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ولالباب األ  

 مقدمة

 أ. خلفية البحث

اللغة هي الة االتصال استخدمها الناس لنقل األفكار واملشاعر وهي نظام 

قال عبد اجمليد : اللغة هي جمموعة اإلشارات اليت  1الصوتية تنتج باالت النطق.

يستعملها اإلنسان لنقل األفكار واملشاعر والعاطفة، والقصد. وقال رانال وارذاع: 

كل اإلنسان   2اللغة هي منهاج رمز النطق الذي يستعميله الناس للمواصالت.

ة يف املتعارف اللغيستعمل اللغة. واحدى اللغات املهمة لإلنسان هي اللغة العربية. 

هي عبارة املتكلم عن مقصودة وهي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم و ابن 

احلاجب قال أّن الّلغة يعىن كل لفظ وضع ملعىن وهو هنا يساوي اللغة مبفردات 

 3الّلغة.

اللغة العربية هي احدى من اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا أكثر من 

دولة. ومبا أن  22مليون شخص. يتم استخدام هذه اللغة رمسيا من قبل حوايل  222
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هذه هي لغة الكتاب املقدس وتوجيه الدين اإلسالمي للعامل ، فهي بالطبع 

لمني يف مجيع أحناء العامل ، سواء كانوا عربًا اللغة األكثر أمهية ملئات املاليني من املس

 ٩أم ال.

واللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا 

من طريق  النقل. وحفظها لنا القران الكرمي واألحاديث الشريفة, وما رواه الثّقات من 

 5منشور العرب ومنظومهم.

يف كتب الناطقني باللغة العربية الذي ب الرتاث هو مصطلح مثبت الكت

يستخدم يف املعاهد كمواد تعليمية. كتابالرتاث هو كتاب التعلم حماولة لتلبية 

اإلحتياجات البشرية  من خالل املسامهة يف تقدم الدراسات املقارنة للقانون، وال يقل 

 .عالمهمة  هو لتثقيف العلماء احملتملني. وهذا ميكن أن يتحقق مع التعلم الف

ب األصفر بقراءة مثالية وحتقيق مضمون الشخص الذي ستقوم باستعراض الكت

الرتاث. يف الواقع ب مباشر لفهم كلمة كل مجلة يف الكتاملقصود غري مطلوب بشكل 

ب الرتاث ليست صعبة، وأهنا جمرد دراسة عميقة مثل القراءة وتفسري يف دراسة الكت

وهكذا إذا كان شخص ما   6ب الرتاث.الكتمن الكتاب الرتاث،و تفسري املفردات 
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قادرة على إتقان املفردات فستتمكن بسهولة من فهم حمتويات الكتاب الرتاث.وإذا  

كان شخص ما من فهم حمتويات الكتاب، فسيكون لديه الدافع ملواصلة دراسة 

 الكتب األخرى.

رعة كبرية على الرغم من أن تطوير تعلم اللغة العربية ينمو منذ فرتة طويلة وبس

يف إندونيسيا، ولكن الميكن فصله عن املشاكل اليت تنشأ يف عملية التعلم اللغة 

العربية، واليت هي من بينها مشاكل الطالب يف فهم املواد اليت يتم تدريسها يف 

الكتاب الرتاث. يشكو العديد من الطالب ألهنم يشعرون بصعبة يف فهم املواد اليت 

معتادين على التعامل مع النصوص العربية، خاصة بللطالب يتم تدريسها، ألهنم غري 

الذين ليس لديهم اللغة العربية األساسية من قبل، فسيكون أكثر ختلفا يف عملية 

التعليم والتعلم حىت تكون احلالة متخوفة متاما.واقع مثل هذا يدل على أن تدريس 

حة، ألن مواد اللغة العربية اللغة العربية يف إندونيسيا حىت اآلن ال يكون أن نقول ناج

