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 استهالل

ِحْيمِ ــــــــــبِسـْــ ْحَمِن الرَّ  ـــــــــــــــِم هللاِ الرَّ
 

ٌر   يـَْرَفِع اهللُ اّلِذْيَن َءاَمنـُْو ِمْنُكْم َواّلِذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواهللُ ِبَما تـَْعَمُلْون َخِبيـْ
 "ٔٔ"سورة المجادلة آية 

 
 
 

 (ٕتـَْعِقُلْوَن )إنّآ أْنزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربًِيا َلّعّلُكْم 
 ٕسورة يوسف آية 

 
 

 صدق اهلل العظيم
 
 
 

 قيدوا اْلِعْلَم بِاْلِكَتابِ 
 (.HR)الطبراني 
 



 
 

 و 
 

 اإلىداد
 أىدي ىذه الرسالة إىل: 

أيب احملبوب وأمي احملبوبة اللذين قد ربيانيمنذ الصغار وعلماين كل شيئ لعل الّلو  -8
واآلخرة وعسى الّلو أن ديتعهما أن حيفظهما وأن جيزيهما أحسن الثواب ُب الدنيا 

 بالصحة والعافية وبارك ُب عمرمها.
وإىل ادلشرفُت الدكتور آمحد فوزي ادلاجستَت ودرا مبصرة ادلاجستَت، أشكر لكما  -9

 على أحسن اإلشراف ُب قيام هبذه الرسالة لعّل الّلو حيافظهما وباركهما.
 مجيع أسرٌب احملبوبُت جزاىم الّلو أحسن اجلزاء. -:
ٌب احملبوبات خاضة نياك رضوان وسيت سَتوجا وزيتون وفًتي عاريفا ونور صديقا -;

ماريسة ومَتي أفرينا ىوال ونور العزيزة البلئي قد ساعدهنا بتقدمي بعض أفكارىن 
ادلفيدة وشجعنها تشجيعا عليا إىل إدتام كتابة ىذه الرسالة جزاىن الّلو أحسن 

 اجلزاء ُب الدنيا واآلخرة.
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 ديم شكر وتق
 

 بسم الّلو الرحمن الرحيم
احلمد الّلو رب العادلُت الذين جعل اللغة العربية لغة القرآن وأمجل لغة اليت ينطق هبا  

اإلنسان. والصبلة والسبلم على نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو أمجعُت 
 ومن تبعو هبدايتو. 

قد انتهت الباحثة بإذن اهلل من كتابة ىذه الرسالة العملية لتقدديها إىل جامعة  
ُب قسم تعليم اللغة ( S.Pd)الرانَتي اإلسبلمية احلكومية بندا أتشيو للحصول على شهادة 

ي تعلم اللغة   "مشكالت الطلبة فالعربية بكلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت حتت ادلوضوع: 
 ("MAN Aceh Barat Dayaللية بـ العربية )دراسة تح

ويتم إشراف كتابة ىذه الرسالة للمشرفُت الكرمُت مها األستاذ الدكتور آمحد فوزي 
ادلاجستَت واألستاذة درا مبصرة ادلاجستَت، اللذان قد أتاحا قدرهتما وأوقاهتما إلشرافها على 

وسع رزقهما وجيزيهما خَت ىذه الرسالة إشرافا كامبل من بدايتها إىل هنايتها، عسى اهلل أن ي
 اجلزاء ُب الدنيا واآلخرة.

وتشكر الباحثة أيضا مدير اجلامعة وعميد كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت وقسم تعليم 
 ىاالعلوم النافعة وادلفيدة وأرشدو أنواع  ىاالذين قد علمو اللغة العربية ومجيع أعضائو وادلعلمُت 

 .إرشادا نبيبل بارك اهلل ذلم وجزاىم اهلل خَت اجلزاء
  
 
 



 
 

 ح 
 

تقدم الباحثة بالشكر اجلزيل على مدير ادلدرسة، وادلدرسُت وادلدرسات، والطالبُت 
والطالبات، ومجيع أىل ادلدرسة حلسن ادلساعدة واحملًتام فقد جرت بالبحث ُب اإلدتام 

 والنجاح
من القارئُت إلكمال كتابة ىذه الرسالة لتكون  وأخَتا ترجو الباحثة النقد واالقًتاحات

 الرسالة مفيدة للباحثة وقارئيها، آمُت يا رب العادلُت.
 
 

 9798ديسمرب  @8بندا أتشيو، 
 ،الباحثة

 
 

 نور بييت
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 مستخلص البحث
ــشم :  عنوان البحث   MAN Aceh Barat Dayaكبلت الطلبة ُب تعلم اللغة العربية بـ

 نور بييت:  الكاملاالسم 
 ?797977<8:   رقم القيد 

ة اإلبتدائي رساُب ادلؤسسات التعليمية اإلسبلمية من مستوى ادلد ةسو در م اللغة العربية مادة
  طلبةا الاليت يواجههتوجد ادلشكبلت ، إىل ادلدارس الثانوية. لذلك ُب تعلم اللغة العربية

دلتخرجي  كبلت الطلبةشمإىل التعرف على  هدف ىذا البحثعريب. إن يغَت  ةبخاصة للطل
ــ تعرف على زلاوالت ادلدرس حلل تلك ادلشكبلتوال ُب تعلم اللغة العربية ادلدرسة ادلتوسطة  بـ

MAN Aceh Barat Daya.  البحث ىي  دواتاألو . حتليلأما منهج البحث ىو ادلنهج
 X MAN Aceh Barat Daya مجيع الطلبة صف ورلتمع البحث ىو. اإلستبانة وادلقابلة

وأما . طلبة دلتحرجي ادلدرسة ادلتوسطة 97. والعينة ذلذا البحث ىي طلبة 977وعددىم 
تتأثر بعاملُت مها:  ىي ُب تعلم اللغة العربية ةبالطل تبلكمش نتائج البحث احملصولة أن

، واىتمام ةومواىب مستوى ذكاء،ية ىي:داخل العواملمن  .اخلارجيةو ل الداخلية العوام
عوامل  ٍب أما. عوادلدرسة واجملتم: األسرة اخلارجية ىي العوامل أما .أو التشجيع الدوافعو 

لغة العربية واليت ( ُب تعلم الادلتعلمون )غَت العريب أوة بادلشكلة األخرى اليت يواجهها الطل
حلل ادلشكلة  ادلدرس زلاوالتو . والعوامل غَت اللغويمل اللغوي وا، ومها العتتأثر بعاملُت
، واستخدام االسًتاتيجيات هموتشجيع ةبحتفيز الطلىي تعلم اللغة العربية الطلبة ُب 

 . حياول ادلدرس إتقان مادةواألساليب والوسائل ادلتنوعة، وفهم كل شخصية لدى الطلبة، 
 

 .مشكلة، الطلبة، اللغة العربية الكلمة األساسية:
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ABSTRAK 

Judul Penelitian : Masalah Siswa Dalam Belajar Bahasa Arab di MAN Aceh 

Barat Daya 

Nama :  Nurbaiti 

NIM : 170202008 

Bahasa Arab adalah mata pelajaran wajib yang harus dipelajari di lembaga 

pendidikan Islam dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah sampai sekolah tinggi Islam. 

Sehingga dalam mempelajari Bahasa Arab munculnya banyak masalah/kesulitan 

yang dihadapi oleh pembelajarnya khususnya bagi peserta didik yang non-Arab. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui masalah apa saja yang dialami 

peserta didik alumni SMP dalam belajar bahasa Arab di MAN Aceh Barat Daya dan 

untuk mengetahui upaya guru dalam memecahkan masalah siswa dalam belajar 

bahasa Arab di MAN Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah metode analisis. Instrumen dalam penelitian ini adalah 

angket/kuesioner dan wawancara. Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik 

kelas X MAN Aceh Barat Daya yang berjumlah 200 siswa. Sedangkan sampel pada 

penelitian ini adalah 20 siswa dari alumni SMP. Adapun hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa masalah dalam belajar bahasa Arab dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: 

Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal antara lain: Tingkat kecerdasan 

peserta didik, bakat dan minat peserta didik, dan motivasi/dorongan peserta didik. 

Adapun faktor Eksternal antara lain: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian 

adapun faktor masalah lain yang dihadapi oleh peserta didik atau pembelajar asing 

(non-Arab) dalam belajar bahasa Arab dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

linguistik dan non linguistik. Adapun upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

mengatasi masalah siswa dari alumni SMP dalam belajar bahasa Arab adalah 

memotivasi siswa, menggunakan berbagai strategi, metode dan media, memahami 

individual siswa dan guru harus menguasai materi. 

 

 

 

Kata kunci: Masalah, siswa, bahasa Arab 
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ABSTRACT 

Title : Student’s Problems in Learning Arabic 

Name : Nurbaiti 

Student Number : 170202008 

 

Arabic is a compulsory subject that must be studied in Islamic educational 

institutions from the Madrasah ‘Aliyah level to Islamic high schools. So that in 

learning Arabic, there are many problems/difficulties faced by the learners, 

especially for non-Arabic students. The purpose of this study is to find out what 

problems are experienced by junior high school alumnus students in learning Arabic 

at MAN Aceh Barat Daya and to find out the teacher's efforts in solving student 

problems in learning Arabic at MAN Aceh Barat Daya. The method used by 

researchers in this study is the method of analysis. The instruments in this study were 

a questionnaire and interviews. The research population was all students of class X 

MAN Aceh Barat Daya, totaling 200 students. While the sample in this study were 20 

students from junior high school alumnus. The research results obtained that 

problems in learning Arabic are influenced by 2 factors, namely: internal factors and 

external factors. Internal factors include: The level of intelligence of students, talents 

and interests of students, and motivation / encouragement of students. External 

factors include: family, school, and community. Then as for the other problem factors 

faced by foreign students (non-Arabic) in learning Arabic which are influenced by 

two factors, namely linguistic and non-linguistic factors. The efforts made by 

teachers in overcoming students' problems by junior high school alumnus in learning 

Arabic are motivating students, using various strategies, methods and media, 

understanding individual students and teachers must master the material. 

 

Keywords:Problem, students, language Arabic
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
العامل اليت ال ديكن فصلها عن تاريخ انتشار اإلسبلم  لغاتإحدى  اللغة العربيةكانت 

ومعانيها  فظيهالغة ُب العامل لكثرة مفرداهتا ولاللغة العربية ىي أشهر  8.ُب سلتلف بقاع العامل
تسمى اللغة العربية لغة متدفقة ، ذلا  اللغات القادرة على فهم ادلعاين الواضحة.إحدى وىي 

 نطاق واسع للغاية وتفسَت واضح.
التعليمية، وألمهية دراستها ُب ادلؤسسات الدراسية اليت جيب  ادلادة اللغة العربيةتعترب 

(حىت يقّدر الطلبة اللغة العربية ويتفاخرون هبا 8وحتديدًا )ادلدرسة( ُب إندونيسيا هبدف: 
( حىت يفهم الطلبة اللغة العربية من حيث 9باعتبارىا لغة الوحدة )الوطنية( ولغة الدولة، 

الشكل وادلعٌت والوظيفة، ويستخدمها بشكل مناسب وخبلق ألغراض واىدف وظروف 
( حىت يتمكن الطلبة من استخدام اللغة العربية لتحسُت القدرات الفكرية والنضج :، سلتلفة

( حىت يكون لدى الطلبة االنضباط ُب التفكَت واللغة ;العاطفي والنضج االجتماعي، 
( الطلبة قادرون على االستمتاع باألعمال األدبية واالستفادة منها >)التحدث والكتابة(، 

 ع آفاق حياهتم وحتسُت معارفهم ومهاراهتم اللغوية.لتنمية شخصيتهم وتوسي
العديد كثَتة ادلشكبلت/الصعوبات اليت  ال يفلت من ظهورالعربية،  م اللغةيتعلإن ُب 

قد يواجهها الطلبة غَت العرىب، خاصة لطلبة الذين مل يدرسوا اللغة العربية مطلًقا ُب ادلستوى 
الذي يريدون أن يواصلوا  (SMP)درسة ادلتوسطة التعليمي السابق، خاصة الطلبة دلتخرجي ادل

 .(MAN/MAS)درسهم إىل ادلدرسة العالية اإلسبلمية 

                                                             
1
Azhar Arsyad, Bahasa arab dan Metode Pengajarannya. (Beberapa Pokok Pikiran),Cet.II; 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1 
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درسية سلتلفة، أي ادلطلبة من أصول الىناك  MAN Aceh Barat Dayaكما عرفنا 
جيعل لذلك، أو من معهد.  (MTs)أو ادلدرسة الثانوية   (SMP)الطلبة من ادلدرسة ادلتوسطة

الطلبة ادلتخرجي ادلدرسة ادلتوسطة خاصة ضعيفون ُب تعلم اللغة العربية، كما نظرنا أن ىذه 
للمدرسة التعًتف عن درس اللغة العربية، ختتلف عن الطلبة ادلدرسة الثانوية اليت قد عرف 

ادلعهد اليت استعد اللغة العربية باستعددا كثَتا وجيعل اللغة العربية قليبل. كذلك الطلبة من 
 اللغة العربية كلغة اليومية.

