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 الباب األول

 مقد مة

 الفصل األول : خلفية البحث

شيء مهم جًدا يف حياة اإلنسان. ألنو هبذه اللغة ديكن للبشر التواصل ىو اللغة  

ونقل كل أفكارىم وأفكارىم. خيتلف معٌت اللغة ، اعتماًدا على ادلنظور الذي يعطي معٌت 

 .(Nuha h. 27 ).للغة والدافع وراء األىداف اليت تريد حتقيقها

التعليم ىو جهد واعي وسلطط خللق جو من التعلم وعملية التعلم حبيث يطور  

الطالب بنشاط إمكاانهتم المتالك القوة الروحية الدينية, وضبط النفس, والشخصية, 

 .والذكاء, والشخصية النبيلة, وادلهارات اليت حيتاجها أنفسهم واجملتمع واألمة والدولة

(Undang-Undang Republik Indoneisa, No. 20,Tahun 2003, h.2.) 
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التعليم مهم جًدا وال ديكن فصلو يف حياة اإلنسان ، ألنو مطلق يف حياة األفراد  

والعائالت واجملت معأنو مطلق يف حياة األفراد والعائالت واجملت األنو ويف حيات ويف 

لتقدم حلمجت ويف حياة. يتم حتديد ذىاب وإايب األمة إىل حد كبَت من خالل ا

والًتاجع يف تعليمها. يف غضون ذلك ، مكان لتنفيذ التعليم النظامي يف ادلدارس 

والكليات. لذلك ، وكأحد اآلمال العظيمة للبالد ، جيب أن تكون قادرة على النهوض 

والقدرة على ادلنافسة يف العصر العادلي. يف ىذه احلالة ، أتمل األمة حًقا يف والدة 

منضبطُت وسللصُت وسللصُت ألن رلد فكريُت ىذا يتوافق مع سلرجات طالب فكريُت و 

)نظام التعليم الوطٍت( رقم. القانون رقم  SISDIKNAS أىداف التعليم الوطٍت يف قانون

 الذي وضع األىداف الًتبوية التالية: 4225لسنة  42
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تعليم حياة األمة وتنمية الشعب اإلندونيسي ككل, أي األشخاص الذين لديهم  

وإخالص هلل سبحانو وتعاىل, ويتمتعون ابلشخصية النبيلة وادلعرفة وادلهارات,  إديان

والصحة البدنية والروحية, والشخصية ادلستقرة وادلستقلة, ويصبحون مواطنُت دديقراطيُت 

 (.Nizar, h. 5) ومسؤولُت

يف عامل تعليم اللغة, يلعب تعليم اللغة دورا مهما, أي كوسيلة للتواصل والدعم  

التفاعل البشري اليومي, سواء بُت األفراد واألفراد, واألفراد واجملتمعات, ومع بعض يف 

 .(Maujud,2015, h. 17) الدول

يعّرف كردكالكسان يف جوكو كنجاان اللغة على أهنا نظام من الرموز الصوتية     

التعسفية اليت يستخدمها أعضاء اجملموعة لصلعاون عهمها أعضاء اجملموعة لصلعاون 

 (.Muhammad, 2011, h. 28 ).علتعون علتعوع
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 ,Makruf,2009 )اللغة العربية ىي اللغة اليت يتحدث هبا العرب إليصال معانيهم. 

h.3.)    يتم التعرف على اللغة العربية كلغة تواصل بُت ادلسلمُت كلغة للدين وىو أمر

 .(Arsyad, 2004, h. 156) ضروري للتعامل مع الدول األخرى يف العامل اإلسالمي.

على الرغم من أهنا تعترب لغة أجنبية من قبل الشعب اإلندونيسي ، إال أن اللغة  

العربية ليست غريبة على آذاهنم ، وخاصة ادلسلمُت. ولسوء احلظ ، ما زال بعضهم يعتقد 

أن اللغة العربية ىي لغة الدين فقط ، لذا فإن تطورىا زلدود يف دوائر ادلسلمُت الذين 

يعمقون معرفتهم الدينية. فقط رلتمع صغَت يدرك كيف أن اللغة العربية ىي لغة متعددة 

األبعاد يستخدمها العلماء يف إنتاج أعمال عظيمة يف سلتلف التخصصات مثل التاريخ 

اللغة العربية ىي   (.Hermawan,2011, h.1) والفلسفة والرايضيات والفيزايء واألدب وغَتىا.

