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مالراك " نور ا�تهدين"اإلسالمّية �لـمدرسة الـمتوّسطة مشكالت تعّلم الّلغة العربية 

  فونوروغو 

  البحث العلمي

  

  :قدمته 

  ليلى أحيا حسنيا 
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  قسم تعليم الّلغة العربّية 

  ّية الرتبّية و العلوم التعليمّية كل

  اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية فونوروغو 

 ٢٠٢٠ 

 

 



 

 ب 
 

  امللخص

نور "مشكالت تعّلم الّلغة العربّية �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية . ٢٠٢٠. حسنيا، ليلى أحيا

قسم تعليم الّلغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية، . البحث العلمى. مالراك فونوروغو" ا�تهدين

  . املشرفة رزقا عليا� مصلحة، املاجستري. اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

  مشكالت التعّلم، الّلغة العربية: الكلمة األساسية 

نبية، ومشكالت اخلطرية يف تعّلم اللغة تعليم الّلغة العربية يف املدرسة هي نوع من تعليم اللغة األج

. وتعّلم اللغة العربية خبصائصها املختلفة. العربية هي متعلقة جبّد تعّلم الطالب وجّد املعّلم يف التعليم

فلذلك،  .واملشكالت اليت يواجهها الطالب عديدة، ألّن الّلغة العربيية ليست لغة سهلية إلتقان كّلها

  . ن املشكالت يف تعّلم اللغة العربيةبعض األسباب بلطالب يشعرو 

: ومن تلك اخللفية قدمت الباحثة بعض األهداف لـهذا البحث، وحاولت الباحثة إىل الكشف عن

" نور ا�تهدين"مشكالت تعّلم الّلغة العربية اليت يواجهها الطالب �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية ) ١(

الت تعّلم الّلغة العربية �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية عوامل األسباب يف مشك) ٢(مالراك فونوروغو، 

الطريقة حلّل املشكالت يف تعّلم الّلغة العربية �ملدرسة املتوسطة ) ٣(مالراك فونوروغو، " نور ا�تهدين"

  .مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"اإلسالمية 

نور "توسطة اإلسالمية وهذا نوع من البحث النوعي، قامت الباحثة �لبحث يف املدرسة امل

وجلمع البيا�ت إستخدمت الباحثة طريقة املالحظة واملقابلة والوثيقة، . مالراك فونوروغو" ا�تهدين

ولتحليل البيا�ت استخدمت الباحثة طريقة ميلس وهربمني بتحفيض البيا�ت ّمث عرض البيا�ت ّمث أخد 

  . اإلستنتاج منها

: ب يواجهون املشكالت حسب املهارة اللغوية ومنهاأّن الطال) ١: (ونتيجة البحث هي

املشكالت يف حفظ وفهم املفردات، واملشكالت يف مهارة الكالم، واملشكالت يف مهارة القراءة، 

ومن ) ٢. (واملشكالت يف مهارة الكتابة، واملشكالت يف الفهم القواعد اللغوية، واملشكالت يف الرتمجة

. عوامل الداخلية للطالب وعوامل اخلارجية للطالب: الطالب منهاعوامل األسباب يف مشكالت تعّلم 

حفظ املفردات، يعطى : وحلّل املشكالت الطالب يستخدم املدّرس واملدرسة طريقة املتنوعة منها) ٣(

الواجبة والتدريبات، تدريس الكتابة بطريقة اإلمالئية ويعمل األنشطة ختم القرآن كّل شهر ويعطى 

  .ن املدرسة تطبيق اإلمتحان الشفهي متعلقة �لّلغة األجنبية وممارسة العبادة اليوميةوم. الدوافع دائما
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  الباب األّول

  الـمقدمة

  خلفية البحث. ﴿أ﴾

وتعليم اللغة العربية يف  تعليم الّلغة العربية يف املدرسة هي نوع من تعليم اللغة األجنبية،

ومن ذلك لديهما عناصر متساوية، لذلك يسبب . إندونيسيا خمتلفة بتعليم اللغة اإلندونيسية

املوقف بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية خمتلفة للطالب، ألّن اللغة اإلندونيسية هي لغة األّم 

جيب أن خيتار و . س أّن الّلغة العربية صعبةاعتقد بعض النافلذلك  ١.واللغة العربية هي لغة األجنبية

املعّلم أنسب طرق التدريس حىت حصل الطالب على املواد الفعالة اللغوية، والغرض منه للوصول 

وإشتمل تعليم اللغة العربية على هدفني ألجل ترقية كفائتهم  ٢.إىل اجلودة يف تعليم اللغة العربية

غوية، ويتكون من مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة اهلدف األّول هو املهارات الل. اللغوية

واهلدف الثاين هو الكفاءة اللغوية، وتتكون من األصوات واملفردات وقواعد . القراءة ومهارة الكتابة

مع أّن عناصر التعليم تتكون من األهداف واملعلم والطالب واملادة والوسائل التعليمّية  ٣.الّلغة

