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 الباب األول

 ادلقدمة

 خلفية البحث

يسػػػػػػهل  كفهمهػػػػػػا اللغػػػػػػة معرفػػػػػػةعنػػػػػػد . العػػػػػػادل علػػػػػػى ةلطالسػػػػػػ مفتػػػػػػاح ىػػػػػػي اللغػػػػػػة

نػػػػػػػػوير يف كتابػػػػػػػػو  Fكمػػػػػػػػا أكضػػػػػػػػح دمحم إنعػػػػػػػػاـ   .الػػػػػػػػبعض بعضػػػػػػػػنا مػػػػػػػػع صػػػػػػػػداقةال تكػػػػػػػػوين

English Debate Training "أصػػػػبحت جديػػػػدة حالػػػػة يصػػػػف جديػػػػد مصػػػػطلح العودلػػػػة 

 ىػػػػػذا يف. الػػػػػبعض بعضػػػػػها مػػػػن قريبػػػػػة الرمسيػػػػػة الدكلػػػػػة أك اجملتمعػػػػات أك األمػػػػػم مجيػػػػػع فيهػػػػا

 عػػػػػػن انجتػػػػػة العودلػػػػػة أف علػػػػػى النػػػػػاس يتفػػػػػق. قبػػػػػل ذم مػػػػػن أصػػػػػغر عادلنػػػػػا يبػػػػػدكف العصػػػػػر

 علػػػػػػػػى مللتكنولوجيػػػػػػػػا، عبلقػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػا الػػػػػػػػيت تلػػػػػػػػك خاصػػػػػػػػة كادلعلومػػػػػػػػات، االتصػػػػػػػػاؿ أدكات

 2".كاإلنانت كالتلف يوف الراديو ادلثاؿ، سبيل
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ا مهمػػػػػػة اللغػػػػػة تعػػػػػػد العودلػػػػػة، عصرررررر  يف أنػػػػػو بلحظػػػػػػةن ،السػػػػػابق البيػػػػػػاف مػػػػػن  جػػػػػػدن

. العػػػػػادل أضلػػػػػاء مجيػػػػػع يف البشػػػػػر بػػػػػٌن جيػػػػػدة عبلقػػػػػات إنشػػػػػاء مػػػػػن نػػػػػتمكن حػػػػػ  للتواصػػػػل

َكِمػػػػػػْن َءانَيتِػػػػػػِو َخْلػػػػػػقب كمػػػػػػا ىػػػػػػو موضػػػػػػح سػػػػػػورة الػػػػػػرـك    ،سلتلفػػػػػػة لغػػػػػػات تعػػػػػػاذل هللا خلػػػػػػق

ػػػػػػػػػػَمَواِت َكْاأَلْرِض َكاْخػػػػػػػػػػِتبَلؼب أَْلِسػػػػػػػػػػَنِتكبْم َكأَلْػػػػػػػػػػَواِنكبْم ِإفَّ يف َذلِػػػػػػػػػػَكَ آلنَيت  لِْلَعػػػػػػػػػػاِلِمٌَن   السَّ

  2[22]سورة الرـك : 

 

 اللغػػػػػػػة اسػػػػػػػتخدـ كتعػػػػػػػاذل، سػػػػػػػبحانو هللا خهقهررررررر  الػػػػػػػيت اللغػػػػػػػات سلتلػػػػػػػف بػػػػػػػٌن مػػػػػػػن

ػػػػا أمػػػػرنا العربيػػػػة اللغػػػػة تعلػػػػم يعػػػػد لػػػػذلك،. العادليػػػػة اللغػػػػات كإحػػػػدل العربيػػػػة  هػػػػاتعلمل مهمن

 الشػػػػػػػػػػرؽ دكؿ كخاصػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػداف، سلتلػػػػػػػػػػف يف شػػػػػػػػػػخاصاأل مػػػػػػػػػػع التواصػػػػػػػػػػل تسػػػػػػػػػػهيللك 

 .األكسط

يف إندكنيسػػػػػػػيا قػػػػػػػد ا تعلػػػػػػػيم اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة يف ادلرحلػػػػػػػة اإلبتدائيػػػػػػػة، كادلتوسػػػػػػػطة، 

كالثانويػػػػػة حػػػػػ  ادلرحلػػػػػة اجلامعيػػػػػة. افػػػػػذ ىػػػػػذه اخلطػػػػػوة كػػػػػي يتعػػػػػرؼ اجليػػػػػل اجلديػػػػػد علػػػػػى 

اللغػػػػة العربيػػػػة منػػػػذ سػػػػن مبكػػػػر، ك العتبػػػػار أف اللغػػػػة العربيػػػػة لغػػػػة عادليػػػػة. يػػػػتم تعلػػػػم اللغػػػػة 

ادلراحػػػػػػل ىػػػػػػي مرحلػػػػػػة الكػػػػػػبلـ  مهػػػػػػارة الكػػػػػػػبلـ(  العربيػػػػػػة علػػػػػػى مراحػػػػػػل، أحػػػػػػدىا ىػػػػػػذه

يف الوقػػػػػت ذاتػػػػػو،   القواعػػػػػد يػػػػػتقن أف جيػػػػػب العربيػػػػػة ملللغػػػػػة التحػػػػػدث عنػػػػػد اجيػػػػػاد كلكػػػػػن
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 يػػػػتقن شػػػػخص" English Debate Trainingنػػػػوير يف كتابػػػػو  Fكمػػػػا أكضػػػػح دمحم إنعػػػػاـ 

. بسبلسػػػػػػة يػػػػػػتكلم أف تطبيقػػػػػػو ال ديكػػػػػػن دكف ادلفػػػػػػردات،يعػػػػػػرؼ العديػػػػػػد مػػػػػػن ك  القواعػػػػػػد،

 ادلفػػػػػردات، أك القواعػػػػػد إتقػػػػػاف دكف كثػػػػػًنة أفكػػػػػار لديػػػػػو الػػػػػذم الشػػػػػخص عكػػػػػس علػػػػػى

 حامستػػػػػاف ادلهػػػػػارتٌن كػػػػػبل فػػػػػإف لػػػػػذلك التحػػػػػدث، يف صػػػػػعوملت يواجػػػػػو مػػػػػا عػػػػػادة كلكػػػػػن

 0."اللفظي التواصل لتحسٌن للغاية

ألجػػػػل إتقػػػػاف اللغػػػػة العربيػػػػة بشػػػػكل جيػػػػد، علػػػػى الطػػػػبلب إتقػػػػاف كػػػػبل ادلهػػػػارتٌن 