"مشكالت الطلبة فى تعلم اللغة : بناء على ماسبق تريد الباحثة أن تبحث ُب
 ".(MAN Aceh Barat Dayaالعربية )دراسة تحليلية بـ 

 
 البحث أسئلة - ب

 ومن أسئلة البحث فهي:
 MAN Aceh Barat ـالطلبة ُب تعلم اللغة العربية باليت يواجهها مشكبلت ما  -8

Daya؟  
 MANتعلم اللغة العربية بـ الطلبة ُب زلاوالت ادلدرس حلل ادلشكبلت ما ىي  -9

Aceh Barat Daya؟ 
 

 ف البحثاىدأ -ج
 ومن أىداف البحث اليت يهدف إليها الباحثة ُب كتابة ىذه الرسالة ىي كمايلي: 

 MAN Acehبـ اليت يواجهها الطلبة ُب تعلم اللغة العربية على مشكبلت  التعرف -8

Barat Daya؟ 
 MANتعلم اللغة العربية بـ زلاوالت ادلدرس حلل ادلشكلة  الطلبة ُب  التعرف على -9

Aceh Barat Daya؟ 
 



: 
 

 
 

 أىمية البحث -د
 أما أمهية البحث فهي كما يلي: 

 للطلبة  -ٔ
 MAN Aceh Baratللتعرف على مشكبلت طلبة ُب تعلم اللغة العربية بـ  -

Daya. 
 للمدرسة -ٕ

 الشكبلتالطلبة خاصة ُب التغلب على للحل ادلشكبلت الًتبوية اليت تواجو  -
جي ادلدرسة ادلتوسطة ُب تعلم اللغة دلتخر التعلم لدى الطلبة وخاصة طلبة 

 العربية.
نوا نشيطُت مرة أخرى ُب تعلم اللغة لتساعدة الطلبة وحتفيزىم على أن يكو  -

 العربية.
 للباحثة -ٖ

اليت يواجهها الطلبة ُب تعلم اللغة  شكبلتدة ادلعرفة والبصَتة حول ادلللزيا -
 .العربية

 
 حدود البحث -ه
 احلد ادلوضوعي -8

"مشكبلت طلبة دلتخرجي ادلدرسة ادلتوسطة حتدد الباحثة ىذه الرسالة مبوضوع 
 .( MAN Aceh Barat Dayaدراسة حتليلية بـ(ُب تعلم اللغة العربية" 

 احلد الزماين -9
 م.9798/9799حتدد الباحثة أن تبحث ىذه الرسالة ُب السنة  الدراسية 

 احلد ادلكاين -:
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 MAN Aceh Baratبـ  Xحتدد الباحثة أن تبحث ىذا البحث ُب الصف 

Daya .)دلتخرجي ادلدرسة ادلتوسطة(/ 
 

 معاني المصطلحات -و
ىذه الرسالة فتحسن بو أن يوضح بعض ادلعاين ادلصطلحاة  ةالباحثبحث قبل أن ت

 مات ادلستعملة ُب ذلك ادلوضوع فأما تلك ادلصطلحات فهي:  لكل
 مشكالت  -ٔ

 -اسم الفاعل من "أشكل ىي من ادلشكلة كلمة ادلشكبلت للغة مجع
وىي صعوبة جيب تذليلها للحصول  (problem)أي معناه -إشكاال-يشكل

اليت  كبلتكلة ُب ىذه الرسالة ىي ادلشادلقصود بادلش 9على نتيجة ما.
 . ُب تعلم اللغة العربية ةبيواجهها الطل

 الطلبة -ٕ
كلمة الطلبة فهي "من اللفظ اجلمع الطالب وىو اسم الفاعل من فعل 

طلبا" مبعٌت "سائل وداعي وماشد. وىو الذي يطلب العلم  -يطلب-"طلب
ومعٌت الطلبة ُب  :ليم الثانوية والعالية.ويطلب عرفا على التلميذ ُب مرحلة التع

 بـ Xىذه الرسالة أي الذى الطلبة دلتخرجي ادلدرسة ادلتوسطة ُب الصف 
MAN Aceh Barat Daya. 

 تعلم اللغة العربية -ٖ

                                                             
 :977بَتوت: دار ادلشرق، الطبعة األوىل،  -، )لبنانالمنجد الوسيط في العربية المعاصرةدار ادلشرق،  9

 ;?>(، ص. 
 <=>(، ص. 9<@8)القاىرة: مكتبة اشروق الدولية،  ٕ-ٔمعجم الوسيط إبراىيم أنيس،  :
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علما  -يعلم -تعلما، أصلها علم -يتعلم -كلمة "التعلم" من تعلم
وزن تفّعل. وىو اكتساب معناىا فهم. زيادة التاء وعُت الفعل من وزن فعل إىل 

كان لفظ اللغة العربية يتكون من كلمتُت ومها اللغة   ;ادلعرفة أو درس أو حتصيل.
العربية. واللغة أصوات وكبلم مصطلح عليو بُت كل قوم يعرّبن بو عن 

تعلم اللغة العربية ىو عملية من األنشطة الكتساب ُب ىذه الرسالة  >أغراضهم.
 ة.بلطللة ة وادلهارات العربيادلعرف

   الدراسات السابقة -ز
خيرول رمضان: "مشكالت تعلم اإلنشاء عند طلبة معهد مصباح العلوم  -8

 . هٜٖٗٔم/ٕٛٔٓ)دراسة وصفية تحليلية(" سنة 
والواقع اليزال الطلبة يواجهون  أن كثَتة أما ادلشكلة ُب ىذا البحث

ادلشكبلت ُب تعلم مادة اإلنشاء حيث إهنم اليقدرون على كتابة اجلمل والفقرات 
وفقا بقواعد النحوية الصحيحة. وأما األىداف من ىذا البحث ىي التعرف على 
ادلشكبلت اليت يواجهها الطلبة ُب تعلم اإلنشاء والتعرف على زلاوالت من ادلعلم 

شكبلت. إن منهج البحث الذي يعتمد عليو الباحث ُب كتابة ىذه حللول ادل
 الرسالة ىو منهج وصف حيث يصف الباحث البيانات وادلعلومات احملصولة عليو. 

البحث  عبلقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية من ناحية وجو االختبلف
ادلشكبلتوأحداف وادلكان ُب احلايل خيتلف عن البحث الذي كتبو خَتول رمضان 

ُب تعلم اللغة  ة/صعوبات الطلبشكبلتمتغَتات م تشابو ىو أما وجو .البحث
 العربية.

                                                             
 8><ص. المنجد الوسيط فى العربية ...، دار ادلشرق،   ;
 <:@ص.المنجد الوسيط فى العربية ... ،دار ادلشرق،   >
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نور الهودي:"مشكالت الطالبات في مهارة الكالم بمعهد طالب الهدى  -9
 ه.7;;8م/@978سنة السلفى" 

أما ادلشكبلت ُب ىذا البحث أن كثَت الطالبات ُب معهد طالب اذلدى كاننت  
دن صعوبة ُب التحدث باللغة العربية. على الرغم أهنم قادرن على الكتب العربية جي

غَت ادلصممة وقادرة على ترمجتها وتفسَتىا. وأما األىداف من ىذه الرسالة حتديد 
ادلشاكل اليت يواجهها الطالبات ُب التحدث باللغة العربيىة وحتديد جهود ادلعلمُت 

ة ادلنهج الوصف ُب ىذه الرسالة حيث وصف حلل ىذه ادلشاكل. استخدم الباحث
 الباحثة وحتليل البيانات وادلعلومات اليت ًب مجعها. 

البحث  وجو االختبلفمن ناحية  عبلقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية
وأىداف ادلشكلة وادلوضوع  ُبن البحث الذي كتبتو نور اذلدية احلايل خيتلف ع

/صعوبات كبلتكبلمها متغَتات مش  ةسادر أما وجو التشابو ىو .البحث وادلكان
 ُب تعلم اللغة العربية. ةبالطل

ايما يوليا: "مشكالت تعلم االستماع لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية  -ٖ
التربية وتأىيل المعلمين في جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية بندا أتشية 

 ه.ٜٖٗٔم/ ٕٛٔٓ)دراسة وصفية تحليلية(" سنة 
أما ادلشكبلت ُب ىذا البحث أن الطلبة ُب قسم اللغة العربية يشعرون 
بالصعوبة َب االستماع من األشرطة وال يستطيعون تطويره ُب احملادثة، وذلم صعوبة 
ُب التمييز بُت احلروف اليت يستمعون اىل الناطقُت هبا. وىدف الباحثة ُب الكتابة 

شكبلت اليت يواجهوفها ومعرفة زلاوالت الطلبة التغلب ىذه الرسالة التغلب على ادل
على ادلشكبلت ومعرفة آراء ادلدرسُت حلل ىذه ادلشكبلت ُب تعليم االستماع. 
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وأما منهج البحث الذي استعملتة ُب ىذه الرسالة فهو دراسة وصفية حتليلية وجلمع 
 ت الباحثة ادلقابلة واالستبانة.البيانات استعمل

خيتلف  السابقة بالدراسة احلالية من ناحية وجو االختبلفعبلقة الدراسة 
البحث احلايل عن البحث الذي كتبتو إديا يوليا من حيث ادلشكلة وادلوضوع 

/صعوبات كبلتكبلمها متغَتات مش  ةسادر  أما وجو التشابو ىو والغرض وادلكان.
 ُب تعلم اللغة العربية. ةالطلب

  طريقة كتابة البحث  -ح
ثة طريقة كتابة ىذه الرسالة وتأليفها على طريقة التاليف اجلارية ادلقررة اعتمدت الباح

 ُب كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتى اإليبلمية احلكومية ُب كتاب:
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016.  
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  مفهوم مشكالت التعلم العامة - أ
علما معناىا فهم.  -يعلم -تعلما، أصلها علم -يتعلم -كلمة "التعلم" من تعلمإن  

زيادة التاء وعُت الفعل من وزن فعل إىل وزن تفّعل. وىو اكتساب ادلعرفة أو درس أو 
للحصول على تغيَت جديد نتيجة لتجربتو التعلم ىو عملية جتارية يتم تنفيذىا  =حتصيل.

بالنسبة للطبلب التعلم كلمة مألوفة جلميع مستويات اجملتمع.  <.اخلاصة ُب التفاعل مع البيئة
، تعترب كلمة "التعلم" كلمة مألوفة ، وىي ُب الواقع جزء ال يتجزأ من أو طبلب اجلامعات

 ?رمسية.مجيع أنشطتهم ُب الدراسة ُب ادلؤسسات الرمسية وغَت ال
واليت ديكن أن تعيق عملية التعلم  ةلبلم ىي حالة معينة يعاين منها الطالتع كبلتمشو 

السلسة. عادة ما ترتبط ىذه احلالة حبالتو )نقاط الضعف لديو( وترتبط ببيئة غَت مواتية لو. 
، ومها عوامل من داخل الطبلب اء على أن التعلم يتأثر بعاملُت، يتفق اخلرب بشكل عام

  @.رجيال من الطبلب اخلارجيُت )اخل)داخلي( وعوام
 (ةبمل الداخلية )عوامل من داخل الطلالعوا - أ

 ةتشتمل العوامل اليت تأٌب من داخل الطلب .ةباجلسدية والروحية للطل وىي الظروف
أنفسهم على جانبُت، ومها: اجلوانب الفسيولوجية )اجلوانب اجلسدية( واجلوانب النفسية 

                                                             
 8><ص. المنجد الوسيط فى العربية ...، دار ادلشرق،   =

7
Andi Arif Pamessangi. Analisis Kesulitan Belajar Bahasa Arab Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan bahasa Arab, AL IBRAH: Journal of Arabic Language Education Vol . 2, No.1, Juli 2019, 

hal. 14 
8
Faturahman Fuad, Analisis Kesulitan Belajar Bahasa Arab (Studi di MTs. N. 1 Bandar 

Lampung), AL-Lisan: Jurnal Bahasa (e-Jurnal) IAIN Sultan Gorontalo Vol 5, No. 2, Agustus 2019, 

hal. 161 
9
Nur Hizbullah, Zaqiatul Mardiah, Masalah Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah di 

Jakarta, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 2, No. 3, Maret 2014. 

? 
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"ديكن النظر إىل اجلوانب الفسيولوجية من جانبُت، ومها احلالة  87الروحية(.)اجلوانب 
، ديكن أن حيدث ُب ةُب احلالة اجلسدية للطلب 88وحالة احلواس اخلمس". ةاجلسدية للطلب

األعضاء الضعيفة، خاصًة إذا كان مصحوبًا بالدوار، على سبيل ادلثال، ديكن أن يقلل 
ي )ادلعرُب( حبيث تكون ادلادة قيد الدراسة غَت موجودة أو الصداع من جودة اجملال اإلبداع

 ليس ذلا أثر.
كما تؤثر األعضاء اخلاصة  ولذلك، ُب حالة من احلواس اخلمس ديكن أن حتدث

على  ة، مثل ادلستوى الصحي حلاسة السمع والبصر، بشكل كبَت على قدرة الطلبةللطلب
النفسية العديد من العوامل اليت ديكن أن تشمل اجلوانب  89استيعاب ادلعلومات العلمية.

 ة. ومع ذلك، من بُت العوامل الروحية للطلبةتؤثر على كمية ونوعية سلرجات التعلم للطلب
، ة، ومواقف الطلبةالذين يعتربون بشكل عام أكثر أمهية، ىم مستوى ذكاء/ ذكاء الطلب

 :8.ة، وحتفيز الطلبة، واىتمامات الطلبةومواىب الطلب
 الخارجية )عوامل من خارج الطلبة(مل العوا -ب

التعلم واليت تأٌب من خارج  ُب ةبة ىي العوامل اليت تؤثر على الطلالعوامل اخلارجي
( 9( األسرة، 8تستخدم كمعايَت، وىي: ، ىناك ثبلث بيئات بشكل عامأنفسهم.  ةبالطل

 ( اجملتمع.:، ادلدرسة
األساس للًتبية األخبلقية والنظرة ادلهمة الرئيسية لؤلسرة لتعليم األطفال ىي وضع 

ىذا يعٍت أنو ديكن مبلحظة حجم مسؤولية اآلباء جتاه أطفاذلم. ألن البيئة  ;8.الدينية للحياة
 األسرية لؤلطفال ىي ادلكان الذي يتشكل فيو ويطور قدراتو.

                                                             
10

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 132. 
11

Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 107 
12

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 146-147  
13

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, h. 133 
14

Amier Daein Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha: Usaha Nasional,  

1973), h. 109 
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 >8خاصًة على الذكاء. طفال وتطورىم،تعترب ادلدرسة عامبًل يؤثر أيًضا على منو األ
دارس كمكان للتعليم رك األطفال الذين ال يذىبون إىل ادلدرسة ُب نواح كثَتة. ادلسيتم ت

، وطرق التدريس، وتطوير جودة ادلعلمُت. ةبتؤثر بشكل كبَت على صلاح الطل ةبالرمسي للطل
 .وغَتىاُب الفصل، وحالة ادلكتبة ، ةب، وعدد الطلادلناىج اليت يتم تدريسها، وحالة الغرفة

رمان والشباب العاطلُت عن العمل، اجملتمع ُب بيئة العشوائيات ادلليئة باحلإن حالة 
، على األقل سيجد ةبكبَت على األنشطة التعليمية للطل، ستؤثر بشكل  على سبيل ادلثال

صعوبات عندما حيتاجون إىل شركاء الدراسة، أو يناقشون أو يستعَتون أدوات  ةبىؤالء الطل
 =8ن.تعليمية معينة ىم ال ديلكو 

 
 مفهوم دروس اللغة العربية -ب

 تعريف اللغة العربية  -ٔ
 يعٍت:  اللغة ذلا تعريفات سلتلفة. من بُت أمور أخرى

اللغة ىي أداة منهجية إليصال األفكار أو ادلشاعر باستخدام اإلشارات أو األصوات  (8
 <8أو اإلدياءات أو اإلشارات ادلتفق عليها واليت حتتوي على معاين مفهومة.