   ٤.والعملية التعليمّية

وأّما املشكالت اخلطرية يف تعليم اللغة العربية هي متعّلقة جبّد تعّلم الطالب وجّد املعّلم يف 

وإشتمل هيكل املناهج الّدراسية على جّد التعّلم و التعليم حىت يقدر الطالب احلصول . التعليم

اإلنسان حىت يكون الطالب ويتكون التعّلم على عوامل اجلسم وروح . على املعرفة وتنظيم املهارات

يف إندونيسيا ال يتعلم الطالب اللغة العربية يف املؤسسة الرتبوية اإلسالمية   ٥.شخصية منفردة كاملة

وعلى . بل، يتعلم الطالب يف املؤسسة الرتبوية اإلسالمية الرمسية. كاملعاهد اإلسالمي فحسب

                                                             
، ٢، منرة ٤ Nilai Responsif Gender dalam Pembelajaran Bahasa Arab،,Al-Mahara  Vol، رزقا عليا� مصلحة  ١

٢٠١٨.  
 Strategi dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab،,Jurnal Konferensi Nasional Bahasaديياه رمحويت اشعرى ،   ٢

Arab Vol ٢٠١٦، ١، منرة ٢.  
٣
 Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Sekolah Dasar Untuk ، شريف الدين   

Meningkatkan Kemampuan Bahasa Arab Siswa،Vol,Jurnal Parameter ٢٠١٨، ٢، منرة ٢٩.   

   . ٢، )٢٠٠٨ترميريت، : فونوروغو(، اجلزء الثالث-أصول الرتبية و التعليمسوتريسنو أمحد،   ٤
  . ٢٠١٤، ٢، منرة ١ Pembelajaran Bahasa Arab Problematika dan Solusinya،,Arabiyat  Volعزيز فحر الرزي ،  ٥

١ 
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ها قليلة، وافرتض جمتمع املسلمني أّن اللغة الرغم ذلك فإّن نشأة اللغة العربية و اهتمام الطالب علي

   ٦.ويؤثر هذا احلال إىل تطبيق تعليم اللغة العربية يف املدرسة. العربية صعبة

هي املؤسسة الرتبوية اإلسالمية احلالية الىت " نور ا�تهدين"وأّما مدرسة املتوسطة اإلسالمية 

وأما . ن املدرسة املتوسطة واملدرسة الثانويةهذه املدرسة تتكون م. وقع يف القرية مالراك فونوروغو

ولكن استخدمت املدرسة بعض املادة من . نظام الرتبية يف هذه املدرسة ليس على أساس املعهد

وأّما تعليم اللغة العربية هى على أساسى نظرية الفروع، حىت يوجد بعض الفروع من . املعهد احلديثة

  .      صرف واملطالعة واإلمالء واحملفوظاتمادة الّلغة العربية وهى علم النحو وال

" نور ا�تهدين"وحني قيام الباحثة بتجربة املمارسة التعليمية مبدرسة املتوّسطة اإلسالمية 

وظهرت املشكلة من . وجدت الباحثة بعض املشكالت يف تعّلم الّلغة العربية للطالب. مالراك

ق املدرسة مهارة  االستماع يف تعليم اللغة خالل مالحظة الباحثة �ذه املدرسة، وهي مل تطبّ 

وأّما مشكالت الطالب هي مل يتقنوا يف دروس الّلغة العربية، وظهرت مشكلتهم يف القراءة . العربية

والكالم وكتابة اللغة العربية والرتمجة ويف حفظ املفردات وما أشبه ذلك، ويشعر الطالب الصعوبة 

   ٧.لوضع اجلملة يف اللغة العربية

وجدت الباحثة أّن بعضهم يواجهون املشكالت . ندما قيام الباحثة �ملقابلة إىل الطالب وع

وأّن أوجوه املشكالت خمتلفة، منها املشكالت يف مهارة القراءة ومهارة . يف تعّلم اللغة العربية

الطالب أّن  ومن نتائج املقابلة ملدّرس املاّدة، يعتقدون ٨.الكالم ومهارة الكتابة واملفردات والرتمجة

فلذلك اهتمام . أهم اللغة العربية أقّل بنسبة ماّدة العامة كالّلغة اإلجنلزية والّر�ضية وما أشبه ذلك

ومن ّمث شعر الطالب �لصعوبة عند تعّلمها، ألّ�ا من الّلغة . الطالب حنو املهارات الّلغوية األربعة

   ٩.األجنبية

لنتيجة من الطالب أكثرهم أدىن من معايري اكتمال وعرفت الباحثة من الوثيقة، أّن متعادل ا

مع أّن الواقع متعادل النتيجة للطالب حتت . ٧٥اّليت قّرر�ا املدرسة وهي ) KKM(احلد األدىن 

  ١٠.، وعرفت الباحثة النتائج من نتيجة اإلمتحان النهائى لذلك العام الدراسى٧٥

                                                             
  .٢٠١٥، ١، منرة ٦ Vol العربية، ،مشكالت اللغة العربية يف املدرسةخري النعمة مولد�،   ٦

