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االختصار 
 

مشكالت تعلم اللغة العربية وعالجها لطالب الفصل الثانى           : إستعانة ديانسيه
 .فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية جيلدوك شربون

 
إن عملية تعلم اللغة العربية ىف الفصل الثاىن باملدرسة الثانوية اإلسالمية 

واملشكلة اآلن، أن مادة التعلم الىت تستعمل . احلكومية جيلدوك شربون مل تكن فعالة
ومعلم اللغة العربية يستعمل طريقة . ىي كتاب النشاط الذى مل يناسب بكفاءة الطالب

والطالب الذى ليس عنده . التعليم الوحيدة الىت جتعل الطالب يسأم ىف تعلم اللغة العربية
وىذه املشكالت حتتاج أساسا إىل وجود احملاولة . الرغبة والدوافع ىف تعلم اللغة العربية

. لعالج تلك املشكالت
فالغرض من ىذا البحث ىو ملعرفة حقائق تعلم اللغة العربية لطالب الفصل 

الثاىن ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جيلدوك شربون ومعرفة املشكالت ومعرفة 
. األمور املناسبة لعالج تلك املشكالت

 (Deskriptif)فمنهاج البحث ىف ىذه الرسالة ىو املنهج الكيفى بطريقة الوصفى 

يعىن حبث لتحليل مشكالت تعلم اللغة العربية وعالجها لطالب الفصل الثاىن ىف 
. املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جيلدوك شربون

فطريقة البحث الىت تستخدمها الباحثة ىي املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية 
العميقة ملعرفة مشكالت تعلم اللغة العربية وعالجها لطالب الفصل الثاىن ىف املدرسة 

. الثانوية اإلسالمية احلكومية جيلدوك شربون ونيل مجيع احلقائق املرجوة
فنتائج البحث ىف ىذه الرسالة ىي أن مشكالت تعلم اللغة العربية لطالب 

الفصل الثاىن ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جيلدوك شربون تقتصر على 
أما العالج حللها فهي أن يستعمل كتب . املشكالت من ناحية املادة واملعلم والطالب

أخرى ىف تعلم اللغة العربية، ويستعمل املعلم طريقة أخرى ىف تعلم اللغة العربية، وعلى 
 . الطالب أن يرغب ىف تعلم اللغة العربية ولو الدوافع ىف تعلمها



 كلمة الشكر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الّنيب ادلصطفى  احلمد هلل رّب العادلني و الّصالة والّسالم على
 .الورع حمّمد ابن عبد اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم الذّكي الطّاىر الزّكي

 .ّمـابعدأ
 وهبداية اهلل وتوفقو ومعونتو إستطاعت الباحثة على إجناز ادلناقشة  

للحصول على درجة سرجانا فنديديكان إسالم ىف قسم تعليم اللغة 
 .العربية بكلية الرتبية جبامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربون

 وىف كتابة ىذه الرسالة وجدتو الباحثة عدة ادلشكالت وكانت  
الباحثة واجبة على أن تقدم ىف ىذه ادلناسبة إىل من تفضيل بادلساعدات 
واخلدمات واإلرشادات على إمتام ىذه الرسالة بالشكر اجلزيل بال حد لو 

 :إىل 

وىو . صاحب الفضيل األستاذ الدكتور معصوم خمتار، ادلاجستري. ۱
 .رئيس جامعة شيخ نورجاتى اإلسالمية احلكومية شربون

.   ادلاجسرت، سيف الدين زىرىالدكتورصاحب الفضيل األستاذ . ۲ 
 عميد كلية الرتبية جبامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية وىو

 .شربون



وىي . صاحبة الفضيلة الدكتوراند احلاجة راضية زين الدين، ادلاجسرت. ٣
 .رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

فصاحب الفضيل الدكتورندوس . ٤ ري وىو . ، ادلاجستري ىداية اهللش
 .ادلشرف األول الذى يهيئ أوقاتو الغالية دلناقشة ىذه الرسالة

. الدكتوراندا احلاجة راضية زين الّدين، ادلاجسرت صاحب الفضيلة. ٥
. وىي ادلشرفة الثانية الىت هتيء أوقاهتا الغالية دلناقشة ىذه الرسالة

. مجيع ادلدرسني الذين زودوه من العلوم وادلعارف النافعة. ٦
 وأخريا ترجو الباحثة من اهلل أن جتعل ىذه الرسالة نافعة خاصة  

للباحثة نفسها والنقد من القارئني لتتميم ىذه الرسالة والنقصان 
. واخلطيئات ادلوجودة ىف ىذه الرسالة كلها حتت مسئولية الباحثة
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الباب األول 
مقّدمة 

