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 و  األ الفصل
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

ويف عبارة أخرى أن اللغة  1ل قوم عن أغراضهم.اللغة ىي ألفاظ يعربىا ك
مستخدمة كأداة العداوة بل ؿباربة اليت ستجيئ مضرة إن كان أىل اللغة خارجُت عن 

ة ال تكون أداة واقعة مبسطة اغبدود الدينية واإلنسانية يف استخدامها. ولذالك،  اللغ
العديدة السهلة. ونظرا إىل تلك البيانات السابقة فعّرفها  يوبنظر إىل النواح ،فقط

 علماء اللغة بتعريفات عديدة فيما يلي: 

 Metodologi "يف كتاب أجيف ىرماوان  عند عبد اجمليدو 

Pembelajaran Bahasa Arab" اللغة ىي عبارة عن ؾبموعة إشارة  أن
خدمها القوم ليبلغ إىل اآلخرين فكراهتم وشعورىم ومقاصدىم وأغراضهم. وبعبارة يست

أن اللغة ىي أداة مستخدمة لتصوير عن فكراهتم وأىدافهم من خالل تراكب  ،أخرى
 ٕ.اعبملة اؼبفهومة مع اآلخرين

 Metodologi Pembelajaran " كتاب أجيف ىرماوانعند أنيس فرحية  

Bahasa Arab" اللغة ىي األعراض السكولوجية واالجتماعية والثقافية دون  أن
وىذه اللغة تتكون من رموز األصوات اليت تتضمن  ،فإهنا سبكن أن رباول ،بيولوجية
 ٖ.اؼبعينة حىت يكون االناس أن يتصلوا هبا اؼبعاين

                                                             
 .ٜ(, ص. ٕٓٔٓمصطفى الغاليٍت, صبيع الدروس العربية, ) القاىرة: دار التوفيقية للًتاث,  1

2
 Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014),    

h. 9. 
3
 Ibid., h. 9. 
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حقيقة أن اللغة ىي األنظمة اؼبعقدة والوسائل والرموز الصوتية كانت أو  
كتابية وأداة االتصال بُت مستخدميها. إذا اللغة ال زبلو عن معيشة اإلنسان حيث 

 حيتاج إليها كأداة اإلتصال مع األخرين يف معامالهتم اليومية.

عرفنا من تعريفات اللغة السابقة أن الناس حيتاجون إىل اللغة فاللغة عند 
باللغة األجنبية  الناس لغتان يعٍت اللغة األوىل تسمى باللغة األم واللغة الثانية تسمى

منها اللغة العربية. واللغة العربية قد اشتهرت يف إندونسيا منذ دخول اإلسالم يف 
ألهنا مستعملة  ،قة اللغة العربية باؼبسلمُت عالقة قويةوإن عال ،القرن السابع ىجرية

غَتمها. واللغة العربية زبتلف اختالفا بعض العبادات كالصالة والدعاء و  يف أداء
من عدة نواحي كنظام صويت ونظام صريف ونظام حنوي  واضحا بللغة اإلندونسيا

العلوم اؼبختلفة كعلم  وإلستيعاهبا حيتاج إىل ،ونظام تركييب وغَت ىا من أنظمة لغوية
 األصوات وعلم الصرف وعلم النحو وغَتىا.

لذالك، كان علماء اللغات ألفوا علوما لغوية متنوعة منها علم النحو و 
والصرف والبالغة والنقد واألصوات وأدب اللغة وتارخيها وغَت ىا من علوم اللغة 

تعليم اللغة العربية اؼبعتربة  وألداء عملية ،تاج إىل التعليمربوغبفظها وتطويرىا  ،العربية
ين واؼبؤسسات الًتبوية واؼبواد اؼبتعلمة و الطرق احملاضر يتطلب إىل عناصر التعليم ك

والتعليم حيتاج إىل  والوسائل التعليمية اؼبالئمة والطالب للحصول على أىداف التعلم
ونسيا. ومن فتعليمها قد أجرتو اؼبدارس واؼبعاىد واعبامعات يف إند ،التعليم اؼبعترب

اؼبؤسسات اليت أشد اىتماما بتعليمها ىي اعبامعات اإلسالمية اؼبوجودة يف إندونسيا 
وؿباوالت اليت أقامتها  منها جامعة السلطان الشريف قاسم االسالمية اغبكومية رياو.