   .٢٠١٩كتوبر أ ١٤ خا�تهدين مالراك ، التاري مقتطفة من نتائج املالحظة مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نور         ٧
  . ٢٠١٩كتوبرأ ٢٩ خا�تهدين مالراك ، التاري مقتطفة من نتائج املقابلة مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نور         ٨
  . ٢٠١٩نوفمرب  ٢٠ خة نور ا�تهدين مالراك ، التاريمقتطفة من نتائج املقابلة مبدرسة املتوسطة اإلسالمي         ٩
  . ٢٠١٩كتوبر أ ٧ خر ا�تهدين مالراك ، التاريمقتطفة من نتائج الوثيقة مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نو         ١٠
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نظام الّلغة العربية خمتلفة بنظام الدراسي ألّن . فبذلك شعر الطالب أّن الّلغة العربية صعبة

وهذا يقصد التنبؤ �خلطأ قبل . الوتر �إلندونيسية، فلذلك صارت هذه اإلختالف مشكال�م

وقوع الطالب فيه، وهي عملية مفيدة، وهلا مزا�، والسيما يف ميدان العلم يف الّلغة التطبيقية وتعليم 

يف اللغة العربية  أستخدم �حلقيقةو   ١١.يف التعلم الّلغة األجنبية، وذلك من سبب مشكال�م

  . قراءة القرآن الكرمي يف حياة اليوميةاستفاد�م اليومية أي عند الّصالة و 

فتشعر الباحثة ملعرفة . منهم املراقبة الطالب حيتاجو  دور املدّرس مهم للطالب، وبذلك

وعوامل أسباب مشكالت الطالب يف التعّلم كملل . مشكالت اليت يواجهها الطالب يف التعّلم

جبانب ذلك ستعرف . التعّلم واخلوف عن اإلمتحان وضغط اإلجتماعي من الوالد واألسرة وا�تمع

يقدر الطالب يوّصلون غرض وكما عرفنا يف احلقيقة ال. الباحثة مشكالت سيكولوجيا وبييولوجيا

فلذلك يشعر الطالب �ملشكالت يف التعّلم . التعليم دائما أو ال ينال تغيري األخالق كما يرجى

املتوسطة اإلسالمية نور ومن الوصف العام من املشكالت مبدرسة . ويف توصل غرض التعليم

 م اللغةتعلّ مشكالت  "فدفعت الباحثة على القيام للبحث العلمى مبوضوع . ا�تهدين مالراك

  ".اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو�لـمدرسة الـمتوّسطة  العربية

  

  حتديد البحث  . ﴿ب﴾

" أ"حددت الباحثة يف هذا البحث على مشكالت تعّلم اللغة العربية للطالب الصف الثاين 

نظرا إىل نتائج املقابلة  مالراك فونوروغو، ألنّ " نور ا�تهدين"�ملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  . هناك كثري من املشكالت الىت يواجههم يف تعّلم الّلغة العربية" أ"واملالحظة �عضاء الصف الثاين 

  

  أسئلة البحث. ﴾ج﴿

  :�إلضافة إىل خلفية البحث اآلتية أرادت الباحثة التعبري عن أسئلة البحث اآلتية

نور "ة اإلسالمي�لـمدرسة الـمتوّسطة  ها الطالبيواجه يتال م الّلغة العربيةتعلّ مشكالت ما  .١

 ؟مالراك فونوروغو" ا�تهدين

نور "ما عوامل األسباب يف مشكالت تعّلم الّلغة العربية �لـمدرسة الـمتوسطة اإلسالمية  .٢

 مالراك فونوروغو؟" ا�تهدين

                                                             
  . ٢٠١٥، ٢، منزة ٢ Vol لساننا، ،تابة للطالب اإلندونيسينيالّلغة االّم يف الكالم و الكبدر الزمان ،         ١١
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نور "سالمية كيف الطريقة حلّل املشكالت يف تعّلم اللغة العربية �لـمدرسة الـمتوسطة اإل .٣

  مالراك فونوروغو؟" ا�تهدين

  

  أهداف البحث. ﴾د﴿

  :وأّما خلفية البحث و حتديد البحث ، فأهداف هذا البحث هي 

نور "ة اإلسالمي�لـمدرسة الـمتوّسطة  ها الطالبيواجه يتال م الّلغة العربيةتعلّ ملعرفة مشكالت  .١

 .مالراك فونوروغو" ا�تهدين

نور "يف مشكالت تعّلم الّلغة العربية �لـمدرسة الـمتوسطة اإلسالمية ملعرفة عوامل األسباب  .٢

 .مالراك فونوروغو" ا�تهدين

نور "ملعرفة الطريقة حلّل املشكالت يف تعّلم اللغة العربية �لـمدرسة الـمتوسطة اإلسالمية  .٣

 .مالراك فونوروغو" ا�تهدين

  

  فوائد البحث. ﴾ه﴿

  .ها الباحثة يف هذا البحث، هي الفوائد النظرية و العمليةأّما فؤائد البحث اليت يرجى بـ

