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 الباب األول

 مقدمة

خلفية المشكالت وتحديد الموضوع - أ

اللغة هي وسيلة التفاعل والتعامل ادلكّونة من الرموز الصوتية اليت صدرت من لسان 

بل اللغة , أّن ىف ادلعيشة اجملتمعية إستخدم اإلنسان وسائل التعامل غري اللغة, فباحلقيقة. 1اإلنسان

. وحدها أطيب وسيلة بينهم وأكملها مقارنة إىل وسائل التعامل ادلستعملة ىف احليوان

فاللغة كذلك تكون , واألشعار, واألفكار, جبانب كون اللغة أطيب وسيلة ىف توصيل اآلراء

حىت ترحق أنواع اللغات ادلختلفة ىف كل اجملتمع على حسب , شأناً وجبا لكل رلتمع اإلنسان

: ٢٢فقال اهلل تعإىل ىف سورة الروم اآلية . إتفاقهم

نَوتِمكُقمْن ۧ  وَو مِمنْن ءَوايتِم ِم  تِم َو ُق أَولْنسِم َو ۚ    َولْنقُق السَّسموَواتِم وَو اْنألَورْن ِم وَوا ْن َوياَوٍت لِملْنعَوالَومِمْيْن   (22) إِمنَّس ِفِم ذَولِمكَو ألَو
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فسعوا إىل تقرير اللغة التعاملية ادلستعملة ىف التعامل بْي   اجملتمع , إل ت   ألسنة أإلنسان

 .فقررت اللغة العربية واللغة اإلجنليزية كلغة تعاملية عادلية بْي كل بلدة .الذي خيتلف لغتهم

وهذا .  اللغة األجنبية ىف منهج تربيتها الرمسيةتعليمتكاد كل بلدة ىف العامل تُقكّون , وىف احلاضر

شعرت كل بلدة على حاجة إىل اإلتصال بالعامل , ۲۱ألن  ىف تأدية حوائجها ىف قرن , من ادلعلوم

 تعليمحىت تكاد كل بلدة ىف العامل تُقكّون , أو  قافياً , أواجتماعياً , أواقتصادياً , سياسياً كان, اخلارجي

.  اللغة األجنبية ىف منهج تربيتها الرمسية

ىف السادس )وتعليم اللغة ىف إندونيسيا رمسياً يبدأ حينما يد ل الطالبات ادلدرسة اإلبتدائية 

ىف الثالث )مث حينما يد ل الطالب ادلدرسة العالية , يعين تعليم اللغة اإلندونيسية (من عمرر تقريباً 

(. اللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية)بدأ تعليم اللغة األجنبية  (عشر من عمرر

فهما اللغة العربية واللغة , قد عُقّلمت ىف مرحلة واحدة لغتان أجنبيتان (MA)ىف ادلدرسة العإلىة 

فمثل هذا احلال ميكن أن خيلط علومهم عن هاتْي . ومها لغتان جديدتان عند كل الطالب, اإلجنليزية

وكيف , وقد يصعب الطالبات إستي ء إحدي اللغة األجنبية. فعلىاً كان أو ننرياً , اللغتْي اجلديدتْي

فاللغة العربية مكّلمة بأكثر من . إذا عّلمت لغتان أجنبيتان؟ اللغة العربية هي أكثر اللغات ىف العامل
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و كذلك أهنا لغة القرآن الذي يهدى .  متكّلم و تستعمل مسية بعشرين البلدة٢٠٠٠٠٠٠٠٠

:  ادلسلمْي كما قال اهلل تعاىل ىف سورة الز رو  اآلية الثالثة

﴾ ٣إنَّسا جعلن  قرآناً عربيًّا لعّلكم تعقلون ﴿

قد . قد تُقغرز وتُقعلم اللغة العربية ىف ادلعاهد اإلس مية غري حصة التدريس الرمسية ىف الفصل

ومن ادلعاهد اإلس مية ادلوجودة ىف كلمانتان اجلنوبية هو , أوجب طالبات  بالتعامل العربية ىف يوميتهم

. ادلعهد اإلس مي احلديث شينداي آلوس مرتافورا

ألن القول ىف الص ة بللغة العربية , تعلم اللغة العربية مهم جدا للمسلمْي: قال زلمود يونس

للب د اإلس مية ترغب عن تعلم اللغة العربية ال ىف ادلعاهد , فلهذا. و كتاب اهلل باللغة العربية أيضا

  2.بل ىف ادلدارس أيضا, اإلس مية فقط

ىف الواقع أن مصطلحات ادلستعملة ىف اللغة العربية ختتلف كثريا مبصطلحات ادلستعملة ىف لغة 

كما وجدت الكاتبة عند م حنتها إىل ادلبحث أن كثريا من الطالبات , الطالب وهي اللغة البنجارية

. تستعملن مصطلحاتان عربيا يطبق بالًتاكيب وادلعاين لبنجارية

                                                 
2
 7ص , (الهداية, 1975: جاكرتا), Metodik Khusus Pengajaran Bahasa Arab, محمود يونس 
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سهولة ىف تعلىم اللغة العربية عند  (دون اللغة العربية)للطالبات هن يستعملن اللغة األ رى 