 وىي: ،اعبامعة يف تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا كثَتة

 درس مهمة أن يتعلموعربية وإجعال اللغة العربية إجعال قسم تعليم اللغة ال
اؼبتعلقة باللغة العربية لتطبيق وتوظيف اللغة  الدروسالطالب يف اعبامعة. وتقرير 
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العربية كأداة التفكَت واؼبناىج الًتبوية لًتقية مهارة لغوية الطالب يف استيعاب علوم 
 الطالب بعضهم بعض وبُت اللغة العربية وإلجعال اللغة العربية أداة اإلتصال بُت

 الطالب واؼبعلمُت يف معامالهتم اليومية.

اليت تعترب لًتقية مهارة كالم طالب قسم تعليم اللغة العربية  الدروسومن 
لذلك قرر قسم تعليم اللغة العربية  ،الفصعامية )الفصحى والعامية( الدرسىي 
درس الطالب ك الدراسية اليت يتعلمها الدروسالفصعامية وىي إحدى  الدرس
ستهدف إىل توفَت الطالب يف  ي الدرس وىذا ،لًتقية مهارة كالم الطالب اختياري

حىت يقدروا على استيعاب  ،كفاءة مهارة كالمهم على سبيل فعايل وواقعي وارذبايل
أيضا إىل  الدرس و يستهدف ىذا ،واستخدام اللغة العربية الفصحى والعامية جيدا

 كالم بشكل احملادثة أو اغبوار.  توفَت الطالب يف مهارة ال
 ين واؼبعلمُت ؽبذااحملاضر ؿباوالت وأدوار  الفصعامية الدرسولتنفيذ أىداف 

مطلوبة للتوجيهات واإلرشادات وتربية الطالب لًتقية مهارة الكالم اللغة  الدرس
احملاضرون ومن ؿباوالت اليت قام هبا  ،العربية عند زيارة إىل دائرة اعبزيرة العربية

طريقة إلتقائية متنوعة منها  تاستخدام طرق واسًتاتيجيا ىي الدرس اؼبعلمون ؽبذاو 
 .وغَتىا واؼبناقشة أو اغبوار

 Aktif" باستخدام اؼبدخل التعليمي الفعايل احملاضر الفصعامية يعلمو الدرسو 

Learning"،  .ويشًتك كل الطالب يف إطراح األسئلة وأرائهم وإقًتاحاهتم وانتقاداهتم
موضوعات احملادثة باللغة الفصحى والعامية اؼبوجودة يف  ُتل الطالب دور ليعرضولك

ويعرض  ،الكتاب كاغبوار يف اؼبطار واغبافلة واؼبطعام والدكان وسوق الفواكو وغَتىا
الطالب ىذه اؼبوضوعات على طريقة صباعية كانت أو فردية على حسب عدد 

طريقة إلتقائية  الدرس خدمة ؽبذا الفصل. والطريقة اؼبستالطالب اؼبوجودين يف
 واؼبناقشة أو اغبوار.
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كل لقاءات الدرس بتمهيد مث يوجو الطالب ليناقش اؼبوضوع   احملاضرويبدأ 
إجراء اغبوار  احملاضرمث يراكب  ،مدة طبس عشرة دقيقة احملاضراؼبعُت الذي سيعلمو 

بتقوًن واعطاء  احملاضرويف هناية اللقاء يقوم  ،واؼبناقشة والسؤال واعبواب بُت الطالب
الفصعامية الذي قام بو  الدرساؼبفردات اعبديدة. وىذا ىو إجراء عملية تعليم يف 