 من الفوائد النظرية  .١

أّما نتائج البحث يرجى من هذا البحث لز�دة املعرفة عن املشكالت وعواملها يف تعّلم 

الّلغة العربية، حىت يعطى التربّج جلميع النّاس خاّصة للمدّرس �لـمدرسة املتوسطة اإلسالمية نور 

ملعرفة طريقة �مة حلّل مشكالت الطالب يف التعّلم، حىت يستطيع . ا�تهدين مالراك فونوروغو

  .أن يستفيد طريقة التعليم املناسب عند تعّلم الّلغة العربية

 من الفوائد العملية  .٢

 .للباحثة، لز�دة املعرفة و ألدة تشجيع الّنفس يف فهم عن مشكالت الطالب يف  التعّلم   . أ

حلّل مشكالت لطالب اّلذين يواجهون مبشكالت التعّلم يف اللغة العربية حىت للطالب،    . ب

 . يستطيع أن يفهم الطالب عنها

حىت يستطيع املدّرس . للمدّرس، ملعرفة مشكالت الطالب يف تعّلم الّلغة العربية وعواملها. ج

  . حلّل مشكالت الطالب يف التعّلم عند تدريسه

  . ملية تعليم الّلغة العربية وحّل املشكالت عن تعلمهاللمدرسة، ملعرفة كيفّية ع.  د
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للباحثني الآلحقني، لز�دة املراجع إذا سيبحث الباحثني الآلحقني البحث يف نفس . ه

  . املوضوع عما يتعلق مبشكالت تعّلم اللغة العربية

  

  تنظيم البحث. ﴾و﴿

فقسمت الباحثة هذا البحث العلمي إىل ستة أبواب،  الفهم العلمي و  البحثتركيب ل لتسهّ 

  : كما يلي

املقدمة، فيها خلفية البحث وحتديد البحث وأسئلة البحث وأهداف البحث وفوائد : الباب األول 

  . البحث وتنظيم البحث

غة البحوث الّسابقة والنظرية العامة عن تعّلم اللغة العربية واملشكالت يف تعّلم الل: الباب الثاين  

  . العربية 

منهجية البحث، فيه مدخل البحث ونوعه، وحضور الباحثة ومكان البحث : الباب الثالث 

ومصادر البيا�ت وأساليب مجع البيا�ت، وأسلوب حتليل البيا�ت، فحص صحة 

  . البيا�ت وخطوات البحث

لق على موقع عرض البيا�ت، وهو حيتوى على عرض البيا�ت العامة اليت تتع: الباب الرابع  

" نور ا�تهدين"البحث ويشمل على �ريح القيام مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 

. مالراك، وموقعها اجلغرايف ونظامها وأحواهلا وأساتذ�ا وطال�ا ووسائل املدرسة

تتعلق املشكالت اليت يواجهها الطالب، وعوامل أسباب : وعرض البيا�ت اخلاصة

نور "ت الطالب يف تعّلم اللغة العربية �ملدرسة مشكالت والطريقة حلّل مشكال

  . مالراك فونوروغو" ا�تهدين

حتليل البيا�ت عن مشكالت تعّلم اللغة العربية اليت يواجهها الطالب يف الصف : الباب اخلامس 

، حتليل البيا�ت يف عوامل أسباب مشكالت الطالب يف تعّلم اللغة "أ"الثاين 

، والتحليل عن  الطريقة حلّل مشكالت الطالب يف تعّلم "أ"العربية الصف الثاين 

مالراك " نور ا�تهدين"مبدرسة املتوسطة اإلسالمية " أ"اللغة العربية الصف الثاين 

  .فونوروغو

اإلختتام، يف الباب األخرة يتضمن من اخلالصة من نتائج البحث واإلقرتاحات : الباب السادس  

  .املتعلقة �لبحث
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  الثاىنلباب ا

  البحوث السابقة واإلطار النظرى

  البحوث السابقة. ﴾أ﴿

البحوث الّسابقة  هي الّدراسات البحثية الّسابقة اّليت يبحث يف موضوع متشابه، غرضها 

أّما حبث الّسابق اليت يبحث يف هذا البحث ، . ملعرفة عن هذا الفرق البحث �لبحوث الّسابقة

  :يعين 

رابعة، اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو، حتت املوضوع البحث اّلذي حبثت سيت  .١

مشكالت تعليم اللغة العربية لطالب الفصل األّول املتخرجني من املدرسة العمومة �ملدرسة "

ومن نتائج البحث أّن للطالب مشكالت يف تعليم ". الدينية الشافعية دوريساوو فونوروغو

املشكلة : املشكالت اللغوية منها . املشكلة غري اللغويةاللغة العربية منها مشكالت اللغوية و 

يف التحفيظ وتفهيم املفردات ، واملشكلة يف الكتابة واملشكلة يف الكالم واملشكلة يف الرتمجة و 

حلّل . ومن املشكلة غري اللغوية عدم الدوافع حني تعليم اللغة العربية. مشكلة يف االستماع 

