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الباب األول
المقدمة

خلفية البحث.أ
مصدر املعلومات واملعرفات، بوسيلة وهو ". الكتاب هو شبكة العامل"

فلذلك يسمى الكتاب بــ . املعرفات الواسعةلكتاب يعرف أنواع املعلومات وتنالا
".شبكة العامل"

والرتبية . وظيفة مهمة يف عامل الرتيبةكمصدر املعلومات ميلك الكتاب  
ووظيفة الكتاب يف عامل الرتبية التشك مرة . األعرجالكتاب كاإلنسانبدون 

وبوسيلة الكتاب ينال . وتنظيم العلمالتعليمهو فعالة جدا كوسيلةأخرى، و 
ذين األمرين يستطيع الطالب على و . الطالب املعلومات واملعرفات الواسعة

.تطوير أفكارهم وخياهلم
ومن هذه املراجع ينال الطالب . اجعيف عامل الرتبية يعرف مصطلح املر 

ا املعلومات اليت  أن املراجع هي , فوواناوهذا مطابق بقول. عما يتعلمونحيتاجو
قول واحلدث والفردية والتاريخ املصادر اليت تعطي املعلومات عن املوضوع وال

.١واألماكني املعينة وغريها
الب أن يفهم ويستوعب حيتاج للطنظرا على أمهية املراجع يف عامل الرتبية، 

ألنه لواليفهم واليستوعب املراجع املوجودة لكان فهم . سهو املراجع اليت تتعلق بدر 
.الدروس صعبا جدا له، فضال لتطوير أفكاره وخياله

الستيعاب املراجع، يلزم للطالب أن يستطيع على فهم كل املعلومات و 
جمرد تغيري رموز الكتابة إىل والقراءة ليست . راءةاملضمونة فيها، يعين بطريقة الق

.األصوات، ولكن أبعد منه، القراءة لفهم املعلومات املضمونة يف النص
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ا القارئ عند تاريغان، القراءة  لنيل الرسالة اليت تريد هي العملية اليت قام 
أن : ويؤكده أويل النهى، وهو قال. ٢الكاتب إلقاءها بوسيلة الكلمات أو الكتابة

والثاين . عرفة الرموز املكتوبةماألول . شتمل على ناحييت التعريفيمهارة القراءة 
.٣املقروءفهم 

يف عملية التعليم باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري، خاصة شعبة تربية 
فطبعا، هذا احلال . كمراجع الدروساللغة العربية قد استعملت املراجع العربية

على استطاعة فهم املراجع العربيةيطلب كل طالب شعبة تربية اللغة العربية 
ا جيدا ا سينال كل. واستيعا املعلومات واملعرفات  منهمألن بفهمها واستيعا

خاصة يف جمال اللغة سيستطيع على تطوير علومهلعربية واليت تتعلق باللغة ا
.العربية

بناء على اخلربة مدى . بسهلولكن الواقع، أن تعلم اللغة العربية ليس 
كثريا ما من طالب شعبة تربية اللغة م يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري،  التعل

بالصعوبة لقراءة املراجع العربية العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري يشعرون 
عرضت وإذا .كثريا منهم اليعرف املعاين املضمون يف النصوص العربية. وفهمها

وهم يشعرون بالصعوبة . العربية فهم متحريونإليهم املادة اليت مراجعها الكتب
،حىت اليستطيعون على لقراءة النص العريب ولرتمجته وملعرفة املعاين املضمونة فيه

وكثريا ما منهم يستعملون الكتب املرتمجة . شرح املعاين املضمون يف تلك النصوص
.لفهم تلك النصوص العربية

عن املشكالت إعتمادا على اخللفية السابقة، فرييد الباحث إقامة البحث 
اليت يواجهها طالب شعبة تربية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري 

.يف استيعاب املراجع العربية
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يف هذا األمر، يركز الباحث يف استيعاب املراجع بالقراءة، ألن القراءة هي 
إذا، يف هذا البحث سيحاول الباحث . املعرفات كامالاملعلومات و طريقة ملعرفة 

على كشف املشكالت اليت يواجهها طالب شعبة تربية اللغة العربية باجلامعة 
.يف قراءة النص العريب وفهمهاإلسالمية احلكومية  كديري

ركائز البحث.ب
:يليفيؤلف الباحث ركائز البحث على ما , اعتمادا على اخللفية السابقة

ما مشكالت استيعاب املراجع العربية لطالب شعبة تربية اللغة العربية باجلامعة .١
اإلسالمية احلكومية كديري؟