أم ادلفػػػػػرات ك قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة ذالػػػػػا. مػػػػػن خػػػػػبلؿ العبػػػػػارة السػػػػػابقة، ديكػػػػػن القػػػػػوؿ 

علػػػػػػػػى أف الطػػػػػػػػبلب قػػػػػػػػادر علػػػػػػػػى التحػػػػػػػػدث ملللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة بشػػػػػػػػكل جيػػػػػػػػد إذا متكػػػػػػػػن 

نػػػػػػػاء التحػػػػػػػدث ملللغػػػػػػػة الطػػػػػػػبلب يف اسػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػردات كالقواعػػػػػػػد بطريقػػػػػػػة صػػػػػػػحيحة أث

أم . ىػػػػػػػو ادلواصػػػػػػػلة اللغػػػػػػػةاذلػػػػػػػدؼ مػػػػػػػن تعلػػػػػػػم  ألفالعربيػػػػػػػة عنػػػػػػػد التواصػػػػػػػل مػػػػػػػع الغػػػػػػػًن، 

 الغًن  متحدث آخر(. مع التواصل أك التحدث

مدرسػػػػػػة البلػػػػػػد األمػػػػػػٌن الثانويػػػػػػة   يف الباحػػػػػػث أجػػػػػػراه الػػػػػػذم األكؿ سػػػػػػحادل أظهػػػػػػر

 غػػػػػػػػًن طػػػػػػػػبلبال مػػػػػػػػن العديػػػػػػػػد أفكانػػػػػػػػدانغانا ك مدرسػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػة أمونتػػػػػػػػام 

 جيػػػػػػدة ليسػػػػػػت القواعػػػػػػد كلكػػػػػػن ٌنطينشػػػػػػمػػػػػػنهم  بعضػػػػػػهم العربيػػػػػػة، اللغػػػػػػة يف فػػػػػػاعلٌنمت

. بػػػػػػػػوح  ػػػػػػػػا أك زلادثتهػػػػػػػػاال يسػػػػػػػػتطيع ال كلكػػػػػػػػن ادلفػػػػػػػػردات مػػػػػػػػن الكثػػػػػػػػًن لديػػػػػػػػو كبعضػػػػػػػػهم
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 العربيػػػػػػػة، اللغػػػػػػػة تعلػػػػػػػم يف صػػػػػػػعوبة الطػػػػػػػبلب مػػػػػػػن العديػػػػػػػد جػػػػػػػدك  ذلػػػػػػػك، إذل ملإلضػػػػػػػافة

 الػػػػػيت مللطريقػػػػػة الصػػػػػعوبة ىػػػػػذه تتػػػػػ ثر. أيضنػػػػػا القواعػػػػػد كتعلػػػػػم ادلفػػػػػردات حفػػػػػ  يف خاصػػػػػة

 الػػػػػػػيت البيئػػػػػػػة ككػػػػػػػذلك ادلمارسػػػػػػػة مػػػػػػػن أكثػػػػػػػر النظريػػػػػػػة العربيػػػػػػػة اللغػػػػػػػة مػػػػػػػدرس  ػػػػػػػا يعلػػػػػػػم

 .نفسها العربية اللغة من عوضا ليةاحمل اللغات تستخدـ

مدرسػػػػػػػػة البلػػػػػػػػد األمػػػػػػػػٌن  يف الباحػػػػػػػػث أجػػػػػػػػراه الػػػػػػػػذم األكؿ سػػػػػػػػحادلبنػػػػػػػػاء علػػػػػػػػى 

زلػػػػػػػادا لم  دراسػػػػػػػتو سػػػػػػيتم الثانويػػػػػػة كانػػػػػػػدانغانا ك مدرسػػػػػػػة أـ القػػػػػػرل الثانويػػػػػػػة أمونتػػػػػػػام

فيهػػػػػػا  كمػػػػػا يتضػػػػػػمن لػػػػػدل الطػػػػػػبلب العربيػػػػػػة غػػػػػةلل كالتعمػػػػػق ادلسػػػػػػتمر ادلبلحظػػػػػػة بواسػػػػػطة

الػػػػيت يػػػػتم  ادلفػػػػردات نػػػػوع مثػػػػل ،دراسػػػػتو يف سػػػػتبدأ الػػػػيت األشػػػػياء. كالقواعػػػػد ادلفػػػػردات مػػػػن

 ادلفػػػػػػػػردات كاسػػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػػردات، فػػػػػػػػ تبعهػػػػػػػػا الطػػػػػػػػبلب حلي الػػػػػػػػيت كالطريقػػػػػػػػة ،حفظهػػػػػػػػا

 كاسػػػػػػػتخداـ القواعػػػػػػػد تعلػػػػػػم كيفيػػػػػػػة مثػػػػػػل للقواعػػػػػػػد، مللنسػػػػػػػبة أمػػػػػػا. احملادثػػػػػػػة يف احملفوظػػػػػػة

 .احملادثة يف القواعد

مدرسة البلد يف  للطبلب العربية لغة يف مللبحث الباحث مهتم جيعل ما ىذا

 الباحث مسي لذلكأمونتام األمٌن الثانوية كاندانغانا ك مدرسة أـ القرل الثانوية 

طبلب مدرسة البلد األمٌن  احملادثة لدل تطبيق القواعد العربية على عنوافب رسالتو

 .كاندانغاف كمدرسة أـ القرل الثانوية أمونتام  الثانوية 
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 أسئلة البحث

يف خلفيػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث، ياكػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػث علػػػػػػػػػػى  إنطبلقػػػػػػػػػػا شلػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػبق ذكػػػػػػػػػػره 

 دثة لدل الطبلب، أم:كيفية احملا

مدرسػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػة   لطػػػػػػػػػػػػبلبكيػػػػػػػػػػػػف تعلػػػػػػػػػػػػيم ادلفػػػػػػػػػػػػردات  .2

 ؟ مدرسة أـ القرل الثانوية أمونتامطبلب كاندانغانا ك 

مدرسػػػػػػػػة البلػػػػػػػػد  طػػػػػػػػبلبكيػػػػػػػػف تطبيػػػػػػػػق القواعػػػػػػػػد العربيػػػػػػػػو علػػػػػػػػى احملادثػػػػػػػػة  .2

مدرسػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػبلب األمػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػدانغانا ك 

 ؟ أمونتام

 أهداف البحث

  :ىو الدراسة ىذه من الغرض فإف ،أعبله البحثي الاكي  مع متاشيان 

مدرسػػػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػػػٌن تعلػػػػػػػػػػػػػػيم ادلفػػػػػػػػػػػػػػردات لطػػػػػػػػػػػػػػبلب  كيفيػػػػػػػػػػػػػػة معرفػػػػػػػػػػػػػػة .2

