إىل عملية التعل
حىت حصلوا على األهداف املرجوة. ويف هذه األواخر ظهر القول بأن اللغة 
العربية هي لغة صعبة بل أصبحت هائال لبعض الطالب يف أكثر املدارس. 

وبة ة العربية. وشكل هذه الصعوذلك يكون عائقا هلم ىف عملية تعلم اللغ
يشمل على الكتابة واحملادثة الشفهية والقراءة. ومن هنا نفهم أن تعليم اللغة 

 العربية مل يكن ناجحا.
                                                           

ملوسوي،  12 ا يل  هلل غا ا د  ةجنم عب ي عرب ل ا غة  ل ل ا دريس  ت ق  ئ ة يف طرا وي رب ت ر : عمان) ،دراسات  ا د
ن،  لرضوا ألوىلا ا ة  ع طب ل  .44، (4012، ا

15 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, 

(Malang : UIN Maliki Press, 2010), 25. 
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 نوعية قيةطريقة لرت الجيب على املعلم الذى لديهم كثري من املفهوم و 
 و نوعية الرتبية رقيةالطريقة يف ت طريقة الرتبية والتعليم. وأّماالمن املفهوم و 
 Emotional)يوسع حصة نسبية من اإلحساسية  كما تلى: التعليم فهى

Quotient) ،حصة نسبية من اإلبداعية ويوسع   (Creativity Quotient) يف
وتنفيع  ،واستثارة الطالب للتعّلم ،وتنظيم الطالب باملوّدة و الرَحة, التعليم

 13ويشارك اجملتمع ىف التعليم. ،الوسائل التعليمية
وكانت اللغة العربية هي اللغة اليت يف غاية األمهية ملعرفتها كأي لغة 
أجنبية أخرى، ألن اللغة العربية هي اللغة اليت ال ميكن إنفصاهلا عن اإلسالم 
الذي متارسه معظم الناس يف هذا العامل، وخاصة يف إندونيسيا. كما هو 

من القرآن الكرمي واملصادر األساسية هلذا الدين  معروف أن الكتاب املقدس
مكتوبة باللغة العربية. بإضافة إىل ذلك، أصبحت اللغة العربية هي اللغة 
الرمسية يف العامل املستخدمة يف املنتديات الدولية مثل اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة، لذا فإن دراسة اللغة العربية إىل حد ما أمر ال بد منه.
تطور تعلم اللغة العربية سريع جدا، وخاصة يف إندونيسيا. تعلم  اليوم

اللغة العربية سابقا ال يوجد إال يف املعاهد الدينية واملدارس الدينية مثل 
املدرسة، ولكن اآلن ميكن لنا أن نرى على تعلم اللغة العربية يف أي مكان، 

 وخاصة يف املدارس العامة.
إذا اهتمام املتعلم.  يمية الستثارةومنهم من يستخدم الوسائل التعل

نتحدث عن الوسائل، فوجدنا كثريا من الوسائل الىت استخدمت ىف تعليم 
 اللغة العربية.

ومن عوامل الىت تؤدي إىل فشل تعليم اللغة العربية هي عامل نفسي 
يف نفوس الطالب يظنون بأن اللغة العربية هي لغة صعبة جدا، حىت ال يثقون 
                                                           

16 E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional : Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), cet.III, 161. 
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اللغة العربية. وأيضا، وجود الفرق واإلختالف بني اللغة  بأنفسهم لتكلم
 اإلندونيسية واللغة العربية يزيد صعوبة لدى الطالب.

وإحدى الصعوبات يف تعليم اللغة العربية هي تعليم "العدد واملعدود" 
اي من املباحث النحوية. وهذه مسألة عاملة توجد ىف اللغة اإلندونيسية 

عا. تني لغتني كان العدد له وجوه االتفاق واإلختالف مواللغة العربية. وىف ها
ومن وجوه االتفاق هو أن العدد واملعدود يستخدم لتعبري العدد والرقم أو 
اجملموع. واحد وجوه اإلختالف أن العدد ىف قواعد اللغة العربية مؤثر باملعدود 

د مؤثرا دمن التأنيث والتذكري، وأما يف قواعد اللغة اإلندونيسية مل يكن الع
 باملعدود.

ولو كان التعليم ىف اللغة العربية بسرعة كبرية، قد كان أيضا فيها 
 ،ومن أجل ذلك .بني الطالب واملعلمني املشاكل اليت تنشأ يف عملية التعلمية

 جيب على معلم اللغة العربية اإلبتكار واإلبداع بعملية التعليم ىف الفصل.
 لمعلما مشكالتكز البحث عن ومن هذه الفكرة، يريد الباحث أن تر 

لعام الدراسي ا "تشويق الطالب" بقدسعهد في تعليم اللغة العربية في الم
 .م9102-9191

 
 البحث أسئلة .ب

 :املسائل، وهى حدد الباحثببناء على خلفية البحث السابق ف
ي العام الدراس "تشويق الطالب" بقدسعهد يف امل العربيةم اللغة تعلكيف  .1

 ؟ م4019-4040
الطالب"  "تشويقعهد يف تعليم اللغة العربية يف امل علمامل مشكالتما  .4

 ؟ م4040-4019العام الدراسي  بقدس
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 العربية اللغة متعلي يف احللول لبعض املشكالت اليت يواجهها املعلِّمكيف  .3
 ؟م4040-4019العام الدراسي  " بقدس"تشويق الطالبعهد يف امل