سلتلفة يف العامل. بصرف النظر عن كوهنا لغة اإلعالم للتعاليم  لغة المست رلاالت
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اإلسالمية ، فقد لعبت اللغة العربية دورًا فعااًل يف دعم العلوم والتكنولوجيا ، والعمل على 

الكنوز الثقافية الوطنية ووسائل اإلعالم لتغيَت السياسة الدولية اليت تظهر دورىا بشكل 

 متزايد اليوم.

إىل ذلك ، اللغة العربية ىي لغة ذلا عناصرىا وىياكلها ادلوجودة مع ابإلضافة  

اللغات األجنبية األخرى. ألهنا ولدت من ثقافة ختتلف كثَتًا عن اللغة األم للطالب.  

كلغة أجنبية ، اللغة العربية ىي إحدى لغات العامل اليت ذلا خصائصها اخلاصة اليت دتيزىا 

ية ىي لغة القرآن واحلديث ، وىي قاعدة شرعية مكتوبة عن اللغات األخرى. اللغة العرب

جيب أن يفهمها وينفذىا كل مسلم ، لذلك ليس من ادلستغرب أن يشجع أصدقاء رحم 

 (.Yuliana, 2010, h.69) هللا والعلماء ادلسلمُت على تعلم اللغة العربية.

 .تَ َعلَُّمْواالَعَرِبَيَة فَإَن ََّها َتزِْيُد ِفْ ْالَعْقلِ  
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ن زلتوى مصدري القانون أمر جيب معرفتو. لذا فإن تعلم اللغة العربية ضروري أل

جًدا ألهنا إحدى أدوات الوصول إىل احملتوايت واحملتوايت. ويف ىذا الصدد ، فإن 

ادلؤسسات التعليمية الرمسية ، ابإلضافة إىل ادلدارس العامة األخرى ، لديها أيًضا برامج 

 دة لغة أجنبية وليست مادة رئيسية.اللغة العربية ابعتبارىا ما

يف إندونيسيا ، تدرس اللغة العربية يف ادلدارس الدينية اإلسالمية من ادلستوى  

االبتدائي أو اإلبتدائية إىل التعليم العايل ، يف ادلدرسة الثانوية احلكمية ثالثة وكاتويب. 

 ,Maujud) .وبة ابللغة العربيةيتحدث اللغة العربية بشكل عام كأداة لفهم العلوم الدينية ادلكت

h.22.)   تتمثل األىداف احملددة لتدريس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكمية ثالثة

وكاتويب يف دتكُت الطالب من فهم اللغة ، سواء من خالل االستماع والكتابة )التقبل( 
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واذلدف العام ىو فهم لغة والقدرة على التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم ، شفهًيا وكتابًيا ، 

 القرآن. كوحي إذلي وفهم لغة التواصل الثانية يف العامل بعد اللغة اإلجنليزية.

ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اذلدف من تدريس اللغة العربية ىو تقدمي أشكال  

سلتلفة من ادلعرفة اللغوية للطالب الذين ديكنهم ادلساعدة يف اكتساب الكفاءة اللغوية ، 

 (.Khalilullah, 2016) .ل استخدام أشكال وأنواع سلتلفة من اللغة للتواصلمن خال

يعد إتقان اللغة يف قراءة ادلفردات يف ادلدرسة الثانوية احلكمية ثالثة وكاتويب بلغة  

العربية مشكلة رئيسية أو مركزية جيب معاجلتها بشكل مكثف حىت يتمكن الطالب من 

العلمية األخرى. كان جيب أن يستخدم الطالب اللغة دراسة ادلؤلفات ادلطلوبة والكتب 

 العربية ، وال تزال ىذه ىي الصعوبة الرئيسية اليت يتعُت عليهم التغلب عليها.



 

8 
 

تتأثر الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم اللغة العربية بقلة معرفة اللغة  

ية الذين ال يعرفون العربية يف كالم الطالب ، وذلك ألن معظمهم من ادلدارس االبتدائ

 اللغة العربية على اإلطالق ومل يدرسوىا من قبل.

أما ابلنسبة لبعض أخطاء الطالب يف تعلم ادلفردات يف اللغة العربية ، فإن  

معظمهم ال يدركون أخطائهم من حيث لفظ سلريج عشوات ادلتوافقة مع قواعد اللغة 

األخطاء من حيث نطق ادلفردات العربية ، لذلك فإن احلل الصحيح ىو معرفة ىذه 

 )ادلفردات(. ( أي من خالل حتليل القدرة على نطق نطق ادلفردات العربية.

