
  وتأثيرها تعلم اللغة العربيةحاولة المعلم فى معالجة صعوبات م

  الطالب على إنجاز تعلم 
بالمدرسة الثانوية اإلسالمية -اللغوي-فى الفصل الثانى الحالةدراسة (

  )الحكومية شربون

  رسالة

 مقدمة للحصول على درجة سرجانا فنديديكان إسالم

 ة الرتبيةيىف قسم تعليم اللغة العربية بكل

  جبامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربون

 

  : وضعتها

  ليانا سارى
  ٠٧٤٢٠١٧٨:رقم التسجيل 

  شيخ نور جاتى اإلسالمية الحكومية شربونجامعة 

   ٢٠١٣شربون 



  االختصار
  تعلم الطالب محاولة المعلم فى معالجة صعوبات تعلم اللغة العربية وتأثيرهاعلى إنجاز : ليانا سارى 

  )الثانوية اإلسالمية الحكومية شربونبالمدرسة -اللغوى-سة الحالة فى الفصل الثانىدرا( 
يف عملية تعلم اللغة العربية، اليعطى املعلم . إن اللغة العربية هي لغة أجنبية لطالب يف إندونيسيا  

ال فقط، ولكن جيب املعلم مساعدة الطالب تم إذا ال. التعلمصعوبة يف ة عاجلعلى م مادة مناسبة يف هذا ا
الىت  إجناز تعلم الطالب. بطول الوقت املعنييستطيع حصول املرجو م اللية التعلعمصعوبة تعلم الطالب جيدا، ف

  .مح إذا اليشعر الطالب الصعوبة ىف تعلمهسينج حسن
حماولة املعلم ىف معاجلة صعوبات  و ملعرفة صعوبات تعلم اللغة العربيةلغرض من هذا البحث هو او   

باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ىف الفصل الثاىن اللغوى الطالبتعلم لغة العربية وتأثريهاعلى إجناز تعلم ال
  .شربون
حماولة املعلم ىف معاجلة منهج البحث ىف هذه الرسالة هو املنهج الكمى يعىن حبث لتحليل و   

سالمية باملدرسة الثانوية اإل تعلم الطالب ىف الفصل الثاىن اللغوىصعوبات تعلم اللغة العربية وتأثريهاعلى إجناز 
  .احلكومية شربون

  .املقابلة ونشر اإلستفتاءستخدمها الكاتبة هى املالحظة املباشرة و طريقة البحث الىت تو 
وهى تدل %  ٩٣,٢١ حماولة املعلم ىف معاجلة صعوبات تعلم اللغة العربية أن هينتائج البحث ىف هذه الرسالة و 

املتقارب إىل  هي ٨٥,٩٦ إجناز الطالبوإما . % ٩٩ -  %٨٠ نتيجة بني تقعو  .على املتقارب إىل اجلميع
العالقة بني حماولة املعلم ىف معاجلة صعوبات تعلم الطالب على إجناز  .%٩٩ -  %٨٠ نتيجة بني تقعو  اجلميع

ا تقع بني   ٠,١٩تعلم الطالب يعين    ١٩٩،٠ – ٠،٠٠وهذه النتيجة تدل على العالقة الضعيفة جدا أل

 حماولة املعلم ىف معاجلة صعوبات تعلم اللغة العربية وإجناز تعلم الطالببني  ووجود التأثري الداليل  
وكما شرح ىف قاعدة االختبار  )٠,٣٣(  T-tabel من أكرب) ٠,٩٩(  T- hitung ذلك أن نتيجة ودليل على

  Hoأي  الداللة أي  Signifikan معىن فذو أو متساويا به T-tabel أكرب من  T- hitungإن كانالداليل يعين 
  .مقبول  Ha و مردود
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  الباب األول

  مقدمة

 خلفية البحث  . أ

اللغة العربية هي لغة أجنبية لطالب يف ن كما عرفنا أ
هى مادة تعليمية  اللغوىاللغة العربية ىف فصل . إندونيسيا
الطالب  يقدر ألن. اتباعها على الطالب الىت جتبة األساسي

ال وتعمق لغتهم مثل العربية واإلجنيليزية  م يف هذا ا لتنمية مهار
إىل ذلك، يف فصل اللغوىواإل. وغريها دروس  ساعات، ضافة ِ

 املدرسة، الطالبىف و . خرىاللغة العربية أكثر من الفصول األ
هذا  .وامل يعرف ملفرداتا ونالعربية واإلجنيليزية وحيفظ يتكلمون
سهولة يف تعلم اللغة  وىاللغ ىف فصل سيؤدي إىل الطالبالشيئ، 

  .العربية
ية تعلم اللغة العربية، اليعطى املعلم مادة مناسبة يف لميف ع

ال فقط، ولكن جيب  املعلم مساعدة الطالب ليعاجل على هذا ا
من  الطالب ليس يف هذه املدرسة خترج. مالصعوبة يف تعلمه

 وجديبل . الىت ماهرة يف اللغة العربية اإلسالمية املدرسة املتوسطة
يف اللغة  ةماهر  اإلسالمية تخرج الطالب من املدرسة املتوسطةي أن