 
 خلفية البحث . أ

اللغة العربية لغة اإلسالم وتعترب لغة اتصاليو عادلية كلغة رمسية 
(.  2005 : 5وأصدقائها،  زين الدين راضية)يف ىيئة األمم ادلتحدة 

ولذلك، فإّن اللغة العربية قررت كمادة تعليمية تربوية يف 
بل إّّنا . سلتلف مستوياهتا من ادلستوى اإلبتدائ إىل ادلستوى اجلامعي

. تدرس من خالل الدروس األساسية أوغريىا
أىداف تعليم اللغة العربية كأىداف تعليم غريىا من اللغات و

اكتساب ادلهارات اللغوية وىي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة 
. القراءة ومهارة الكتابة

جرى منذ زمن قدًن يف ادلؤسسات  إّن تعليم اللغة العربية قدو
ادلختلفة يف إندونسيا، ولكّنو مل حيصل على أىدافو ادلرجّوة والنتيجة 

فإّن أنواع احملاوالت  ،ويف ىذا احلال. من التعليم مل تزل بعيدة عنها
ولكّنها مل تأت . لًتقية نتيجة التعليم قد جّرهبا بأنواع عن الطرق

ىذا الظروف تدّل على أن تعلم اللغة العربية ال يزال موا جها و. بنجاح
ألّن نظريا ىناك . الىت جيب أن حتليلها دائما تمبختلف ادلشكال

 الىت نواجهها يف تعّلم اللغة العربية مها مشكلة تنوعني من ادلشكال
 .(2008:1فخراالرزى ،)لغوية وغري لغوية 
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أمجعت ىذه الدول على أن تعليم اللغة العربية ىف الفصل و
الثاىن يعاىن مشكالت تؤدى إىل ضعف حتصيل الطالب لتعّلم اللغة 

ىذا الضعف عوامل خلصتها جلنة إعداد وحتليل  العربية، وسبب
: االستفتاء ورتبتها تنازليا كالتاىل

عدم عناية مدرسى اللغة العربية وغريىم من مدرسى ادلواد االخرى  -
 .باستخدام اللغة العربية

قلة استخدام ادلعينات والتقنيات احلديثة ىف تعليم اللغة مثل كتاب  -
 .ىل الغاية ادلرجوةإالنشاط الىت مل يتصل 

 ىف حالة التعلم ىف الفصل الثاىن يشًتكون ىف تعلم اللغة العربية  -
 .بدون جد وجهد

 .قلة ادلناشط ادلدرسية ادلتعلقة باللغة و عدم اىتمام ادلعلمني هبا -
 .طريقة تقليدية -
 .دوافع داخلية وخارجية -
 .تدريب ىف مهارة الكالمال نقص  -

وال بد من اإلعًتاف بو، أنّو ليس من السهل لتعلم اللغات  
وذلك على حد  (2004 : 31فؤاد ،  )األجنبية كتعلم اللغة العربية 
وىناك   (2002 : 23عزيز ،  ).سواء لغويا  ونفسيا و تعلميا

العديد من العوامل الىت ميكن أن تؤثر على تعلم اللغة العربية فبما 
وتشمل األسرة وادلدرسة  (الّداخلية)بينها وتشمل اجلسدية والّنفسية 

يف ىذه احلالة جيب على ادلعّلم بناء شيئ  (اخلارجية)واجملتمع احمللى 
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عزيز ، ). ميكن أن يطبق يف اإلكتشاف ىو التعامل مع ىذا ىو الدافع
201 : 1944). 

وإّن اإلعتقاد على أّن اللغة العربية لغة الكتاب ادلقدس 
مل يؤثر كثريا على مواقف الطالب واللغة األجنبية كلغة  للمسلمني

العربية ال ميكن أن يعلمها ادلدرس احملدودة كفاءتو بنفس اللغة ألّن 
. كادميية وتربوية وإجتماعيةأىناك كفاءة شخصية و

ألّن الفهم  جيب على ادلدرس أن يفهم مبشكالت التعليم،و
ّن ادلشكلة يف أويف احلقيقة . هبا ما ميكنو أن يقف على كيفية حتليلها

تعليم اللغة العربية ىي عدم اجلهد واجلد يف الدارسني مع أّن عدم 
اجلهد واجلد ليس ضمانا لنجاح التعلم ألّن النجاح حيتاج إىل عناصر 

. مادية ونفسية يف نفس الوقت
ليم اللغة العربية قامت الباحثة ع مشكالت ت إىلبالنسبةو

مبالحظات بشأن تنفيذ تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 أن ادلشكالت الىت  الباحثة وقد وجدت شربوناحلكومية جيلدوك