 
 البحث أهداف .ج

 أهداف فيما يلي:هذا البحث العلمي له 
ي العام الدراس " بقدسب"تشويق الطالعهد يف امل العربيةم اللغة تعلملعرفة  .1

 .م4019-4040
" تشويق الطالب"عهد يف تعليم اللغة العربية يف امل علمامل مشكالتملعرفة  .4

 .م4040-4019العام الدراسي  بقدس
 العربية اللغة عليمت يف احللول لبعض املشكالت اليت يواجهها املعلِّم ملعرفة  .3

 .م4040-4019العام الدراسي  " بقدسالطالب "تشويقعهد يف امل
 

 فوائد البحث .د
 :هذا البحث العلمي عنده فوائد نظرية وعملية كما يلي

 الفوائد النظرية .1
 املعلم تمشكالبزيادة العلم والتفكري اجلديد عن سينفع البحث 

 بقدس. "الطالب"تشويق عهد يف تعليم اللغة العربية يف امل

 الفوائد العملية .4
 للباحث .أ

ما يف عامل الرتبية السي ي كانذملساعدة الباحث يف حل املشاكل ال .1
 . تعلم اللغو العربيةبلألمور اليت تتعلق 

"تشويق عهد يف امل العربيةم اللغة تعلإلرشاد الباحث عن كيفية  .4
 ." بقدسبالطال
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 .ملعلمالتنمية مهارة الباحث يف تعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة  .3
 للمدرسة  .ب

 .العربيةم اللغة بتعلإلرشاد املدرس يف  .1
 ملساعدة املدرسني كلهم يف حل املشاكل اليت كانت يف العامل الرتبوية. .4
 .إعطاء املواد الدراسيلتنمية قدرة املدرس يف  .3
 للطالبج. 

 عن الوسائل التعليمية.  لزيادة املعرفة .1
 حلث على الطالب كي يتحمسوا يف تعليم اللغة العربية.  .4

 
 تركيز البحث  .ه

أن حتدد تركيز البحث لئال خيرج البحث عن املوضوع.  البد للباحث
عهد امل يف تعليم اللغة العربية يف املعلم مشكالت وأما تركيز البحث هنا هو

 .س" بقد"تشويق الطالب
 

 و. هيكل البحث 
ينبغي لكل حبث علمى نظام، هذا لتسهيل فهم البحث. تقّسم 

 الباحثة هذا البحث العلمي مخسة أبواب منظمةكما ياي:
 :وفيها مباحثالباب األول: المقدمة.  .0

 : خلفية البحث  المبحث األول
 : أسئلة البحث  المبحث الثاني
 : أهداف البحث المبحث الثالث
 : فوائد البحث المبحث الرابع

 : تركيز البحث المبحث الخامس
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 :وفيه مباحثالباب الثاني : اإلطار النظري.  .9
ت املعلم يف تعليم اللغة مشكال :  المبحث األول

 العربية يف املعهد تشويق الطالب بقدس
 املعلم املشكالتتعريف  .أ

 تعريف املشكالت (1
 تعريف املعلم (4
 مشكالت املعلم (3

 مفهوم تعليم اللغة العربّية .ب
 اللغة العربيةتعريف تعليم  (1
 أمهية تعليم اللغة العربية (4
 مشكالت يف تعليم اللغة العربية (3
 نظريات تعليم اللغة العربية (2
 مبادئ تعليم اللغة العربية (5

 نتائج التعلم .ج
 تعريف نتائج التعّلم (1
 العوامل املؤثرة لنتائج التعّلم (4

 : الدراسات السابقةالمبحث الثاني 
 مباحث:وفيه الباب الثالث: مناهج البحث.  .3

 البحث : نوع البحث ومدخل المبحث األول
 : ميدان البحث المبحث الثاني
 : جمتمع البحث وعينته المبحث الثالث
 : مصادر البيانات المبحث الرابع

 : طريقة مجع البيانات المبحث الخامس
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 اختبار صدق البيانات:  المبحث السادس
 : طريقة حتليل البيانات المبحث السابع

 الرابع: عرض البيانات وتحليلهاالباب  .4
"تشويق عهد املالصورة العامة عن :  المبحث األول
 الطالب" بقدس

 بقدس"تشويق الطالب" عهد املتاريخ  .1
 دسقب" "تشويق الطالبعهد املاملوقع اجلغرايف من  .4
 "تشويق الطالب"عهد الرؤية والرسالة واألهداف من امل .3

 قدسب
 دسقبالرتكيب املنظمي من املعهد "تشويق الطالب"  .2
عهد "تشويق الطالب" أحوال املدرسني والطالب من امل .5

 قدسب
 : عرض البيانات المبحث الثاني

يف املعهد "تشويق  العربيةتعلم اللغة  البيانات عن .1
 م4040-4019الطالب" بقدس العام الدراسي 

ة يف يف تعليم اللغة العربي املعلم البيانات عن مشكالت .4
العام الدراسي  " بقدسب"تشويق الطالعهد امل

   م4019-4040
احللول لبعض املشكالت اليت يواجهها البيانات عن  .3

 املعلِّم
 : تحليل البيانات المبحث الثالث
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 الباب الخامس: اإلختتام .5
 : النتائج الباحثية المبحث األول
 : اإلقتراحات المبحث الثاني
 : اإلختتام المبحث الثالث

 المراجع
 المالحق

 


