
 

1 
 

 تعليم اللغة العربية تالكمش
 وصفية( )دراسة

 
Suci Rahmati 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

Email: 170202174@student.ar-raniry.ac.id 

 

Buhori Muslim 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

Email: buhori.muslim@ar-raniry.ac.id  

 

Dara Mubshirah 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

Email: dara.mubshirah@ar-raniry.ac.id 
 

 مستخلص

وهي ، العربية وير وتعزيز مهارات اللغةهدف إىل تشجيع وتوجيه وتطيتعليم اللغة العربية  إن
ر ال ينشق عن يف الواقع األم العربيةتعليم اللغة كان  مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة.

منهج من  أما .اللغة العربية تعليمال ت يفالكمش معرفة دف إىلهتهذه الدراسة  إن املشاكل.
 الدراسة اليت تقوم جبمع البياانت ىف شكل الكلماتهو  صفيو هو منهج و هذه الدراسة 

 ةلكشمها امل كبريتنيتني  كلنتائج هذه الدراسة تدل على مشتتحقق  .والصور وليس العدد
ردات وتركيب واملف تتضمن على األصوات لغويةال ةلكشامل . إنغري اللغوية ةكلواملش لغويةال

تالف الثقافة املعلم والدافع والتسهيالت واخ تتضمن علىغري اللغوية  ةكلوالكتابة، واملش اجلمل
 والكتب الدراسية وفروق الفردية والطريقة والوقت.

 .دراسة وصفية ،اللغة العربية تعليم، كلةشامل:  ألساسيةالكلمات ا
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Abstract 

Arabic language learning purposes to encourage, guide, develop, and enhance Arabic 

languages.Skills included listening, speaking, reading and writing. In the fact, the 

Arabic language learning has some problems. The aim of this study is to analyze 

various problems in learning of Arabic language. The method used in this study is 

descriptive methode, which is a study that collects data in the form of words and picture 

without number. The results of this study indicate that two big problems in learning 

Arabic language, there are linguistic problems and non linguistic problems. The 

linguistic problems included sound, vocabularies, structure and writing. Non-linguistic 

problems included teachers, motivaties, fasilities, socio cultural, textbooks, 

characteristics, methods and times. 

Keywords: Problems, learning Arabic language, descriptive methode. 

Abstrak 

Pembelajaran bahasa Arab bertujuan untuk mendorong, mengarahkan, 

mengembangkan dan meningkatkan keterampilan bahasa arab siswa yang meliputi 

keterampilan mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Kenyataannya, proses 

pembelaran bahasa arab tidak terlepas dari masalah-masalah. Tujuan kajian ini untuk 

menganalisis berbagai problematika dalam pembelajaran Bahasa arab. Metode yang 

digunakan untuk kajian ini adalah metode deskriptif yaitu sebuah kajian yang 

mengumpulkan data melalui kalimat dan gambar tanpa angka. Hasil kajian ini 

menunjukkan bahwa ada dua permasalahan besar yang terjadi dalam pembelajaran 

Bahasa arab yaitu masalah linguistik dan masalah non linguistik. Masalah linguisti 

meliputi tata bunyi, kosa kata, tata kalimat dan tulisan. Adapun masalah non linguistik 

meliputi tenaga pengajar, motivasi siswa sarana prasarana, sosio kultural, buku ajar, 

perbedaan individual, metode dan waktu. 

Kata kunci : Problematika, pembelajaran Bahasa arab, metode deskriptif 
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 املقدمة -أ

 يف طورتضا . اللغة العربية أيإحدى املواد يف املدرسة احلكومية أو األهلية اللغة العربية هي
ر املعرفة التعبري عن املعلومات واألفكار واملشاعر وتطويلفهم  لكتابةمهارات االتصال الشفوية وا

لغة ل ةرسد املاللغة العربية يف عليمتواألهداف من الدينية واملعرفة العامة والثقافة االجتماعية. 
عربية س اللغة الفصل در أن ت، ال ميكن ذلكضإلاافة إىل أدوات االتصال. لدين والعلوم ابال
 . ةرسها يف املدعليمتم ت تملواد الدراسية األخرى اليتاب

تضمن من تلتحقيق الكفاءات اللغوية األساسية اليت  مستعدة ةرسإن اللغة العربية يف املد
الرتكيز  ، ينصبومع ذلك. ، والقراءة، والكتابةكالمال، و االستماعمهارة :  ، وهيتهارااملأربع 

 املستوى يفأما كأساس لغوي.   الكالمعلى مستوى التعليم االبتدائي على مهارات االستماع و 
 فيرتكز اضإلاايف تعليمال ملستوى ابلنسبة أما. ابلتساوي لغوية مهارات أربع تدريس يتم ،املتوسط

