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 الباب األول 

 قّدمةامل

 الفصل األّول: خلفية البحث

موعات لنقل األفكار اجملكلمات أو الداة اإلتصالية تتكّون من األاللغة هي 

كتابة. اللغة هي أداة اللسان و الشخص وآخر يف شكل الأواخلواطر أو العواطف بني 

 جتمُع بني األجيال واجلماعات االقوام وهي فريدة من أنواعها لألمة.  

منذ قدميا, ىفكل عام يتدرس الف أو رمبا مئات الف من   ثبتت دراسة اللغة قد 

تكون   اّلذين ينجحون ىفحتقيق هدف تعلم اللغة. ضهمبعاألشخاص عن اللغة،  وّرمبا إال 

اللغة هدف الدرس. التمثيل هو اإلنتاج الفعلي، ىف علم الرتبية اللغوية التمثيلة الكالمية  

والكتابية )أو الفهم( االستماعية والقراءة لألحداث اللغوية. فالّلغة هي أداة التواصل 

فكار والعوطف,  والشك وال ريب الرئيسية حلياة البشرية وتكون وسيلة لنقل الرأي واأل

 أّن اللغة قد تكمل أايمنا ما.
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الوظيفة الرئيسية للغة هي أداة إتصالية لنقل األفكار/اآلراء واخلواطر والعواطف 

لآلخرين. من خالل اللغة البشرية متكن أن تكون مرتابطة )التواصل( وتبادل اخلربات 

 (.2006)أرفني،  والتعلم من بعضها بعضا وحتسني قدراهتم الداخلية 

اللغة العربية هي إحدى من اللغات الرئيسية يف العامل اليت تتحدث وتتكلم هبا 

من البشر. اللغة العربية منسوبة من جمموعة اللغات السامية   200،000،000أكثر من 

أكثر عدد من املتحدثني. اللغات السامية األخرى  م ) سامية الجنواج / السامية ( ولديه

ألمراهيكية اليت تتحدث هبا إيثوبيا واألكادية اليت تتحدث هبا الشعوب هي هيرباو ا

اآلشورية والبابلية، ولكنها انقرضت اآلن، واآلراميكية )اآلرامية( اليت تتحدث هبا سكان  

األرض املقدسة يف زمن النيب عيسي كما هو احلال اآلن ال يزال قيد االستخدام من قبل 

. يتم استخدام اللغة العربية اآلن من قبل معظم سكان  سكان العديد من القرى السورية

هذه املناطق األخرية حيث يتم التحدث بلغات  السامية األخرى من قبل )أرشاد،  

2010.) 

سلوك اللغة وتصرّف اللغة مها شيئان مرتبطان ارتباطًا وثيًقا وميكنهما حتديد على 

لعقلي يف اختيار واستخدام اختيار اللغة وبقاء اللغة. سلوك اللغة هو موقف شخص ا

 (.2014اللغة )وهاب، 
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عندما تتحدث عن تعليم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية املختلفة من 

، للحظة يف االعتبار املشاكل والعقبات املختلفة يف ةاجلامع يةإىل املستو  ية اإلبتدئ يةاملستو 

اابت العلمية اليت تتحدث عنها عملية التعليم وليس من القليل يف األنواع خمتلفة من الكت

على حد سواء يف شكل الكتب واألوراق واملقاالت وألطروحة أو الندوات. كلها هى مثرة 

يكافحون يف جمال اوميدان اللغة )يونوس،   الطالب عقول خرباء اللغة واحملاضرين و 

2003 .) 