  ?8"اللغة األصوات يعبَت هبا كل قوم عن األغراضم" ابنوجيٍت ُب احلسنُت ىيولغة  (9
إن اللغة نظام اعطباطي للرموز صوتية تستخدام لتبدول األفكار و ادلشاعر بُت  (:

 @8أعضاء مجاعة اللغوية متجانسة.
                                                             

15
Andi Arif Pamessangi. Analisis KEsulitan Belajar Bahasa Arab Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan bahasa Arab, AL IBRAH: Journal of Arabic Language Education Vol . 2, No.1, Juli 2019, 

hal. 15 
16

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, h. 137-138 
17

http//lifeiducation.09 blogspot.co.id/2013/03/definisi linguistic.html. di akses tanggal 9 

oktober 2021 pukul 00.15  
)دديشق: دار الفجر اإلسبلمي،  تفسير صش بيان كلمة القرآن الكريم، حسنين محمدسللوف،  ?8

 >:(، ص. :?@8
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 وى ستعلى ادل كانت سواءالعناشَت اللغوية  طورب جيبوزىٍت يتم مباللغة نيزم  (;
 97أو النحوي. شفويةال لوجية أوالفن

، ديكن االستنتاج أن اللغة العربية ىي الصوت الذي  عليهامن التعاريف ادلختلفة 
تستخدمو األمة أو اجملتمع العريب للتعبَت عن األفكار وُب نفس الوقت تصبح لغة القرآن 

 واحلديث.
ة للتواصل اللغة ىي أداة اتصال. يتم استخدام اآلالف ورمبا ادلبليُت من اللغات كوسيل

ُب ىذا العامل. واحد منهم عريب. يتم تضمُت اللغة العربية ُب أفضل عشر لغات معًتف هبا  
كلغات دولية. ىذا يدل على أن اللغة العربية تستخدم غالًبا ُب أجزاء سلتلفة من العامل. 
خاصة كمسلمُت، جيب أن يكونوا على استعداد لتعلم اللغة العربية لتسهيل استكشاف 

 :9كما ًب التأكيد عليو ُب القرآن سورة يوسف اآلية  دينهم.
 نَ ۡ  ِقُلوۡ  َتع ۡ  ٰءنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكمۡ  ٰنُو قُرۡ  َزلۡ  اِنَّاۤ اَن

Artinya:  

“Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Qur'an berbahasa Arab, 

agar kamu mengerti”. 

العربية حبيث يستخدم القرآن اللغة  تدل اآلية على أن اإلسبلم نزل ُب شبو اجلزيرة
العربية حسب لغة الناس. باإلضافة إىل ذلك ، فإن اللغة العربية ذلا قيمة أكرب من اللغات 

، يتم تقدمي العديد من دروس اللغة العربية ُب العديد من نظرًا ألمهية اللغة العربية األخرى.
 ونيسيا.ادلدارس الداخلية اإلسبلمية وادلدارس الدينية ُب إند

                                                                                                                                                                              
 >8(، ص. 9?@8)كَتو: دار ادلعرف،  من الهودا القرآن القادت الرسول، فو لسل @8
 >:تفسَت صش بيان كلمة...ص،  ،حسنين محمدسللوف،  97
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 أىداف تعلم اللغة العربية  -ٕ
 وتبلورت أىداف تعلم اللغة العربية ُب ىذا العصر ُب النقاط التالية:

القدرة على قراءة القرآن الكرمي، واالطبلع على أحكام الدين اإلسبلمي  -8
 وتعاليمو ُب لغتو األصلية.

 عامل.االطبلع على الثقافة العربية باعتبارىا إحدى الركائز الثقافية ُب ال -9
اسًتاتيجية اللغة العربية ُب العامل باعتبارىا إحدى اللغات الرئيسة ُب األمم  -:

 ادلتحدة.
 القدرة على التعامل مع العرب ُب الشؤون السياسية واالقتصادية. -;
 98تعامل األجانب الذين يقيمون ُب الببلد العربية مع فئات اجملتمع العريب. ->

ددت الفئات اليت أقبلت على تعلم العربية من وتبعاً لتعدد ىذه األىداف والعوامل، تع
 ادلسلمُت غَت العرب، ومن ادلثقفُت والدبلوماسيُت ورجال االقتصاد األجانب.

وحتقيقًا ذلذه األىداف والعوامل ادلوضوعية واللذاتية كانت تلك العناية بافتتاح الربامح 
 اخلاصة بتعليم اللغة العربية. 

  أىمية تعلم اللغة العربية -ٖ
 تكون أمهية تعلم اللغة العربية من خبلل ما يأٌب: 

نشر اللغة اليت اصطفاىا الّلو على سائر اللغات، ونشر منهج من مناىج تعلم  (8
 القرآن الكرمي. 

ادلسامهة ُب حفظ القرآن الكرمي، وفهمو، وتعليمو، والعمل بأحكامو، كما يسهم  (9
 ُب فهم احلديث النبوّي الشريف.

                                                             
، )قسم ، قضاياوتجارب في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالدكتور/محدبن ناصر الدخّيل 98

 97(.ص ;@@8كلية اللغة العربية، -األددب
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ة والثقافة الشرعّية، ونشر اخلَت إذ يرتبط فهم اإلسبلم بفهم نشر العلوم اإلسبلميّ  (:
 اللغة العربية. 

فهم الدين اإلسبلمّي، تنبع أمهية دراسة اللغة العربية من كوهنا لغة القرآن الكرمي،  (;
ودراستها تساعد على فهم النصوص الشرعية، ولذلك جيب أن يكون تعليم اللغة 

الدول اإلسبلمّية، كما جيب أن تقوم منظمات  العربية موضع اىتمام ادلسؤوليُت ُب
العامل اإلسبلمي مثل منظمة ادلؤدتر اإلسبلمّي بتبٍت تعليم اللغة العربية األبناء 

 ادلسلمُت. وغَتىا 

 طريقة تدريس اللغة العربية -ٗ
، ولكن جيب ُت الًتكيز على استخدام طريقة ما، ال يتعُت على ادلعلمُب أنشطة التعلم

ة حىت ال تكون عملية التعلم شللة، ولكنها جتذب انتباه ستخدام أساليب متنوععلى ادلعلمُت ا
ولذلك، فإن استخدام األساليب ادلتنوعة ال يفيد بالضرورة أنشطة التعلم إذا كان  .ةبالطل

، ال يكون اختيار لذلك.لبةطاستخدامها ال يتوافق مع ادلواقف اليت تدعمها ومع نفسية ال
تخدامها مفيًدا دائًما إذا جتاىل اختصاصيو التوعية العوامل اليت تؤثر األساليب ادلتنوعة واس

 99على استخدامها.
 تشمل الطرق ادلختلفة لتعليم اللغة العربية ما يلي:

 طريقة احملادثة - أ
طريقة احملادثة ىي تقدمي مادة اللغة العربية من خبلل احملادثات اليت ديكن أن حتدث 

 ، مع إضافة واالستمرار ُب إثراء ادلفردات.ةوالطلب ةوبُت الطلب ةمُت والطلببُت ادلعل
 أىداف التدريس احملادثة ىي:

 على التعود على التحدث باللغة العربية بطبلقة. ةبتدريب لسان الطل (8
                                                             

22
 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

h.78 
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ماىر ُب التحدث باللغة العربية عن أي أحداث ُب اجملتمع والعامل الدويل  (9
 يعرفو.

 اآلخرين عرب اذلاتف والراديو والتلفزيون وادلسجل.قادرة على ترمجة زلادثات  (:
 وغَتىا (;

 طريقة مطالعة - ب
طريقة ادلطالعة ىي تقدمي الدروس بالقراءة بصوت عاٍل والقراءة بصمت. من خبلل 

من نطق الكلمات واجلمل باللغة العربية بطبلقة  ةبة ىذه، نأمل أن يتمكن الطلطريقة ادلطالع
 وطبلقة وصحيحة.

 ة ىي:طالعدلأىداف التدريس ا
ن خبلل االىتمام على إتقان قراءة احلروف العربية والقرآن م ةبتدريب الطل (8

بقراءة العبلمات، مثل عبلمة الفتحة، والضمة، والكسرة، والتسديدي، وعبلمة 
 ، وغَتىا.التنوين

 يستطيع التمييز بُت قراءات حرف وحرف آخر. (9
 بشكل مناسب وجذاب. ُب الغناء والقراءة بأساليب اللغة العربية والقرآن (:
 وغَتىا (;

 طريقة إمبلء - ج
، حيث يقرأ ادلعلم إلمبلء أيًضا طريقة اإلمبلء، أو طريقة الكتابةتسمى طريقة ا

 الكتابة ُب دفًت مبلحظات.باإلمبلء/ ةعن طريق مطالبة الطلب ادلوضوع
 ىي: إمبلءأىداف التدريس 

 من كتابة الكلمات واجلمل باللغة العربية بإتقان وطبلقة. ةليتمكن الطلب (8
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، ولكن أيًضا فقطماىرين ُب قراءة احلروف واجلمل العربية  ةبحبيث ال يكون الطل (9
 ماىرون ُب الكتابة.

اخلمسة على أن يكونوا نشيطُت، سواء كان ذلك  ةبتدريب مجيع حواس الطل (:
 االىتمام والسمع والبصر والنطق.

 وغَتىا  (;
 طريقة إنشاء - د

بالتأليف باللغة العربية  ةبمادة الدرس من خبلل مطالبة الطل ىي تقدمي إنشاء طريقة
 للتعبَت عن قلوهبم وأفكارىم وخرباهتم.

 ىي: إنشاءأىداف التدريس 
 تأليف مجل بسيطة باللغة العربية. ةبلطلديكن ل (8
ماىرون ُب التعبَت عن أفكارىم، من خبلل العمل الكتايب/ُب شكل  ةالطلب (9

 مقاالت شفوية.
 قادرين على التواصل من خبلل ادلراسبلت باللغة العربية. ةأن يكون الطلب (:
 تأليف كتب قصص شيقة. ةديكن للطلب (;

 طريقة زلفوظات - ه
حبفظ  ةطلببة التتمثل طريقة احملفوظات أو احلفظ ُب تقدمي مادة عربية عن طريق مطال

 .ةبمجل على شكل: شعر، وقصص، وكلمات حكيمة، وغَتىا اليت جتذب قلوب الطل
 ىي: إنشاءأىداف التدريس 

 تنمية القوة اخليالية لدى الطبلب وتدريب الذاكرة. (8
 إثراء ادلفردات واحملادثة. (9
 تعلم األدب العريب ، وأسلوب اللغة الشيق  ةباجعل من السهل على الطل (:
 وغَتىا  (;
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  ضلو صرفطريقة  - و

" وُب اللغة اإلصلليزية ىي tata bahasaرف ُب اللغة اإلندونيسية "صطريقة القواعد/ضلو 
 ".Grammarنفسها "

 ضلو صرف/طريقة تعليم القواعد - ح
، حبيث ال لة على ادلواد اليت دتت مناقشتهاجيب أن يقدم ادلعلم العديد من األمث (8

 .ةبيس شلبًل وديكن أن يسهل فهم الطليكون التدر 
 على السبورة وشرح معناىا ومعناىا. ةجيب كتابة األمثلة ادلعطاة للطلب (9
 .عندما يشرح ادلعلم معٌت وفهم ادلادة (:

 
 الصعوبة تعلم اللغة العربية -٘

األجانب )غَت  ةبجنبية وخاصة اللغة العربية للطلتنجم الصعوبات ُب تعلم اللغات األ
نفسو )مثل القواعد، والتعبَتات، وغَتىا( كبلمها من عامل اللغة ،  ( إىل عوامل سلتلفةالعريب

 وعوامل خارج اللغة ادلتنوعة )مثل العادات والثقافة وغَتىا(.
اللغة العربية لغة ذلا شكل سلتلف من اللغة عن اللغات األجنبية األخرى. ديكن 
مبلحظة شكل اللغة من النطق وادلفردات والقواعد والقواعد وطرق التعبَت وتنوع تراكيب 

 اليت تستخدمها.اجلمل 
إذا نظر إليها من حيث النطق، ٍب ُب نطق كلمة أو مجلة باللغة العربية، كما ىو احلال 

، ألن ىذه اللغة ال تستخدم وشاًحا ُب الكتب العادية. ُب اللغة اإلصلليزية، ىناك صعوبات
  . ماعدا الكتاب ادلقدس ُب القرآن والكتب ادلدرسية للمستوى ادلبتدئ، اجملبلت والصحف

 َكَتَب، ُكِتَب،أو ُكُتُب.  كما ديكن نطقو مع كلمة كتب
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على الرغم من صعوبة نطق اللغة العربية، إال أن العرب يوفرون سلرًجا ذلا. من خبلل 
وجود قواعده اخلاصة لنطق األفعال واألمساء ُب اجلملة. ىناك قاعدة تسمى حكم النحوية. 

من حيث ِإراب )التغيَت ُب هناية الكلمة( والبينا النهوِية العلم كعلم يدرس الكلمات العربية 
)حتديد هناية الكلمة ُب حالة(. باإلضافة إىل ذلك، فإن النحو ىو علم يدرس قواعد معرفة 

  قوانُت هناية حرف الكلمة.
رفية. علم الصرف ىو علم ادلبادئ اليت ديكن من صوىناك أيضا قاعدة تسمى ال

اللغة العربية واألمور ادلتعلقة هبا خارج مسألة اإلعرب  خبلذلا التعرف على أشكال اجلمل ُب
والبناء. علم صرف ىو أيًضا علم قواعد معرفة تكوين الكلمات وتغيَتىا بسبب اجلمع أو 

 الطرح.
رف علمان جيب إتقاهنما لئلنسان الراغب ُب فهم اللغة العربية، واللغة صو  النحو

ُب البداية، مل تتعرف اللغة العربية األصلية  العربية مطلب مطلق دلن يريد أن يفهم اإلسبل.
على أي حروف العلة )الفتحة، والكسرة،والضمة( أو النقاط، وكان ىذا بالتأكيد صعًبا 
للغاية، ونادرًا ما كان العرب أنفسهم ُب ذلك الوقت جييدون القراءة والكتابة.إهنا رلرد 

 .معجزة، يتم احلفاظ على توحيد بنيتها النحوية والنحوية
تعد الصعوبة ُب تعلم اللغة العربية عامبًل ديكن أن يعيق ويبطئ تنفيذ عملية التعلم. 