ة من الوصول إىل مراجع عربي الطلبةأن يتمكن ومن الواقع  والكتابة، القراءة مهارات على
1.خمتلفة

 

ي مجع من  واملشكالت ه تعليم اللغة العربية يف املدارس اليوم ال ينفصل عن املشكالت.
واصطالحا  2مبعىن لغة أمر صعب.إشكاال -يشكل-كلمة مشكلة وهي اسم الفاعل من أشكل

وأما مفهوم من مشكالت يف هذا الدراسة  3مل بعد الطالبتأي ما ال ينال املراد منه إال به
شر يف خمتلف بدأ تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ينت. اللغة العربية فهي أمر يتعلق بتعليم

املؤسسات التعليمية اضإلسالمية، لكن املوارد البشرية واملصادر املرجعية مازال الضعيفة وغري  
رار جتهاد من كل مؤسسة، وليس نتيجة لقزال ابماحىت منهج تعليم اللغة العربية  كافية،

املشكلة اليت غالبا جند يف  4حكومة إندونيسيا من خالل وزارة الرتبية الوطنية أو وزارة الدين.
                                                             

1 Alwy Aljudfry, Problematika pembelajaran bahasa arab, hal. 3  
2 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 2222 اتريخ الدحول 12 أبريل  

  .212( ض. 2213)القاهرة: دار الطالئع،  التعريفاتأبو حسان علي بن حممد بن علي اجلرجاين،  3
4  Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab , h. 58. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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واد هي عدم من امل إحدىاملؤسسات الرتبوية اضإلسالمية أو املدرسة اليت جتعل اللغة العربية 
قان اللغة العربية من حيث إت الطلبةيف ذلك  فاعلية التعليم. ويرجع ذلك إىل عوامل خمتلفة مبا

ن على الذين ال يتعرفو  الطلبةاألساسية، وخاصة مهارات القراءة والكتابة، حىت العديد من 
رسائل احلجيجية. ابضإلاافة إىل ذلك، عامل أعضاء هيئة التدريس الذين يفتقرون إىل تقنيات 

كذلك القيود التحدث ابستخدام اللغة العربية. و والفعالة وأقل مهارة أو سلبية يف  ،التعلم الفعالة
وهلذه املشكالت اليت ذكرت تستطيع أن  2يف توفري التسهيالت لدعم جناح تعلم اللغة العربية.

 يزعج يف التعليم اللغة العربية.

مشكالت تعليم اللغة   عن عليها والعثور املبادرة ةمتخذ الدراسة هذه جتعل الظواهر هذهلف
هذه  ولذلك. ةاللغة العربينتائج هذه الدراسة تدل على مشاكل كثرية يف تعليم  العربية. إن

   مشكالت تعليم اللغة العربية"." املواوع خذأت الدراسة

 منهج الدراسة -ب

منهج البحث هو طريقة مجع البياانت، واهلدف منها حلصول على املعلومات بطرق    
 اسةالدر عتمد يف كتابة هذه تإن منهج البحث الذي  6.اثبته هلا قيمتها، وميكن االعتماد عليها

الدراسة اليت تقوم جبمع البياانت ىف شكل هو  منهج وصفيواملراد من  هو منهج وصفي.
 ةا الباحثليهإتاج حتوأما طريقة مجع البينات واملعلومات اليت  7والصور وليس العدد. الكلمات

ل خالالباحثني من  ة املستخدمة عندالطريق (Library research)طريقة البحث املكتيب  فهي
 .شكلة البحثمبة ومطالعة الكتب املتعلقة اءر الق

 

                                                             
5 Tayas Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran dan Bahasa Arab (Jakarta : 

Grafindo Persada 1995), h. 188-189  
 16م( ص.  1191، )ويت: مكتبة الفالح، مدخل إلى مناهج البحث التربويرجاء محمود أبو عالم، . 6

7. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Osdakarya 

2004) hal.6  
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 الدراسة ومناقشتهانتائج  -ج

 نتائج الدراسة -1

 8بعد أن مت فعالية البحث املقاالت اليت تتعلق عن املشكلة التعليم اللغة العربية فوجدت 
 كما هو مواوح يف اجلدول املذكور. مقاالت

 1اجلدول 

 توزيع املقاالت اليت تتم مراجعتها

 املوضوع الكاتب رقمال
 التصميم/

 لطريقةا
 نتائج البحث مستجب

1 Tika 

Mardiyah 

Problematika 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

(Perspektive, 

Vol. 10 No. 