فإن   طالب الالتعلم هو كلمة مألوفة يف مجيع مستوايت اجملتمع. ابلنسبة للتالميذ و 

كلمة "التعلم هو كلمة مألوفة حىت يف الدراسة يف مؤسسات تربوية رمسية وغري رمسية،  

(.  2008تقومون بنشاطات تعليمية يف أي مكان وال يتعلم التعلم العمر)دجامرة، 

(. إن  2011التعلم هو عملية اليت تقع بطول الزمان بتدريب إىل تغيري النفس )ساغاال، 

تعلم هي خاصية مهمة متيز البشر عن الكائنات األخرى. تساهم قدرة قدرة البشر على ال

على التعلم بشكل مستمر يف تطوير أمناط احلياة املختلفة. ومع ذلك، العديد  الطالب 

. املشكالت املتعلقة الطالب من املشاكل املتعلقة صعوابت التعلم اليت تعاين منها 

 .الطالب واليت تتميز ابخنفاض نتائج التعلم وضعف فهم تعلم  الطالب بصعوابت تعّلم 
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هي إحدي مؤسسات التعليمة  (IAIN)اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري 

من أجل املشاركة   ني تايالديال الطالب األجنبيني وخاصة  للطالب العالية اليت توفر الفرص 

يف هذه الفرصة   (IAIN)الدراسية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري برانمج للمنح 

على شهادة  الرتبية يف شعبة دراسة اللغة العربية. مبرور الوقت  تايالديون ال الطالب حصل 

  يني لتايالندا للطالب تعّلم اللغة العربية  تصرفواالايم يف عملية تعليم اللغة العربية، يفتقر 

  يون لتايالندا الطالب  هميف إتقان تعلم اللغة العربية يواجه  ةصعوبالجداحىت جيعلهم  أقل

صعوابت من حيث براعة تعلم اللغة العربية. مع هذا هتتم الباحثة ابلتعبري عن العن 

 يف تعلم اللغة العرابية. يونلتايالندا الطالب املشكالت 

يف شعبة  ينيلتايالندا الطالب ل إعتربت الباحثة عند تعليم اللغة العربية يف الفص  

ت اهنم صعبة  أ، ر (IAIN)امعة اإلسالمية احلكومية كنداري اجل دراسة اللغة العربية يف 

 الطالبللغاية فهم اللغة العربية ألن نقصان قاعدهتم يف اللغة العربية. لذالك يتناول 

فهم اللغة العربية.   نقصانعملية تعليم اللغة العربية و  حينما كثري من الصعوبة  يونلتايالندا

بة وقلت اسباهبا الصعو  التايالندكمالحظة أولية حولت الباحثة ملقابلة إحدى الطالبة 

تعلم اللغة العربية هي نقصان املفرداة اللغة العربية واإلندونيسية والعوامل البيعة هبا، وإتقان  

 تطبيق اللغة العربية يف احلياة اليومية.   نقصاناحملاضرون يف تدريس اللغة العربية و 
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ألن تذكر أن تعلم اللغة العربية أمر مهم للغاية كعاصمة أساسية لتعلم اللغات 

شعبة تعليم   ينيلتايالند ا للطالب األخرى وأيًضا قامت الباحثة مبالحظة مؤقتة العربية 

فإن هلم عديد/كثري من  (،IAIN)اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري 

تعلم اللغة العربية داخليا وخارجيا. تتميز بعض من املشكلة ابخنفاض  ةصعوبالعوامل 

. وافًقا لصعوابت التعلم عند األمحدي ،" فإن نتائج التعلم املنخفضة ال ميكن  نتائج التعلم

 (. 2016تعلم بشكل صحيح ومن الصعب فهم ما مت تعلمه" )أتيكا،  للطالب 

شعبة  يف  ينيالتايالند للطالب ربية تعّلم اللغة الع تصّرفلذلك نشأت الباحثة عن 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى. اللغة العربية 

 الفصل الثّاين: تركيز البحث

إنطالقا من خلفية البحث النظرية الواسعة عن هذا البحث, فلذالك حددت  

الباحثة مسألة اليت أرادت تبحثها حىّت تسّهل القارئ ىف فهم هذا البحث. وتركيز املسألة  

ىف اجلامعة  شعبة اللغة العربية ينيتايالندال للطالب تعّلم اللغة العربية  تصّرفهو" 

 اإلسالمية احلكومية كندارى"
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 الفصل الثّالث: مشكالت البحث

 بناءا وإنطالقا من تركيز الباحثة ورفعت الباحثة مسألة, ممّا اتىل :  

ىف اجلامعة   شعبة اللغة العربية  ينيالتايالند  للطالب غة العربية ل تعلم ال تصّرف .كيف 1