الصعوبات اليت تواجو تعلم  أنفسهم. ةبىذه الصعوبات بُت ادلعلمُت والطلديكن أن تنشأ 
:9لغوي وغَت لغوي.يعٍت ( األجانب )غَت العريب ةباللغة العربية للمبتدئُت أو الطل

 

  مل اللغويواالع - أ
العوامل اللغوية ىي ادلشكبلت اليت يواجهها ادلشاركون أو ادلتعلمون واليت ترتبط 

ُب عملية التعلم  ةبوىي الصعوبات اليت يواجهها الطل ارتباطًا مباشرًا باللغة اليت يدرسوهنا،
 .ةبالعربية نفسها كلغة أجنبية للطل بسبب خصائص اللغة
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االختبلفات اليت تسبب صعوبات ُب ىي  ةبوبات ادلختلفة اليت يواجهها الطلالصع
 ، من بُت أمور أخرى:اللغة العربية. تشمل االختبلفات تعلم

 
 
 الصوت (8

، ئص سلتلفة وخيتلف ُب طريقة النطقاللفظي ُب اللغة العربية لو خصاالنظام الصوٌب/
طبيعة النظام حروف احللق. و اخلاصة مثل نظام الصوت للحلقية/ولكل منها خصائص

، ٌب لؤلحرف اجملاورة بطريقة نطقها، والنظام الصو والصوت إىل األنف، الفمُتالصوٌب بُت 
 وأنظمة الصوت األخرى اليت جتعل من الصعب نطقها.

 ادلفردات (9
اللغة العربية ومعلمي اللغة العربية ُب إندونيسيا ىو جانب ادلفردات  ةبعامل مفيد لطل

. ذلا ُب اللغات اإلندونيسية أو اإلقليميةأو ادلفردات ألن الكثَت من الكلمات العربية ًب إدخا
، فإن نقل الكلمات من لغة أجنبية إىل لغة الطالب ديكن أن يسبب ادلشاكل ومع ذلك

 ;9التالية:
التحول ُب ادلعٌت، مثل كلمة رلتمع اليت تأٌب من كلمة ادلشاركة، ُب اللغة العربية،  - أ

 . اعيفإن معٌت اجملتمع ىو ادلشاركة، وادلشاركة، والعمل اجلم
من   kabar، وكلمة berkatمثل نعمة الكلمة/ ،تغَت اللفظ عن الصوت األصلي - ب

 خرب وىكذا.كلمة/
كلمة شلا يعٍت ترتيب /(kalimahالنطق ثابت لكن ادلعٌت يتغَت مثل الكلمة) - ج

 ، بينما معٌت اللغة العربية ىو الكلمات.الكلمات الذي ديكن أن يوفر الفهم

                                                             
24
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  ضلو وصرف (:
ف بالتغيَتات ُب أمناط اجلملة، يهتم ضلو كثَتًا بالعبلقة بُت عناصر صر عندما يهتم 

بعد فهم نظام الصوت جيًدا، من ادلستحيل فهم كلمة إذا  الًتكيب الرقم مثل عبلقتو بتقنية 
مشكلة بناء  كنت ال تفهم نظام الصوت السابق، واليت ُب النهاية ستفهم منط اجلملة.

 >9ادلورفولوجية. بعض ادلشاكل النحوية، ومنها:اجلملة ليست خطَتة مثل ادلشاكل 
االختبلف ُب منط األرقام ُب اللغة العربية عن منط األرقام الذي يتعلمو  -8

بينما ُب  األمثلة باللغة العربية،الطبلب ُب تعلم اللغات األجنبية األخرى.
 .am, are, is(verb/to beاللغات األجنبية األخرى )اإلصلليزية(. يستخدم الفعل)

إعراب مسات غَت موجودة ُب اللغات األجنبية األخرى. يعطي االنطباع  -9
 بصعوبة فهم اللغة العربية.

 .االختبلفات ُب بناء اجلملة مع اللغات األخرى -:
 أسلوب (;

 خيتلف ترتيب الكلمات بُت العربية واإلندونيسية بُت موضع ادلوضوع وادلوضوع.
 إمبلء (>

ادلهارات اللغوية. ومع ذلك، فإن مشكلة الكتابة ىي أحد العوامل ادلهمة ُب دعم 
الطبلب الذين يدرسون اللغة العربية ىي أنو ال يوجد تشابو بُت الكتابة العربية والكتابة 

إذا كان النص البلتيٍت مكتوبًا، فستتم كتابة األحرف  اإلندونيسية، وحتديداً ُب كيفية كتابتها.
 عريب من اليمُت إىل اليسار.من اليسار إىل اليمُت، بينما تتم كتابة النص ال

 ةعوامل غير لغوي - ب
 الدافع واالىتمام بالتعلم (8
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الدافع واالىتمام بالتعلم من ادلشاكل غَت اللغوية اليت توجد غالًبا ُب فصول تعلم اللغة 
ال ديكن أن حيقق التعلم  العربية، وغالًبا ما يتأثر حتقيق نتائج التعلم بالدافع واالىتمام بالتعلم.

بدون دافع أقصى قدر من النتائج، خاصة إذا كان الشخص الذي يتعلم مغمورًا مبشاعر كره 
 بشكل كامل، جسديًا ونفسيًا. ةبالتعلم الناجح يشمل الطل للموضوع وادلعلم الذي يعلمو.

ون لذلك، جيب على ادلعلمُت تشجيع الطبلب على اإلعجاب باللغة العربية واليت ستك
 مفيدة حلياهتم البلحقة.

 مرافق التعلم (9
ديكن أن تكون مرافق التعلم مشكلة إذا مل تكن مواتية، مثل الظروف الصاخبة واحلارة 
وغَت ادلرحية. ستؤدي التسهيبلت غَت ادلواتية إىل تفاقم حتقيق نتائج تعلم اللغة العربية. من 

يشعرون وكأهنم ُب ادلنزل ُب غرفة الدراسة  ةباجلو اللطيف وجعل الطلناحية أخرى، فإن 
 سيدعمان حتقيق أقصى قدر من نتائج التعلم.

 العوامل البيئية االجتماعية (:
ذه هبإىل بيئة اللغة اليت تتم دراستها.  ةيعمل تعلم اللغة الفعال على جذب الطلب

إىل استخدام اللغة، حبيث يكون تطوير إتقان اللغة اليت يتعلموهنا  ةبالبيئة، سيضطر الطل
أسرع نسبًيا من أولئك الذين ليسوا ُب بيئة اللغة. وذلك ألن البيئة ستجعلو معتاًدا على 

 استخدام اللغة بشكل مستمر إليصال النوايا واألىداف ُب قلبو.
 ادلعلم (;

يقدمون معرفة ومعرفة جديدة ادلعلمون ىم أشخاص يقومون بالتعليم، وىم أشخاص 
لآلخرين باستمرار وباستمرار. يعترب مكانة ادلعلمُت ُب التعليم أحد الركائز األساسية لتطبيق 

حىت ال نتمكن من إنكار أن العملية التعليمية لن تكون قادرة على العمل بدون  التعليم.
 تعليم أو بدون معلم.

 الطلبة (>



98 
 

 
 

يًا ونفسًيا لتحقيق تعليمهم من خبلل ىم أطفال ينمون ويتطورون جسد ةبالطل
ألنشطة لذلك لن يتم تنفيذ ا ادلؤسسات التعليمية. ادلتعلمون ىم ادلوضوعات واألشياء.

  فيها. ةبالتعليمية دون إشراك الطل
 ادةادل (=

. جيب أال ةبمتوافقة مع تطور وقدرات الطلجيب أن تكون ادلادة اليت يتم تدريسها 
ادلادة ادلوجودة ُب الكتاب فحسب، بل جيب أيًضا أن تركز ادلادة تركز ادلادة أيًضا على 

 .ةبدة، أي ادلواد اليت حيتاجها الطلاجلي
 الطريقة  (<

طريقة التعلم ىي عملية منهجية ومنتظمة يقوم هبا ادلعلمون أو ادلربون ُب نقل ادلواد 
، حسب م اختيارىا بشكل مناسب حسب الغرضطريقة التعلم ادلستخدمة )يت إىل طلبهم.

، إن عدم الدقة ُب اختيار الطريقة ، حسب التسهيبلت ادلتاحة ومستوى قدرة ادلتعلم(.ادلادة
، يؤثر بالتأكيد بشكل كبَت على صلاح التدريس الطريقة اليت جيب اختيارىا خاصة عدم معرفة

 والتعلم.
 الوقت (?

سيساعد استخدام  الوقت ادلتاح )الوقت الكاُب للخدمة، داخل الفصل وخارجو(.
، كانت النتائج كلما زاد تواتر التعلوقت التعلم ادلناسب والفعال ُب حتقيق أىداف التعلم.  

ادلرافق ادلعنية ىي ادلرافق والبنية التحتية اليت تدعم عملية تعلم اللغة العربية مثل  أفضل.
 تب وادلكتبات وادلختربات العربيةالك

 ادلرافق أو وسائل (@
ىي ادلرافق والبنية التحتية اليت تدعم عملية تعلم اللغة العربية ، مثل ادلرافق ادلعنية 
التعلم ىو أداة تستخدم ُب عملية  لدلختربات العربية. ادلقصود بوسائالكتب وادلكتبات وا

 من قبل ادلعلم. ةبألفكار ُب شكل مواد تعليمية للطلالتعلم لنقل الرسائل أو األفكار أو ا
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   بات التعلمجهود التغلب على صعو  -ج
ى أهنا حالة ال ( ينص على أن صعوبات التعلم ديكن تفسَتىا عل:@@8حامليك )

التعلم بشكل صحيح. ال ديكن للمعلم أن يتجاىل ىذا ادلوقف ألنو  ةبيستطيع فيها الطل
ديكن أن يكون عقبة أمام أىداف التعلم. ال تنتج صعوبات التعلم فقط عن عوامل الذكاء 

وبالتايل،ال يضمن معدل الذكاء  ن أن يكون سببها عوامل غَت ذكية.ادلنخفض، ولكن ديك
 ادلرتفع بالضرورة التعلم الناجح. 

على أن صعوبات التعلم ىي شرط ُب عملية التعلم wood(977>::: ) ينص 
تأٌب من  ىذه العقبات ناجتة عن عوامل اليت تتميز بوجود عقبات معينة لتحقيق نتائج التعلم.

 .ةبوخارج الطل ةداخل الطلب
اجلهود اليت ديكن بذذلا للتغلب على صعوبات التعلم ىي من خبلل اختاذ عدة 

 =9خطوات مهمة واليت تشمل:
 جمع البيانات (ٔ

للعثور على مصدر أسباب صعوبات التعلم، ىناك حاجة إىل الكثَت من ادلعلومات. 
 مجع البيانات.للحصول على ىذه ادلعلومات، من الضروري إجراء مراقبة مباشرة تسمى 

وقل لسام إسباين و ر. إسباين ُب مجع البيانات، ديكن استخدام طرق سلتلفة، مبا ُب 
ذلك:" ادلبلحظة، زيارة منزلية، دراسة احلالة، تاريخ احلالة، سجل خاص، البحث ُب عمل 

/وكذلك اختبارات (IQ)قم بإجراء االختبار، اختبار ذكاء جيد األطفال، مهمة اجملموعة،
 <9.(achieve ment test) اإلصلاز
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Abu Ahmadi dan Widodo supriyono, Psikologi Belajar (Cet. II: Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

h. 97-101.  
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 معالجة البيانات (ٕ
ًب مجع البيانات من ادلرحلة األوىل من النشاط ٍب معاجلتها ودراستها دلعرفة أسباب 

بشكل مؤكد. ُب معاجلة البيانات، تشمل اخلطوات  ةببات التعلم اليت يعاين منها الطلصعو 
اليت ديكن اختاذىا؛ ىوية احلالة، وادلقارنة بُت احلاالت، وادلقارنة بنتائج االختبار، واستخبلص 

 النتائج.
 التشخيص (ٖ

التشخيص ىو قرار )قرار( يتعلق بنتائج معاجلة البيانات. ديكن أن يشمل ىذا 
 التشخيص ما يلي:

 ت التعلم لدى الطبلب )شديدة وخفيفة(.قرارات بشأن صعوبا - أ
 قرارات بشأن العوامل اليت تساىم ُب سبب صعوبات التعلم. - ب
 وغَتىا. قرارات بشأن العوامل الرئيسية ادلسببة لصعوبات التعلم  - ج

 التكهن (ٗ
، سيكون األساس الرئيسي ُب ما ًب حتديده ُب مرحلة التشخيصالتكهن يعٍت التنبؤ. 
يتعلق بادلساعدة اليت جيب تقدديها لو للمساعدة ُب التغلب على  صياغة ووضع التنبؤات فيما

، ما يتم حتديده حول شكل عبلج او  أمور أخرى، من بُتُب ىذا "التكهن"  ادلشكلة.
 معاملة كمتابعة التشخيص داري. ُب ىذه احلالة ديكن أن يكون:

 شكل العبلج الذي جيب أن يعطى - أ
 ادلواد / ادلواد البلزمة. - ب
 ستخدمةالطريقة ادل - ج
 الوسائل التعليمية والتعليمية البلزمة. - د
 الوقت )وقت تنفيذ النشاط(. - ه
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 عالج او معاملة (٘
ادلعنيُت )الذين يعانون من صعوبات التعلم( وفًقا  ةبيعٍت العبلج تقدمي ادلساعدة للطل

 للربنامج الذي ًب إعداده ُب مرحلة اإلنذار. أشكال العبلج اليت ديكن تقدديها ىي:
 التدريس اجلماعي.من خبلل  - أ
 من خبلل التدريس الفردي. - ب
 من خبلل التدريس التعويضي ُب بعض اجملاالت. -ج
 تقدمي التوجيو الشخصي للتغلب على ادلشاكل النفسية. - د
من خبلل إرشاد الوالدين والتعامل مع احلاالت اجلانبية اليت قد تكون  -ه

 موجودة.
 التقييم (ٙ

بلج الذي ًب تقدديو ناجًحا، شلا يعٍت أن ىناك يهدف التقييم إىل معرفة ما إذا كان الع
تقدًما، أو حىت فشل. ديكن أن تكون األدوات ادلستخدمة إلجراء التقييم ُب شكل اختبار 

 (.achievement test)حتصيل تعليمي 

ٍب نظريًا اخلطوات اليت جيب  ،من نتائج العبلجات األقل صلاًحا إلعادة التحقق
 اختاذىا ىي كما يلي:

 فحص البيانات )مجع ومعاجلة البيانات(.إعادة  - أ
 إعادة التشخيص. - ب
 .إعادة التكهن - ج
 . إعادة التقييم - د

أي شخص يريد  مكن فعبًل بذل اجلهود ُب التعرف على صعوبات التعلم من قبل
، ألن ل رتيًبا مع وجود بديل واحد فقطوال جيب أن يكون جهد احل ،حتقيق أىداف التعلم

، ادلذكورة أعبله ، ولكن باتباع اخلطواتت كلها متشاهبةُب التعلم ليس ةلبمشاكل كل ط
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ُب توفَت تعلم حل ادلشكبلت  ديكن أن يكون التعليم على األقل أسهل وأكثر منهجية
 .ةبللطل
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث  - أ
تصميم ىذا البحث ميداين مع أن ، البحث وأسئلة البحثادلشكلة لنظري على با

من أجل ذلك يعترب  .MAN Aceh Berat Dayaيعٍت بـ ، الباحثة تبلحظ ادلعلومات والبيانات
?9.البحث ادليداين أو البحث احللي ما توجو ُب نتائج ومجع البيانات من ادلخربين زلددا

 

حث الكيفي الذي يتعلق بالعدد على شكل االحصائي والبحث ختلف بُت البا
 الوصفي يوصف الكلمات والصور والشخصي مع أنو يؤدي إىل أدات البحث منها

على مراعاة احبث الوصف تقوم الباحثة عليها بلتحليل  @9.الوثائقاببلت وادلبلحظات و ادلق
اليت سيتم احلصول عليها والتبيُت والتوصيف عرب األدات باإلستبانة إىل ادلعلومات والبيانات 

بية اليت يواجهها ادلبتدئون الصعوبات ُب تعلم اللغة العر  عن MAN Aceh Barat Dayaمن 
 . تخرجي ادلدرسة ادلتوسطةدل ةبالطل
 ع البحثمجتم  - ب

اجملتمع ىو ادلوضوع بأكملو ادلوجود ُب منطقة ما ويليب متطلبات معينة تتعلق مبشكلة 
 7:البحث أو الوحدة بأكملها أو الفرد ضمن النطاق ادلراد دراستو.