 الثانويػػػػػػػػػػػػة أمونتػػػػػػػػػػػػاممدرسػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػرل طػػػػػػػػػػػػبلب الثانويػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػدانغانا ك 

 .اليت تتضمن مفردات اللغة العربية كقواعد اللغة العربية للطبلب
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مدرسػػػػػػػػػة تطبيػػػػػػػػػق القواعػػػػػػػػػد العربيػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػى احملادثػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػبلب  كيفيػػػػػػػػػة معرفػػػػػػػػػة .2

مدرسػػػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػػػرل طػػػػػػػػػػػػػػبلب البلػػػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػػػدانغانا ك 

الػػػػػػػػػيت تتضػػػػػػػػػمن مفػػػػػػػػػردات اللغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة كقواعػػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػػة  الثانويػػػػػػػػػة أمونتػػػػػػػػػام

 .العربية للطبلب

 أمهية البحث

 الناحيػػػػػػػة مػػػػػػػن فوائػػػػػػػد إجػػػػػػػراؤه ا الػػػػػػػذم البحػػػػػػػث نتػػػػػػػائا تػػػػػػػوفر أف أيمػػػػػػػل الباحػػػػػػػث

 :ىي ،أيملها الباحث اليت الفوائد ك كالعملية، النظرية

 الناحية النظرية .2

 يف العربيػػػػػػػػػة احملادثػػػػػػػػة حػػػػػػػػوؿ دراسػػػػػػػػػات يف البحػػػػػػػػث ىػػػػػػػػذا يسػػػػػػػػػاىم أف ألمػػػػػػػػلا مػػػػػػػػن

 مدرسة أـ القرل الثانوية أمونتام مدرسة البلد األمٌن الثانوية كاندانغانا ك

 العملية الناحية .2

مدرسػػػػػة أـ القػػػػػرل الثانويػػػػػة  مدرسػػػػػة البلػػػػػد األمػػػػػٌن الثانويػػػػػة كانػػػػػدانغانا كدلػػػػػدير  .2

 أمونتام

 مػػػػػػدخل/  كمرجػػػػػػع الدراسػػػػػػة ىػػػػػػذه نتػػػػػػائا تسػػػػػػتخدـ أف أيمػػػػػػل الباحػػػػػػث

 بشػػػػػػكل اآلخػػػػػػر كالػػػػػػتعلم خػػػػػػاص بشػػػػػػكل العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة تعلػػػػػػم تنفيػػػػػػذ/  إدارة يف
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مدرسػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػرل  مدرسػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػدانغانا كيف  عػػػػػػػػػاـ

 جػػػػػودة أفضػػػػػل تكػػػػػوفأيمػػػػػل الباحػػػػػث لكػػػػػبل ادلدرسػػػػػتٌن أف ك الثانويػػػػػة أمونتػػػػػام

 ككماال بعد الدراسة.

 دلعلم/ة اللغة العربية .2

 مػػػػػػدخل/  كمرجػػػػػػع الدراسػػػػػػة ىػػػػػػذه نتػػػػػػائا تسػػػػػػتخدـ أف أيمػػػػػػل الباحػػػػػػث

 .كجودة أفضل بشكل العربية اللغة تعليم تنفيذ/  إدارة يف

مدرسػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػرل  مدرسػػػػػػػػة البلػػػػػػػػد األمػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػة كانػػػػػػػػدانغانا ك لطػػػػػػػػبلب .0

 الثانوية أمونتام

/  كمرجػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه نتػػػػػػػػائا اسػػػػػػػػتخداـ يػػػػػػػػتم أف أيمػػػػػػػػل الباحػػػػػػػػث

 ك أف الطػػػػػػػػبلب لػػػػػػػػدل( العربيػػػػػػػػة  اللغػػػػػػػػة كمسػػػػػػػػتول جػػػػػػػػودةطػػػػػػػػوير ت يف مػػػػػػػػدخل

 .كامبلن مت إنساانن  يصبحوا

 التحديد اإلجرائي

بلب مدرسػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػدلتطبيػػػػػػػػػػػق القواعػػػػػػػػػػػد العربيػػػػػػػػػػػة تاكػػػػػػػػػػػ  يف ا البحػػػػػػػػػػػث ىػػػػػػػػػػػذ

. كانػػػػػػػػػػػػػػدانغاف كمدرسػػػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػػػػػة أمونتػػػػػػػػػػػػػػام البلػػػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػػػة
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لتفػػػػػػػػػػػادم سػػػػػػػػػػػوء الفهػػػػػػػػػػػم دلوضػػػػػػػػػػػوع البحػػػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػػػرر الباحػػػػػػػػػػػث  ديػػػػػػػػػػػد اإلجػػػػػػػػػػػراءات يف 

 النقاط اآل :

كمتابعتهػػػػػػػػػػػا  بلحظػػػػػػػػػػػةادل ىػػػػػػػػػػػو ا البحػػػػػػػػػػػثىػػػػػػػػػػػذ يف ادلػػػػػػػػػػػراد أك الدراسػػػػػػػػػػػة التحليػػػػػػػػػػػل .2

 للطػػػػػػػػػبلب العربيػػػػػػػػػة احملػػػػػػػػػاد ت مػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػػل الباحػػػػػػػػػث جتػػػػػػػػػاه عمػػػػػػػػػقادل مللتحقيػػػػػػػػػق

مدرسػػػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػػػرل  مدرسػػػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػػػدانغانا ك يف

 صػػػػػػػػػػػياغ احملادثػػػػػػػػػػػة ك ادلفػػػػػػػػػػػردات تشػػػػػػػػػػػمل الدراسػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػىك  الثانويػػػػػػػػػػػة أمونتػػػػػػػػػػػام

 لدل الطبلب. العربية اللغةكقواعد 

اليوميػػػػػػػػػة للطػػػػػػػػػبلب الػػػػػػػػػذين  النشػػػػػػػػػاطاتحػػػػػػػػػوؿ  احملادثػػػػػػػػػةحملادثػػػػػػػػػة ادلعنيػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػي ا .2

، أك بػػػػػػػػػػٌن كالطػػػػػػػػػػبلب بػػػػػػػػػػٌن ادلعلػػػػػػػػػػم احملادثػػػػػػػػػػة، سػػػػػػػػػػواء اللغػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة تحثػػػػػػػػػػوفي

 .الطبلب

 الػػػػػػػػػػػػيت ادلػػػػػػػػػػػػواد إحػػػػػػػػػػػػدل ىػػػػػػػػػػػػيا البحػػػػػػػػػػػػث ىػػػػػػػػػػػػذ يف ادلػػػػػػػػػػػػراد بػػػػػػػػػػػػو العربيػػػػػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػػػػػة .0

 مدرسػػػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػػػدانغانا ك يف الطػػػػػػػػػػػػػػبلب يدرسػػػػػػػػػػػػػػها

 .القرل الثانوية أمونتام مدرسة أـ

 يف يدرسػػػػػػػػػوف الطػػػػػػػػػبلب الػػػػػػػػػذين ىػػػػػػػػػم ا البحػػػػػػػػػثىػػػػػػػػػذ يف ادلػػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػػم الطػػػػػػػػػبلب .4

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػػػػػرل  مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػػػػػدانغانا ك

 .الثانوية أمونتام
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أف ادلبلحظػػػػػػػػػػػػة كالتحقيػػػػػػػػػػػػق ادلتعمػػػػػػػػػػػػق  مػػػػػػػػػػػػن التحديػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػابق ذكػػػػػػػػػػػػره نسػػػػػػػػػػػػتنتا

مدرسػػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػػد  طػػػػػػػػػػػػػبلبلاحملػػػػػػػػػػػػػاد ت العربيػػػػػػػػػػػػػة  سػػػػػػػػػػػػػيجريو الباحػػػػػػػػػػػػػث ىػػػػػػػػػػػػػيالػػػػػػػػػػػػػذم 

الػػػػػػػػػػػػػػيت  مدرسػػػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػػػػػة أمونتػػػػػػػػػػػػػػام األمػػػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػػػدانغانا ك

لػػػػػػػػػػػػػػدل  العربيػػػػػػػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػػػػػػػةكقواعػػػػػػػػػػػػػػد  صػػػػػػػػػػػػػػياغ احملادثػػػػػػػػػػػػػػة ك ادلفػػػػػػػػػػػػػػردات تشػػػػػػػػػػػػػػمل علػػػػػػػػػػػػػػى

 الطبلب.

 

 الدراسات السابقة

 السػػػػػػػػػابقٌن البػػػػػػػػػاحثٌن مػػػػػػػػػن العديػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاـ البحػػػػػػػػػث، ىػػػػػػػػػذا مبوضػػػػػػػػػوع يتعلػػػػػػػػػق فيمػػػػػػػػػا

قبػػػػػػػػػػػػل البػػػػػػػػػػػػدء مللتعمػػػػػػػػػػػػق يف الدراسػػػػػػػػػػػػة  . العربيػػػػػػػػػػػػة ملللغػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػبلب زلادثػػػػػػػػػػػػةبدراسػػػػػػػػػػػػة 

الباحػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػن الدراسػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػابقة للبػػػػػػػػػػاحثٌن السػػػػػػػػػػابقٌن  يػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػذكر  يناقشسػػػػػػػػػػ

 الػػػػػػػػػػػػيت الدراسػػػػػػػػػػػات دراسػػػػػػػػػػػتو ك بػػػػػػػػػػػٌن كاالخػػػػػػػػػػػتبلؼ الشػػػػػػػػػػػبو أكجػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػضالباحػػػػػػػػػػػث 

 :التارل النحو على الدراسات. سابقوفال باحثوفال أجراىا
 

 قدرةدراسة " بعنواف( Penelitian Citra Gandhini  2224 غاندم جياا  ث .2

 سومطرة الشمالية امعةجب الثقافية العلـو كليةل العريب األدب استماع طبلب
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Analisis Kemampuan Menyimak Mahasiswa Sastra Arab Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas  Sumatera Utara ."أف إذل الدراسة ىذه نتائا تشًن 

مستول  إذل كصلوا٪ 02 ك جدان، جيد مستول إذل كصلوا الطبلب من٪ 21

 إذل كصلوا٪ 20 ك ادلتوسطة، فئةمستول ال إذل كصلوا٪ 22 ك ،جيد فئة

 الطبلب من٪ 0.20 أف يوضح الصعوبة عرضكمن جانب . ضعيفة فئةمستول 

 ك ،منخفة صعوبة مستول لديهم٪ 41 ك ،مستول الصعوبة لديهم جدا ضعيفة

جدا  صعوبة مستول كاجهوا٪ 22 ك ،ةمتوسط صعوبة مستول لديهم٪ 02

 .مرتفعة

يف ىو  الباحث جيريوبٌن البحث أعبله كالبحث الذم  أكجو التشابو

 Citra Gandhini غاندم جياايث يرك  البحث الذم أجرتو   احملادثة اللغوية،

البحث الذم  عن خيتلفىذا بشكل أكرب على مهارات االستماع ك  (2224 

بشكل أكرب على ادلفردات العربية ادلستخدمة  الباحثيث يرك   . جيريو الباحث

 من قبل الطبلب كقواعد اللغة العربية ادلستخدمة من قبل الطبلب.

 دراسة" بعنواف( Rafi Rizza Rashida Ilmi  2220 إيلمي رشيدة رضا رايف  ث .2

دلدرسة ملكيم سليماف الثانوية  الثاين الصف طبلبل العربية اللغة تعلم صعوبة

 Analisis  Kesulitan Belajar Bahasa Arab Siswa kelas احلكومية جوغجاكرات
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IX MAN Pakem Sleman Yogyakarta ."ادلشكلة أف إذل  ثو نتائا تشًن 

 .أ: كىي العربية، اللغة تعلم يف صعوبة جيدكف أوم ىي الطبلب لدل األساسية

الطبلب ال . ب. كتعمقهاالطبلب ال يشعركف مللرغبة يف تعلم اللغة العربية 

 طريقة ادلعلم يستخدـ. ج. كتعميقها العربية اللغة تعلملالقوم  الدافعجيدكف 

 كال ملدللل الطبلب يشعر  يث العربية، اللغة تعلم عملية أثناء فقط احملاضرة

 الطبلب يشعر ح  ،كادلثًن ادلمتع التعلم طرؽ يف كاإلبداع اخلربة ديتلك ادلعلم

 لتعلم كرغبتهم الطبلب دافع تع ز كح  العربية اللغة تعلم أثناء رةتمتع كاإل ملل

 .كتعميقها العربية اللغة

يف ىػػػػػػو  جيريػػػػػػو الباحػػػػػػثبػػػػػػٌن البحػػػػػػث أعػػػػػػبله كالبحػػػػػػث الػػػػػػذم  التشػػػػػػابو

 رشػػػػػيدة رضػػػػػا رايف أجرتػػػػػو، حيػػػػػث يركػػػػػ  البحػػػػػث الػػػػػذم اللغػػػػػة العربيػػػػػة للطػػػػػبلب

علػػػػػى صػػػػػعوملت الػػػػػتعلم يف  (Rafi Rizza Rashida Ilmi  2220 إيلمػػػػػي

جيريػػػػو الباحػػػػث البحػػػػث الػػػػذم عػػػػن خيتلػػػػف ىػػػػذا طبعػػػػا اللغػػػػة العربيػػػػة للطػػػػبلب ك 

اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة الػػػػػػػيت يسػػػػػػػتخدمها الطػػػػػػػبلب كقواعػػػػػػػد  فػػػػػػػرداتميف  الػػػػػػػذم ياكػػػػػػػ 

 اللغة العربية ادلستخدمة من قبل الطبلب.