بناًء على الشرح ، من ادلهم جًدا يف تعلم ادلفردات العربية االنتباه إىل نطق  

ادلفردات حىت تتمكن من نطق أو نطق ادلفردات بشكل صحيح وصحيح. ابإلضافة إىل 

فردات مهمة جًدا أيًضا ليتم تدريسها للطالب ، ألن ادلفردات ىي أحد ذلك ، تعد ادل
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 العناصر اللغوية اليت جيب أن يتقنها متعلمي اللغة العربية الكتساب مهارات االتصال.

(Yuliana,h.96) 

لكن ال جيب أن يكون تعلم اللغة العربية مرادفًا لتعلم ادلفردات. ىذا يعٍت أن  

ط حلفظ ادلفردات. الشخص الذي ليس لديو مفردات غنية إتقان اللغة ال يكفي فق

سيصبح عقبة يف التحدث. كلما زادت حصيلة ادلفردات اليت لدينا ، زادت احتمالية 

 إتقاننا للتحدث.

بناًء على نتائج ادلقابالت اليت أجراىا ابحثون مع معلمي مادة اللغة العربية   

 5الصفالثامن ب يف ادلدرسة الثانوية احلكومية بشأن قراءة احلروف العربية يف طالب 

وكاتويب، وذكر مدرسو ادلادة أن الطالب ما زالوا يواجهون أخطاًء كثَتة يف قراءة احلروف 

ىذا  .العربية ، خاصًة يف احلروف اليت تبدو مشاهبة للصوت وليست ابللغة اإلندو نيسية

خطاء أو أخطاء يف نطق احلروف ما جيعل الطالب يواجهون صعوبة وغالبًا ما يرتكبون أ
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، وابلفعل ال يعتاد الكثَتون على نطق احلروف العربية لذلك يواجهون صعوابت بسبب 

وكاتويب يف  5فيما يتعلق بطالب ادلدرسة الثانوية احلكومية  .وجود العديد من األخطاء

ه ادلدرسة ال معرفة اللغة العربية ، فهي ال تزال غَت كافية ، مع األخذ يف االعتبار أن ىذ

بعد أن أجرت الباحثة  .تزال غَت مكتملة ابدلرافق حبيث ديكن فهمها مع حالة الطالب

مقابالت مع ادلعلم ، أجرى الباحثة بعد ذلك مقابالت مع العديد من الطالب يف 

واستناًدا إىل اعًتاف العديد من طالب الفصل الثامن  وكاتويب 5ادلدرسة الثانويةاحلكومية 

واجهوا صعوبة يف تعلم اللغة العربية عند قراءة نص أو رتلة عربية ، أي أهنم ال أبهنم   ب.

يستطيعون دتييز كيفية نطقها.حروف أي احلروف اليت تبدو مشاهبة للصوت. )مقابالت 

 (.4242يوليو  35ادلعلم والطالب يف 
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وبعد أن أجرى الباحث ادلقابلة ، قام الباحث بعمل مالحظات مباشرة أو رصد 

ف ميدانية ، وجد الباحثة عدة مشاكل يف تعلم اللغة العربية منها ، كان ىناك بعض ظرو 

الطالب الذين ما زالوا سلطئُت يف قراءة احلروف يف ادلفردات ، وذلك ألنو كان صعًبا. 

لتمييز أصوات احلروف متشاهبة تقريًبا يف القراءة, سواء كان ذلك يف سياق حوار أو 

د يف الكتب ادلدرسية العربية ، إىل جانب أهنم ال يهتمون كثَتًا زلادثة أو قراءة نص موجو 

ابألخطاء يف قراءة ادلفردات ، فهو خيتلف مع مشاكل التخصيص ، والقليل منهم فقط 

على استعداد لتدريس ادلهمة قدمها معلمهم. ىم أيًضا من بُت الطالب الذين يصعب 

ا ما حُيدثون ضوضاء يف الفصل إدارهتم وكذلك يف جو الفصل غَت مواٍت ألهنم دائمً 

وخارجو ، وعدم اىتمامهم بدراسة اللغة العربية جبدية حبيث يكون اىتمام الطالب ابللغة 
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العربية ىو ال يزالون يف حده األدىن ، فهم أيًضا منضبطون ، وأقل صرامة عند حدوث 

 (.4242يوليو  36عملية التعلم. )ادلالحظات األولية يف 

بدأ ترتيب عملية تعلم اللغة العربية ابالستماع أو االستماع ؛ يف ىذه ادلدرسة ي 

الكالم ؛ القراءة. والكتابة. فيما يتعلق ابلقدرة على نطق ادلفردات العربية ، ال ديكن 