2, Oktober 

2017) 

دراسة 
 وصفية

د الطلبة مبعه
سبيل 
 املتقني

املشكلة اليت وجدت ىف 
هذه الدراسة هي 

 كلةمشكلتني ومها املش
 اللغوية وغري اللغوية

2 Nanin 

Sumiarni 

Problematika 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Bagi 

Mahasiswa 

Pemula 

(Holistik 

Volume 15 

Nomor 01, 

2014) 

دراسة 
 وصفية

ا الطلبة العلي
جبامعة 
Syekh 

Nurjati 

Cirebon 

اليت حدثت يف املشكلة 
هذه املقالة أن الطلبة 
يفرقون يف خلفيات 

 الدراسة.

3 Nandang 

Sarip 

Hidayat 

Problematika 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

(Jurnal 

Pemikiran 

حبث 
 مكتبة

املشكلة اليت وجدت ىف  -
هذه الدراسة هي 
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Islam; Vol. 

37, No. 1 

Januari-Juni 

2012) 

 كلةمشكلتني ومها املش
 اللغوية وغري اللغوية

4 Alwy 

Aldjufry 

Problematika 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

(Tesis, 2015) 

دراسة 
 وصفية

الطلبة يف 
املدرسة 
املتوسطة 

احلكومية  
 Paluب

املشكلة اليت وجدت ىف 
 هذه الدراسة هي أن

من  ةالطالبختتلف قدرة 
ية العرباللغة حيث إتقان 
وخاصة ، األساسية

 ،القراءة والكتابةمهارات 
 الطلبة الحىت العديد من 

حروف على  عرفوني
 .يةائاحلج

2 Veti Nur 

Fatimah  

Kesulitan 

belajar 

Bahasa arab 

(skripsi, 

2018) 

دراسة 
 وصفية

الطلبة 
واملدرس يف 

مدرسة 
املتوسطة 
 املكرمة

املشكلة من هذه الدراسة 
 يف الطلبةتقن يمل  أن 

اللغة العربية  التعليم
 يصعبونمثل  ،األساسية

القراءة واالستماع  يف
والكتابة ابللغة  لكالموا

 طلبةالفرتض يالعربية. و 
 ادةم أن اللغة العربية هي

 ة.صعب
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6 Syamsyud

din 

Asyrofi 

Kesulitan 

Belajar 

Bahasa Arab 

(Majalah 

Ilmiah 

Laboratorium 

Pendidikan, 

Vol. 4, No. 2, 

Desember 

2019) 

دراسة 
 وصفية

واملدرس 
والطلبة 
اعف 
البصر 
مبدرسة 
الثانوية 
Sleman 

املشكلة من هذه الدراسة 
  الطلبةيواجه  أن

 ليم عنالتع يف ابلصعوابت
دة لقاعواملعىن وا األصوات

وكتابة اللغة العربية 
 أبحرف برايل

7 Agung 

Setiyawan 

Problematika 

keragaman 

latar 

belakang 

pendidikan 

mahasiswa 

dan kebijakan 

program 

pembelajaran 

bahasa arab 

(jurnal PBA, 

ARABIYAT, 

ISSN: 2356-

153X, E-

ISSN: 2442-

9473, 2014) 

 

دراسة 
 وصفية

ا الطلبة العلي
ية بكلية الرتب

يف جامعة 
Sunan 

Kalijaga, 

Yogyakart

a 

املشكلة من هذه الدراسة 
أن معظم الطلبة 

 يتخرجوان من املدرسة
احلكومية مع أهنم يقللون 

، يف التعليم اللغة العربية
لذلك يضعفون يف 

 التعليم.

8 

مصطفى 
 اجلهين

 أمني احلسن

انصر 
 الراجح

مشكالت 
تعليم اللغة 
العربية لغري 
 الناطقني هبا

حبث 
 مكتبة

- 

نقسم املشكلة إىل ست ت
شكلة وهي امل املشاكل

 شكلة ااخاصةوامل العامة
شكلة تعليم النحو وامل

شكلة يف وامل والصرف
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لصعوابت اوجدت بعض م اللغة العربية، يقاالت حول مشاكل تعلمن هذه امل الدراسةنتائج 
 .وفيما يلي حتليل هلذه الصعوابت م اللغة العربيةييف تعل

 املناقشة -2
 مشكالت نم متنوعة جمموعة تصف واليت اجلدول يف الواردة الثامنة املقاالت حتليل يف

 :يلي ما حللها وحلول اللغة العربية التعليم
مل يستطعوا  لبةالطلغوية. بعض اللغوية وغري ال ةكلشاملهي  األوىل قالةاملاملشكالت يف 