ة العربية �ستخدام املدرس حماوالت متنوعة منها إعطاء مشكالت الطالب يف تعليم اللغ

وكان . الواجبة املنزلية ، ودوافع النفس، والعقاب واهلدية وإشرف الدراسية والتدريبات واللعب

يف عمليتها مناسبا �لنظرية ويقوم املدرس بعمليتها عملية جيدة إما �شرا فعلى الكالم 

ولكن عمليتها مل تكن كاملة وهي عدم اإلستقامة يف عمليتها . واألشئلة وإّما �هلدية والّلعبة 

 ١٢.والنقصان يف إستخدام الوسائل

وأوجوه . وأّما أوجوه التشابه من هذا البحث هي يبحث عن املشكالت يف اللغة العربية

ألّن الباحثة . اإلختالف من هذا البحث هي يف حتديد حبثها ويف مشكالت تعليم اللغة العربية

 .  مشكالت تعّلم اللغة العربية �ذه املدرسة ستبحث يف

البحث اّلذي حبثته عند عاملة الساعدة، اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو، حتت  .٢

مشكالت الطالبات يف تعّلم اللغة العربية �لصف العاشر يف املدرسة الثانوية "املوضوع، 

من نتائج البحث ". ٢٠١٨-٢٠١٧اإلسالمية هّدة املين الثانية فونوروغو السنة الدراسية 

الطالبات يف تعلم مادة الكالم هي ال تستوعني الطالبات على املفردات عرف أّن  مشكالت 

                                                             
مشكالت تعليم اللغة العربية لطالب الفصل األول املتخرجني من املدرسة العمومة �ملدرسة الدينية الشافعية سىت رابعة ،   ١٢

  .٢٠١٨اجلامعة اإلسالمسة احلكومية فونوروغو ، : ، البحث العلمي ، فونوروغو دوريساوو فونولروغو

٦ 
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. اللغة العربية وال يستوعني الطالبات على استخدام املفردات علي سياقها عند الكالم العربية

ومشكالت الطالبات يف تعلم مادة القراءة هي اليستوعني الطالبات على علوم األساسىي 

. حو والصرف ومنها تدل ذلك الطالبات صعوبة عند القراءةملهارة القراءة مثل علم النّ 

ومشكالت الطالبات يف تعلم الكتابة هي اليستوعني على علوم األساسي مهارة الكتابة مثل 

 ١٣.علم النحو والصرف منها تدل ذلك عند كتابة النص أخطأ يف وضع الكلمة يف اجلملة

وأوجوه . كالت اللغة العربيةوأّما أوجوه التشابه من هذا البحث هي يبحث يف مش

. اإلختالف من هذا البحث هي يف حتديد حبثها أي يف مهارة القراءة ومهارة الكالم فقط

يف مشكالت تعلم اللغة العربية للطالب وتتكون من مجيع املشكالت اليت  ستبحث الباحثة

  . تعّلميواجهها الطالب وهي من املهارات اللغوية األربعة وعوامل أسباب املشكالت ال

ية مسارنج، حتت البحث اّلذي حبثت نور رينا�نيت، اجلامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكوم .٣

الثانوية اإلسالمية كليت كلينج " سو�ن مور�"عليم مهارة القراءة مبدرسة مشكالت ت"املوضوع 

سو�ن "ة ومن نتائج البحث أّن تعليم اللغة الربية لدي التالميد الصف السابع يف مدرس". جبارا

الثانوية اإلسالمية كليت كلينج جبارا، تعليمها عميقا إّما من �حية قواعد اللغة العربية أم  "مور�

تلك املدرسة إما من  ذومشكالت يف تعليم اللغة العربية لدي التالمي. املهارات اللغوية األربعة

على قراءة  ذالرتبوية واللغوية واختالف قدرة التالمي ذ�حية التالميد اليت تشمل خلفية التالمي

والدوافع يف تعليم مهارة القراءة ونقصان املفردات  ذاحلروف اهلجائية وترمجا�ا، قلة رغبة التالمي

، وقلة الوقت للتعليم ذ، وكذلك املعلم نقصان الرعاية والتشجيع للتالميذاليت استوعبها التالمي

حلب اللغة  ذليت اقرتحتها الباحثة حلّل تلك املشكالت هي تشجيع التالميوالطرق ا. اللغة العربية

عن كفاءة  ذإلكثار تدريبا�م يف القراءة والرتمجة، وإخبار والدي التالمي ذالعربية، وتشجيع التالمي

وتستخدم الطريقة املتنوعة وجتريب األلعاب اللغوية حلفظ املفردات،  ذأوالدهم، وتشجيع التالمي

ة، أن يستخدم املعلم يف تعليم مهارة القراءة �لطريقة الصوتية، توفر املعلم لتالميذهكيفية املختلف

نطق حروف اهلجائية الصحيحة تناسب بنظام الصوت العربية وعالمة الرتقيم والتجويد، وعلى 

                                                             
مشكالت الطالبات يف تعلم اللغة العربية �لصف العاشر يف املدرسة الثناوية اإلسالمية هداة املين الثانية عاملة السعادة ،   ١٣