ُب ادلدراسة  X الطبلب متخرجي ادلدرسة ادلتوسطة بالصفىم  اجملتمع ُب ىذه الدراسة
-9798 العام الدراسي، ((MAN Aceh Barat Daya آتشيو غربية األجنوبية ّيةمكو ة احليّ العال

  شخًصا. 977إىل  Xحيث يصل عدد الطبلب ُب الفصل . 9799
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(Jakarta: Rajawali Press, 2012). Hlm 74 

 



9> 
 

 
 

 عينة البحث -ج
، فإن العينة جزء أو شلثلة للمجتمع زلل الدراسة. كانت وفًقا لسوىارميٍت أريكونتو

. كان سبب MAN Aceh Barat Dayaبـ  Xالعينة ُب ىذه الدراسة من الطبلب باالصف 
تخرجي ادلدرسة ادلتوسطة بينما ادلفحص الباحثُت ذلؤالء الطبلب ىو أن خلفيتهم كانت من 

، أود أن أتفحص لذلك العربية، ُب مستوى ادلدرسة ادلتوسطة مل يركزوا على تعلم اللغة
، ادلدرسة ، واليت ُب الواقعMAN Aceh Barat Dayaمشاكل الطبلب ُب تعلم اللغة العربية بـ 

 الدينية للغة العربية ىي إحدى ادلواد اليت جيب اتباعها.
. ُب (random sampling)عينات العشوائيةُب أخذ العينات ىي تقنية أخذ الأما طريقة 

خيلط الباحث بُت ادلوضوعات ُب اجملتمع حبيث يتم اعتبار مجيع ادلوضوعات  ،لطريقةىذه ا
 متشاهبة. ٍب كل موضوع لديو الفرصة ليتم اختياره كعينة.

، فمن األفضل أخذىم 877إذا كان عدد األشخاص أقل من  ،Arikuntoوفًقا لـ 
أكثر من  اص، ٍب إذا كان عدد األشخكون البحث عبارة عن دراسة سكانيةمجيًعا حبيث ي

لذلك أخذ  A:8 أو أكثر.>A97-9 أو  >8-87، فيمكن أخذ العينات بُت 877
 .طلبة 977طالًبا من إمجايل  97نة من ادلؤلفون عي

 :كما يلي  صيغة حتديد عدد العيناتال أما
n= 10% x N 

n  =حجم العينة 
N  =حجم اجملتمع 

دلتخرجي ادلدرسة من  أخذت العينة ُب ىذه الدراسة الفصل الذي يضم أكرب عدد
 .X MIA 3والفئة  X MIA 2، وىم الفئة شخصا 97 فيوادلتوسطة 
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 طريقة جمع البيانات -د
ُب الدراسة، ىناك حاجة إىل تقنيات مجع البيانات اليت يتم استخدامها للحصول 

 MAN Aceh Baratعلى البيانات وادلعلومات حول مشكبلت الطلبة ُب تعلم اللغة العربية بـ 

Daya خدم ادلؤلفون عدة مناىج ُب مجع البيانات، حيث تعزز التقنيات واألدوات بعضها يست
 البعض حبيث تكون البيانات اليت ًب احلصول عليها من ادليدان صحيحة حًقا.

 أدوات البحث -ه
 أدوات البحث اليت استخدمها الباحثون ذلذا البحث ىي:

 اإلسنبانة -8
 (sugiyono)وفًقا لسوجيونو ىو اعتبار يقظ حلدث أو ظاىرة أو شيء. ةنااالستب

 .(9;8، ص <978)
“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. 
ىو أسلوب جلمع البيانات يتم إجراؤه من خبلل إعطاء رلموعة من  انة"االستب 

  األسئلة ادلكتوبة للمستجيبُت لئلجابة".
، جيب أن يكون الباحث قادرًا حًقا على حتديد ادلستجيبُت انةعند توزيع االستب

ن ادلناسبُت، حبيث تكون النتائج اليت ًب احلصول عليها متوافقة مع ما ىو متوقع. ديكن أ
بيانات مغلقة أو مفتوحة ديكن تقدديها للمستجيبُت ن االستبيانات ُب شكل أسئلة/تكو 

 مباشرة أو إرساذلا بالربيد أو اإلنًتنت.
إىل مدقق أكثر خربة. تبانة قبل إجراء البحث ، قام الباحث بالتحقق من صحة االس

ثون بتوزيع قام الباحة بعلى الطل تباناتقام الباحثون بتوزيع االس بعد التحقق من صحة
سلًتجيي ادلدرسة ادلتوسطة ُب الفصول ُب مدرسةالعالية أتشيو غربية  ةنات على طلبااالستب
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األجنوبية، لتحليل الصعوبات اليت يواجهوهنا ُب تعلم اللغة العربية واحلصول على اإلجابات 
   الصحيحة.

 ادلقابلة -9
طريق السؤال ادلقابلة ىي إحدى أدوات البحث وىي طريقة مجع البيانات عن 

، حيدد دتاشيًا مع ىذا البيان9: واجلواب )التواصل ادلباشر( مع ادلبحوثُت من قبل الباحثُت.
Esterberg  سوجيونوُب(sugiyono) مقابلة على النحو التايل. 

“Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.”  

خبلل السؤال  "ادلقابلة ىي اجتماع لشخصُت لتبادل ادلعلومات واألفكار من
  واجلواب، حبيث ديكن بناء ادلعٌت ُب موضوع معُت ".

 MAN Aceh Baratبـ   مدرس لغة عربية ُب ىذه احلالة، أجرى الباحث مقابلة مع 

Daya  . 

 

 طريقة تحليل البيانات -و 
 تحليل البيانات لإلستبانة  -ٔ

حسب ما  ،(Likert)واستعملت الباحثة االستبانة ُب ىذه الرسالة على مقياس ليكارت
يربط حول مظاىر الشخص ومواقفو متجو على شيئ ما،  (Likert)مقياس ليكارت رأى أن

 sangat)وبالتصيل ىو موافق بشدة/دائما  ::مثل من ادلوافقة حىت  غَت ادلوافقة بشدة.

setuju/selalu) موافق/ غالبا ،(setuju/sering)موافق/متدد  ، أقل(kurang setuju/ragu-ragu) ،

                                                             
 878(، ص. ;977، )اخلرطوم: السودان، ، منهج البحث العلميعبد القلدر أمحد الشيخ الفادين  9:
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 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 98 
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 sangat tidak)وغَت موافق بشدة/مل يفعل ، (tidak setuju/kadang-kadang)غَت موافق/أحيابا 

setuju/tidak pernah) :وتعتمد الباحثة على الرموز . 
 

P= F/N x 100% 

 

 اليان: 
P  النسبة ادلعدلة = 
F  رلموع النتيجة احملصولة عليما = 
Nالنتيجة الكاملة = 
 
 تحليل البيانات للمقابلة  -ٕ

استخدمت الباحثة ىذه األدة جلمع البيانات، ويتم إعداد ادلقابلة كما ُب اخلطوات 
 اآلتية: 

 ادلقابلةحتديد أىداف  -8
 حتديد أفراد موضوع ادلقابلة -9
 حتديد أسئلة ادلقابلة  -:
 مكان ادلقابلة  حتديد -;
 إعداد بطاقة ادلقابلة  ->
 تسجيل وتفسَت -=

حتليل البيانت ىو طريقة مستخدمة لتحليل البيانات ادلعينة حىت تستطيع الباحثة أن 
تأخخذ اخلبلصة عنها. واذلدف من التحليل ُب البحث ىو تضييق وحتديد االكتشافات 
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لتكون بيانات منظمة وكثر االستفادة. استخدمت الباحثة حتليل الكيفية الوصفية وىو طريقة 
 الوصفية من البيانات ادلكتسبة.  التحليل يستخدم الكلمات

باحث جبمعها من خبلل ، قام الحول أسئلة البحث ُب الفصل األول جلمع البيانات
واالستبيانات. ُب عملية حتليل البيانات استخدم الباحثون نظرية ميلز وىابرمان  ةبلامقارنة ادلق

خبلص النتائج على واليت تتضمن خطوات التشغيل مع مجع البيانات وتقليلها وعرضها واست
 النحو التايل:

 تقليل البيانات - أ
 عرض البيانات - ب
 اإلستنتاجات - ج
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات - أ
يقوم الباحثة جبمع البيانات وادلعلومات باستخدام األدوات وادلنهج البحث وىي 
اإلستبانة وادلقابلة كما ذكرت ُب الفصل السابق. وُب ىذا الفصل يعرض الباحثة بيانات 
البحث حسب ما حيدث ُب ادليدان البحث دلعرفة مشكبلت الطلبة ُب تعلم اللغة العربية، 

. اعتماد عل MAN Aceh Barat Dayaبـ  Xليلية ُب الفصل قامت الباحثة بالبحث التح
-Bبرقم: رسالة عميد كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت ُب جامعة الرانَتي بندا أتشيو

17493/Un.08/FTK/TL.00/12/2021  م9798ديسمرب  @ُب التاريخ. 
 لمحة عن ميدان البحث -ٔ

ىي وحدة تعليمية مبستوى ادلدرسة العالية ُب منطقة  MAN Aceh Barat Dayaكانت  
 MANببلنخ بيدي، أتشيو غربية اجلنوبية رجينسي، أتشيو. ُب إطار تنفيذ أنشطتها، ختضع 

Aceh Barat Daya  .ختت رعاية وزارة الدين 
 >طالبة.يتكون الفصل األول من  9:>ىم  MAN Aceh Barat Dayaعدد الطلبة بـ 

 ;طالبات. ٍب يتكون الفصل الثاين من  =;8و  ةبطل ;>طالبة، و 977فصول وعددىم 
 > طالبات. ويتكون الفصل الثالث من =87و  ةبطل :>طالبة. و @>8فصول وعددىم 
 طالبات. كما ُب اجلدوال التايل: ?87و  ةبطل ==طالبة،  ;<8فصول وعددىم 

 فهي كما يلي: MAN Aceh Barat Dayaبـ عدد الطلبة أما 
 
 
 



:: 
 

 
 

 ٗ-ٔالجدول 
  MAN Aceh Barat Dayaعدد الطلبة بـ 

 المجموع الطالبات الطالب المجموع الفصل الرقم

 977 =;8 ;> > األول 8

 @>8 =87 :> ; الثاين 9

 ;<8 ?87 == > الثالث :

 ٕٖ٘ ٖٓٙ ٕٚٔ ٗٔ مجموع

من الفصل العاشر إل الفصل الثاين عشر   MAN Aceh Barat Dayaوعدد الطلبة بـ 
 طلبة.  9:>عددىم 

 فهي كما يلي: MAN Aceh Barat Dayaبـ  عدد الطلبة ُب الفصلأما 
 

 ٗ-ٕالجدول 
 عدد الطلبة في الفصل

 الفصل
 عدد الطلبة

 المجموع
 طالبات الطالب

 X Mia 1 @ :8 ;7 -األول 
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 X Mia 2 @ :8 ;7 -األول 

 X Mia 3  = :; ;7  -األول 

 @: X IIS  8? 98 -األول 

 X Agama   89 9@ ;7 -األول 

 977 =;8 ;> جمعها

 XII Mia 1 8: 9> ;7  - الثاين

 XII Mia 2 8= 9; ;7 -الثاين

 XI IIS 8; 9= ;7 -الثاين

 @: @XII Agama  87 9-الثاين

 ٜ٘ٔ ٙٓٔ ٖ٘ جمعها

 @: =XII Mia 1 8: 9 - الثالث

 ?: <XII Mia 2 88 9 -الثالث 

 :: XII IIS 1 88 99 -الثالث 

 XII IIS 2 88 99 :8  - الثالث
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 :: XII Agama  99 88 – الثالث

 ٗٚٔ ٛٓٔ ٙٙ جمعها

 ٕٖ٘ ٖٓٙ ٕٚٔ عدد جميع الطلبة

 MAN Aceh Baratوأما اجملتمع ُب ىذه الدراسة يعٍت  الطلبة ُب الفصل األول بـ 

Daya طلبة. فأخذت الباحثة عينة يعٍت الطلبة دلتخرجي ادلدرسة ادلتوسطة  @@8 ، وعددىم
 طلبة. 7:وعددىم ( X Mia 2-X Mia 3)من الفصل األول 

 فهي كما يلي: MAN Aceh Barat Dayaأما عدد ادلدرسُت بـ 
 

 ٗ-ٖالجدول 
 MAN Aceh Barat Dayaعدد ادلدرسُت بـ 

 الرقم
 عدد

 المجموع
 المدرسات المدرسون

8 8? 9@ ;> 
 

 8:معلما وفيو مدير واحد، ىناك  ;:  MAN Aceh Barat Dayaعدد ادلدرسُت بـ وأما 
 معلمة. 87مدرسُت و  =معلمة. و مدرسا غَت ثابت،  @8مدرسُت و  89مدرسا ثابت و 

 فهي كما يلي: MAN Aceh Barat Dayaأما عدد ادلباين الوسائل بـ 

 



:= 
 

 
 

 ٗ-ٗالجدول 
 MAN Aceh Barat Daya بـ ادلباين الوسائلعدد 

 العدد نوع المباني الوسائل الرقم

 8 غرفة مكتب مدير ادلدرسة  8

 8 غرفة اإلدارة 9

 8 مطتب ادلّرسُت :

 8 غرفة الكمبيوتر ;

 8 مكتبة >

 8 معمّل كيماويّ  =

 8 سلترب البيولوجي <

 8 سلترب الفيزياء ?