فصلها عن اجلوانب األربعة للقدرة أعاله. الطريقة اليت يستخدمها مدرسو اللغة العربية يف 

تعطي   .لعربية ىي الطريقة الفينيقية )السمع والنطق(ىذه ادلدرسة يف تعليم ادلفردات ا

ىذه الطريقة األولوية لتجربة األذن والتحدث ، أي كيفية تقدمي دروس اللغة العربية من 

 ,Izzan) خالل دتارين االستماع تليها دتارين لنطق الكلمات واجلمل العربية قيد الدراسة

2009, h.91.)   ألنو إذا كان ىناك خطأ إمالئي أو قراءة صوت حرف ، سواء كان حرفًا

واحًدا أو أكثر ، فسيكون ىناك خطأ يف ادلعٌت أو ادلعٌت للمستمع أو احملاور. مثل 
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الظاىرة اليت حتدث يف ىذه ادلدرسة ، ال يزال ىناك طالب ال ينتبهون إىل أصوات 

احلروف: )َع( مع )اَ( أو )َش( مع )َس(  احلروف اليت تكاد تكون متشاهبة يف النطق مثل

 أو )َذ( مع )َز( عند قراءة نصوص اللغة. عريب او اثناء التحدث.

يعد الكالم أو الصوت جزًءا مهًما وجيب تدريسو بشكل صحيح وصحيح  

ومنح األولوية يف تدريس التحدث ، ألن تعلم الكالم أو الصوت ابستخدام الوشاح 

  (Hamid, 2010, h.30) .يف تغيَت وتصحيح الكالم أو الصوتاخلطأ سيجد الطالب صعوبة 

لذلك ، يف ىذه ادلرحلة ، من ادلهم جًدا تعليم نظام الصوت أو النطق قبل الذىاب إىل 

 مرحلة التحدث.
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لتتمكن من اكتساب القدرات ادلذكورة أعاله ، جيب أن يتلقى الطالب الذين  

جيد. جيب أن يكون متدراًب ليكون قادرًا  يدرسون اللغة تدريبات مستمرة يف نظام صويت

 على التمييز بُت أصوات حرف وآخر حىت يتجنب األخطاء.

استناًدا إىل اخللفية اليت مت شرحها ، يهتم الباحثون إبجراء ادلزيد من األحباث  

 8األحطاء ِف نطق حروف ادلفردات اللغة العربية لدى طالب الصف حتليل  حول "

 ". وكاتويب 3وكومية ادلدرسة الثانوية احل

 الفصل الثاين : الرتكيز البحث 

 بناًء على اخللفية ادلذكورة أعاله ، ديكن للباحث طرح زلور البحث ، وىو " 

 8األخطاء قراءة ِف احلروف ادلفردات اللغة العربية لدى طالب الصف حتليل 

 ". وكاتويب 3ادلدرسة الثانوية احلوكومية 
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 البحثالفصل الثالث : أسئلة  

 بناًء على اخللفية ادلذكورة أعاله ، ديكن صياغة ىذا البحث على النحو التايل: 

كيف قراءة حروف ادلفردات اللغة العربية الطالب يف الصف الثامن ادلدرسة  .3

 وكاتويب ؟ 5الثانوية احلكومية 

كيف أخطاء قراءة حروف ادلفردات اللغة العربية الطالب يف الصف الثامن  .4

 وكاتويب ؟ 5الثانوية احلكومية ادلدرسة 

 حروف ادلفردات الطالب؟ قراءةما ىي العوامل اليت تسبب أخطاء  .5
من صياغة ادلشكلة ، فإن األىداف اليت يتعُت الفصل الرابع : إهداف البح 

 حتقيقها يف ىذه الدراسة ىي:
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دلعرفة قراءة حروف ادلفردات العربية يف طالب الصف الثامن ادلدرسة الثانوية  .3

 وكاتويب. 5احلكومية 

دلعرفة أخطاء قراءة حروف ادلفردات العربية لدى طالب الصف الثامن ادلدرسة  .4

 وكاتويب. 5الثانوية احلكومية 

وصف نتائج حتليل عوامل الصعوابت / ادلعوقات اليت تواجو يف قراءة حروف  .5

 وكاتويب. 5ادلفردات العربية لطالب الصف الثامن ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 ثالبحالفصل اخلامس : فوائد  

 فوائد البحث ادلتوقعة ىي: 

 الفائدة النظرية .1
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من ادلتوقع أن يثري ىذا البحث سلزون تعليم اللغة العربية وتطويرىا ،  

وديكن أن يقدم مسامهات نظرية لتحسُت مهارات التحدث ابللغة العربية على 

 وجو اخلصوص.