  .٢٠١٨اجلامعة اإلسالمسة احلكومية فونوروغو ، : ، البحث العلمي ، فونوروغو ٢٠١٧/٢٠١٨فونوروغو السنة الدرايسة 
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املعلم أن يستعمل الوقت أحسن ماميكن ويبغي للمعلم أن ال يستهلك الوقت واجلهد يف 

  ١٤.تعاريف للمتعلمني أن يقوموا حبلقة أو زوية لرتقية مهار�م وكفاءا�م الفنيةاستنباط ال

وأوجوه . وأّما أوجوه التشابة من هذا البحث هي يبحث عن املشكالت يف اللغة العربية

وستبحث الباحثة يف . اإلختالف من هذا البحث هي يف حتديد حبثها أي يف مهارة القراءة فقط

العربية للطالب وتتكّون من مجيع املشكالت اللغوية وعوامل أسبا�ا مسكالت تعّلم اللغة 

  .  وطريقة حلّل مشكال�ا

  

  اإلطار النظرى. ﴾ب﴿

   اللغة العربية تعّلم. ١

  مفهوم تعّلم اللغة العربية. أ

دون التعّلم مل يوجد . وهو هام يف عملية الرتبية )key trem(التعّلم هو مفتاح احلياة 

والتعّلم هو تغيري قريب شحصية للنمط اجلديد من املهارة والسلوك والعادة . الرتبية

والتعّلم هو أنشطة يف الروح واجلسم أيضا لتنال تغيري السلوك وهي نتائج من  ١٥.واإلهتمام

ا جانب املعريف وجانب الوجداين وجانب اخلربات الفردية و التفاعل يف البيئة، ومن مكّو��

وأّما توّرط الطالب يف عملية التعليمية للطالب هي موضوع ظاهر يف  ١٦.نفس احلركي

فيها ينال الطالب فعل التعليم ويستجيب التعّلم أوّال اليفهم . أنشطة التعليمية مبدرسة

فعرف . غرض التعليم الطالب من أمهية التعلم عموما مث �عطاء املعلومات من املعّلم عن

  ١٧.الطالب املفهوم من مواد الّدراسة

الّلغة هي صوت النظام تتكّون من الرموز احلكم اليت استخدامها أحد أو مجاعة من 

الّلغة هي أساس احلياة ا�تمع، فهي وسيلة التفاهم  ١٨.الّناس لتبادل اآلراء أو قسم الذوق 

                                                             
جبارا، البحث العلمي،  الثانوية اإلسالمية كليت كلينج" سو�ن مور�"عليم مهارة القراءة مبدرسة تمشكالت نور رينا�نيت،   ١٤

  . ٢٠١٥اجلامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج، : مسارنج
  .  ١٧٢-١٧١).٢٠١٢تراس ، : جغياكر� (،  Psikologi Pendidikan، نور الرمحة  ١٥
   .١٢، ) ٢٠٠٨: رينكا جفتا: جاكر�(، Psikologi Belajar، سيفل البحر جامارا  ١٦

  . ١٠، ) ٢٠١٥ريتكا جفتا ، : جاكر� (،  Belajar dan Pembelajaranدمية و موجيأونو ،   ١٧
  . ٩)  ٢٠١١رماجارسداكار� ، : �ندوع (،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabاجيف هرموان ،          ١٨



٩ 
 

بل هي الركن األّول قي تقدم الفكر، وارتفاء والتخاطب، وتبادل األفكار واآلراء واملشاعر 

لّلغة نظام خمتلف اليت متيز �لّلغة   ١٩.احلضارة، واتساع التأليف يف ميادين العلم واملعرفة

ليس ألدة اإلتصال . الّلغة العربية هي أهم الّلغة يف حياة البشرية من حيث وظيفتها. األخرى

الّلغة العربية هي  ٢٠.ث و الشريعة اإلسالميةو لكن استخدام لّلغة القرآن الكرمي و احلدي

إحدى من املاّدة املهّمة يف تربية اإلندونيسيا وهي تربية احلكومية و احلالية يف املرحلة والقسم 

و يف مؤسسة . احملدود، كلها تعليم املاّدة الّلغة العربية اّليت تكون حماذاة مع املاّدة األخرى

    ٢١.ي حاجة لتعليم طال�ا تربية اإلسالمية اللغة العربية ه

 أمهية اللغة العربية  . ب

كما أّن أمهية هذه اللغة تزيد يوماً بعد . إن للغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل

  :و ترجع أمهية اللغة العربية إىل األسباب اآلتية. يوم يف عصر� احلاضر

وهي بذلك . إّن اللغة العربية هي اللغة الىت نزل �ا القرآن الكرمي. لغة القرآن الكرمي )١

اللغة الىت حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذى يستمد منه املسلم األوامر و 

  . النواهى و األحكام و الشريعة

لذلك فإن . ربيةإّن كل مسلم يريد أن يؤدي الصالة عليه أن يؤديها �لع. لغة الصالة )٢

فيصبح تعلم العربية بذلك واجبا على  . العربية مرتبطة بركن أساسى من أركان اإلسالم

 .كل مسلم

ولذا فإن  . إن لغة أحاديث الرسول الكرمي ص م هي اللغة العربية.لغة احلديث الشريف )٣