 بعنوافالذم ( Fatkhatul Jannah  2222 اجلنة فتخة أجرلا الذم البحث .0

 اللغة تعلم يف 4-العاشر الصف طبلب اىتماـ على تؤثر اليت العوامل دراسة"



 
 

 
 

12 

 Analisis ( نوية كبنوكركمو بلًنيت جوغجاكرات احلكومية يف احلالة دراسة  العربية

faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Siswa Kelas X-4 dalam Belajar 

Bahasa Arab (studi  Kasus  di  MAN  Wonokromo  Pleret  Bantul 

Yogyakarta) "نوية  4-العاشر الصف لدل طبلب أف ا ثه نتائا من 

. الفصل يف العربية اللغة بتعلم ةكبًن رغبة   كبنوكركمو بلًنيت جوغجاكرات احلكومية

 بنتائا كدعمتللطبلب  كزعت اليت االستبياف إجاملت نتائا ذلك على كيدؿ

 ىتماـكاال رغبةال مجيعها أظهرت كاليت أجريت، اليت ادلقاببلت من ادلبلحظات

 الطبلب رغبة على تؤثر اليت العوامل. العربية ملللغة الطبلب كمعرفة كالتحفي 

 ادلشاركة عندة الذاتية الصح ىو الداخلي العامل أكالن،: كىي العربية اللغة بتعلم

 دركسل اصلذا مك  العربية، اللغة تعلم أبنشطة الطبلب كاىتماـ التعلم،أنشطة  يف

. الذا  كالتحفي  العربية، اللغة يف خبًنين يصبحوا أف إذل كالتطلع العربية، اللغة

 االقتصادية كالظركؼ الوالدين تربية طريقة مثل األسريةو ى  نيا، العامل اخلارجي

 ادلعلم، تدريس طرؽ ادلدرسية العوامل تشمل. فهمهمتك  اآلملء كتشجيع لؤلسرة

 كاالنضباط ،كالطبلب ادلعلمٌن بٌن كالعبلقات كالتحفي  الدراسية، كادلناىا

 .الفصل يف العربية اللغة تعلم ككقت ادلدرسي،

 يف الباحػػػػػػػػث جيريػػػػػػػػو الػػػػػػػػذم مللبحػػػػػػػػث أعػػػػػػػػبله البحػػػػػػػػث ارتبػػػػػػػػاط يكمػػػػػػػػن

 Fatkhatul اجلنػػػػػػػة فتخػػػػػػػة أجرلػػػػػػػا الػػػػػػػذم البحػػػػػػػث ياكػػػػػػػ  ،ةاللغويػػػػػػػ الدراسػػػػػػػة
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Jannah  2222 )بػػػػػتعلم الطػػػػػبلب رغبػػػػػة علػػػػػى تػػػػػؤثر الػػػػػيت العوامػػػػػل  ليػػػػػل علػػػػػى 

 حيػػػػػث اللغػػػػػة، يف الدراسػػػػػة حػػػػػوؿ الباحػػػػػث جيريػػػػػو الػػػػػذم كالبحػػػػػث العربيػػػػػة اللغػػػػػة

 للطػػػػػػبلب العربيػػػػػػة احملػػػػػػاد تدراسػػػػػػة  علػػػػػػى أكثػػػػػػريف دراسػػػػػػتو  كػػػػػػ ا ي أف الباحػػػػػػث

 العربيػػػػػػة اللغػػػػػػةكقواعػػػػػػد  صػػػػػػياغ احملادثػػػػػػة ك ادلفػػػػػػردات الػػػػػػيت تشػػػػػػمل الدراسػػػػػػة علػػػػػػى

 .الذم يستخدمها الطبلب

 

 ليل الصعوملت يف تعليم كتعلم بعنواف "الذم ( Rajenah  2222 ث راجينا  .4

 Analisis Kesulitan ادلدرسة العالية احلكومية الثانية جوغجاكرات اللغة العربية يف

Belajar Mengajar Bahasa Arab di MAN II Yogyakarta ." انتائا  ثهاظهر 

متلك  العالية احلكومية الثانية جوغجاكرات ادلدرسة اللغة العربية يفتعليم كتعلم أف 

، كىي عدـ دلشاكل اليت يعاين منها ادلعلموف، مبا يف ذلك االعديد من ادلشاكل

، كالكبلـ(. ع، كاالستما ة، كالكتاباءةادلعلمٌن دلهارات األربع  القر  إتقاف مجيع

لوسائل ، ك ديدان عدـ توفر الكتب الداعمة كاعوامل التسهيبلت كالبنية التحتية

ا، كى كأنشطةالتعليمية.  ساعة درس كاحدة و حوارل تعلم اللغة العربية قصًنة جدن

 دقيقة( يف األسبوع. 40فقط  
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 يف الباحػػػػػػػث جيريػػػػػػػو الػػػػػػػذم مللبحػػػػػػػث أعػػػػػػػبله البحػػػػػػػث ارتبػػػػػػػاط يكمػػػػػػػن 

 Rajenah راجينػػػػػػػػػا اأجرلػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػذم البحػػػػػػػػػث ياكػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػث اللغػػػػػػػػػوم، التحليػػػػػػػػػل

ىػػػػػػػذا سلػػػػػػػالف ك  العربيػػػػػػػة اللغػػػػػػػة كتعلػػػػػػػم ميتعلػػػػػػػ صػػػػػػػعوملت دراسػػػػػػػة علػػػػػػػى( 2222 

 يركػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػث. العربيػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػة حػػػػػػػػوؿ جيريػػػػػػػػو الباحػػػػػػػػث الػػػػػػػػذم لبحػػػػػػػػثل

الػػػػػػػػيت  للطػػػػػػػػبلب العربيػػػػػػػػة احملػػػػػػػػاد تدراسػػػػػػػػة  علػػػػػػػػى أكثػػػػػػػػريف دراسػػػػػػػػتو  الباحػػػػػػػػث

