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 إقرار الطالبة

تصرف تعلم اللغة العربية بعنوان "أعلن أبن كّل معلومات يف هذه الرسالة        

 أذكر " للطالب التايالنديني شعبة اللغة العربية ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

  درجة  على للحصول قدمت من قبل  تتم الرسالة اليت ال الرسالة هذه كتابة   يف أبن حًقا

  ذكرت يف قائمة  لةالرسا هذه يف املستخدمة املرجعية  املصادر  كل.  سرجاان يف أي جامعة

 أتّكدت  نتيجة حماولة نفسي إذا هي الرسالة هذه أن أعلن الكامل، اإلدراك مع. املراجع

 كلًيا  اآلخرين صنع من وانتحال وتقليد مكررة نسخة دل علىت الرسالة  هذه أن حًقا ال

 . ستبطل ابحلكم عليها احلصول متت اليت والدرجة الرسالة فإن  جزئًيا، أو

 2020  سبتمرب 15 كنداري,                                    
 توقيع الباحثة                                           

  
 ةسلفيان 

        16010102023 
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 ملخص البحث
  لطالب العربية لف تعلم اللغة تصرّ بعنوان   16010102023:   ةسلفيان

" بشعبة  اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى  شعبة اللغة العربية ف  التايالنديني 
تدريس اللغة العربية، كلية الرتبية وعلم التدريس، اجلامعة اإلسالمية احلكومية. املشرف  

 األستاذ عبد العزيز، املاجسرت

طالب التايالنديني يهدف  البحث لوصف وملعرفة تصرف تعلم اللغة العربية لل  
 شعبة اللغة العربية ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى . 

 4املنهج املستخدم يف هذا البحث نوعي وصفي، يتكون املخربون البحث 
األسئلة. إستنادا من الدراسة   9الطالب التايالديون. وأدوات البحث إختبارة متعددة 

الصة أن تصرف تعلم اللغة العربية للطالب الىت أجرهتا الباحثة استنتجت الباحثة اخل
التايالنديني نوعان ومها جيدا ومقبوال. أما تصرف تعلم اللغة العربية للطالب التايالنديني  
بعضهم يتعلمون ابجلّد وبعضهم ال يتعلمون ابجلّد حىّت يؤثّري إىل نتيجة التعلم. وأّما 

ديني فيها نوعان عوامل الّصعوبة عوامل صعوبة ىف تعلم اللغة العربية للطالب التايالن 
الداخلية وعوامل الصعوبة اخلارجية، الصعوبة الداخلية فيما اييل: نقصان فهم اللغة 
اإلندونسية وفهم اللغة العربية واملفردات اللغة العربية وقواعد اللغة العربية واإلستجابة  

ق اللغة العربية يف البيئة  نقصان تكرار وتطبيالتعلمية. وأّما الصعوبة اخلارجية فيما اييل: 
وطريقة احملاضرين يف تدريس اللغة العربية إبستحدام اللغة العربية   اجملتمعة املنزلية والبيئة 

الشاملة ونقصان التكرار الذي مت تدريسهم. حماوالت رئيس شعبة اللغة العربية وحماضرين 
إعطاء النصيحة جّيدة أبّن  اللغة العربية فيما اييل: إعطاء الدوافع للطالب التايالنديني و 

اللغة العربية سهلة والتأكيد علي استحدام اللغة العربية عند التواصل وفهم أساسيات  
 اللغة العربية ومها النحو الصرف.

اواالتامل عوامل الصعوبة، التصرّف، اللكلمة األساسية: ا
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 تمهيديةالكلمة ال

 الرحيم بسم هللا الرمحن 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيآت        

أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضل له فال هادي له. واحلمد هلل رّب العاملني 

الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون. وسبحان الذي أعطاان علما انفعا ال علم لنا إال ما 

 ا إنه هو السميع العليم.علمتن

والّصالة والّسالم على رسول هللا خامت األنبياء واملرسلني املبعوث رمحة للعاملني.   

فبهداية هللا تعاىل وعنايته وتوفيقه أمكن كتابة الرسالة البسيطة الستيفاء بعض الشروط 

املطلوبة للحصول على شهادة سرجاان الرتبية بشعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية وعلم 

مبناسبة متام كتابة هذه الرسالة، أقدم جزيلة جلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. التدريس ا

والدي الكرميني الذين ربياين تربية صاحلة وأدابين أتديبا إىل  الشكر ووفائق االحرتام إىل 

وعلى كل التوجيه والدعاء اخلالص منهما إىل أّن أمتت كتابة هذا   سن البليغ املرشد 

 وأدعو هللا أن يرمحهما كما ربياين صغريا. ووشكر إىل :   البحث يف وقت معني

املاجسرت. مديرة اجلامعة   ،األستاذة الفروفيسور الدكتورة فائزة بنت عواض .1

 . والطالبات اإلسالمية احلكومية كنداري اليت قد أعطاءت حافزا يف وسائل تعليم  
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دريس اجلامعة  املاجسرت. عميد كلية الرتبية وعلم الت ،األستاذ الدكتور مسدين .2

اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد بذل  جهوده لتطوير كلية الرتبية وعلم 

 التدريس.  

املاجسرت. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية وعلم  األستاذ عبد العزيز، .3

كتابة هذا واملشرف إلشراف  التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري.

   البحث إىل هنايتها 

مجيع األساتذ واألستاذات واملوظفني واحملرتمني الذين علموين العلوم الكثرية  .4

 املفيدة حىت أستطيع أن أمت دراسيت يف اجلامعة.

والطالبات يف كلية الرتبية وعلم التدريس الذين قد فضلوا مبد  الطالب جلميع  .5

 أيدي معونتهم املادية واملعنوية يف إمتام هذا البحث.        

وجزاان خري اجلزاء وهداان إىل   ريا, أسأل هللا تعاىل أن يقبل أعمايل وأعماهلموأخ    

   الصراط املستقيم واحلمد هلل رب العاملني.

مـــ 2020 سبتمرب 51،كنداري  

 توقيع الباحثة 

 سلفيانة    
16010102023 
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