 . كل مسلم يريد قراءة هذه األحاديث واستيعا�ا عليه أن يعرف اللغة العربية

إن العرب اآلن ينمون اقتصاد� بشكل سريع بفضل ما . نة االقنصادية للعرباملكا )٤

لديهم من ثدنية، ثرواث نفطية ومعدنية، مما جيعل هلم وز� اقتصاد� كبريا ووز� سياسيا 

 .وتتواكب أمهية اللغة مع األمهية اإلقتصادية و السياسية ألصحا�ا. مواز�

                                                             
  . ٢٠١٣، ٢منرة ،  Vol٥ ،،لساننان، الطرائق يف تعليم اللغة العربيةدمحم إيفان ألفيا  ١٩

سياسة اإلدارة العربية يف حتقيق فرط التحسني لدى الطالب يف ز�دة اجنازة الّلغة العربية يف الّلغة العربية قسم شكرا صفيان ،          ٢٠

  .   ٢٠١٨، ٣، منرة ٤ Vol,Al-mahara،  لوكسوماوى) IAIN(الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية
،  Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Mediaعبد احلميد واخرون ،   ٢١

  . ١٥٧، ) ٢٠٠٨اجلامعة اإلسالمية احلكومية فرس، : ماالنج (
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خدمة كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين دولة عربية إن العربية مست. عدد متكلمي العربية )٥

وهذا يعين أن سبع دول العامل تتكلم . وتستخدم كلغة �نية يف كثري من الدول اإلسالمية

كما أن كثريا من شعوب الدول اإلسالمية لديها اإلستعداد النفسى، . العربية لغة أوىل

   ٢٢.ه هذه الشعوببل و ترحب بتعلم اللغة العربية الرتباط هذه اللغة بد�ن

 أهداف تعليم اللغة العربية. ج

وأّما اهلدف من تعليم اللغة العربية ليستطيع الطالب يف نيل مجيع املهارات اللغوية، 

  :واهدافها بصورة العامة إيل جعل التلميد قادرا على أنه

 . حيسن استخدام اللغة الفصحي و يعرض عن استخدام العامية )١

 .يف تغيري شئون احلياة اليومية يف خمتلف ا�االت حيسن توظيف اللغة العربية )٢

  . يقدر املوقف الذي هو فيه، فيتكلم مبا يناسب املقام، و خيتار األسلوب املالئم للموقف) ٣

يتجه إىل املطالعة، ومييل إليها لتتسع معارفة، و يتأصل الذوق فيه ملا يقرؤه و حيرص على ) ٤

  .اإلتصال مبا ينفعه من كتب و مطبوعات

لغة القرآن واحلضارة والفكر واألدب الىت أثبت قدر�ا علي مواكبة : حيب لغة العربية) ٥

  .متطليات احلياة يف خمتلف العصور

يتصل �لرتاث العريب اإلسالمي، و يطلع على ما فيه من مناذج رائعة، و منجزات عظيمة ) ٦

  . من خالل ما يقدم له من نصوص فصيحة، و يف حدود قدراته اللغوية

  . يعتز �لقرآن الكرمي إعتزازا قائما على فهم معانية، وإدراك جالل أسلوبه و أسرار مجالة)  ٧

  .عة وصور احلياة فيها و يقوم بدورة اإلجيايب يف خدمه قضا�هايدرك واقع بيئة وجمتم)  ٨

  .يؤمن بوحدة أمته العربية، ويتشبع بروح املشاركة اإلجيابية يف النهوض �ا)   ٩

يعتز �نتسابه لألمة اإلسالمية اليت هي خري امة أخرجت للناس مبا محلت من عقسدة و ) ١٠

  . شريعة ومبا قدمت لإلنسانية من منجزات

يتصل �لعامل من حوله و يعرف مايدور فيه من أحداث و منجزات عملية و مبتكرات ) ١١

  .و يتفاعل معها

يقدر أثر الكلمة يف حياة األفراد ودورها يف حل املشكالت و حتسني العالقات و حتقيق ) ١٢

  .التفاهم بني الناس

                                                             
  .٢٠-١٩، )١٩٨٦العربية السعودية، اململكة : الر�ض(، أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلويل،   ٢٢



١١ 
 

  ٢٣.العالقات بينهايتعود التفكري السليم القائم على الربط بني األشياء و إدراك ) ١٣

  اجلوانب ىف املهارات اللغوية. د 

  :وأّما يف تعّلم اللغة العربية هناك أربع املهارات اّليت جيب لتغلبوا الطالب، وهي

 مهارة االستماع   )١

وهو فهم الكالم أو . االستماع هو إدراك وفهم وحتليل وتفسري وتطبيق ونقد وتقومي

ذهب شحاشة إىل أن االستماع هو . إىل متحدذاالنتباه إيل شيئ مسموع مثل االستماع 

فهم الكالم، أو االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع إىل متحدث خبالف السمع 