الػػػػػذم  العربيػػػػػة اللغػػػػػةكقواعػػػػػد  صػػػػػياغ احملادثػػػػػة ك ادلفػػػػػردات تشػػػػػمل الدراسػػػػػة علػػػػػى

 .يستخدمها الطبلب

 

 دراسة" بعنوافالذم  (Tyas Usmni Putri  2224أمسيين بوترم  تياس ث  .0

العالية احلكومية ماغوكبىارجو  الشاملة ادلدرسة يف طبلبال لدل التعلم صعوملت

 Analisis kesulitan Belajar pada Siswa di Sekolah ديبوؾ سليماف جوغجاكرات

Inklusi MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta ."ا ثه نتائا ظهرا 

 أف ىي العالية احلكومية ماغوكبىارجو الشاملة ادلدرسة يف التعلم صعوملت أف

 يلج  اليت كالوسيلة كاحملاسبة، الفي نيء رلارل يف التعلم صعوملت يعانوف الطبلب

 ككسيلة كادلعلمٌن، ال مبلء طرح األسئلة ىي التعلم صعوملت على الطبلب هاإلي

 كالتقرب ،التمرينات اعطاء ىي الطبلب تعلم صعوملت على للتغلب ادلعلم
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 اليت ادلواد كمراجعة افع،ك الد كيقدموف يفهموف، ال الذينللطبلب  الشرحإعادة ك 

 أك التقييمات كإجراء ادلدرسة بعد إضافية ساعات كإعطاء كادلناقشة، ،تعلمها ا

 .اليومية االختبارات

 يف الباحػػػػػػػػث جيريػػػػػػػػو الػػػػػػػػذم مللبحػػػػػػػػث أعػػػػػػػػبله البحػػػػػػػػث ارتبػػػػػػػػاط يكمػػػػػػػػن

تيػػػػػػاس أمسيػػػػػػين بػػػػػػوترم  اأجرلػػػػػػ الػػػػػػذم البحػػػػػػث يركػػػػػػ  حيػػػػػػث اللغػػػػػػوم، التحليػػػػػػل

Tyas Usmni Putri  2224) الطػػػػبلب لػػػػدل الػػػػتعلم صػػػػعوملت دراسػػػػة علػػػػى 

 حيػػػػػث. اللغػػػػػوم التحليػػػػػل حػػػػػوؿ الباحػػػػػث جيريػػػػػو الػػػػػذم لبحػػػػػثىػػػػػذا سلػػػػػالف لك 

الػػػػػيت  للطػػػػػبلب العربيػػػػػة احملػػػػػاد تدراسػػػػػة  علػػػػػى أكثػػػػػريف دراسػػػػػتو  الباحػػػػػث يركػػػػػ 

الػػػػػذم  العربيػػػػػة اللغػػػػػةكقواعػػػػػد  صػػػػػياغ احملادثػػػػػة ك ادلفػػػػػردات تشػػػػػمل الدراسػػػػػة علػػػػػى

 .يستخدمها الطبلب

 تعلم مشاكل دراسة" بعنواف الذم( Kamiludin  2221 الدين كامل ث   .2

 Analisis يوجياكارات دمحمية ادلعلمٌن مدرسة الثامن الصف يف احملادثة

problematika Pembelajaran Muhadatsah di Kelas VIII Madrasah 

Mu‟alimin Muhammadiyah Yogyakarta ." اليت مشكبلتيدرس البحث على 

 الطبلب ىي ادلشكبلت ىذه حدكث كعوامل ،دثةاحملا تعلمأثناء  منها يعاين

 اإلطبلؽ، على العربية اللغة يتحدثوف ال الطبلب معظم. كالبيئة كالوقت كادلعلموف
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ال ديتلك  نفسو ادلعلمككذلك  احملدثة، تقصي يف بسيطة صعوبة ىناؾ لذلك

 كالوقت ،جيعلها شللة التعليم طريقة يؤثر يف لذا العربية، اللغة عن معرفة كافية

ا قصًن  ادلبلحظة ىي البياانت مجع كطرؽ ميداين،  ث ىو البحث كنوع. جدن

 البياانت  ليل ملستخداـ البياانت  ليليتم . كاالستبياانت كالتوثيق كادلقاببلت

 ككانت الداخلية، ادلعلمٌن مدرسة يف و ث نتائا انؿ كامل الدين . االستقرائي

 دلادة مللنسبة ذلك، كمع. الدكلة منهاج تتبع اليت الداخلية ادلدارسضمن  من

 تعلمالطبلب على  لتسهيل ذلك ككاف دثةااحمل طريقة ٌنادلعلم طبقت العربية، اللغة

على  مسئولٌن معلمٌن 0 يوجد. ادلسكن يف نفسواحملادثة  تعلم يتم .العربية اللغة

 تصل بنسبة العربية اللغة يستخدـ فقط كاحد مدرس يوجد كلكن ة،حملادثا درس

 ٪.12 إذل

 يف الباحػػػػػػػػث جيريػػػػػػػػو الػػػػػػػػذم مللبحػػػػػػػػث أعػػػػػػػػبله البحػػػػػػػػث ارتبػػػػػػػػاط يكمػػػػػػػػن

 الػػػػػػػػػػػدين كامػػػػػػػػػػػل أجػػػػػػػػػػػراه الػػػػػػػػػػػذم البحػػػػػػػػػػػث يركػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػث اللغػػػػػػػػػػػوم، التحليػػػػػػػػػػػل

Kamiludin  2221 )كالبحػػػػػػػػػػث احملادثػػػػػػػػػػة يف الػػػػػػػػػػتعلم مشػػػػػػػػػػاكل  ليػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػى 

 الباحػػػػػػث يركػػػػػ  حيػػػػػػث اللغػػػػػوم، التحليػػػػػػل حػػػػػوؿ خيتلػػػػػػف الباحػػػػػث جيريػػػػػػو الػػػػػذم

 الػػػػيت تشػػػػمل الدراسػػػػة علػػػػى للطػػػػبلب العربيػػػػة احملػػػػاد تدراسػػػػة  علػػػػىيف دراسػػػػتو 

 .الذم يستخدمها الطبلب العربية اللغةكقواعد  صياغ احملادثة ك ادلفردات
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 تعلم مشاكل دراسة" عنواف( الذم M. Subkhan  2222دمحم سبحاف   ث .1