متيل إىل عدم كراهة العديد من الطالب. مما جيمل  االنطباع بأن اللغة العربية هي لغة 

صعبة للتعلم مقارنة باللغات األجنبية األخرى، وعلى الرغم من أساسا للغة العربية 

ب ليست صعبة كما كانت متخليلة، خاصة بالنسبة لإلندونيسيني الذين هم يف الغال

 ٢مسلمون.
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دة اللغة العربية يف مث تطوير القدرة وزيادة دافع الطالب يف دراسة وفهم ما

ب الرتاث"،  فيتطلب بعض القدرات اإلضافية أو الداعمة األخرى، مثل دراسة "الكت

حبيث  )إتقان نظام اللغة العربية الذي يتضمن معرفة املفردات والقواعد )تراكب العربية

 .ميكن فهم نص القراءة

املفردات كجزء مهم من مكونات اللغة، إما استخدام اللغة شفويا وخطيا، وهو 

ميكن ملفردات مناسبة من املفردات العربية  8أحد أسس تطوير مهارات اللغة العربية.

أن تدعم الشخص يف التواصل، والكتابة أو القراءة، كما يتقن املزيد واملزيد من 

 املفردات العربية، كلما زادت فرصة شخص ما يف إتقان مجيع املهارات العربية.

علم هذا املعهد هو املؤسسة التعليمية اليت تعترب نوعية جيدة من التعليم والت

يتوقع  الطالبات العربية هنا هو درس أكد خاص على تعلم املفردات والقواعد، ألن

يف منهم إتقان وفهم النص العريب كالكتاب الرتاث الذي مت تدريسه من قبل املعلمني.

الذي ، الطالباتأن يتقنهااليت جيب هي درس لغة أجنبية اللغة العربية املعهد هذه 

هذه املعهد لديه يف  الطالبات .تصاالتاملعلومات واإليعمل كلغة الدين والعلوم و 

خلفية متنوعة من املال املدرسة حىت مستوى املفردات والقواعد للغة العربية ايضا تأثري 
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متفاوت على قدرة الطالب على فهم النص أو مواد للقراءة يف الكتاب الرتاث اليت مت 

 تدريسها.

ضروري جدا يف تعلم اللغة العربية.  تعليم اللغة العربية إستعاب املفردات يف

من ترمجة اجلمل العربية إذا كان لدية بالفعل ما يكفي من  الطالباتسيتمكن 

وبالتايل فإن  املفردات وسيكون قادرا على فهم إذا كان قد أتقن قواعد اللغة العربية. 

يف فهم  الطالباتبشكل كبري على فهم تؤثر وقواعد اللغة  لقدرة على إتقان املفرداتا

 ب الرتاث.الكتقراءة يف الالنص أو 

من خلفية املشكلة، وباتايل أمهية إتقان املفردات وقواعد اللغة العربية للطالب، 

ت على حوافز الطالب املفردا استيعابيشعر املؤلفون باإلهتمام لدراسة كيفية تأثري 

"تولونج اجونج". كما اإلسالمية احلكومية ب الرتاث يف املعهد اجلامعةيف تعلم الكت

ملفردات على تشجيع الطالبات للسبب اختار الباحث هذا املوضوع "تأثري إستعاب ا

(ألن تعلم هذه املفردات هو جانب من جوانب تعلم ۱)ب الرتاث" هو:يف تعليم كت

اللغة العربية يتم الرتكيز عليه يف املعهد حىت يتمكن الطالب من فهم النص أو 

ى فهم ألن قدرة الطالب عل( ۲، )ملدرسية اليت مت تدريسهاالقراءات يف الكتب ا

ب الرتاث يف املعهد فعال جيدة، قد كان لدى الطالب النص العريب كما يف تعلم كت
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ألن يف املعهد هو مؤسسة تعليمية اإلسالم يف تولونج ( ۳، )املفردات وقواعد جيدة

 جوانب املفردات والقواعد. اجونج اليت تؤكد تعلم اللغات أي العربية واإلجنليزية على

يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية "تولونج  والباحثة ختتار مكان املوضوع

