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 الباب األول
 املقدمة

البحث  لفية خ -أ  

     (basic need) اللغة هي أحد عناصر الثقافة املتوّلدة من احلاجة األساسية

كألة اإلتصال بني  األساسية هي اللغة ظيفةو و . لإلنسان يف جهود ترقية حضارهتم

الشعور و مساعد معارف   هو تعبري ،وظيفتها األخرى هي  كألة التفكر الناس و

 1. الناس

بية وظيفة خاصة من  بل كانت اللغة العر  و اللغة العربية تكون اللغة العاملية 

فحسب ملن يعرفها و   العايل اللغة العربية قيمة األدب  ليست  ،اللغات األخرى

لغة القرآن يعىن توصل كالم  كانت اللغة العربيةولكن  من انحية األخرى  ،يعمقها

2. هللا

 
1 Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektul Muslim Dan Pendidikan Islam,  (Jakarta :Logos,  

1999  ) ,  13 . 

 
2 Tayat Yusuf, Saiful Anwar, Metidelogi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,  (Jakarta  :

PT Grafindo Persada, 1997  ) ,  187 . 
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 اخلطوات  من سلسلة ليس وهو ، ومعقد طويل عمل هو العربية اللغة تعلم

 الكثري اليت املشاكل من. موجز دليل يف برجمتها أو  مالحظتها ميكن اليت السهلة

 إىل تقسيمها ميكن اليت الظواهر يتعلق ذلك  يف ، ألنه. العربية ابللغة بسيطة ليست

 . مرتبة أو منفصلة أجزاء من اآللف

  غري  اجملتمعات  بني لتعلمها ودوافعها املختلفة خبصائصها العربية اللغة تعلم

 تزال ال العربية اللغة ألن واملشاكل العقبات  من العديد يواجه يزال ال ، العربية

  العربية  اللغة تعلم يف عادة تنشأ اليت املشاكل. ابلكامل إلتقاهنا  سهلة لغة ليست

 املشاكل ذلك  يف مبا. واللغوية اللغوية املشاكل ، قسمني إىل تنقسم العربية لغري

 املشكلة أن  حني يف. والكتابة اجلملة وبنية  واملفردات  الصوت نظام مثل اللغوية

 العريب اجملتمع بني والثقافية  االجتماعية ابلفوارق تتعلق اللغوية غري للمشاكل الرئيسية

 3العريب. غري واجملتمع

  بشكل النتائج تعظيم يتم مل ولكن ، طويلة لفرتة العربية اللغة تعلم تيالندي يف

 اللغة تدريس يف املشكلة. حلها يتم ما واندرا   خمتلفة مشاكل تنشأ ما غالبا  . كامل

 .جدي عالج على احلصول اآلن للغاية الضروري من أصبح أنه هي العربية

 
3 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 100 
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صعوبة الدرس ليس بسبب العوامل يف إخنفاض معدل الذكاء، لكن بسبب 

العوامل األخرى  كما مذكورة السابقة .و إرتفاع معدل الذكاء ليس ضامنة فيه  

له دور أهم  (EQ)ليحصل ىف الدرس. من رسالة البحث دلت على أن مكافئ 

إستخلص هذا احلال أن صعوبة الدرس بسبب لفرق الطبيعي  IQ)(.4الذكاء من

 بني واحد و آخر و قدرهتم يف استالم الدرس خمتلف. 

صعوبة اليت يواجهها الطالب يف تعلم اللغة العربية هي القراءة والكتابة  

ىل إ والرتمجة. لذلك يف هذه احلالة جيب فهمها وإتقان املناهج اليت مت حتديدها. 

قادر ا على اختيار واستخدام طرق تدريس  درس أن يكون املجانب ذلك ، جيب 

ا وفق ا لظروف الطالب. اللغة العربية إتقان ثالثة   درسجيب على  م اللغة العربية جيد 

أشياء ، وهي: معرفة اللغة العربية ، إتقان اللغة العربية ، ومهارات التدريس ابللغة 

فسيتم قبول  اء الثالثة املذكورة أعاله ، إذا أتقن مدرس اللغة العربية األشي 5العربية.

 تعليم اللغة العربية بسهولة من قبل الطالب وسوف حيقق األهداف املرجوة. 

على أساس ذالك الباحث يريد أن يبحث عن صعوبة اللغة العربية ما من 

حيث القراءة و اإلستماع و احلوار و الكتابة، ألن الطالب يشعرون الصعوبة يف 

 
4 Ari Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual. 

)Jakarta: Arga Wijaya Perdasa, 2001), .8  

5 Ahmad Fuad Efendi, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab,(Malang : Mikat,2004,) hal.1 
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درس اللغة العربية، لو كان قوم املؤسسة طبقت درس اإلضايف إلرفاع استطاع  

 الطالب.