 8 معمل اللغة @

 : موقف 87

 8 وحدة صحية 88
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 8 غرفة منظمة طبلبية 89

 8 غرفة اإلرشاد ادلشورة :8

 8 سلزن  ;8

 8 مصّلى >8

 8 ملعب الرياضة البدية  =8

 ;8 غرفة الّتعلم <8

 < محّام ?8

 9 مقصف @8

 COVID-19من ىذا اجلدول ديكننا أن نرى ادلباين والوسائل التحتية عند انتشار وباء 
 ألن التعليم يكون عرب اإلنًتنت.

 البيانات تحليل - ب
 وأما النتيجة من اإلسنبانة وادلقابلة اليت قد متها الباحثة فهي كما يلي: 

 مشكالت التي يواجهها الطلبة في تعلم اللغة العربية  -ٔ

 أما تظهر ادلشكبلت ُب بعض ادلبلحظة ادلتمايزة كما يأٌب:
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 ٗ-٘الجدول 
  مستوى ذكاءمؤشرة 

 .ُب التعلم عامة وُب تعلم اللغة العربية خاصة لبةىو القدرة كل ط مستوى ذكاء

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

أوجو الصعوبة ُب عملية التدريب اللغة العربية بالناقد  ٔ
 - - - - %>: < %>; @ %97 ; والدقيق

 %>8 : %>9 > %97 ; %7; ? - - اللغة العربية ذات ادلقرر ُبأسئلة أقدر إجابة  ٕ

أستطيع الصعوبة ُب احلركات الطويلة والقصَتة عند النص  ٖ
 %>9 > %97 ; %>: < %97 ; %> 8 العريب

 %> 8 %>8 : %7: = %7> 87 - - وجو الصعوبة استعاب بيان ادلدرس ٗ
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 %> 8 %>: < %97 ; %>: < %> 8 أقدر على حفظ ادلفردات ُب لبمقرر ٘

 %>8 : %97 ; %>> 88 %87 9 - - مادة اللغة العربية مادة سهلة ٙ

 %> 8 %>: < %97 ; %>: < %> 8 أقدر على قراءة النص العريب الطبلقة ٚ

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية

 

بة ُب صعو  ونجيد ةبالطل أكثر: ىيدول اجلُب اليت توجد ُب تعلم اللغة العربية  ةبيواجهها الطلادلشكبلت اليت ىذا الدجول يدل على 
ُب فهم شرح  يصعبو ، وبعضهملة حول ادلادة اليت قدمها ادلعلمالذين ال يستطيعون اإلجابة عن أسئبعضهم ، وال يزال أداء دتارين اللغة العربية

من قراءة  يستطيعوامل و ، الصعوبة وادادلأن ادلواد العربية ىي عتقدون ، ويعلمادل ا حيددىيتفردات الحفظ ادلمل يتمكنوا من ، و اللغة العربية علمم
 حرف الطويلة والقصَتة ُب النصوص العربية.األقادرون على فهم الفرق بُت  ةبالطلأكثر إن  ىي شكلة ُب ادلؤشراتادل عدم أماو النصوص العربية. 
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 ٗ-ٙالجدول 
 الموىبة واالىتمام مؤشرة

 بينما ادلوىبة ىي ادلهارة والقدرة على إنتاج شيء ما.و االىتمام بشيء ما، مبعٌت ، الموىبة واالىتمام

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

 %97 ; %>; @ %97 ; %>8 : - - أقدر على أداء اخلطابة العربية ٛ

 %97 ; %7; ? %>9 > %87 9 %> 8 أذاكر ُب ادلنزل دروس اللغة العربية التزاما ٜ

يطرح سؤاال على الزميل الذي أمهر مٍت ُب تدريس اللغة  ٓٔ
 العربية

? ;7% ? ;7% 8 <% 8 <% 9 87% 

 %> 8 %87 9 %7; ? %7; ? %> 8 يطرح سؤاال فعاليا على ادلدرس ُب تدريس اللغة العربية ٔٔ

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية



;8 
 

 
 

، إلقاء اخلطب باللغة العربية ال يستطيعون ةبالطلأكثر : ىيدول اجلُب اليت توجد  ةبادلشكبلت اليت يواجهها الطلىذا الدجول يدل على 
 شكلة ُب ادلؤشراتادل عدم أماو . متعلالصعوبة ُب  مكان لديهو ادلعلم إىل سؤال تقدمي الأقل نشاطًا ُب  ون، وال يزالُب ادلنزلدروس ال وال يذاكرون

 تعلم.اليسألون أصدقائهم األكثر ذكاًء إذا كانوا يواجهون صعوبات ُب  ةبأن الطل ىي

 ٗ-ٚالجدول  

  التشجيع أوالدوافع مؤشرة 
 .ةدياجل هاراتادل ملديه ةلبالط وإن كان، وبدونستكون عملية التعلم أقل صلاًحا و  لتعلم.ا ُب مهم جدا شيئىو  التشجيع أوالدوافع 

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

 - - %> 8 %>; @ %>; @ %> 8 تعليم اللغة العربية ةأثقي على النفس ُب محاس ٕٔ

 %> 8 %7: = %>: < %>9 > %> 8 األسرة ُب محاس تعليم اللغة العربية ةأثقي على محاس ٖٔ
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 %> 8 %>9 > %>: < %7: = %> 8 أثقي على محاسة ادلدرس ُب محاسة ُب تعليم اللغة العربية ٗٔ

 %>8 : %>8 : %>: < %7: = %> 8 أثقي دروس اللغة العربية دروس سهلة ٘ٔ

أدرس اللغة العربية ُب تعليمها ال يعتمد على تدريس ادلعلم  ٙٔ
 ُب الفصل

- - : 8<% > :<% < 9<% < 9<% 

 %> 8 %> 8 %87 9 %7> 87 %7: = أدرس اللغة العربية بالصحة والعافية ٚٔ

 %>9 > %>: < %>9 > %87 9 %> 8 أدرس اللغة العربية بادللل تعليمها ٛٔ

 %ٓٓٔ %ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية

العربية بسبب  متحمسون لتعلم اللغة ةبأن نصف الطل ىيدول اجلُب اليت توجد  ةباليت يواجهها الطل تكبلادلشىذا الدجول يدل على 
غَت ون ال يزالو م، هتبسبب تشجيع أسر  تعلملمتحمسون لوىم تعلم. لغَت ادلتحمسُت ل ونال يزال اآلخر همنصفالتشجيع من أنفسهم، و 

شكلة ادل عدم أماو درسية للقواميس مل يكتمل. غَت متحمسُت للتعلم ألن توفَت الكتب ادل ةببسبب التشجيع من ادلعلم، والطلتعلم لمتحمسُت ل
، وال يتعلمون اللغة العربية دائًما ضرونحي ةالطلب أكثر، فليس شلبًل  وجيًدا ُب دروس اللغة العربية ألنالتعلم  ةبقد حاول الطل ىي ُب ادلؤشرات

 خارج الدرس. همأنفسب
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 ٗ-ٛالجدول 
 مؤشرة األسرة

 لًتبية األخبلقية والدينية للحياة.ا طلبةتعليم الالرئيسية لؤلسرة  وظيفة، الاألسرة

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 بشدة

F % F % F % F % F % 

 %>8 : %>9 > %>8 : %7; ? %> 8 يسر اآلباء إىل الدوافع ويهتم هبا ما تتعلق باللغة العربية ٜٔ

 - - %97 ; %7: = %7; ? %87 9 الوسائل التعليمية ُب تعليم اللغة العربيةيسر اآلباء إىل  ٕٓ

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية

خاصة بدروس اللغة العربية  ةبأمور الطل األسرة دفع: ال يىي دولاجلُب اليت توجد  ةباليت يواجهها الطل تكبلادلشىذا الدجول يدل على 
 احتياجات أطفاذلم التعليمية مثل الكتب والقواميس وما إىل ذلك. سدال يو 

 



;; 
 

 
 

 ٗ-ٜالجدول 
 مؤشرة المدرسة

على  اتؤثر كبَت  ةوتطورىم، وخاصة على الذكاء. ادلدارس كمكان للتعليم الرمسي للطلب طلبةتعترب ادلدرسة عامبًل يؤثر على منو الالمدرسة، 
 .ةصلاح الطلب

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق بشدة موافق
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

ُب عملية تعليم اللغة  ةبيسر ادلدرسة إىل أداء ميول الطل ٕٔ
 - - - - %>8 : %>> 88 %7: = العربية

ُب عملية تعليم اللغة  ةبتسر ادلدرسة إىل تنمية ميول الطل ٕٕ
 العربية

= :7% 88 <<% : 8<% - - - - 

ُب عملية تعليم اللغة  ةبتسر ادلدرسة إىل تنمية ميول الطل ٖٕ
 - - %>8 : %87 9 %>: < %7; ? العربية



;< 
 

 
 

لكل منهم الفائزون ُب ميول  ةبتسر ادلدرسة إىل ثواب الطل ٕٗ
 اللغة العربية

; 97% 88 <<% < 9<% - - - - 

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية

 

، خاصة ُب رلال اللغة لعرض مواىبهم ةبللطل ةفرص تقدموجد ادلشكبلت ألن ادلدرسة ت، ال السايقدول اجلمن ىذا الدجول يدل على 
، وللمشاركة ُب مسابقات على مستويات سلتلفة ُب رلال اللغة العربية مثل ُب األنشطة البلمنهجيةو  احملاضرة كل صباح مجعة،العربية ُب أنشطة 

 ، وخاصة ُب اللغة العربية.جوائز للطبلب ادلتفوقُتقدمت ادلدرسة  وقد ذلك. غَتو ، العريب، وادلناظرة اخلطاب
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 ٗ-ٓٔالجدول 
 مؤشرة المجتمع

صعوبات عندما حيتاجون إىل أصدقاء  ة، على األقل سيجد ىؤالء الطلبةعلى أنشطة التعلم للطلب اىو الشيء الذي يؤثر كبَت  المجتمع 
 للدراسة أو مناقشة أو استعارة أدوات تعليمية.

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

مع أنا ُب رلتمع حيث ادلدرسة العادية ُب نفس ادلكان  ٕ٘
 - - %>: < %7: = %97 ; %87 9 الواحدةالذين يدرسون ُب ادلدرسة 

 

 ةبال يستطيع الطل حبيثليسوا ُب بيئة رلتمعية  ةبىي أن الطل دولاجلُب اليت توجد  ةباليت يواجهها الطل ةكلادلشىذا الدجول يدل على 
 ، خاصة فيما يتعلق بدروس اللغة العربية.مناقشة الدروس مع بعضهم البعض



;> 
 

 
 

 ٗ-ٔٔالجدول 
 مؤشرة الصوت

 ىو عنصر من عناصر اللغة.ت الصو  (ٔ

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

 %> 8 %97 ; %7> 87 %>9 > - - أقدر على لفظ ادلفردات باصوت الدقيق والتعبَت الصحيح ٕٙ

الصحيح والصوت أقدر على قرراءة النص العريب بالقواعد  ٕٚ
 %> 8 %97 ; %>9 > %7> 87 %> 8 الدقيق

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية
 

مل يتمكنوا من نطق ادلفردات العربية بالصوت  ةبأن الطل ىي دولاجلُب اليت توجد  ةباليت يواجهها الطل ةكلادلشىذا الدجول يدل على 
 .اواضح اصحيح قادرون على قراءة النص العريب ةبالطلأكثر أن  ىي شكلة ُب ادلؤشراتادل عدم أماو واذلجاء الصحيحُت. 
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 ٗ-ٕٔالجدول 
 مؤشرة المفردات

 ىي كل الكلمات ادلنطوقة للتعبَت عن شيء ما ُب اللغة العربية.المفردات 

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

الصعوبة ُب حفظ ادلفردات ذات ادلقرر مل درست بو أنا  ٕٛ
 %> 8 %>: < %7: = %>8 : %>8 : سابقا

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية

 

ما زالوا يواجهون  ةبالطل أكثرىي أن  دولاجلُب اليت توجد ُب تعلم اللغة العربية  ةباليت يواجهها الطل ةكلادلشىذا الدجول يدل على 
 صعوبة ُب تذكر ادلفردات ادلوجودة ُب ادلادة اليت درسوىا.
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 ٗ-ٖٔالجدول 
 مؤشرة القواعد

 .ويشتمل ذلك العلم على النحو والصرف علم يدرس استخدام اللغة العربية،القواعد 

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 بشدة

F % F % F % F % F % 

 %87 9 %87 9 %97 ; %7; ? %97 ; أنا الصعوبة ُب حتليل القواعد العربية ٜٕ

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية

 
 ال يزالون جيدون صعوبة ُب فهم قواعد ةبالطلأكثر أن  ىي دولاجلُب اليت توجد  ةباليت يواجهها الطل ةكلادلشىذا الدجول يدل على 

 .النحو الصرف
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 ٗ-ٗٔالجدول 
 مؤشرة تركيب الكلمات )األسلوب(

 .بُت العربية واإلندونيسية بُت موضع ادلوضوع وادلوضوعتركيب الكلمات )األسلوب(،  الكلمات كيبتر 

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

 %> 8 %>8 : %>; @ %7: = %> 8 الكلمات العربية ُب مجلة صحيحادر على تركيب أق ٖٓ

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية

  
يب الكلمات العربية كال يستطيعون تر  ةبىي أن الطلدول اجلُب تعلم اللغة العربية ُب  ةبادلشكلة اليت يواجهها الطلىذا الدجول يدل على 

 .اُب مجلة صحيح
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 ٗ-٘ٔالجدول 
 )إمالء( مؤشرة الكتابة

 .، تعترب الكتابة من العوامل ادلهمة ُب دعم ادلهارات اللغوية(إمالء) الكتابة

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

 %>9 > %97 ; %7: = %>9 > %97 ; أنا الصعوبة ُب كتابة امبلء ادلدرس ٖٔ

 %ٓٓٔ ٕٓ تكرر/المئوية مجموعة

 

جيدون صعوبة ُب كتابة اجلمل العربية اليت  ةبالطل أكثرأن  ىي دولاجلُب اليت توجد  ةباليت يواجهها الطل ةكلادلشىذا الدجول يدل على 
 ديليها مدرس اللغة العربية.
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 ٗ-ٙٔالجدول 
 مؤشرة وسائل التعليمية

 عملية التعلم حىت ديكن حتقيق أىداف التعلم فعالية.ىي أدوات التعلم البلزمة ُب  وسائل التعليمية

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

 - - % > %>9 > %>: < %>8 : عديد ادلقرر للوسائل التعليمية ُب ادلكتبة ٕٖ

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية

 

الكتب ادلدرسية باللغة  أن توفَت ةقد ذكر نصف الطلبفىي  دولاجلُب اليت توجد  ةبيواجهها الطل اليت ةكلادلشىذا الدجول يدل على 
 ة.تبة كانت كافية الحتياجات الطلبالعربية ُب ادلك
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 ٗ-ٚٔالجدول 
 مؤشرة المعلم

 .ىو الشخص الذي يقوم بالتعليم علملما

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة
F % F % F % F % F % 

 - - %>8 : %>8 : %7= 89 %87 9 الفعايل ُب تعليم اللغة العربية ةلبيقدم ادلدرس ُب ثواب الط ٖٖ

الذي ال يسكت حول  ةلبيقدم ادلدرس هتديدا وحتكما للط ٖٗ
 - - %87 9 %>8 : %>; @ %7: = عملية تعليم اللغة العربية

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية
 

 ةُب تعلم اللغة العربية ألن ادلعلم قد منح مكافآت أو جوائز للطلب ةبوجد ادلشكبلت اليت يواجهها الطلتال ىذا الدجول يدل على أن 
 الناشطُت ُب تعلم اللغة العربية.