( من حيث التعليم، معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج 1اجونج" ألن فيه : )

دثة اجونج فيها تعليم اللغة العربية الكاملة منها تعليم املفردات والقواعد واإلنشاء واحملا

كل الصباح وتعليم كتب الصفراء والطالب يف تلك اجلامعة ميارسوا إلستعمال اللغة 

اما اللغة العربية اما اللغة اإلجنليزية يف التكلم اليومي. هذا النشاط يفرق بني معهد 

( له أغراض منها 2اجلامعة اإلسالمية احلكومية "تولونج اجونج" باملعهد األخرى، )

ولتطبيق العلوم اليت نالوا من دراسة اجلامعة. والغرض األخرى  توجيه الطالب لتنمية

( معهد اجلامعة هلا ارتباط باجلامعة اإلسالمية 3لتعمق اللغتني )العربية واإلجنيليزية(، )

( من احدى األهداف ٩من ناحية املكان، والطالب أو إدارة عمل املعهد اجلامعة، )

اجلامعة اإلسالمية احلكومية "تولونج  يف اقامة املعهد اجلامعة وهي ليتحقق طيف

اجونج" وهو مكّون اجملتمع املؤدب املؤّسس على مبادئ العلوم واملعرفة، ومتلكوا 

 ( مل يكون هناك باحث يكتب البحث العلمي ىف هذا املكان.5األخالق الكرمية، )



1٢ 

فلذالك أرادت الباحثة البحوث فيما يتعلق هبذا املوضوع يعىن "تأثري إستعاب 

معهد اجلامعة يف  يف تعليم كتب الرتاثفردات على تشجيع الطالبات امل

 اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج."

 ب. تحديد البحث
 كمايلي:   ،ليتجّنب حددت الباحثة مسائل البحث

تشجيع . حتديد املوضوع : هذا البحث ستناقش استيعاب املفردات على ١

 .ب الرتاثيف تعليم كت الطالبات

باملعهد اجلامعة اإلسالمية . حتديد املكان : تأخذ املؤلفة مكان البيانات البحثية ٢

 .احلكومية تولونج اجونج

 م 4017/ 4016. حتديد الزمن : هذا البحث جرى يف العام الدراسي ٣

 ج.  مسائل البحث

 بناء على حتديد البحث,قّدمت مسائل البحث, كمايلي:

على تشجيع الطالبات يف تعليم كتب الرتاث  املفرداتاستيعاب تأثري  هناكهل  -1

 معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج ؟يف 
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على تشجيع الطالبات يف تعليم كتب الرتاث املفردات استيعاب تأثري  كم قيمة -2

 معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج ؟يف 

 د. أهداف البحث

 كشف املسائل الّسابقة وهي كمايلى:  يهدف هذا البحث إىل

لبات يف تعليم الكتاب الرتاث تأثري استيعاب املفردات على تشجيع الطا لقياس -1

 معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج.يف 

ت على تشجيع الطالبات يف تعليم كتب املفردااستيعاب تأثري ال قيمة قياسل -2

 مية احلكومية تولونج اجونج.معهد اجلامعة اإلسالالرتاث يف 

 ه. اإلفتراضيات

اإلفرتاضيات هي اجابة موقتة التيم عروض باحث كإجيايب، ميكن ان تكون  

، ستدفع البحث خطاء و تقبل البحث صحيحا. أما مفرتض 9صحيحة و خمطئة

 البحث فهو كما يلي:
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: مفرتض العمل هو كان تأثري متغري احلرية مبتغري  (Ha). مفرتض العمل 1

الرابطة.وهذا يعىن ، يكون تأثري إستيعاب املفردات لتشجيع الطالبات يف تعليم 

 الكتاب الرتاث .

: هو ليس تأثري متغري احلرية مبتغري الرابطة. و هذا يعين، ال  (Ho). مفرتض الصفر 4

 ب الرتاث .بات يف تعليم كتردات لتشجيع الطاليكون تأثري إستيعاب املف

 فوائد البحثو. 