كيف احللول ملشكالت استيعاب املراجع اللغة العربية لطالب شعبة تربية اللغة .٢
العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري

أهداف البحث.ج
:يلي كما اهلدف من هذا البحث

ملعرفة مشكالت استيعاب املراجع العربية لطالب شعبة تربية اللغة العربية .١
باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري

استيعاب املراجع العربية لطالب شعبة تربية اللغة اء احللول ملشكالتإلعط.٢
العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري
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أهمية البحث.د
كما ،نظرية أو تطبيقيةمن جهةأن يكون هذا البحث نافعا يرجو الباحث

:يلي
النظري.١

عن املتعلقة بالرتبية عامةجلهات توسيع معرفة الباحث خاصة واكوسيلة ل
مشكالت استيعاب املراجع العربية لطالب شعبة تربية اللغة العربية باجلامعة 

اإلسالمية احلكومية كديري
التطبيقي.٢

مشكالت استيعاب املراجع العربية لطالب شعبة تربية إلقاء املعلومات عن .أ
اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري

كاألساس للبحث األعمق عن مشكالت استيعاب املراجع العربية .ب
لطالب شعبة تربية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري

ليهاإاليت احتاجتكاملراجع للجهات أو املؤسسة .ج
تحديد البحث.ه

قصارة وسع الباحث واألوقات املوجودة فرييد علىأخذا بعني االعتبار
س يف و الدر وادميف الباحث أن حيدد هذا البحث على املراجع العربية املستخدمة 

يعين النحو والصرف . اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديريتربيةشعبة
.وفقه اللغةومدخل يف علم اللغة

تحديد المصطلحات.و
القاموس الكبري (املشكلة هي ما ينشئ املسألة؛ مامل تكشف مسألته .١

ا يف هذا البحث هو املشكالت اللغوية واملشكالت غري ). اإلندونيسي واملراد 
.اللغوية يف استيعاب املراجع العربية
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معينة، وحيتوي غالبا املراجع هي الكتاب املستخدم كثريا كاملصادر لدراسة علمية .٢
ا يف هذا البحث ). ١٦٧: ٢٠١٢فراسطاوا، (على دراسة علمية كاملة  واملراد 

هو الكتب العربية املستخدم كاملراجع للدرس النحو والصرف واملدخل يف علم 
.اللغة و فقه اللغة

الدراسة السابقة.ز
مهارة املشكالت اللغوية يف"حتت املوضوع ) ٢٠١٥(حبث رياندا يودا فرادنا .١

القراءة للصف حادي عشر قسم علم العامل باملدرسة العالية اإلسالمية 
يف هذا البحث يبحث ". ٢٠١٤/٢٠١٥كولون براغا سنة ١احلكومية واتس 

الياحث عن مشكالت القراءة اللغوية للصف حادي عشر قسم علم العامل 
الباحث وجيد . كولون براغا١باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية واتس 

(fonologi)مشكالت القراءة اللغوية منها مشكالت نطق احلرف العريب 

واملشكالت يف استيعاب (morfologi)ومشكالت فرق صياغ الكلمة
(semantik)وقلة املفردات احملفوظة (sintaksis)النحو

املشكالت تعليم مهارة القراءة "حتت املوضوع ) ٢٠١٣(حبث رؤوف متيم .٢
العاشر د باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية وونوساري لطالب صف 

يف هذا البحث ينتج الياحث أن ". ٢٠١٢/٢٠١٣غونونج غيدول سنة 
مشكالت تعليم القراءة لطالب صف العاشر د باملدرسة العالية اإلسالمية 

هي نظام الصوت، ٢٠١٢/٢٠١٣احلكومية وونوساري غونونج غيدول سنة 
.ت و عالمة القراءة وخلفية الطالبشكل احلرف و املفردا

بعد أن حبث الباحث عن البيانات عن الدراسات السابقة، الجيد البحث 
. عن مشكالت القراءة يف مرحلة اجلامعة ولكن جيده يف املرحلة املدرسة العالية

بالرغم أنه كذلك، يوجد العالقة بني هذا البحث والدراسات السابقة من ناحية 
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ى الباحث، أن هذا البحث أول البحوث عن مشكالت استياب إذا، ير . مبحثهما
يف والدراسة السابقة هوحبث الباحثبني فرق وال.املراجع العربية يف مرحلة اجلامعة

. املشكالت غري اللغوية يف استيعاب املراجع العربة ويف إعطء احللول لتلك املشكلة