و لغة األم اليت . ألن لغة األم أ رت لغة أجنبيهنت, و غريها, مصط حها, الصرفية, جانب النحوية

فاآل رة الواردة من لغة األم نقصان و داء ىف . يستعملن ىف اليومية ا رت عندهم ىف التكلم أو التحدث

. تعليم اللغة العربية الىت وجبت أن تعاجلها

ألن لغة األم عند , فرأى الباحثة أن هذر اآل رة توجد بادلدرسة العإلىة شينداي آلوس مرتافورا

و هبذر ادلدرسة تعلمت اللغة العربية عند التكلم أو التحدث إليومية , طالباهتا لغة البنجرية على األكثر

. بْي الطالبة و الطالبة األ رى و عند التعليم ىف الفصل و غريها

و لكن هذر اآل رة غري من النقصان أو الداء ىف الًتبية دلن جيعلها آلة أو وسيلة ىف تعليم اللغة 

إذن هذر اآل رة نقصان أو داء دلن ال , ألن من طروق الًتبية تعليما من النقصان أو اخلطايا, العربية

يريد تعلىم اللغة العربية و لكن هذر اآل رة حبث التعليم دلن يريد مهارة التكلم أو التحدث باللغة 

. العربية
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: وذلذر اخللفية أرادت الكاتبة أن ت حظ وتبحث عنها دقيقاً ىف البحث العلمي بادلوضوع

استخدام مصطلحات اللغة العربية فى األنشطة اليومية لطالبات الصف األول فى المدرسة "

.  "العالية شينداي آلوس مرتافورا

تقرير المشكالت  - ب

: أما تقرير ادلشك ت ذلذا البحث هي

استخدام مصطلحات اللغة العربية ىف األنشطة اليومية لطالبات الصف             كيف كان  -1

 األول ىف ادلدرسة العالية شينداي آلوس مرتافورا؟

استخدام مصطلحات اللغة العربية ىف األنشطة اليومية لطالبات ما العوامل ادلؤ رة على  -2

  الصف األول ىف ادلدرسة العالية شينداي آلوس مرتافورا؟

 أهداف البحث - ج

استخدام مصطلحات اللغة العربية ىف األنشطة اليومية لطالبات الصف معرفة عن كيفية  1

 األول ىف ادلدرسة العالية شينداي آلوس مرتافورا
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استخدام مصطلحات اللغة العربية ىف األنشطة اليومية لطالبات معرفة العوامل ادلؤ ر على  2

  الصف األول ىف ادلدرسة العالية شينداي آلوس مرتافورا

 تعريف إجاري للمصطلحات و محتوية البحث -د

: فحدد الكاتبة ادلصطلحات اآلتية وعّرفتها, إحتياطا من اخلطأ و اتساع البحث

. ىف هذا ادلوضوع هو استخدام الشيء ىف العمل أو تطبيق " استخدام"ادلراد من  -1

ىف هذا ادلوضوع هو الكلمات ادلتفقة معناها تنوب كون " مصطلحات"ادلراد من  -2

. شيء معْي ىف التعبري

ىف هذا ادلوضوع هو التعامل اللغوي الشفوي الذي أدت  " األنشطة اليومية"ادلراد من  -3

 .الطالبات ىف يوميتهن

فوائد البحث  -ه

: أما الفوائد ذلذا البحث فهي

استخدام مصطلحات اللغة العربية ىف األنشطة  لتكون زيادة الفكرة وادلعلومة للباحثة عن  -1

. اليومية
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 لتكون زيادة ادلخازن للمكتبة باجلامعة اإلس مية احلكومية أنتساري بنجارماسْي  -2

.  لتكون إع ماً للباحثْي اآل رين الذين يريدون البحث مثل هذا البحث ىف أعمق وأدق -3

خطوات الكتابة  -و

: أما  طوات الكتابة ىف هذا البحث العلمي تشتمل على مخسة أبواب فىما تلي

تقرير مثّ , ادلقّدمة وهي تتكون على  لفية ادلشك ت وحتديد ادلوضوع: الباب األول 

, تعريف إجاري للمصطلحات و زلتوية البحثمثّ , مثّ فوائد البحث, مثّ أهدا  البحث, ادلشك ت

. مثّ األ ري فهي  طوات الكتابة

حتليل اخلطائية ىف , مراحل إجياد اللغة, اللغة, التعريف, األطار الننري: الباب الثاين 

. اخلطائية ىف التحدث, (Error Analisys)التحدث 

البيانات و مصدر , مناهج البحث وتشتمل على؛ الفاعل ومفعول البحث: الباب الثالث 

مثّ األ ري إجراءات , مثّ السلوك دلعاجلة البيانات وحتليل البيانات, السلوك جلمع البيانات, البيانات

. البحث
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مثّ , تقرير نتائج البحث وتشتمل على؛ تصوير العام عن مكان البحث: الباب الرابع 

.  مثّ األ ري حتليل البيانات, تقدمي البيانات

. اال تتام وتشتمل على؛ اخل صة والتوصيات: الباب اخلامس 

 

 