 Analisis problematika ادلدرسة اخلًنية الثانوية سيمارانا احملادثة يف

Pembelajaran Muhadatsah di Madrasah Tsanawiyah Al-Khoiriyyah 

Semarang ."يف اللغوية غًن كادلشكبلت اللغوية ادلشكبلت الدراسة ىذه تناقش 

 الطبلب أف ىي اللغوية ادلشكلة أف االستنتاج كاخلبلصة من ،دثةاحملا تعلم

 الطبلب اىتماـ أف كما العربية، ادلفردات جوانب حف  يف صعوملت يواجهوف

 كسائل قلة االستفادة من اللغوية غًنال ادلشكبلت ك. منخفض كالطبلقة مللتنغيم

 ادلعلمٌن بٌن التفاعل كنقص ،التعليم طرؽ يف قلة تنوع ادلعلمٌن اإلعبلـ،

 صفص كقلة ،دثةاحملا تعلم يف العربية اللغة فادلعلمو  ـاستخدا قلة كالطبلب،

كتاب  يوجد كال اللغة تعلم لرباما اليت ال تدعم بشكل كامل بيئةال التعلم، كقت

 كصفي منها ىو ادلستخدـ البحث كأسلوب. للطبلب احملدثة رلاؿ يف زلدد

  ليل كتقنيات كالتوثيق، كادلقابلة ادلبلحظة ىي البياانت مجع كطرؽ نوعي،

 .كاالستنباطي االستقرائي التفكًن ملستخداـىي  البياانت

 يف جيريػػػػػػػػو الباحػػػػػػػػث الػػػػػػػػذم مللبحػػػػػػػػث أعػػػػػػػػبله البحػػػػػػػػث ارتبػػػػػػػػاط يكمػػػػػػػػن

 .Mدمحم سػػػػػػػبحاف  جيريػػػػػػػو الػػػػػػػذم البحػػػػػػػث يركػػػػػػػ  حيػػػػػػػث اللغػػػػػػػوم، التحليػػػػػػػل

Subkhan  2222كىػػػػػػػذا سلػػػػػػػالف لبحػػػػػػػث  احملادثػػػػػػػة تعلػػػػػػػم مشػػػػػػػاكل دراسػػػػػػػة ( يف
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الػػػػػػيت  للطػػػػػػبلب العربيػػػػػػة احملػػػػػػاد تدراسػػػػػػة  علػػػػػػىدراسػػػػػػتو  يركػػػػػػ الباحػػػػػػث الػػػػػػذم 

الػػػػػذم  العربيػػػػػة اللغػػػػػةكقواعػػػػػد  صػػػػػياغ احملادثػػػػػة ك ادلفػػػػػردات تشػػػػػمل الدراسػػػػػة علػػػػػى

  .يستخدمها الطبلب

 تعلم احملادثة مشاكل دراسة" بعنواف( Ima Rokhayati  2221 رخيا  إديا  ث .1

 Analisis (لغوية غًن مراجعة احلكومية  كبلتٌن جاكاس الثانوية ادلدرسة يف

Problematika Pembelajaran Muhadatsah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Cawas Klaten (Tinjauan Non Linguistik ."ىو البحث ىذا ؿ الرئيسي اذلدؼ 

 يف كالطبلب ادلعلموف واجههات اليت ادلشاكل ة ككصفثاداحمل ميتعل تطبيق كصف

احملادثة  ميتعل مشاكل عينة البحث ىي. ةاحلكومي كبلتٌن جاكاس الثانوية ادلدرسة

 مجع ا(. لغوية غًن مراجعة  احلكومية كبلتٌن جاكاس الثانوية ادلدرسة يف

 تقنية ىي البياانت  ليل تقنية. كالتوثيق كادلبلحظة ادلقابلة طريق عن البياانت

 إذل الدراسة ىذه نتائا تشًن. كاستقرائية استنتاجية أبساليب نوعية بياانت  ليل

 اللغة تدريس يفنظرية الوحدة  طبقت احلكومية كبلتٌن جاكاس الثانوية ادلدرسة أف

 ىو دثةااحمل تعلم. دقيقة 42×  2 دلدة األسبوع يف كاحدة مرة يتم كالذم العربية

مادة  ا أخذ .احملادثة مارسةدل كنموذج كمللتحديد العربية، اللغة دركس من ج ء

 ادلشكبلت ترجع. العربية الكتاب ادلقرر للغة يف الوارد احملادثة نص من التعليم
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أك  موارد نقص إذل احملادثة تعلم يف هاكطلبت العربية اللغة وعلمم واجههات اليت

التعلم  دافعضعف  للوقت، احملدكد كالتخصيص م،يالتعل كمرافق م،يالتعل كسائل

 الدافع عدـ امتبلؾ ىي الطبلب يواجهها اليت ادلشاكل أف حٌن يف. لطبلبل

 ؛اخلارجية العوامل إذل كىم  اجة أيضا العربية اللغة لتعلم القوم الذم يدفعهم

 .كمرافقو ميالتعل بيئةك  ،(الفصل كإدارة التعليم طرؽأم   ادلعلمكىو 

 

 يف الباحػػػػػػػػث جيريػػػػػػػػو الػػػػػػػػذم مللبحػػػػػػػػث أعػػػػػػػػبله البحػػػػػػػػث ارتبػػػػػػػػاط يكمػػػػػػػػن

 Ima رخيػػػػػػا  إديػػػػػػا اأجرلػػػػػػ الػػػػػػذم البحػػػػػػث تركػػػػػػ  حيػػػػػػث اللغػػػػػػوم، التحليػػػػػػل

Rokhayati  2221 )كىػػػػػػػػػذا سلػػػػػػػػػالف  تعلػػػػػػػػػم احملادثػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػاكل دراسػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى

 حيػػػػػث. اللغػػػػػوم التحليػػػػػل حػػػػػوؿفبحثػػػػػو يبحػػػػػث  الباحػػػػػث جيريػػػػػو الػػػػػذم لبحػػػػػثل

الػػػػػيت  للطػػػػػبلب العربيػػػػػة احملػػػػػاد تدراسػػػػػة  علػػػػػىيف دراسػػػػػتو  أكثػػػػػر الباحػػػػػث يركػػػػػ 

الػػػػػذم  العربيػػػػػة اللغػػػػػةكقواعػػػػػد  صػػػػػياغ احملادثػػػػػة ك ادلفػػػػػردات تشػػػػػمل الدراسػػػػػة علػػػػػى

 .يستخدمها الطبلب

 األخطاء دراسة" بعنوافالذم ( Ahmad Nawawi  2221 نواكم أْحد  ث .1

الشرقية  جباكل الداخلية بونوركغو اإلماـ معهد طبلبل العربية احملادثة يف الصوتية
Analisis Kesalahan Kesalahan Fonetik dalam Percakapan Bahasa Arab 
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Santri Pondok Pesantren al-Imam Ponorogo Jawa Timur ." كمن نتائا