 هذا البحث يريد أن حيصل الفوائد و املنافع االتية:

يعىن نتيجة هذا البحث, أن يفيد قّدم خدمة لوقائع العلوم,  .الفائدة النظرية. 1

ب عع تشجيع الطالبات يف تعليم كتوباخلصوص عن إمكانّية املفردات ويوّتق نظريّة 

 .الرتاث

يعىن نتيجة هذا البحث, أن يفيد عند حتليل ملدّرس اللغة  الفائدة التطبيقية.. 4

ب الرتاث با إلستيعاب املفردات يم كتالعربية لكي يشتّد تشجيع الطالبات يف تعل

 اللغة العربية.
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 ز. توضيح المصطلحات
ت على ليتجّنب عن حبث الذي يّتسع, ما هو املقصود ب "تأثري استيعاب املفردا

عهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية متشجيع الطالبات يف تعليم كتب الرتاث يف 

 وهي كمايلى: تولونج اجونج" توضيح املصطلحات يف هذا البحث

. استيعاب املفردات : حمافظة على مفردات اللغة العربّية حتتوى على مبيّن, 1

 تأليف الكلمات, استعمال الّشكل, وقواعد األخر.

الطالبات: هي حماوالت متعمدة من قبل املعلم إىل يعطى التشجيع  . تشجيع۲

حبيث األطفال تريد  يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج الباتللط

 أن تفعل ما جيب القيام به.

ب الرتاث : هي ترمجة الكتاب يقراءه املعلم ومسعها املتعلمون وكتبوا . تعليم كت۳

 .املخصوصة للرتمجة ما قرئ مع استخدام الرموز

 . ترتيب البحثي

ترتيب البحث يف هذا البحث العلمي على أنه حيتوى على ثالثة أجزاء الرئيسية 

 هي اجلزء األول و اجلزءالنص و اجلزء األخر.
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اجلزء األول حيتوى على: صحيفة املوضوع و صحيفة التقدمي و صحيفة .١

صحيفة االهداء و كلمة موافقة املشرفة و صحيفة تصديق و صحيفة الشعار و 

 الشكر و فهرس و قائمة اجلدول و قائمة املعلقات و اخلالصة. 

 :حيتوى على مخسة أبوابرئسيك اجلزءال.٢

الباب األول حيتوى على خلفية البحث و حدود البحث و مسائل البحث و 

أهدف البحث و اإلفرتاضيات  و فوائد البحث و توضيح املصطلحاتو الدراسات 

 ترتيب البحث. الّسابقة و

تشجيع الباب الثاىن حيتوى على النظريّات اليت فهم استيعاب املفردات و الفهم 

و إطار الفكر. و بعبارة أخرى، يتضمن هذه الباب  م الكتاب الرتاثيتعلالطالباتفي 

م يتعلتشجيع الطالباتفي  املفردات علىاستيعاب النظريّات ذات الصلة حول تأثري 

 .اإلسالمية احلكومية "تولونج اجونج".عهد اجلامعةالكتاب الرتاث يف امل

الباب الثالث حيتوى على مدخل و نوعالبحث و اجملتمع والعينة و تصميم 

البحث و مصادرها البيانات و مكان و الوقتالبحث و طريقةمجعالبيانات و 

 حتلياللبيانات.
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ق نقطة الباب الرابع, مناقشة نتائج البحث ذات الصلة مبوضوع البحث عن طري

تفتيش التقارب بني النظريات اليت مث املذكوراة يف الباب األول و الباب الثاين، و هو 

بعد ذالك ربط النتائج اليت توصل إليها البحث هو الواقع العلمي من الباب الرابع، 

 مع استخدام التحليل وفقا للطريقة يف الباب الثالث.

 لتلخيص و االقرتاحات.الباب اخلامس حيتوى االختتام حيث حيتوى علىا

 ، يتضمن قائمة املراجع و امللحقات والسرية الذاتية.بحثمن ال لنهائياجلزء ا.1

 

 