 . الدرس إلنبعاث دافع تعلم الطالب يف ىذا احملاضر

يف الفصل الدراسي السادس يف  درس اختياري  ُعلِّم  الفصعامية ك الدرس
إضافة إىل اجراء عملية  ،قاسم رياوقسم تعليم اللغة العربية عبامعة السلطان الشريف 

من من قبل القسم فاؼبرجو  أىدافو اؼبقررو  احملاضر يف تعليموتعليم الذي قام بو 
الفصعامية إدراكا إجيابيا  الدرسالطالب أن يكونوا مدركُت على اشًتاك ىف تعليم 

اؼبعاصرة و ؽبذه اؼبادة وماىرين ىف التكلم باللغة العربية العامية، ويستوعبوا اؼبفردات 
الكلمات اؼبصطالحات اؼبعتربة يف معامالهتم اليومية أو عند زيارهتم جزيرة العرب 

 وتعلمهم فيها.

حوايل علم يف قسم تعليم اللغة العربية الفصعامية قد ي الدرسوعلى الرغم 
منهم يشعرون وكثَت  سبع سنوات ليس من السهل للطالب إلستيعابو وفهمو،

الفصعامية   الدرسبل كثَت منهم لديهم إدراك على أن  عابوبالصعوبة يف فهمو واستي
ة اليت مل يتعلمها الطالب من قبل، لهجات العاميالفردات و اؼبصعب لكثرة  درسك

وىذه الظواىر تالحظ من نتيجة تعلم الطالب للدرس الفصعامية يعٍت دبعدل النتيجة 
(، وصعوبة الطالب يف ب( بل مل حيصلوا على النتيجة اؼبرتفعة يعٍت بالنتيجة )أ -)

تعلم الدرس الفصعامية تالحظ أيضا من الظواىر اليت الحظها الباحث عن أحوال 
 عملية تعليم الدرس الفصعامية كتالية: الطالب يف

 رغبة بعض الطالب يف تعلم الدرس الفصعامية ضعيفة. .ٔ
 تركزين ؼبادة الدرس الفصعامية. قليل اىتمام بعض الطالب .ٕ
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مل يهتموا بشرح احملاضر عن اؼبادة الدرس الفصعامية لصعوبة  بعض الطالب .ٖ
 والًتاكيب اؼبستخدمة يف احملادثة.ؽبجتها العامية 

زمالئهم لتحدث باللغة العربية أكثر الطالب ال يريدون أن يتقدموا أمام  .ٗ
 الفصحى والعامي.

يف معاملتهم  مل يستعملوا اؼبفردات العامية يف احملادثة اليومية أو بعض الطالب .٘
 اليومية.

 بعض الطالب يتتأتأون يف نطق اللهجة العامية.  .ٙ
 العامية. اللهجةبعض الطالب مل يستطيعوا التعبَت عن أفكارىم با .ٚ
 .احملاضر الفصعامية الذي شرحو للدرسالكتب الدراسية ليس ؽبم أكثر الطالب  .ٛ
اختالفا عظيما  بعض الطالب يقولون أن اؼبفردات يف الفصعامية زبتلف .ٜ

 باؼبفردات اؼبستعملة وكذلك الًتاكيب والقواعد اؼبستخدمة يف احملادثة.
الفصعامية ضعيف،  الدرسوىذه الظواىر تدل على أن إدراك الطالب عن 

ولذلك يتساءل الباحث عن سبب من األسباب اليت تسبب إدراك الطالب ضعيف 
الباحث انتباه ، ذبذب ر السابقةاػبلفية والظواىالفصعامية. وبناءا على  الدرسعن 

إىل القيام بالبحث العلمي العميق عن سبب من األسباب يف إدراك الطالب ضعيف 
الفصعامية في قسم تعليم اللغة  الدرسالطالب على  إدراك"ربت اؼبوضوع :