ألساليب ليس فاختيار ا ،ال يفهمواالطلبة و واد املعلم امل يعلم، وعندما ةراءة النص العربيق يف
غري املمارسة و  ،احملدودةالدراسة م، والكتب يمنخفضة جًدا يف التعلالطلبة ، والدوافع صحيًحا
 هم يعرفون، وبعضيةاحلروف احلجائ ، وبعض الطلبة مل يستطعوا أن يفرقواللغة العربيةابللتواصل 

كثري من ى  ، واملعلم يعطقراءة النصوص العربيةيستطيعوا يف ية ولكنهم ال ائروف احلجاحل
 من شكل فعالواأل األمساءعن دقيق والطلبة ال يفهموا ابل ،ملفردات بينما الطلبة ال حيفظهاا

 الرتقيم يف اجلمل عالماتو القواعد املااي واملضارع واملصدر والفعل املزيد حبرف أو احلرفني ويف 
 .جلملةيف ااملؤنث واملذكر واملفرد واملثىن واجلمع  وترتيب وتعديل الكلمات من حيث واضإلعراب

، غة العربيةخاص بقراءة متارين اللعمل توجيه املقالة فهي يف هذه أما الطريقة حلل املشكالت 
رشة عمل املناهج اللغة العربية يف و  علماملدريب احملادثة وتإجراء إاافة مواد احملتوى احمللي يف و 

نعرف أن  من الشرح السابق 8.عقد اضإلشرافو  م كل فصل دراسييإجراء تقييم للتعلو  2213
                                                             

8 Tika Mardiyah, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Vol. 10 No. 2, Oktober 2017. 
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ن حيث واألحسان أن يفرق أعضاء الفصل م ،ةراءة النص العربيق مل يستطعوا يف الطلبةبعض 
 القدرة الطلبة.

 احلكومية ةمن املدرسة الثانويأن الطلبة الذين يتخرجوا  هي الثانية قالةاملاملشكالت يف 
اللغة العربية مطلًقا،  ةبطلال تعلم معظمتمل و العربية. كانت اعيفة على قدرة اللغة والثانوية املهنية  

الذي  وخيتلف املدرس ليمالتع ةليوسوتقل يف  اللغة العربية.م ييف تعل ةبلذلك ال يوجد دافع للطل
ي إتقان اللغة بينما الطلبة تفرق ق لفلصجتميع أعضاء ا، وهناك يف كل اللقاء يقوم ابلتدريس

، ميللتعل يتحمسنحىت  ةبتوفري احلافز للطلاملقالة هي يف هذه والطريقة حلل املشكالت . العربية
 LCD و Infocus وفر وسائل تعليمية أكثر حداثة مثل، و مثل إدراك الدافع اآليل والتكاملي

معظم ومن رأيي، إن كان  .9الفصل جتميع أعضاءحىت ال يكون  املدرسابضإلاافة إىل ، و وغريها
ة يف ال بد أن يعلم املدرس من البداية حىت تساوي قدرة الطلب اللغة العربية واتعلميمل  ةبالطل

 املستوى.

يف  ةبواجهها الطلتلغوية وهي الصعوابت اليت ال ةكلشاملهي  لثالثةا قالةاملاملشكالت يف 
ت اصو ألا على تضمنتو م بسبب خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية يعملية التعل

مادة اللغة  غوية تنشأ خارجلالغري  ةشكلواملحوي والدالالت. واملفردات والكتابة والصرف والن
تواح هذه ك، ومع ذل. والتسهيالت وغري ذلكواملواد التعليمية  الطلبةو  ، مثل املعلمالعربية
ال ارات اللغوية. امله فقط بدون الرتكيز على أن املعلم يركز على النظرية ومعرفة اللغة املقالة

حول مناقشة عناصر  ، ولكنه يدور كثريًاسواء شفهًيا أو كتابًيا ةبالطليتعلق املواوع ابحتياجات 
، كبريم بشكل  ياللغة مثل: علم األصوات والصرف والصياغة. ويسيطر املعلم على عملية التعل

وهي االقرتاحات  بعضويف هذه املقالة حتجز لعب دور نشط. قي ال ةبللطلقليلة فرصة  ويعطى
                                                             

9 Nanin sumiarni, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Mahasiswa Pemula 

Holistik Volume 15 Nomor 01, 2014.  
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يعرف ويفهم  جيب أن، و م املستمرية نفسها من خالل التعللعربيإىل فهم مؤهل للغة ا حيتاج
اللغة العربية الثقافية االجتماعية من خالل العديد من التعبريات أو املصطلحات العربية اليت 

، بنية حتتية مناسبةسائل تعليمية و و ، و م ممتع ومواد تعليمية ذات صلةييتم تقدميها يف شكل تعل
 12.يف تعليم اللغة العربية إىل ساعات إاافيةحيتاج و 