 اإلسالمية احلكومية كندارى؟

ىف   شعبة اللغة العربية يني لتايالندا للطالب صعوبة تعّلم الّلغة العربّية الكيف عوامل  .2

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى؟

كيف حمواالت رئيس شعبة اللغة العربية للتغلب على صعوبة تعّلم الّلغة العربّية   .3

 ؟ينيتايالندال للطالب 

 الفصل الّرابع: أهداف البحث

 واهلدف هذا البحث, ممّا ايىل :

ىف اجلامعة  شعبة اللغة العربية ينيتايالندال للطالب غة العربية ل تصّرف تعلم الملعرفة  .1

 اإلسالمية احلكومية كندارى 

ىف  شعبة اللغة العربية ينيلتايالندا للطالبصعوبة تعّلم الّلغة العربّية العوامل ملعرفة  .2

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى 
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ملعرفة حمواالت رئيس شعبة اللغة العربية للتغلب على صعوبة تعّلم الّلغة العربّية  .3

 .  ينيندتايالال للطالب 

 الفصل اخلامس: فوائد البحث

 . الفائدة النظريّة أ

الفائدة النظريّة هلذا عنوان هي إحدى الدوافع يف أرتقاء تعلم اللغة العربية حىت ال 

 الذين نياألجنبي لطالب ختافون ملواجهة صعوبة تعّلم اللغة العربية وخاصة عند ا

 احلكومّية كندارى خّصة ىف شعبة تدريس اللغةسيواصلون دراستهم يف جامعة اإلسالمية 

 . الفائدة العلمّية ب 

  يني لتايالندا للطالب كوصيلة للحصول على املعلومات وتقدمي مسامهات مفيدة  .1

الذين سيواّصلون دراستهم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى وخاصة يف 

 شعبة تدريس اللغة العربية. 

شعبة تدريس اللغة العربية وخاصة   طالب لل كالوصيلة الىت ستكون مرجعا  .2

الذين سيواّصلون تعليمهم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية   ينيتايالندال للطالب 

 كندارى.
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وفائدته للباحثة, إلمالء شرط اللقب العامل ىف قسم شعبة اللغة العربية وترجى  .3

الكتابة عن عوامل هبذا البحث ترتقى املعرفة, وتتوّسع املعرفة والقدرة ىف فهم 

ىف اجلامعة اإلسالمية  ينيلتايالندا لطالب الصعوبة تعّلم اللغة العربية  عند ا

 احلكومية كندارى.

 الفصل السادس: تعريف املوضوع

 تعلم اللغة العربية  تصرف .1

 تصرف والتعلم واللغة العربية. ال التصرفكلمات وهي    3تتكون من  قبلهاجلملة 

هو تغيري أو نشاط أو أي نوع من االستجابة سواء كان مع رد فعل أو رد يقوم به كائن  

حي. التعلم هو نشاط يتم عن طريق إشراك عنصرين مها اجلسد والروح. اّما اللغة العربية  

هى عبارة عن مجلة تستخدمها العرب إليصال الغرض واألهداف يف شكل اتصال 

ملكتوبة والشفوية. لذالك سلوك تعلم اللغة العربية هو وتفاعلهم مع احلروف اهلجائية ا

نشاط عقلي / نفسي حيدث يف تفاعل نشط مع البيئة ينتج عنه تغيريات من حيث  

معرفة واملهارات وقيم املواقف. ألن لوال السلوك ىف التعّلم اللغة العربية سوف يؤدى  إىل  

 الصعوبة العملية للّتعّلم.
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 يون التايالند  الطالب  .2

الطالب األجنيب هو الشخص الذي يدرس يف مؤسسة التعليم العايل يف البلد 

 لطالب آلخر مع فرتة طويلة من الزمن مع نظام املنح الدراسية من اجلامعة. أحدهم ا

الذين يستمرون دراستهم ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري   يونلتايالندااألجنبيون 

 ة والعلم التدريس، ىف شعبة اللغة العربية.وأيخذون قسم الرتبي

 

 

 

 

 