 . الفوائد العملية4

 أ. للمعلم 

ديكن استخدام البحث كمعرفة جديدة إلنشاء أساليب مناسبة للطالب من أجل • 

 حتسُت مهارات التحدث ابللغة العربية لدى الطالب.

كمحاولة لتجديد طريقة تعلم التحدث / التحدث ، وىي زلاولة لتحفيز الطالب على • 

رلال اللغة مهارات التحدث / التحدث وجهوًدا لتحسُت اجلودة واإلجناز ، وخاصة يف 

 العربية.
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 ب. للطالب 

من ادلتوقع أن تؤدي نتائج ىذه الدراسة إىل زايدة اىتمام الطالب وحتفيزىم ، خاصة • 

 يف مهارات التحدث / التحدث ابللغة العربية.

تسهيل تنمية قدرات الطالب اإلبداعية يف التحدث / التحدث ابللغة العربية والتنوع • 

 خالل األساليب ادلناسبة.يف ادلمارسة والتعلم من 

 ت. للمدارس 

ديكن استخدامها كمادة للنظر يف النهوض ابلتحصيل ادلدرسي وحتسينو ،  

 خاصة يف مهارات التحدث / التحدث ابللغة العربية ابستخدام طريقة مناسبة للطالب.

 ضوعالفصل السادس : التعريف ادلو  
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ه الرسالة ، سيقدم للًتكيز على ادلشكلة ولتجنب سوء فهم القارئ لعنوان ىذ 

 كيًدا دلصطلحات العنوان التايلادلؤلف شرًحا وأت

 لالتحلي .3

   التحليل ىو التحلل أو التحقيق يف حدث دلعرفة الوضع احلقيقي.  

(Darmawan Dkk,2013,h.23.) .وفقا لتحليل سرباديل ىو البحث عن األمناط 

(Sugiyono, h.334.) 
البحث بشكل منهجي وجتميع صرح بوغدان أن حتليل البياانت ىو عملية  

البياانت اليت مت احلصول عليها من ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية وادلواد األخرى ، 

حبيث ديكن فهمها بسهولة ، وديكن مشاركة النتائج مع اآلخرين. يتم حتليل البياانت من 
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، واختيار  خالل تنظيم البياانت ، وتقسيمها إىل وحدات ، وتوليفها ، وترتيبها يف أمناط

 ما ىو مهم وما سيتم دراستو ، والتوصل إىل استنتاجات ديكن مشاركتها مع اآلخرين.

 ادلفردات .2 

ادلفردات ىي أحد العناصر الثالثة للغة وىي الصوت, ادلفردات والقواعد وىي  

مهمة جًدا إلتقاهنا ، وتستخدم ىذه ادلفردات يف اللغة ادلنطوقة وادلكتوبة وىي إحدى 

 تنمية مهارات اللغة العربية.أدوات 

ىورن ، فإن ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تتكون منها اللغة. إن  وقًال 

دور ادلفردات يف إتقان ادلهارات اللغوية األربع ، وىي إجادة االستماع ، وإتقان التحدث 

على  أن قدرة الشخص فالت ، وإتقان القراءة والكتابة أمر ضروري للغاية ، كما ذكر

فهم أربع مهارات لغوية مثل مهارات االستماع ومهارات التحدث ومهارات القراءة 
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 ,Mustofa) ومهارات الكتابة تعتمد بشكل كبَت على التمكن من ادلفردات اليت لديهم.

2011,h.61.) 

لذا فإن ادلفردات ىي عدد الكلمات اليت جيب على كل شخص أو كل لغة  

 حبيث جتعل التحدث أسهل وأسهل.مساعدهتا يف تطوير اللغة 

 . الطالب3 

دكتور. شفيق علي خان ، الطالب ىو أي شخص أييت إىل اللربوفيسور.  وقًال 

مؤسسة للحصول على أو دراسة أنواع سلتلفة من التعليم ، يسمى ىذا الشخص طالًبا أو 

، شخًصا يدرس العلوم أاي كان الشخص ، بغض النظر عن عمره ، ومن أي مكان أتى 

-https://materibelajar.co.id/pengertian-siswa) أبي ذتن لتطوير ادلعرفة والسلوك األخالقي تعلم.

menurut-para-ahli/,2019.) 

 