حول اجلوانب  قالةم اللغة العربية يف هذه امليدور تعلهي أن ي الرابعة قالةاملاملشكالت يف 
وليس نتيجة  ،زال اجتهادًًي من كل مؤسسةما ةالعربياللغة م يمنهج التعلو اللغوية وغري اللغوية 

م، يية التعلعدم فاعلو  خالل وزارة الرتبية الوطنية أو وزارة الدين. حكومة إندونيسيامن تصميم 
 لقراءة والكتابةهارات املمن حيث إتقان اللغة العربية، وخاصة وختالف الطلبة ، عوامل خمتلفةو 

م والفعالة يإىل تقنيات التعل الذي يفتقراهلجائية. واملعلم   احلروف واعرفيال  ةبالطلألن بعض 
خاصة  اا إاافيمييوفر تعلوالطريقة حلل املشكالت هي  .للغة العربيةيتحدث اب وال يستطيع أن

 اوفق إعداد املناهج، و حتسني جودة أعضاء هيئة التدريس، و لقراءة وكتابة اللغة العربية
م يلعملية لتعلا توفر مراكز التدريب اللغوي واملختربات ووسائل اضإلعالم ة، و بحتياجات الطلال

 من كل زال اجتهادًيً ما ةالعربياللغة م يمنهج التعلمن الشرح السابق نعرف أن  11.اللغة العربية
 ومن األحسان أن يستعد املدرسة املنهج كما وزع بوزارة الرتبية. مؤسسة

ة األساسية س اللغة العربيالطلبة در مل يتقن العديد من هي  اخلامسة املشكالت يف مقالة
وتسبب أن ال  يف حفظ املفرداتو ، والكتابة العربية لكالمستماع وايف القراءة واضإلتصعب ل مث

م اللغة يعلاهلدف وهو اهلدف العام لت ومل حيقق ةبالعديد من الطلو أو مجلة بسيطة. تنشأ إنشاءا 
لى الرغم أن اللغة عولغة صعبة هي لغة أجنبية  أن اللغة العربيةوتتحمل بعض الطلبة ، العربية

ومية. كما أن القرآن يف احلياة اليالصالة وقرائة  غالًبا خاصة عندنستخدمها العربية يف الواقع 
                                                             

10 Nandang sarip hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Jurnal Pemikiran Islam; 

Vol. 37, No. 1 Januari-Juni 2012. 
11 Alwy aljudfry, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Tesis UIN Alauddin Makassar, 

2015. 
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درسة، وطريقة م خارج امليحول الوعي والتشجيع على التعل ةبابء للطلاحلد األدىن من اهتمام اآل
فقط حىت  الدراسية م الكتبيفقط واستخدام وسائل التعل اليت تستخدم طريقة احملاارة التعليم

االقرتاحات املقدمة يف هذه و  .قيعمم اللغة العربية بشكل يتعليف هتمام بعدم اال ةبالطل شعرت
 جيب أن يكون املعلمو م وفهم اللغة العربية كمسلم. يعلى أمهية تعل ةبهي حيفز املعلم الطل املقالة

مها. يبتعل ةبلم الطتهتم ووسائل اضإلعالم حىت يأكثر نشاطًا وابتكارًا يف استخدام أساليب التعل
ر معمل لغة لدعم ممارسة االستماع أو النطق للعادات العربية وتكرار توفملدرسة أن حتتاج 

، الثالاثء اللغة االثنني ابستخدام اللغة العربية املفردات مثل عقد يوم للغة على سبيل املثال يوم
ة بومن رأيي جيب على املدرس أن خيتار الوسيلة التعليم اليت ممتعة والطل .12غري ذلكاضإلجنليزية 

 يشعرون ابلسرور عند التعليم.

ة الثانوية يف املدرس الطلبة اعف البصريعاين هي أن  السادسةقالة املاملشكالت يف 
كيب ، وتر اليل، واملعىن الدتتضمن على األصواتاللغوية  مشكلةأوالً:  Slemanاحلكومية 

غوية: االفتقار إىل الل ريغمشكلة كتابة اللغة العربية ابستخدام حروف برايل. اثنياً: والاجلمل، 
، التعلم ر إىل االبتكار يف أساليب، االفتقاقار إىل فهم املعلم لطريقة برايل، االفتاحلافز

وفري تويقوم املدرس حلل هذه املشكالت بوالصعوابت بسبب احلد األدىن من التسهيالت. 
م جلعله يلتعلايبتكر طرق و املبنية على طابعات برايل.  اموسالتسهيالت، مثل الكتب أو الق
م يف الفصل يأكثر التواصل مع املعلم والتكيف مع بيئة التعلو أكثر إاثرة لالهتمام للطالب. 