واجهها طالب الفصل الثاين يف تعّلم اللغة العربية يتكون من ثالثة ي
 (العاطفية)وادلوقفية  (اإلدراكية)اجلوانب وىي اجلوانب ادلعرفية 

بعض الطالب يف ادلدرسة الثانوية  كما بينها (احلركية)وادلهارات 
أّن اللغة العربية ىي لغة   ويعًتفون شربوناإلسالمية احلكومية جيلدوك

ويعربون عن ىذا بدوافعهم ادلنحفضة على تعلم اللغة . صعبة وسليفة
مع أّن . باإلضافة إىل ذلك أّن خلفيتهم الدراسية متنوعةو. العربية
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الفصل الثاىن  بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ىف معّلم اللغة العربية
ن أساليبو ىف التدريس أ على حسب رأيهم  شربوناحلكومية جيلدوك

. وشرحو جيداأشلتعة 
 الدراسة ة تسهيالت كمثل معمل اللغة وغرف إىلوبالنسبة

الكافية ورلموعة من األدوات ادلدرسية كاملة ولكن ىناك معوقات، 
.  الطالبىف تعليم اللغة العربية من ناحية كتاب النشاط ال ميتلكونو

قًتح معّلم يحلل تلك ادلشكلة و. وذلك بسبب حالتهم اإلقتصادية
. اللغة العربية لبعض الطالب على حفظ الدروس و مذاكرهتا

 اللغة العربية عرفت الباحثة علمبناء على ادلقابلة الشخصية مب
نتائج تعّلم اللغة العربية يف الفصل الثاين مل يّتصل إىل الغاية  أن ّ

سبب عدم كتاب النشاط الفعال واستيعاب الطالب ب وىذا ،ادلرجوة
وىذه ادلهارة اليطبقها الطالب مع أّّنم يستوعيون . رة الكالماعلى مو

. ادلهارات االخرى
ىذا ىو شكل من أشكال التحدى واذلدف الذى ينبغي أن 

ادلدرسة الثانوية ىف حتل العالج اليت يدوج ذلا يف التعليم التنفيذي 
 اللغة علموخصوصا إىل م.  شربوناإلسالمية احلكومية جيلدوك

وذلك الذى يدفع الباحثة دفعا قويا لبحث ىذا ادلوضوع وىو  . العربية
العربية وعالجها لطالب الفصل الثاني  مشكالت تعّلم اللغة"

 ."المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية جيلدوك شربون ب
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 فروض البحث   . ب
: وفروض البحث يف ىذه الرسالة كما يلي

تقرير البحث      -1
:   وتقرير البحث يف ىذه الرسالة باخلطوات التالية 

 ميدان البحث -أ 
. ميدان ىذا البحث ىو سيكولوجيةو

 منهاج البحث -ب 
 .منهاج ىذا البحث ىو حبث كيفيو

 نوع البحث -ج 
 .وصفيالنوع ىذا البحث ىو البحث و

تحديد البحث   -2
إّن ادلسائل الىت تتعّلق مبوضوع واسعة الدتكن الباحثة أن 

تبحث فيها كلها ألن معرفتها زلدودة والوسيلة احملتاج إليها 
 يقتصر على  الرسالة ىذهتتم حتديد ادلسألة من. أيضا

مشكالت تعلم اللغة العربية لطالب الفصل الثاىن ىف ادلدرسة 
: الثانوية اإلسالمية احلكومية جيلدوك شربون من نواحى اآلتية

 من ناحية ادلادة - أ
 من ناحية ادلعلم - ب
من ناحية الطالب - ج
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 أسئلة البحث- ٣
كيف يكون تعليم اللغة العربية يف الفصل الثاىن بادلدرسة  (أ 

؟  شربونالثانوية اإلسالمية احلكومية جيلدوك
ما مشكالت تعلم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة؟  (ب 
مشكالت تعلم اللغة العربية يف األمور ادلناسبة لعالج ما  (ج 

 تلك ادلدرسة ؟
 

أغراض البحث  . ج
 :وأما اغراض البحث يف ىذه الرسالة وىي

 تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية عندلعرفة احلقائق  . أ
 . شربوناإلسالمية احلكومية جيلدوك

مشكالت تعلم اللغة العربية يف تلك عن دلعرفة احلقائق  . ب
 .ادلدرسة

عالج ادلشكالت لتعلم اللغة العربية لناسبة  األمور املدلعرفة . ج
 .يف تلك ادلدرسة

 
األسس التفكيرية  . د

درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جيلدوك شربون املكانت 
حتاول على إحياء تعليم اللغة العربية، إّن درس اللغة العربية ىي أحد 