يف قاسم اإلسالمية العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشر 
 ".الحكومية رياو

 مشكالت البحث .ب 

 الفصعامية لطالب قسم تعليم اللغة العربية. الدرسأمهية تعلم  .1
الفصعامية ىف الفصل الدراسي  اإلرتباط بُت إدراك الطالب على إرادهتم يف تعلم .2

 .السادس ىف قسم تعليم اللغة العربية
 الفصعامية  لطالب قسم تعليم اللغة العربية. الدرستعلم األىداف يف   .3
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الفصعامية يف قسم تعليم اللغة  الدرسالعوامل اؼبؤثرة على عملية تعلم وتعليم  .4
 العربية.

 سم تعليم اللغة العربية.الفصعامية يف ق الدرسإدراك الطالب على  .5

 حدود البحث .ج 

" إدراك  ولكثرة اؼبشكالت السابقة يف ىذا البحث فيحددىا الباحث
في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية الفصعامية  الدرسالطالب على 

 والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو".

 البحث أسئلة .د 

 ىف ىذا البحث: السؤال 
الفصعامية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدرس كيف إدراك الطالب على  .ٔ

 الًتبية والتعليم عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو ؟
 ؟ ما العوامل اليت تؤثر إدراك الطالب على الدرس الفصعامية .ٕ

 البحث أهداف .ه 

الفصعامية يف قسم  الدرساؽبدف يف ىذا البحث ؼبعرفة إدراك الطالب على 
تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 

 كومية رياو.اغب
 أهميات البحث .و 

 أما أمهيات البحث فهي: 
أن يكون ىذا البحث التكميلي تكميال لشرط من الشروط اؼبقررة لنيل شهادة  .1

رحلة اعبامعية للدرجة األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم اؼب
 عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو.
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 معلومات شبينة يستعملها الباحث إىل القيام بالبحثىذا البحث أن يكون  .2
  .الفصعامية الدرستوزيع وتوسيع علوم الباحث يف تعليم و 

لزيادة و ن يكون ىذا البحث اقًتاحا وتشجيعا لقسم تعليم اللغة العربية أ .3
 .طالبالمعلومات احملاضرين يف إدراك 

 مصطلحات البحث .ز 

 حات اؼبستعملة يف ىذا البحث فيما يلي:اؼبصطال
عملية استقبال اؼبثَتات اػبارجية من خالل اغبواس اليت وىبها اهلل اإلدراك ىو  .1

 ٗ.لإلنسان، وتفسَتىا بواسطة الفرد سبهيدا لًتصبتها إىل سلوك وتصرفات
الفصعامية ىي قصر الكلمة من الفصحى والعامية يعٍت إحدى اؼبادة من اؼبواد  .ٕ

اليت يتعلمها طالب الفصل الدراسي السادس ىف قسم تعليم اللغة العربية عبامعة 
اللغة الفصحى ىي  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو. وأما اللغة

الرظبية اؼبستخدمة على قواعد الرظبية بالطريقة الع ال ِمي ِة وتلك القواعد ذبعل 
و اللغة العامية ىي من أنواع اللغة العربية  ،٘شكال أصليا ؿبفوظا ومعتربا

قواعد الرظبية على  اؼبستخدمة عند أىل اعبزيرة العربية يف األمور اليومية ليس ؽبا
 .ٙالوجو العاؼبي كاللغة اليت زبرج عن قواعد اللغة الرظبية

إدراك بناااء علااى توضاايال اؼبصااطالحات اؼبتقدمااة فاااؼبراد دبوضااوع البحااث ىااو 
الفصعامية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبياة والتعلايم عبامعاة  الدرسالطالب ب

 .يف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياولطان الشر الس
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5 Acep Hermawan, Op,Cit., h. 72. 
6 Acep Hermawan, Op Cit., h.72. 