ومن رأيي جيب على املدرس أن يهتم بدقة لطلبة الذين اعف البصر ويكمل  .الدراسي
 األدوات كما حيتاج الطلبة لنجاح يف التعليم اللغة العربية.

علق اباخلفية ا يتفيمالطلبة خصائص خمتلفة لكل  يه ةالسابعقالة املاملشكالت يف 
يف فصل  ةبودة الطلأسباب تنوع ج يدةاجلد ةب. تعترب عملية اختيار قبول الطلةبالتعليمية للطل

                                                             
12 Nur Veti Fatimah, kesulitan belajar bahasa arab, skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018 
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انمج أو قسم اجلودة وفًقا لرب  ملديه ذينال ةباحلايل أقل قدرة على التقاط الطلاالختيار و واحد. 
ت يف مهارات ا، مما يسبب اختالفخلفيات تعليمية خمتلفةمن  الطلبةيت أت. ةالدراسة املتوقع

، حبيث ميكن ةالبطالعلى فهم االختالفات بني كل  للمعلم أن يقدر، جيب اللغة العربية. لذلك
ناهج ، وجيب أيًضا فهم ااخصائص املختلفة من قبل مطوري املم بشكل فعاليإجراء عملية التعل

نوع الظروف ق تعديل تم عن طرييس من خالل تنويع التعلواملرشحني املعلمني ومديري املدار 
قوم برانمج الدراسة وي، سواء فيما يتعلق إبمكانيات املتعلمني واضإلمكاانت البيئية. واالحتياجات

إجراء فصول إاافية ، و بة حسب القدرةيقوم بتجميع الطلحلل املشكالت كما يلي: 
ومن رأيي املشكالت  13.م يف احملااراتيعلتطبيق جمموعة متنوعة من مناذج الت، و )التسجيل(

للغة العربية يدة، لطلبة الذين ال يقدر يف التعليم ااجلد ةباختيار قبول الطللن حتدث إن كان يف 
 ويرغب عن هذا القسم ال ينجح يف القبول.

، هلنيجنبية ليس ابألمر السهل أو ااأللغة الم يتعل هي أنالثامنة  قالةاملاملشكالت يف 
البحث والدراسة أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد لكن مع 

معقول، ولقد واعت هذه الطرق مواع التجربة، وكانت  النتائج يف بعض األحيان مراية 
كلة تعليم شوامل شكلة ااخاصةوامل شكلة العامة:املنقسم املشكلة إىل ست املشاكلتو للغاية

السابق،  درس. ومن الشرحشكلة املاملو  الطلبةشكلة وامل الكتابةشكلة يف وامل النحو والصرف
 نعرف أن املشكالت لتعليم اللغة العربية كثرية جدا، لكن من الذين يتعزم فاهلل سيساعد عبده.

غة العربية هو شيء ال ميكن جتنبه، ألن إحلاح الل ناطقني هبام اللغة العربية لغري اليإن تعل
د رتفع للغاية على حد سواء مسلم وغري مسلم. ويتجلى ذلك يف العديللمجتمع العاملي اليوم م

صائصها املختلفة م اللغة العربية خبيم اللغة العربية يف خمتلف البلدان. تعليمن مؤسسات تعل
يت مها بني اجملتمعات غري العربية، ال يزال يواجه العديد من العقبات واملشاكل اليودوافعها لتعل

                                                             
13 Syamsyuddin Asyrofi Kesulitan Belajar Bahasa Arab Majalah Ilmiah Laboratorium 

Pendidikan, Vol. 4, No. 2, Desember 2019. 
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اليت تنشأ  ةلة ضإلتقاهنا ابلكامل. تنقسم املشكلليست لغة سه مازالتالعربية تواجهها ألن اللغة 
 اللغوية وغري اللغوية.  ةكل: املش إىل قسمني، ومهاالناطقني هبا م اللغة العربية لغري يعادة يف تعل

 اللغوية ةشكلامل -1
م بسبب ييف عملية التعل الطلبةاللغوية هي الصعوابت اليت يواجهها  ةشكلم

 :على ةاللغوي ةكلة نفسها كلغة أجنبية. تتضمن املشاللغة العربيخصائص 
 األصوات (أ

 حتتاج إىل يتتعلق ابلنظام الصويت، هناك بعض نظام الصوت الت ملشكلة يف األصواتا
سية أو املاليو اضإلندوني اللغة يف ال جندالذي الصوت العريب  يهغري العرب،  اهتمام من املتعلم
ابلنسبة ه.  -ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –غ  –ع  –ذ  –خ  –: ث أو برواني، املثال
وينقسم  .تاج إىل وقت للممارسةحيليست سهلة، و خمارج األحرف اهلجائية للمبتدئني، فإن 