 
 



<; 
 

 
 

 ٗ-ٛٔالجدول 
 مؤشرة المادة

. جيب أال تركز ادلادة أيًضا على ادلادة ادلوجودة ُب الكتاب فحسب، بل جيب موقدراهت ةتطور الطلببة سبانجيب أن تكون ادلادة م المادة
 .ةأن تركز أيًضا على ادلواد اليت حيتاجها الطلب

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

 - - - - %97 ; %>> 88 %>9 > مقرر ادلدرس إال من ادلادة ادلتعددة ُب تعليم اللغة العربية ٖ٘

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية

 
، ألن ادلادة اليت يقدمها ادلعلم ىي أكثر من ُب تعلم اللغة العربية ةبها الطلواجهادلشكبلت اليت يوجد تال ىذا الدجول يدل على أن 

 .للكتب العربيةمصدر 
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 ٗ-ٜٔالجدول 
 مؤشرة الطريقة التعليم

 .ىي عملية منهجية ومنظمة يقوم هبا ادلعلمون ُب نقل ادلواد إىل طلبهم ميالتعلالطريقة 

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

طريقة التعليم التعاوين ُب تعليم يقوم ادلدرس بـاستخدام  ٖٙ
 %> 8 %7: = %87 9 %7; ? %>8 : اللغة العربية

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية

 
أثناء عملية تعلم  ةم اجلماعييُب تعلم اللغة العربية ألن ادلعلم استخدم طريقة التعل ةبال توجد مشكلة يواجهها الطلىذا الدجول يدل أن 

 اللغة العربية.
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 ٗ-ٕٓالجدول 
 مؤشرة الوقت

 .االستفادة من وقت التعلم ادلناسب والفعال سيساعد ُب حتقيق أىداف التعلمالوقت، 

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 غير موافق

 بشدة

F % F % F % F % F % 

 %>8 : %>9 > %97 ; %>8 : %>9 > يقوم ادلدرس تعليم اللغة العربية وفقا لقرار الساعات ٖٚ

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية
 

قالوا إن مدرس اللغة  ةبالطل أكثرن أ ىي دولاجلُب اليت توجد ُب تعلم اللغة العربية  ةباليت يواجهها الطل ةكلادلشىذا الدجول يدل على 
  يقم بالتدريس ُب الوقت احملدد.العربية مل
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 ٗ-ٕٔالجدول 
 مؤشرة الوسائل 

 من ادلعلم. ةواد تعليمية للطلبمبىي أداة تستخدم ُب عملية التعلم لنقل األفكار الوسائل 

 مؤشرة رقم

 األجوالبة

 غير موافق غير موافق أقل موافق موافق موافق بشدة
 بشدة

F % F % F % F % F % 

 %>8 : - - %>: < %7; ? %87 9 ادلدرس إستخدم الوسائل التعليمية ُب تعليم اللغة العربية ٖٛ

 %ٓٓٔ ٕٓ مجموعة تكرر/المئوية
 

.سلتلفةتعليم ال لالعربية ألن ادلعلم استخدم وسائ ُب تعلم اللغة ةبال توجد مشكلة يواجهها الطلىذا الدجول يدل على أن 
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 MAN Aceh محاوالت المدرس لحل المشكلة  الطلبة في تعلم اللغة العربية بـ -ٕ

Barat Daya 
ون درساليت بذذلا ادل اوالتحمل، فإن ادلقاببلت مع مدرسي اللغة العربيةعلى نتائج ا بناء

 ل ادلشكبلت ُب تعلم اللغة العربية خلرجيي ادلدارس الثانوية ىي:حل
وتشجيعهم على أمهية دروس اللغة العربية ألن اللغة  ةبحتفيز الطل حياول ادلدرس -8

 العربية ىي لغة القرآن.
 .تنوعةادل ئلاالسًتاتيجيات واألساليب والوساحياول ادلدرس استخدام  -9
 ة.لبطالحياول ادلدرس التكيف مع كل  -:
شخصية وقدرة وقوة وضعف لدى  ا على فهم كلأن يكون قادر  حياول ادلدرس -;

 لتحقيق عملية التعلم. ةبمجيع ادلشكبلت ادلوجودة لدى الطلل حل ةبالطل
 .ةبحىت يفهمها الطل راتكراحياول ادلدرس شرح ادلادة  ->
إذا كانوا ال  ئهمالذين ال يفهمون أن يسألوا أصدقا ةبالطل ينصح ادلدرس -=

 يستطيعون من فهم شرح ادلدرس.
الفصل ُب  ادلدروسةُب طرح أسئلة حول ادلادة  بشجاعة ةبالطل ادلدرس يقًتح -<

 وخارجو.
 حياول ادلدرس إتقان مادة اللغة العربية قبل التدريس -?
 .سؤولية بعدم التكاسلواجبات مأداء العلى  ةبالطل ادلدرس ثحي -@
متاز حىت يكون الطبلب أكثر ادلدرجات أو تقدير  مثل اذلديةيعطي ادلدرس  -87

 لتعلم اللغة العربية. ةمحاس
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 مناقشة البحث  -ج
ُب  ةبيواجهها الطلالباحثة من قبل أن ادلشكبلت كما صرحت  نتائج الئلستبانةمن 
 ةالطلب أكثر مستوى الذكاءمن مؤشرة  من مؤشرات ييٍت:ديكن ينظر  العربية تعلم اللغة

الذين ال يستطيعون اإلجابة عن بعضهم صعوبة ُب أداء دتارين اللغة العربية، وال يزال  ونجيد
مل ، و اللغة العربية علمُب فهم شرح م يصعبو ، وبعضهمأسئلة حول ادلادة اليت قدمها ادلعلم

واد ادلأن ادلواد العربية ىي عتقدون ، ويعلمادل ا حيددىيتيتمكنوا من حفظ ادلفردات ال
أكثر  الموىبة واالىتمامٍب من مؤشرة من قراءة النصوص العربية. يستطيعوامل و الصعوبة، 

 وندروس ُب ادلنزل، وال يزالال وال يذاكرونإلقاء اخلطب باللغة العربية،  ال يستطيعون ةالطلب
الدوافع ٍب من مؤشرة  م.تعلالصعوبة ُب  مكان لديهو دلعلم اإىل سؤال تقدمي الأقل نشاطًا ُب 

متحمسون لتعلم اللغة العربية بسبب التشجيع من أنفسهم،  ةنصف الطلب التشجيع أو
تعلم بسبب تشجيع لمتحمسون لوىم  ،تعلملغَت ادلتحمسُت ل ونال يزال اآلخر همونصف

غَت متحمسُت  ةادلعلم، والطلب تعلم بسبب التشجيع منلغَت متحمسُت لون ال يزالو م، هتأسر 
 . للتعلم ألن توفَت الكتب ادلدرسية للقواميس مل يكتمل

 سدخاصة بدروس اللغة العربية وال ي ةأمور الطلب األسرة دفعال ي األسرةٍب من مؤشرة 
 المجتمعٍب من مؤشرة  احتياجات أطفاذلم التعليمية مثل الكتب والقواميس وما إىل ذلك.

مناقشة الدروس مع بعضهم البعض،  ةال يستطيع الطلب حبيثليسوا ُب بيئة رلتمعية  ةالطلب
 خاصة فيما يتعلق بدروس اللغة العربية.

مل يتمكنوا من نطق ادلفردات العربية بالصوت واذلجاء  ةالطلب الصوتٍب من مؤشرة 
تذكر ادلفردات ما زالوا يواجهون صعوبة ُب  ةالطلب أكثرالمفردات ٍب من مؤشرة  الصحيحُت.

ال يزالون جيدون صعوبة  ةالطلبأكثر القواعد ٍب من مؤشرة  ادلوجودة ُب ادلادة اليت درسوىا.
  .النحو الصرف ُب فهم قواعد
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يب الكلمات العربية ُب مجلة كال يستطيعون تر  ةالطلبتركيب الكلمات ٍب من مؤشرة 
اليت  جيدون صعوبة ُب كتابة اجلمل العربية ةالطلب أكثر كتابة )إمالء(ٍب من مؤشرة  .اصحيح

أن توفَت الكتب  ةفقد ذكر نصف الطلب وسائل تعليمية. ُب مؤشرة ديليها مدرس اللغة العربية
 أكثر الوقتو ُب مؤشرة  ة.ادلدرسية باللغة العربية ُب ادلكتبة كانت كافية الحتياجات الطلب

 تدريس ُب الوقت احملدد.قالوا إن مدرس اللغة العربية مل يقم بال ةالطلب
تعلم اللغة  ُبالطلبة كبلت مش أن، سوكماديناتا نانا سياوديولًتبية خبَتة ايؤكد وىذا 

( والعوامل اخلارجية ةبل الداخلية )مصدرىا من داخل الطلالعربية تتأثر بعاملُت مها: العوام
، ةبالطلعند : مستوى ذكاء ةبلطلالعوامل اليت تأٌب من داخل ا (.الطلبة )مصدرىا من اخلارج

أنفسهم:  ةبالعوامل اليت تأٌب من خارج الطل ة.أمابالطل الدوافع، و واىتماماهتم ةبومواىب الطل
 األسرة وادلدرسة واجملتمع.

( ادلتعلمون )غَت العريب أوة بلصعوبة األخرى اليت يواجهها الطلاعوامل ادلشكلة/ ٍب أما
. ُب والعوامل غَت اللغوي، ومها العامل اللغوي بعاملُتلغة العربية واليت تتأثر ُب تعلم ال

( ، والكتابة )اسلوب: النظام الصوت، وادلفردات، وترتيب الكلماتيالعوامل اللغو 
، لطريقة، وادلواد، وادرسُتالتعلم، وادلل : مرافق/وسائيالعوامل غَت اللغو  ُب (. بينماء)اإلمبل

 والوقت.
ون درساليت بذذلا ادل اوالتحمل، فإن االلغة العربية مع مدرس ةدلقابلعلى نتائج ا بناءٍب 

حتفيز  حياول ادلدرس، (SMP)دلتوسطة ا تخرجي ادلدرسةربية دلل ادلشكبلت ُب تعلم اللغة العحل
االسًتاتيجيات واألساليب استخدام ، و هم على أمهية دروس اللغة العربيةوتشجيع ةبالطل

 تكراراشرح ادلادة و  ة،بوقدرة وقوة وضعف لدى الطلشخصية  فهم كلتنوعة، و ادل ئلوالوسا
ٍب  ،سئلةاألُب طرح  وينصحهم إلسآل أصدقائهم، ويقًتحهم بشجاعة ة،بحىت يفهمها الطل
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 واجبات،داء الأل ث على الطلبةحي، و حياول ادلدرس إتقان مادة اللغة العربية قبل التدريس
 .اذلدية وإعطاء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 الفصل الخامس 
 الخاتمة 

 نتائج البحث - أ
اعتمادعلى البيانات اليت حصلت عليها الباحثة بئلستبانة وادلقابلة لتعرف مشكبلت 

ــ   (SMP)الطلبة ُب تعلم اللغة العربية دلتخرجي ادلدرسة ادلتوسطة  MANُب الفصل األوىل بــــــ

Aceh Barat Daya :فيأٌب نتائج البحث والتخليص كما يلي ، 
تتأثر بعاملُت مها:  ىيالطلبة ُب تعلم اللغة العربية  اليت يواجهها مشكبلت -8

( والعوامل اخلارجية )مصدرىا من ةالعوامل الداخلية )مصدرىا من داخل الطلب
، ةالطلبعند : مستوى ذكاء ة(. العوامل اليت تأٌب من داخل الطلبالطلبة اخلارج

العوامل اليت تأٌب من خارج  .أماةالطلب الدوافعواىتماماهتم، و  ةومواىب الطلب
عوامل ادلشكلة/الصعوبة األخرى  ٍب أما أنفسهم: األسرة وادلدرسة واجملتمع. ةالطلب

( ُب تعلم اللغة العربية واليت تتأثر ادلتعلمون )غَت العريب أوة اليت يواجهها الطلب
النظام : يالعوامل اللغو . ُب بعاملُت، ومها العامل اللغوي والعوامل غَت اللغوي

 ُب (. بينماء( ، والكتابة )اإلمبل)اسلوبالصوت، وادلفردات، وترتيب الكلمات
 ، والوقت.لطريقة، وادلواد، وادرسُتالتعلم، وادلل : مرافق/وسائيالعوامل غَت اللغو 

باللغة العربية، خاصة  ةلطلبلدى احلل ادلشكبلت ادلختلفة ادلدرس  اوالتاحمل -9
 ة، حياول ادلدرس حتفيز الطلب(SMP)توسطة اخلرجيُت من ادلدرسة ادل ةللطلب

استخدام االسًتاتيجيات واألساليب ، و وتشجيعهم على أمهية دروس اللغة العربية
شرح و  ة،فهم كل شخصية وقدرة وقوة وضعف لدى الطلبتنوعة، و ادل ئلوالوسا
وينصحهم إلسآل أصدقائهم، ويقًتحهم  ة،حىت يفهمها الطلب تكراراادلادة 



 
 

 
 

، حياول ادلدرس إتقان مادة اللغة العربية قبل التدريسٍب  ،سئلةاألُب طرح  بشجاعة
 .اذلدية وإعطاء واجبات،داء الأل ث على الطلبةحيو 

 المقترحات  - ب
، ةاليت يواجهها الطلب تل مجيع ادلشكبلحب أن يقومواُت أو ادلربُت درسلمل ينبغى -8

التدريس  ةقيمن خبلل تقييم طر  احلكومية خرجيي ادلدارس الثانوية ةوخاصة طلب
 ةعلى االىتمام بالقدرة للطلب وينبغى للمدرسُتذلك،  باإلضافة إىل ادلستخدمة

 ُب تعلم اللغة العربية. ةباحلماس ةحىت يشعر الطلب
، ألن توتغيَت تصورىم األساسي لصعوبات تعلم اللغة العربية وأمهي ةلطلبل ينبغى -9

الرغبة واالىتمام دينعان شخص من معرفة شيء  لكن، متساويمجيع الدروس 
 ما.
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ANGKET MASALAH SISWA DALAM BELAJAR BAHASA ARAB 

Tujuan      : Untuk mengetahui apa saja masalah yang dihadapi oleh peserta 

didik alumni SMP dalam belajar bahasa Arab di MAN Aceh Barat 

Daya 

Nama Siswa: 

Kelas           :  

Petunjuk:  

1. Tulislah nama dan kelas ditempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah angket ini dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.  