ضوع يف صعوبة تعلم اللغة  متكن أسباب اختيار املو  أسباب اختيار املوصوع: 

سينج مت وتيا ترنج سكول  الثانويةيف الفصل الثاين ابملدرسة املؤسسة العربية للطالب 

(FOUNDATION SAENGTHAM WITTAYA TRANG SCHOOL)  جنوب

. ألن كل سنة توجد الطالب من املدرسة املذكورة الذين يستطيعون أن  اتيالند 

ر الشريف أو السودان يعين جامعة األفريقيا يذهبوا إىل املصر يعين جامعة األزه

و األساليب أو الوسائل  العاملية وهم شخص أو شخصان فقط، من ألف الطالب.

 من املدرس ليعلم اللغة العربية قليل جدا حىت ال يتمتع الطالب الدرس.

 

 البحث  مسائل  -ب

نظرا إىل ما سبق من خلفية البحث, وضعت الباحثة قضااي هذا البحث  

 :  كمايلي

 الثانويةيف الفصل الثاين ابملدرسة املؤسسة ما صعوبة تعلم اللغة العربية للطالب  -1

 FOUNDATION SAENGTHAM WITTAYA)سينج مت وتيا ترنج سكول 

TRANG SCHOOL)  ؟ جنوب التيالند 
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يف الفصل الثاين صعوبة تعلم اللغة العربية للطالب  عالج يف كيف طريقة  -2

 FOUNDATION)سينج مت وتيا ترنج سكول  الثانويةابملدرسة املؤسسة 

SAENGTHAM WITTAYA TRANG SCHOOL) جنوب التيالند ؟    

 

 البحث  عراضأ  -ج

 :أنطالقا من مشكالت البحث املذكورة سابقا فيهدف هذا البحث إىل 

 الثانوية يف الفصل الثاين ابملدرسة املؤسسة  للطالب  العربية اللغة تعلم صعوبةملعرفة  -1

 FOUNDATION SAENGTHAM WITTAYA)سينج مت وتيا ترنج سكول 

TRANG SCHOOL)  جنوب التيالند. 

يف الفصل الثاين  للطالب  العربية  اللغة تعلم صعوبةملعرفة طريقة احللول يف  -2

 FOUNDATION)سينج مت وتيا ترنج سكول  الثانويةابملدرسة املؤسسة 

SAENGTHAM WITTAYA TRANG SCHOOL)  جنوب التيالند. 

 فوائد البحث  -د

من املتوقع أن يولد املؤلف العديد من االستخدامات ، مبا يف ذلك  

هذا البحث ميكن أن يقدم مسامهة حقيقية يف تطوير تعلم اللغة العربية 
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لدى الطالب وميكنه أيض ا تقدمي معلومات حول الصعوابت اليت يواجهها  

نية الطالب يف دورات تعليم اللغة العربية ، حبيث ميكن جلميع األطراف املع

تشعر ابحلاجة إىل إجياد العوامل املسببة واحللول املهمة للتغلب على هذه  

الصعوابت. االستخدامات األخرى املتوقعة من قبل مؤلفي هذه الدراسة 

 هي كما يلي : 

 للمدرسني  -1

ميكن استخدام هذا البحث كمواد للتفكري واملراعاة من قبل املعلمني  

يف تعلم اللغة العربية ولزايدة لزايدة حتسني أساليب التعلم ، وخاصة 

 حتسني جودة النتائج اليت مت احلصول عليها من هذا التعلم. 

 للطالب  -2

ذا البحث استخدامه كحافز ليكونوا أكثر نشاط ا يف تعلم اللغة  هلميكن 

 العربية ، حىت يتمكنوا من تقليل الصعوابت اليت يواجهوهنا. 

 للباحث -3
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معرفة املؤلف يف معاجلة الصعوابت اليت  ميكن هلذا البحث أن يزيد من 

يواجهها الطالب يف تعلم اللغة العربية ، حىت يتمكن الكاتب من تقدمي 

 حلول للتغلب على هذه الصعوابت.

 توضيح املصطلحات -ه

لسهولة البحث و الجتناب سوء الفهم عن موضوع هذا البحث ينبغي للباحثة    

توضيحها ابالستدراك الذهين و العلمية كما  تقدمي املصطلحات يف هذا البحث و 

 يلي :

 التوضيح النظري  .1

وفقاهلامل،  .الصعوبة أي املسائل. ومعناها أيضا أمور حتتاج إىل حلها:  صعوبةال

احلقيقية يف أنشطة  لصعوابت ل متنوعة من االتعليم ىي أشك صعوابت واخرون 

والقصد من .6اإلستماع، واحملادثة والقراءة، والكتابة، واملنطق، أو يف احلساب 

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية ترنج   الب للط صعوبة يف هذا البحث هو صعوابت ال

 جنوب التيالند. 