خمارج احلروف العربية إىل: اجلوف واحللق واللسان والشفتني وااخيشوم، وال تستطيع الطلبة أن 
 ي.  –و  -تفرق مقام احلروف. واللغة العربية هلا أحرف املاد: ا 

 املفردات  (ب
ربية ال توجد يف الع اجلوانب العصبية يف اللغة بعضتعلق ابملفردات أن ت املشكلة اليت

مشاكل خمتلفة،   يسبب إىل اللغة اضإلندونيسية العربية ةفإن نقل الكلمات من اللغ ،اضإلندونيسية
 :كما يلي

التحول يف املعىن حيث أتيت كلمة اجملتمع من كلمة املشاركة، يف اللغة العربية معىن كلمة  -
يقال شاركة مية يتغري املعىن اجملتمع هو املشاركة أو العمل اجلماعي. بينما يف اضإلندونيس

 .ابللغة العربية أنه جمتمع
 .من الصوت األصلي مثل كلمة نعمة من كلمة بركة واألخبار اليت أتيت من ااخرب اللفظ تغري -
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ونيسية يطلق يف اضإلند أما واحدة. كلمةمبعىن   كلمةاثبت لكن املعىن يتغري، مثل الاللفظ  -
 .اجلملة العربية  من اميكن أن تعطي فهًما مشتق ترتيب الكلمات اليتمبعىن ملة اجلعليها 

 
 تركيب اجلملج( 

تركيب اجلمل يف اللغة العربية أو املعروف ابلقواعد النحو والصرف، واملشكلة يف تركيب 
يف ة لطلببشكل عام، أخطاء ا .يف اللغة العربية والصرف علم النحواجلمل أن ال يفهم الطلبة 

ف أمناط اجلمل لتالفعل والضمري أو الفاعل واملفعول به. وخت هذه احلالة هي يف حتديد موقف
ضإلعراب وهذا اكما أن اللغة العربية حتتوي على   ،األجنبية األخرى ةاللغاللغة العربية عن منط 

، فقط لسبورةا يلةابستخدام وسالدرس ، ويواح املعلم األجنبية األخرى ةغري موجودة يف اللغ
 يف التعليم.يسمعوان دون الغرية  ةبوالطل

 
 ( الكتابةد

تينية تبدأ الكتابة الال .تلف عن الكتابة الالتينيةالعربية خت هي كتابة الكتابةاملشكلة يف 
احلرف الواحد  حيتوي. اليمني إىل اليسار من تبدأ ما الكتابة العربية، أمن اليسار إىل اليمني

نهاية الوسط و الو  بدايةيف ال، نفسها على موقع احلرف على العديد من األشكال املختلفة اعتمادً 
مزة عند االتصال أو الفصل. ويتنوع موقع اهلجيب يف الكتابة، بعض احلرف متنوعة و الكلمة. 

 الكتابة، أحياان تكتب على األلف، الواو، الياء أو املنفردة.  

 غويةلشكلة ي ر الامل -2

كن رؤيتها ، وميالعربية تنشأ خارج مادة اللغةاليت هي مشكالت  غويةلشكلة غري الامل
 التالية: من عدة عناصر
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 املعلم (أ

لغة العربية، اين يفتقرون إىل الكفاءة كمدرسني املعلمني الذ معظم أن يف املعلم املشكلة
صميم برامج القدرة على ت. مع أن جيب على املعلم احرتافية غريسواء يف الكفاءة الرتبوية أو 

جيب على . و ميتعلال يف ةتمكن الطلبيول الدراسية حىت م وقادر على تنظيم وإدارة الفصيالتعل
 شكلة عند الطلبة.وتغيري املعلم يف التعليم يسبب امل .املعلم إتقان املواد التعليمية ليتم تسليمها

 الدافع  (ب

 الدافع هي معظم الطلبة ال ميلك الدافع لتعليم اللغة العربية ألهنم يعتقدون أنيف  املشكلة
ا، جد ارورًي شيئا عيكون الداف لغة صعبة وال حيبون اللغة العربية. يف الواقع،اللغة العربية هي 

وجيب على م. يال ميكن تنفيذ أنشطة التعلف ميدافع يف التعلالألن الشخص الذي ليس لديه 
 .م اللغة العربيةيتعل إىل احلماس للمشاركة ةبالطل املعلم أن حيفز

 التسهيالتج( 

 ميملية التعلعهي معظم املدارس ال متلك التسهيالت لتدعيم يف  التسهيالتاملشكلة يف 
لى عوتكون هذه من مشكلة كبرية يف جناح التعليم اللغة العربية. جيب أن يكون لكل املدرسة 