3. Isilah jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

4. Berilah tanda centang () pada kolom yang tersedia dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

SS  :Sangat Setuju            TS    : Tidak Setuju 

S    : Setuju                       STS  : Sangat Tidak Setuju 

KS ; Kurang Setuju 

5. Jawaban yang anda berikan tidak mempengaruhi nilai. 

6. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi angket ini dengan tulus dan 

jujur. 

  No Indikator/Pernyataan 
Pilihan  

SS S KS TS STS 

 Faktor Internal  

I Tingkat Kecerdasan Peserta Didik  

1 
Saya kesulitan mengerjakan latihan soal bahasa Arab dengan 

teliti dan tepat  
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2 
Saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar materi 

yang diberikan oleh guru bahasa Arab 
     

3 
Saya kesulitan memahami perbedaan harakat panjang dan 

pendek dalam teks bahasa Arab  
     

4 Saya kesulitan dalam memahami penjelasan guru bahasa Arab      

5 
Saya mampu menghafal kosakata sesuai yang telah ditentukan 

oleh guru bahasa Arab 
     

6 Mata pelajaran bahasa Arab adalah mata pelajaran yang mudah      

7 
Saya mampu membaca teks bacaan bahasa Arab tanpa terbata-

bata  
     

II Bakat dan Minat Peserta Didik 

8 Saya mampu berpidato dalam bahasa Arab       

9 
Ketika dirumah saya senantiasa mengulang pelajaran bahasa 

Arab yang sudah dipelajari di kelas  
     

10 
Saya selalu bertanya kepada teman yang lebih pandai jika 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab  
     

11 
Saya aktif bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan 

dalam belajar bahasa Arab  
     

III Motivasi/dorongan Peserta Didik 

12 
Saya semangat belajar bahasa Arab karena dorongan dari diri 

sendiri  
     

13 
Saya  semangat belajar bahasa Arab karena dorongan dari 

keluarga  
     

14 Saya semangat belajar bahasa Arab karena dorongan dari guru       

15 
Saya semangat belajar karena bukunya lengkap dari buku paket 

hingga kamus  
     

16 

Pada pelajaran bahasa Arab disekolah, saya tidak berusaha 

untuk mengikuti dengan baik karena suasana kelas 

membosankan  
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17 
Saya selalu hadir pada saat mengikuti mata pelajaran bahasa 

Arab 
     

18 Saya belajar bahasa Arab sendiri diluar jam pelajaran       

 Faktor Eksternal 

IV Keluarga 

19 
Orang tua  saya selalu memberikan motivasi kepada saya 

terutama yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab  
     

20 

Orang tua saya memenuhi kebutuhan belajar saya terutama 

yang berhubungan dengan bahasa Arab seperti buku, kamus, 

dan sebagainya  

     

V Sekolah  

21 

Sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menampilkan bakatnya terutama dalam bidang bahasa Arab 

dalam kegiatan muhadhrah pada pagi jum’at  

     

22 
Sekolah mengembangkan bakat siswa dalam bidang bahasa 

Arab pada kegiatan ekstrakurikuler  
     

23 

Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkuti 

lomba di berbagai tingkat kejuaraan pada bidang bahasa Arab 

seperti pidato bahasa Arab, debat bahasa Arab, cerdas cermat, 

dan sebagainya  

     

24 
Sekolah memberikan reward atau penghargaan kepada siswa 

yang berprestasi khususnya dibidang bahasa Arab 
     

VI Masyarakat 

25 

Saya berada di lingkungan masyarakat yang rata-rata 

bersekolah ditempat yang sama sehingga kami saling berdiskusi 

tentang pelajaran khususnya mengenai pelajaran bahasa Arab  

     

 Faktor Linguistik 

VII Sistem Bunyi (al-aswat) 

26 
Saya mampu melafalkan kosakata bahasa Arab dengan bunyi 

dan ejaan yang benar  
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27 
Saya mampu membaca teks bahasa Arab dengan benar 

menggunakan suara yang jelas  
     

VIII Kosakata (Al-Mufradat) 

28 
Saya kesulitan dalam mengingat kosakata yang terdapat pada 

materi yang baru saja dipelajari  
     

IX Tata Bahasa (Nahwa Sharaf) 

29 
Saya kesulitan dalam memahami kaidah tata bahasa Arab 

(Nahwu Sharaf)  
     

X Susunan Kata (uslub) 

30 
Saya  dapat menyusun kata bahasa Arab menjadi sebuah 

kalimat yang sempurna dengan tepat  
     

XI Tulisan (Imlak) 

31 
Saya kesulitan menulis kalimat dalam bahasa Arab yang di 

dikte oleh guru  
     

 Faktor Non-Linguistik 

XII Sarana Belajar 

32 
Persediaan dan keadaan buku paket bahasa Arab di 

perpustakaan mencukupi kebutuhan siswa  
     

XIII Pendidik 

33 
Guru memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang 

aktif dalam belajar bahasa Arab 
     

34 
Guru memberi peringatan kepada siswa yang ribut dalam 

mengikuti pelajaran bahasa Arab 
     

XIV Materi 

35 
Materi yang disampaikan oleh guru tidak hanya bersumber dari 

satu buku bahasa Arab  
     

XV Metode 

36 Guru menggunakan metode belajar kelompok saat proses      
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PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN GURU MATA PELAJARAN 

BAHASA ARAB DI MAN ACEH BARAT DAYA 

Tujuan        : Untuk mengetahui  upaya guru dalam memecahkan masalah siswa 

dalam  belajar bahasa Arab di MAN Aceh Barat Daya kelas XI 

Mia 2 dan XI Mia 3 

Nama Guru: 

JAWABAN  PERTANYAAN  NO 

Saya mengabdi di MAN Aceh Barat Daya ini  sudah 

sekitar 10 tahun, dihitung sejak tahun 2010 sampai 

sekarang. 

Sudah berapa lama ibu mengajar mata 

pelajaran bahasa Arab di MAN Aceh Barat 

Daya? 
1 

Kegiatan pertama sebelum belajar dimulai dengan 

salam, berdoa, mengulang sedikit pelajaran yang 

sebelumnya sekaligus untuk mengasah ingatan dan 

kemampuan mereka tentang pelajar tersebut, 

Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar 

pada mata pelajaran bahasa Arab berlangsung? 2 

pembelajaran bahasa Arab 

XVI Waktu 

37 Guru bahasa Arab selalu mengajar tepat waktu       

XVII Media 

38 
Guru menggunakan media (alat peraga) pembelajaran bahasa 

Arab yang bervariasi 
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disamping itu saya juga memberikan motivasi kepada 

siswa, kemudian proses belajarnya juga santai tetapi 

masih konteks serius agar siswanya tidak mengantuk 

atau bosan saat belajar. 

Kalau berbicara tentang minat dan sikap itu tergantung 

pribadi siswa, karena setiap siswa mempunyai latar 

belakang berbeda, yang secara otomatis juga 

mempunyai sikap dan minat yang berbeda, termasuk 

dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab ini, ada 

sebagian yang senang dan sebagiannya lagi tidak 

bersemangat dalam mengikuti proses belajar.  

Bagaimana gambaran keadaan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran jika dilihat dari segi: 

sikap dan minat siswa? 
3 

Kalo utuk penggunaan metode,ibu menyesuaikan 

dengan materi yang akan diajarkan misalnya materi 

yang berhubungan dengan mufradat ibu yang menjadi 

modelnya lalu memberikan contoh bacaan terlebih 

dahulu kemudian siswanya mengikuti, dan siswa 

mengulangi bacaan tersebut secara terus menerus 

hingga bacaannya benar. Kemudian anak-anak harus 

memahami apa makna nya biasanya ibu memaparkan 

dengan gambar-gambar yang ada dalam lingkup ruang 

kelas disamping itu ibu juga menggunakan cara 

menerjemahkan mufradatnya dalam bahasa asing 

seperti menerjemahkan dalam bahasa Inggris kemudian 

baru dengan bahasa Arab. 

Metode apa saja yang bapak gunakan dalam 

proses pembelajaran? 4 

Untuk medianya, biasanya selain buku cetak, ibu 

menggunakan infocus, agar siswa bisa langsung 

melihat dan menyimak setiap materi yang diberikan 

Media  apa saja  yang ibu gunakan dalam 

proses pembelajaran?   5 
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secara jelas dan juga biar tidak terlalu menoton, 

kemudian ibu juga menggunakan karton dan kartu-

kartu (ini digunakan untuk menulis mufradat). 

Menurut pengamatan ibu, kemampuan siswa dalam 

menerima pelajaran bahasa arab itu berbeda-beda, ada 

siswa yang mempunyai kelebihan di bidang bahasa 

Arab, maka siswa tersebut bisa dengan cepat 

memahami setiap materi yang diberikan. Kemudian 

siswa yang lemah di bidang bahasa arab, maka akan 

terus dibimbing, diberikan pengajaran, semangat juga 

motivasi untuk siswa tersebut. 

Menurut pengamatan Ibu bagaimana 

kemampuan siswa dalam belajar bahasa Arab? 6 

Untuk kendalanya, ya seperti yang ibu katakan tadi 

bahwa tidak semua siswa mampu menerima atau 

memahami materi dengan cepat. Kemudian kendala 

nya lagi saat siswa ribut saat belajar, tidak 

memperhatikan guru saat menjelaskan, sering keluar 

masuk saat proses belajar berlangsung yang hal 

demikian sedikit tidaknya dapat menghambat kegiatan 

belajar. Selanjutnya ada beberapa siswa yang  

penjelasan materinya harus dilakukan  berulang kali 

sampai siswa tersebut benar-benar paham. 

Kendala apa saja yang bapak hadapi  ketika 

mengajar mata pelajaran bahasa Arab? 7 

Dari kendala diatas, upaya yang bisa dilakukan yaitu: 

Ibu harus mampu menyesuaikan diri atau dalam arti 

beradaptasi dengan setiap individu siswa, harus mampu 

memahami setiap perbedaan karakter, kemampuan, 

kelebihan juga kekurangan pada diri siswa, agar semua 

masalah yang ada dalam diri siswa dapat teratasi untuk 

Bagaimana upaya (strategi) ibu dalam 

mengatasi masalah siswa selama proses  

belajar mengajar bahasa Arab? 

8 
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tercapaian proses belajar. Jika ada siswa yang seperti 

ibu bilang tadi, materinya harus dijelaskan berulang-

ulang kali, ya tidak masalah, ibu akan melalakukannya 

sampai dia benar-benar paham, kalau misalnya tidak 

cukup waktu kegiatan belajar berlangsung, siswa itu 

dapat bertanya diluar jam pelajaran selain itu ibu juga 

menyarankan kepada siswa yang belum mengerti untuk 

bertanya ke teman mereka yang sudah paham kadang 

bahasa yang ibu sampaikan sulit untuk mereka pahami.   

Ada, seperti sekarang sekolah sudah membuat program 

lembaga bahasa dimana setiap pagi dari pukul 7.30 

hingga pukul 8.00 siswa berbaris di depan kelas untuk 

menyetor hafalan dari lembaga bahasa baik itu bahasa 

Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian 

pada sore hari tepatnya pada setiap hari jum’at siswa 

mengikuti ekstrakurikuler bidang bahasa guna untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

berbahasa khususnya bidang bahasa Arab untuk 

mengasah kemampuan siswa dalam berMuhadatsah. 

Adakah program sekolah yang dapat 

membantu siswa yang ada kaitannya dengan 

bahasa Arab? 

9 

Peralatan kelasnya sudah lengkap seperti kursi, 

bangku, meja dan perlengkapan lainnya, 

kenyamanannya juga terjamin seperti jendela yang 

terdapat di dua sisi kelas kemudian diruang kelas juga 

terdapat 4 kipas angin sehingga tidak gerah atau 

kepanasan saat pembelajaran.  

Bagaimana kondisi kelas yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar di MAN Aceh 

Barat Daya?Apakah sudah baik? 

10 

Reward kalo berupa barang tidak ada, tapi dalam 

bentuk nilai atau mengapresiasi dalam bentuk ucapan 

Apakah ada reward (penghargaan) yang 

diberikan kepada siswa yang berprestasi atau 
11 
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mumtaz supaya dengan kita kasih reward tersebut 

siswa makin bersemangat dalam belajar bahasa Arab. 

yang akif di kelas? 

Ibu memberikan motivasi sebelum belajar sesuai 

dengan materi yang akan di ajarkan dalam bentuk 

mengaitkan materi tersebut dengan ayat Al-Qur’an.  

Upaya apa yang ibu lakukan untuk 

membangkitkan semangat siswa dalam proses 

belajar? 

12 

Mengeluh ada, tapi ibu berusaha untuk meyakinkan 

mereka untuk mengerjakan tugas tersebut itu juga 

sebagai kewajiban serta tanggung jawab sebagai siswa.  

Apakah siswa mengeluh terhadap tugas-tugas 

yang ibu berikan kepada mereka? 
13 

Kalo pengganti tidak ada, tapi lebih ke tukar jam 

dengan guru mata pelajaran lain kadang ada juga 

sewaktu-waktu tidak bisa ditukar, maka akan diberikan 

tugas lain melengkapi serta meresume catatan untuk 

menghindari keributan yang dapat mengganggu kelas 

lainnya. 

Jika ibu berhalangan hadir apakah ada guru 

penggantinya atau adakah tugas lain yang ibu 

berikan kepada siswa? 

14 

Yang pertama ibu harus menguasai materi dulu yaitu 

dengan belajar sebelum mengajar, dalam artiaan ibu 

harus lebih cekatan dari siswa, apalagi kurikulumnya 

sudah berganti baru otomatis ibu harus menguasai 

materi yang tercantum pada kurikulum baru tersebut. 

Bagaimana kesiapan ibu dalam memberikan  

materi kepada siswa? 
15 
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 الصور البحث

 عملية إلستبانة مع الطلبة  -ٔ
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 عملية المقابلة مع المدرس -ٕ
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