  .العربية
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ال عملية التعلم جيدا، فتعلم الطالب تم صعوبة إذا ال
  .بطول الوقت املعني يستطيع حصول املرجو

ح إذا اليشعر الطالب سينجالىت حسن إجناز تعلم الطالب 
أهداف ، فال ميكن ماهرا  علمامل ولو كان. مىف تعلمه صعوبةال

 التعلم الىت أعطاه إذا يشعر الطالب الصعوبة ىف موادناجحا التعلم 
 .املعلم

يستطيع أن تعلم الطالب اولة املعلم ىف معاجلة صعوبات حم
لتحقيق  تعلم جبيدا ويساعداللتحقيق إجناز  الطالب يساعد

  .أهداف الرتبية

صعوبات تعلم ن ىف الواقع، أكثر من الطالب يشعرون ولك
. الطالب تحاالعوامل ادة التعلم أو حيث ممن  اللغة العربية
حىت حيتاج إىل  .باللطاإجناز تعلم ي إىل إخنفاض وهذا سيؤد

 صبحي الذي. الطالب هاشعر اولة املعلم ملعاجلة صعوبة الىت يحم
اولة املعلم ىف معاجلة حم تأثريكيف   اساس املشكل هذا البحث هو

   .تعلم الطالبعلى إجناز اللغة العربية   تعلمصعوبات 

إضافة إىل ذلك تريد الكاتبة أن تبحث ىف هذا البحث 
 تعلم اللغة العربيةاولة املعلم ىف معاجلة صعوبات حم" باملوضوع 

-الفصل الثاىنىف دراسة احلالة (طالب تعلم العلى إجناز  وتأثريها
  ").درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية شربوناملب-اللغوى
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 فروض البحث  . ب

  :وأما فروض البحث يف هذه الرسالة كما يلي 
  تقرير البحث .١

  :لى ثالثة أمور يشتمل ع تقرير البحث

 ميدان البحث  . أ

يف كتابة هذه الرسالة هو  ميدان البحث
  .سيكولوجي

 منهج البحث  . ب

يف كتابة هذه الرسالة هو حبث   وأما منهج البحث
  كمي

  نوع البحث  . ج

  .أما نوع البحث يف هذه الرسالة هو أمبرييك

 حتديد املسألة .٢

 الطالب اصاأ صعوبات التعلم  . أ

 تعلم اللغة العربيةاولة املعلم ىف معاجلة صعوبات حم  . ب

 تعلم الطالبإجناز . ج

 أسئلة البحث .٣
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لطالب يف ا اأصا تعلمال صعوبات إىل أي حد  . أ
 ؟اللغة العربية متعل

تعلم اولة املعلم ىف معاجلة صعوبات حمإىل أي حد   . ب
 ؟اللغة العربية 

 تعلماولة املعلم ىف معاجلة صعوبات حم تأثري كيف  . ج
  تعلم الطالب؟على إجناز  اللغة العربية

 أغراض البحث . ج

 تعلم اللغة العربية صعوبات ملعرفة .١

  اللغة العربية تعلماولة املعلم ىف معاجلة صعوبات حمملعرفة  .٢

اللغة  حماولة املعلم ىف معاجلة صعوبات تعلم تأثريملعرفة  .٣
 تعلم الطالب إجناز  على  العربية

  ريةياألسس التفك . د

إذا كان . يف عملية التعليماإلجناز هو مقياس جناح الطالب 
إجناز الطالب جيدة، فتنفيد عملية التعليم هي حتقيق أهداف 

إجناز الطالب ليست جيدة، إذا كان  والعكس،. التعلم املرجو
 .فتنفيد عملية التعليم الحتقيق أهداف التعليم

حالة الطالب  التعليم يتأثر على العوامل هي هدفأوال حتقيق 
صعوبة جيد أن يؤدي إىل ال الىت ة الطالبحال. يف عملية التعليم
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ويتأثر صعوبة التعلم على اثنني من . تعلم للطالب اخلاصةال
  ) :٧٩-٧٨: ٢٠٠٤ :بو أمحدىا( العوامل

أتى من داخل تاالت حالعوامل الداخلية، هي أشياء أو  .١
 للطالب أنفسهم

أتى من خارج تاء أو حاالت العوامل اخلارجية، هي أشي .٢
 للطالب

حمبني شاه (حماولة املعلم ىف معاجلة صعوبات التعلم  
  :هي ) ١٩٩٥:١٧٤:

 عمل مالحظة الفصل ت .١

حالة األسرة اليت تؤدي إىل لب الوالدين لتعارف ط مقابل .٢
 صعوبة التعلم

     ختبار ىف جمال املهارة يعطى اإل .٣

  خطوات البحث . ه

  :وأما خطوات البحث يف كتابة هذه الرسالة كما يلي 

 طريقة البحث .١

  املالحظةوأما طريقة البحث يف هذه الرسالة فهي طريقة 

 نوع احلقائق .٢
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حاولة املعلم ىف معاجلة مبوأما نوع احلقائق فهو ما يتعلق 
 فصلاليف الطالب تعلم على إجناز تعلم الطالب صعوبات 