 .يف التعليم ى ألجل النجاحاألخر التعليمية  وسائلواملكتبات واملختربات والالدراسية الكتب 
 يها الفصول للدراسة فقط.لكن يف الواقع أن املدرسة لد

 د( اختالف الثقافة

. وهذا يثري ةعن الثقافة االجتماعية اضإلندونيسي اللغة العربيةة االجتماعية الثقافختتلف 
يوجد اختالف بني  ،االجتماعية والثقافية ةم اللغة العربية. بسبب االختالفيمشاكل تتعلق بتعل

اللغتني العربية واضإلندونيسية مبا يف ذلك التعبريات أو املصطلحات أو أمساء األشياء اليت ليست 



 

16 
 

أن ، جيب ذه املشكلةه. وحلل اضإلندونيسيون بسهولة ةبضإلندونيسية واليت ال يفهمها الطلابللغة ا
طبيعة امة عن التقدم حملة ع م اللغة العربية اليت حتتوي على أشياء ميكن أنيواد تعليرتب امل

 .بية، جيب أن تتعلق املادة مبمارسة اللغة العر العرب. ابلطبع بالداالجتماعية والثقافية ل

 ( الكتب الدراسيةه

، ألن دوره يكفي ممه أمر يهاللغة العربية م يسية يف التعلااستخدام الكتب الدر  املشكلة يف
لغة أجنبية سية اليت ال هتتم مببادئ تقدمي املادة العربية كادر م. إن الكتب اليلتحديد جناح التعل

 االرتباط.االختيار والتدرج و على ستكون مشكلة يف حتقيق األهداف. تتضمن هذه املبادئ 
تم منحها األولوية يف مستوى معني أو ي ةبطلالكتب جيب أن ُتظهر املواد اليت حيتاجها ال ختياراو 

اح. طبقات منهج وا فإن الكتاب اجليد هو كتاب يقوم علىملستوى معني من وحدة التعليم. 
 .عبةمن املواد السهلة إىل املواد الص ، يبدأالتدرج متدرجة، أي متدرجة يف العرض التقدميي

 و( فروق الفردية

اخلفية من التنمية الفكرية واملهارات اللغوية وا تهاميكن رؤيواملشكلة يف الفروق الفردية 
ر  تأثت ه املشكلةوهذ. ةبواالهتمامات الشخصية وشخصية الطلالتعليمية وأمناط التعلم واملواهب 

 .علموها على اضإلطالقمل يتوبعض اآلخر  اللغة العربيةة يتعلموان بطلبعض ال التعليميف  كثريا

 التعليم ز( طريقة

 م.ييف التعلسل أن تك ةبالطل وجتعلملة الطريقة امليستخدم  املعلم أن املشكلة يف الطريقة
كن ولكن ال مي ،مقدمة اضإلندونيسيةم تخدسوي، ويعلم املعلم سريعا جدا حىت الطلبة ال يفهموان

ن كان إ والرغبة يف تدريس اللغة العربية ، ولكن لديهم القدرةإنكار ذلك ألهنم غري مستعدين
 ابللغة العربية.سليب، وغري ممارسة 
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 ح( الوقت

ال الوقت هذا  يعتربو فقط  ةواحدمرة  سبوع درس اللغة العربيةاأليف املشكلة يف الوقت أن 
 .يكون بطيًئا العربية للمبتدئني جيب أناللغة  ةدااملتعليم  ، ألنم اللغة العربيةيلتعليكفي 

اخلالصة -د  

نعرف أن املشكالت يف تعليم اللغة العربية تنقسم إىل القسمني، مها :  من هذه الدراسة
 الطلبةيواجهها  الصعوابت اليتاملشكلة اللغوية واملشكلة غري اللغوية. أوال، املشكلة اللغوية هي 

صوات واملفردات ، ويتضمن عن األة كلغة أجنبيةم بسبب خصائص اللغة العربيييف عملية التعل
 لغةشكالت تنشأ خارج مادة الماجلمل. اثنيا، املشكلة غري اللغوية هي  والكتابة وتركيب

 وهي املعلم والدافع والتسهيالت واختالف الثقافة ، وميكن رؤيتها من عدة عناصرالعربية
 والكتب الدراسية وفروق الفردية والطريقة والوقت.

 

 املراجع
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 ،احلكومية اضإلسالمية الرانريي جامعة:  أتشيه بندا) اللغة، علم يف حماضرات ،مسلم خباري
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 (1191 ،املصرية
 جامعة:  املكان نبدو )  ،الثانية الطبعة ،العريب اللغة التدريس طرائق ىف السيد أمحد حممود

 ( ه1411-1415 ،دمشق
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