 
6  Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), h. 14 
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عليم هو عملية التفاعل بني التلميذ، وألستاذ، ومصادر التعليم يف بيئة الت:  التدريس 

. وتنفيد هذا التعليم أن يفعل على املهين، . واألستاذ، واملرشد 7لنيل جتربة التعليم

 .8ابلعمد و املخطط

يف ىذا التعريف ضمنيا أن يف التعلم برانمج االختيار والتقرير :  تعليم اللغة العربية

الكلمات اليت يعرب وتطوير الطريقة لنيل نتائج التعليم املرجوة. أما للغة العربية هي 

هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إىل الناس من طريق النقل. وحفظها القرأن 

الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظورىم. فتعليم 

اللغة العربية برانمج االختيار والتقرير وتطوير الطريقة التعليمية لنيل االستيعاب 

 .9ة اللغة العربية احلسن على املاد

 التوضيح التطبيقي .2

ة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  أما الشرح العلمي يف الصعوبة تعلم اللغة العربي

فهو البياانت الوصفية عن . 2020-2019ترنج جنوب التيالند للعام الدراسي 

يف تعليمها و كذلك احملاوالت إىل حل  صعوابت العربية و ال عملية تعليم املادة اللغة

 
7 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 

111 
8 M. Jumali, dkk, Landasan Pendidikan, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2008), 

h.29 
رشدي أحمد طعيمة ، تعليم العربية لغير الناطقين بها ، )ميسوتا: منشورات المنظمة اإلسالنية للتربية والعلوم والثقاية ، 9

   175م(، ص.   1989
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درسة الثانوية اإلسالمية ترنج جنوب التيالند للعام امليف للطالب  صعوابت تلك ال

 .2020-2019 الدراسي

 الدراسات السابقة  -و

اعتمادا على مالحظة الباحث، توجد عدة البحث العلم الذي يتعلق مبوضوع   

 : الباحث، منها 

م(   2011ه/1432مسلم من اجلامعة اإلسالمية احلكومية )البحث الذي قام به  -1

ابكنبارو حتت املوضوع صعوبة طالب الصف الثان يف تعلم اللغة العربية ابملدرسة  

م. يف هذا البحث يريد الباحث أن  2011ه/1432 الثانوية "اهلدى" ابكنبارو 

ة اإلسالمية  صعوبة طالب الصف الثان يف تعلم اللغة العربية ابملدرسة الثانوي يبحث

.قليل من الوسائل 2.نقصان كتب املراجع الدراسية، 1واستنتج مما يلي:  . وحتليلها

.نقصان تعليل التالميذ يف الدراسة،  4.خلفية التالميذ املتنوعة، 3التدريسية، 

.مل توجد البيئة العربية. و أما العالقة مع حبثي متساواي  6.نقصان ساعة الدراسة، 5

لم اللغة العربية. و أما اإلختالف حبثه فيقع يف جهة العام و  فتبحث عن صعوبة تع

اخلاصة. كان حبثه من العامة و هي اللغة العربية، و أما حبثي فأحبث عن اللغة  
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يشعر الطالب الصعوابت يف تعليم اللغة العربية، و   %75العربية اخلاصة و هي 

 ال يشعر الطالب الصعوابت يف تعليم اللغة العربية.  25%

-2012بحث الذي قام به منرية القبائية من اجلامعة اإلسالمية احلكومية )ال -2

م( كديري حتت املوضوع  تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية أساس الدين 2013

و يتيا معهد ماليو بنكوك يف جاال جنوب تيالند. يف هذا البحث تريد الباحثة  

ملشاكل فيها. واستنتجت هذا البحث مما  طرية تعليم اللغة العربية يف التيالند، و ا

.كان املدرس للدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة يستعمل طرق متنوعة،  1يلي: 

.فعالية اإلستعمال طريفة تعليم اللغة العربية هي توزيع الواجبات إىل الفرق و على  2

 .يف طريقة تعليم اللغة العربية، وجد3كل فريق يكتب النص من كتاب املدرس، 

املدرس املشاكل اليت تصادف يف هذه املدرسة عالقتها سواء كانت تبحث عن اللغة 

العربية. اإلختالف يف هذا البحث، كان حبثها من الصعوابت تعلم اللغة العربية  

 اخلاصة. 

ابلنظر إىل البحثون السابقة، إن الباحثني درس يف طريق تعليم اللغة العربية و 

فستنتج الباحث أن ال يوجد حبثا خمصصا يف املشكالت  الصعوبة تعلم اللغة العربية.

الصعوابت يعين الطالب يشعرون صعبا يف تعلم اللغة العربية و حلوهلا مستوى  

 اجلامعة. 