  .إلسالمية احلكومية  شربوندرسة الثانوية ااملب-اللغوى-الثاين
 احلقائق منبع .٣

ساس أاحلقائق اليت تؤخذ على  هي ةالواقعيمنبع احلقائق   . أ
الطالب ىف  حظة املباشرة ىف ميدان البحث وهيالبحث ومال

 شربونسة الثانوية اإلسالمية احلكومية در امل

ذا البحثالمن  منبع احلقائق الكتابية هي  . ب   كتب اليت تتعلق 
 طريقة مجع احلقائق .٤

لى الطالب وغريهم فيما كان له مناسبة عاملالحظة املباشرة  .١
 .بالبحث املرجو

 .املدرسة واملدرسني ةناظر قابلة هي احملاورة بني الكاتبة و امل .٢

حماولة  تقوم الكاتبة لنيل احلقائق عن هي نشر اإلستفتاء .٣
ربية على  إجناز املعلم ىف معاجلة صعوبات تعلم اللغة الع

  تعلم الطالب
 ة وتقرير املثالمعرفة الزمر  .٥

ىف الفصل  ة يف هذا البحث من الطالبتأخذ الكاتبة الزمر 
وأما . شربون إلسالمية احلكوميةسة الثانوية اىف املدر  اللغوى

أخذ املثال من الفصل الثاىن الرسالة ستثال لبحث هذه امل
  .طالبا ٢٨ددهم عو  اللغوى
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  حتليل احلقائق .٦

محد سوفردي أحتليل احلقائق باستخدام الرموز الذي وضعه 
لة األوىل وهي كما شكلعرض امل )٥١: ١٩٨٤(وحي الدين 

  :يلي

    )٢(ف =  ١٠٠%  X ن / )١(ف 
  عدد اجلميع من اختيار األجوبة) : ١(ف : البيان 

  عدد اجلميع من البحث: ن          

  عدد اجلميع القطعى:   ١٠٠%   

  عدد اجلميع املنثور)  : ٢(ف    

  : تفسري ها الكاتبة باجلدول األيت وأما الدرجة املأوية احملصولية

  توضيح الدرجة املأوية

  التوضيح  الدرجة املأوية  الرقم
  اجلميع  ١٠٠%  ١
  املتقارب إىل اجلميع  ٩٩% -٨٠%   ٢
  األكثرية  ٧٩% - ٦٠%  ٣
  املتقارب إىل األكثرية  ٥٩% - ٥١%  ٤
  النصف  ٥٠%  ٥
  ارب إىل النصفقاملت  ٤٩% - ٣٠%  ٦
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  األقلية   ٢٩% - ١٠%  ٧
  األقلية جدا  ٩% - ١%  ٨
  غري موجود  % .  ٩

تعلم اولة املعلم ىف معاجلة صعوبات حموملعرفة العالقة بني 
الرموز برودك مومن تعلم الطالب باستخدام على إجناز الطالب 

)product moment ( الذي وضعه) ٢٠٠٣:وسودجيونأناس :
  :كما يلي ) ١٩١

Rxy  =   
∑

(∑ )(∑ ) 

Rxy = angka indeks korelasi “r” product moment 

∑푥2 = jumlah deviasi sekor x setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

∑푦2 = jumlah deviasi sekor y setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

استخدمتها  푦ومتغري  푥 للموقوف على التأثري متغري و 
 r2 x 100: بالرموز اآلتى الكاتبة 

 

 

 

  فرضية البحث  . ه
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Ha  =وجود العالقة بني حماولة املعلم ىف معاجلة صعوبات 
  تعلم الطالبتعلم اللغة العربية على إجناز 

Ho  = عدم العالقة بني حماولة املعلم ىف معاجلة صعوبات
  تعلم الطالباللغة العربية على إجناز  تعلم

  تنظيم الكتابة  . و

  :يف هذه الرسالة هي كما يلى  تنظيم الكتابةوأما 

خلفية البحث وفروض البحث  مقدمة تتكون من:   الباب األول
 وفرضية البحث س التفكرييةواألسوأغراض البحث 

  .وخطوات البحث وتنظيم البحث

اولة املعلم ىف معاجلة صعوبات حمالنظريات عن :   الباب الثاين
وهي . الطالب تعلمعلى إجناز اللغة العربية تعلم 

صعوبة وحماولة املعلم و  التعلم مفهومتشتمل على 
  .تعلمالإجناز و  التعلم

مناهج البحث تتكون من طريقة البحث وتصميم :   الباب الثالث
البحث ومعرفة الزمرة وتقرير املثال ومدة البحث 
ومكانه وأدواة البحث وطريقة حتليل احلقائق وتقرير 

  .الطريقة ىف حتليل احلقائق
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حتليل و حتليل احلقائق تتكون من وصف احلقائق  :  الباب الرابع
  احلقائق

 . وهي تشتمل على النتائج واإلقرتاحات. اخلامتة: الباب اخلامس
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