 ىف قراءة القرآن وقدرهتم  الطالبالدروس للغة األجنبية يستخدموّنا
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لفهم كالم اآلخر أو فهم ادلقروء أو فهم استخدام اللغة وسيلة 
ولكن يشري الواقع إىل أّن تعليم اللغة . لالتصال شفويا كان أو كتابيا

العربية ىف الفصل الثاىن على وجو عام مل يعد يأتى بنجاح ومل حيصل 
على أىداف ادلنشودة، الّن أحوال الطالب بدون جهد وتعود وجد 

   .  ىف تعليم اللغة العربية
 اللغة العربية منها ضعف علمإّن ادلشكالت اّليت يواجهها مو

 .(1962 :201عبد العزيز،)احلماسة للطالب يف تعّلم اللغة العربية 
واحلق أّن القدرة على اللغة األجنبية يتوّقف على اجلد والتعود 

مبعٌت أّن القدرة على اللغة ال تدرك بالنسب والطبيعة وإّّنا باجلد 
 .(1982 : 86إبراىيم ، ) والتعود

 يف الفصل الثاين يف ادلهارة ادلعلمأّما ادلشكالت اليت يواجهها 
وىو  ىي مهارة الكالم وتصميمها بسبب مؤىالتو العلمية يف الدراسة،

. يعرف كيفية احلوار ومل يتعلم كيفية تعليم احلوار اجليد
 ّن مادة احلوار اليت تعلموىا مل تكن واضحة،ب أطالالعند و

ومل تكن فعالة يف كتاب النشاط، ومل تكن منظمة بوجود التكرار يف 
. ومل تًتك من السهولة إىل الصعوبة بل بالعكس التدريب،

 يف ادلطالعة الطالبمن أجل ىذا حناول ىنا حتليل ضعف 
قوم الباحثة على عالجها من تدلعرفة العوامل ادلسببة لو وجيب أن 

العربية  مشكالت تعّلم اللغة"خالل حبث ىذه الرسالة حتت ادلوضوع 
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المدرسة الثانوية اإلسالمية فى وعالجها لطالب الفصل الثاني 
".  شربونالحكومية جيلدوك

  
خطوات البحث  . ه

: كتابة ىذه الرسالة ال ختلو من اخلطوات التالية وىيف
 طريقة البحث .1

ي طريقة وأما طريقة البحث يف ىذه الرسالة فو
. ادلالحظة ادلباشرة وادلقابلة الشخصية العميقة

 جنس الحقائق   .2
وأما جنس احلقائق يف ىذه الرسالة فهي ما يتعلق 

 مبشكالت تعّلم اللغة العربية وعالجها يف ادلدرسة الثانوية
 . شربوناإلسالمية احلكومية جيلدوك

  منابع الحقائق  .3
ادلنابع الواقعة يف تلك ادلدرسة اليت جتمعها الباحثة من 

. ناظر ادلدرسة ومدرس اللغة العربية والتالميذ وادلوظفني
ادلنابع الكتابة يف تلك ادلدرسة اليت جتمعها الباحثة 

من مالحظة كتب تتعلق بادلوضوع ادلختار لكتابة ىذه 
 .الرسالة

 
 طريقة جمع الحقائق .4
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وأما طريقة مجع احلقائق اليت أخذىا الباحثة ادلذكورة 
 :كما تلي

 المالحظة المباشرة . أ
تعملها الباحثة لنيل احلقائق عن مشكالت تعّلم اللغة 

العربية وعالجها يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 .شربونجيلدوك 
 

  العميقةالمقابلة الشخصية . ب
  اللغة العربيةومعلموىي احملاورة بني الباحثة والطالب 

جيلدوك ىف الفصل الثاىن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 .شربون

 
تنظيم الكتابة  . و

:  يف ىذه الرسالة تتكون منالكتابةوأّما تنظيم 
 خلفية البحث وفروض البحث وأغراض البحث :الباب األول

 واألسس التفكريية وخطوات البحث وتنظيم
. الكتابة

مشكالت تعلم اللغة العربية وعالجها حبث نظرى ىف : الباب الثاني
ويتكون من تصميم البحث، وطريقة . منهاج البحث: الباب الثالث

 .مجع احلقائق، وخطوات البحث
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مشكالت تعلم اللغة العربية وعالجها لطالب الفصل : الباب الرابع

الثاىن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جيلدوك 
وتتكون من األحوال الواقعية عن ادلدرسة . شربون

الثانوية اإلسالمية احلكومية جيلدوك شربون، 
ومشكالت تعلم اللغة العربية لطالب الفصل الثاىن 

بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جيلدوك 
شربون، وعالج مشكالت تعلم اللغة العربية 

لطالب الفصل الثاىن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 .احلكومية جيلدوك شربون

. تتكون من النتائج واإلقًتاحاتوخادتة : الباب الخامس
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