 كخاصة العريب، اللغوم التصنيف يف األخطاء من العديد كجد (. 2  ثو ىو؛ 

 لاكيباتمل قلة االىتماـ بسبب اغالب اللغوية األخطاء  دث( 2  .الصوتياتيف 

فيها أيضا  ذكر الدراسة ىذه يفك . احلارل اللغة تعلم يف ادلوجودة العربية اللغوية

 اليت احملاد ت من العديد يف كاالندماج أك التشكيل اإلندكنيسي التعريب عوامل

 .الطبلب بٌن جترم

 

 يف الباحػػػػػػػػث جيريػػػػػػػػو الػػػػػػػػذم مللبحػػػػػػػػث أعػػػػػػػػبله البحػػػػػػػػث ارتبػػػػػػػػاط يكمػػػػػػػػن

 Ahmad نػػػػػواكم أْحػػػػػد أجػػػػػراه الػػػػػذم البحػػػػػث يركػػػػػ  حيػػػػػث اللغػػػػػوم، التحليػػػػػل

Nawawi  2221 )العربيػػػػػػػػػػػػة احملادثػػػػػػػػػػػػة يف الصػػػػػػػػػػػػوتية األخطػػػػػػػػػػػػاء  ليػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػى 

فبحثػػػػػػػػو . الباحػػػػػػػػث جيريػػػػػػػػو الػػػػػػػػذمسلػػػػػػػػالف للبحػػػػػػػػث  البحػػػػػػػػثىػػػػػػػػذا ك  للطػػػػػػػػبلب

 علػػػػػى أكثػػػػػريف دراسػػػػػتو  الباحػػػػػث ياكػػػػ  حيػػػػػث ،اللغػػػػػوم التحليػػػػػل حػػػػػوؿيبحػػػػث 

صػػػػػياغ احملادثػػػػػة  الػػػػػيت تشػػػػػمل الدراسػػػػػة علػػػػػى للطػػػػػبلب العربيػػػػػة احملػػػػػاد تدراسػػػػػة 

 .الذم يستخدمها الطبلب العربية اللغةكقواعد  ك ادلفردات

 بعنواف( Helmy Fauzi Awaliyah  2221أكلية  فوزم حلمي  ث .22

 رسالة لكتابة كالنحوية الصرفية للجوانب حالة دراسة  اللغوية األخطاء دراسة"
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يف جامعة سوانف كاليجاغا اإلسبلمية  العربية اللغة البكالوريوس لقسم تعليم

-2220 ماالنااحلكومية كجامعة موالان ملك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 

2224) Analisis Kesalahan  Berbahasa (Studi Kasus Aspek Morologis 

dan Sintaksis terhadap Penulisan  Skripsi  urusan  Pendidikan  Bahasa  

Arab  UIN  Sunan  Kalijaga  dan UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  

Periode  2013-2014) ." مالذ األخطاء فقط صفت البحث ىذا يفالباحثة 

الرسالة لكبل  يف كجد مالذ األخطاء تقارف كدل ،رسالة البكالوريوس يف كجد

 من للطبلب اللغوية األخطاء على الباحث رك  الدراسة، ىذه يف. ٌناجلامعت

 ستخدمهاي اليت الدراسة أف من الرغم على. كالنحوية الصرفية الدراسات خبلؿ

الباحثة السابقة  أف إال ،ةالسابق ةالباحث ستخدمهات اليت نفسها ىي الباحث

كأما الباحث يف  ،الطبلب عند الكتاب مهارة على أكرب بشكل دراستها تاك 

 اليومية العربية احملاد ت يف الطبلب لغوية أخطاء على البحث رك ي  ثو

 من ،الطبلب كاالـ مهارة يفأف  لسبب. كالنحوية الصرفية الدراسات ملستخداـ

 اليت النظرية ادلبادئ تطبيق خبلؿ من مباشرة األجنبية اللغات جودة معرفة ادلمكن

 الدركس يف أك العادية لالفص أنشطة يف سواء الفصل، يف عليها احلصوؿ ا

 .اليومية زلاد لم يف ادلسائية
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 سػػػػػػيجريو الباحػػػػػػث الػػػػػػيت مللدراسػػػػػػة أعػػػػػػبله دراسػػػػػػةالبػػػػػػٌن  ارتبػػػػػػاط ىنػػػػػػاؾ

 ليػػػػػةأكَ  فػػػػػوزم حلمػػػػػي اأجراىػػػػػدراسػػػػػة الػػػػػيت ال ياكػػػػػ  حيػػػػػث اللغػػػػػوم، التحليػػػػػل يف

Helmy Fauzi Awaliyah  2221 )لػػػػدل العربيػػػػة اللغػػػػة أخطػػػػاء  ليػػػػل علػػػػى 

 دراسػػػػػػػة كىػػػػػػػذا خيتلػػػػػػػف عػػػػػػػن الدراسػػػػػػػة الػػػػػػػيت سػػػػػػػيجريها الباحػػػػػػػث،كال ،الطػػػػػػػبلب

 العربيػػػػػػػػػة احملػػػػػػػػػاد تدراسػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػى أكثػػػػػػػػػريف دراسػػػػػػػػػتو  الباحػػػػػػػػػث يركػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػث

 اللغػػػػػةكقواعػػػػػد  صػػػػػياغ احملادثػػػػػة ك ادلفػػػػػردات الػػػػػيت تشػػػػػمل الدراسػػػػػة علػػػػػى للطػػػػػبلب

 الذم يستخدمها الطبلب. العربية

 

 التشػػػػػػػػػابة بػػػػػػػػػٌن الدراسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػابقة مللدراسػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػيت سػػػػػػػػػوؼ أكجػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػإف لػػػػػػػػػذا

. عػػػػػػػػػاـ بشػػػػػػػػػكل لػػػػػػػػػدل الطػػػػػػػػػبلب العربيػػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػة يف يكمػػػػػػػػػنالباحػػػػػػػػػث  جيريهػػػػػػػػػا

 دراسػػػػػػػػػػػة يف الباحػػػػػػػػػػػث تاكػػػػػػػػػػػ  جيريهػػػػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػيت سػػػػػػػػػػػوؼ فػػػػػػػػػػػإف ذلػػػػػػػػػػػك، كمػػػػػػػػػػػع

 مدرسػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػدانغانا ك يف للطػػػػػػػػػػػػبلب العربيػػػػػػػػػػػػة احملػػػػػػػػػػػػاد ت

صػػػػػػػػػػياغ احملادثػػػػػػػػػػة ك  تشػػػػػػػػػػمل الدراسػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػىك  مدرسػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػة أمونتػػػػػػػػػػام

 .لدل الطبلب العربية اللغةكقواعد  ادلفردات

 

 