الذي حاسته وآلته األذن، ومنه السماع وهو عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على 

اع أمهية لالستم ٢٤.سالمة األذن، والحيتاج إىل أعمال الذهن أو االنتباه ملصدر الصوت

. كبرية يف حياتنا، إنه الوسيلة اليت اتصال �ا اإلنسان يف مراحل حياته األوىل �آلخرين

وإذا كان هذا شأن . عن طريقة يكتسب املفردات ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب

. االستماع يف حياة اإلنسان بشكل عام فاالستماع شأن آخر يف حياة الطلب األجنيب

ارة االستماع إىل اللغة العربية �لنسبة لطالب غري عريب، �طق أقصد بذلك موقع مه

إ�ا املهارة اليت تكاد ال تنقطع حاجته هلا  حىت بعد مغادرته البلد العريب . بلغات أخرى

من أجل هذا حتظى مهارة االستماع تليها . الذي عاش فيه أو الرب�مج الذي اتصل به

م اللغات الثانية دون تقليل �لطبع من شأن غري مها القراءة مبكانته متميزة يف برامج تعلي

إّن أهداف �ارة اإلستماع كما حدد�ا بعض الدراسات الىت أجريت   ٢٥.من املهارات

  : يف جمال تعليم اللغة العربية بوصفها لغة �نية أو أجنبية جاءت على النحو التايل

 . فات ذات داللةتعّرف املتعلم األصوات العربية ومتيز ما بينها من اختال  ) أ

فهم ما يلقى عليه من حديث �للغة العربية، و�يقاع طبيعي يف حدود املفردات الىت   ) ب

 . تعّلمها

  .انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليىه) ج

                                                             
  . ٢٩-٢٨، )٢٠٠٩دار الثقافة للنشر و التوزبع ، : القاهرة(،  تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن ،   ٢٣
مطبعة جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنج(، القائد لتعليم مهارة اإلستماع دمحم علي الكامل و دمحم صالح الدين،  ٢٤

  .١٤-١٣ ،)٢٠١٣احلكومية، 

٢٥
املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة : مصر(، تعليم العربية لغري الناطقني �ا مناهجه و أساليبةرشدي أمحد طعيمة،   

  .١٤٧،)١٩٨٩إييسيكو، 
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  .التقاط األفكار الرئيسة) د

  .التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية) و

  .ة والتمييز بينهاتعّرف احلركات الطويلة واحلركات القصري ) ز

     ٢٦.إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة) ح

 مهارت الكالم )٢

وتعليم هذه املهارة �يت بعد معرفة الدراس أصوات اللغة العربية ومعرفة التمييز بني 

املهارات الالزمة يف املستمع اجليد السالف ذكرها أي أن تعليمها . األصوات املختلفة

إن االستماع هو : الدراس األصوات اللغة عن طريق االستماع ومن مث قيل�يت بعد ألفة 

املهارة األوىل لتعليم اللغة، ولكي نعرف أنه أجاد هذه املهارة االستماع البد أن يعرب عنها 

   ٢٧.�لّنطق والتحدث ومن مث فإّن التحدث بعد املهارة الثانية لتعليم اللغة العربية

وسيلة اإلقناع، الكالم وسيلة الكالم مؤشر صادق، الكالم : وأّما أمهّية الكالم هي

  :وأهداف مهارة الكالم مايلى. لتنفيس الفرد عّم يعانيه

 .تعويد التالميد إجادة النطق، وطالقة اللسان ومتثل املعاىن  ) أ

 .تعويد التالميد التفكري املنطقى، وترتيب األفكار، وربط بعضها البعض  ) ب

  . دعم تفاوت الكالم يف اللسان العرىب، حبسب تفاوت الداللة على تلك الكيفيات) ج

  . تنمية الثقة �لنفس من خالل مواجهة زمالئه يف الفصل أو املدرسة أو خارج املدرسة) د

متكن التالميد من التعبري عما يدور حوله من موضوعات مالئمة وتتصل حبيا�م ) ه

   ٢٨.ملدرسة وخارجها يف عبارة ساليمةوجتار�م وأعماهلم داخل ا

  مهارة القراءة  )٣

مهارات القراءة تبني الدراسات أّن الطبيعة العامة للقراءة ىف جوهرها واحدة عندى 

مجيع القراءة، والقارئ اجليد ينبغي أن يتقن جمموعة من االجتاهات واملهارات الالزمة 

: واعية، وهذه املهارات تشتمل على للقراءة اجلهرية اجليدة، والقراءة الصامتة السلسة ال

اجتاه واع للقراءة، دقة واستقبالل ىف تعرف الكلمات، مدى التعرف على درجة معقولة 

                                                             
٢٦

   .٢٤-٢٣، القائد لتعليم مهارة اإلستماع دمحم علي الكامل و دمحم صالح الدين، 

جامعة : دار اإلعتصام(، أسس و اعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني �لعربيةعبد احلميد عبد اللة و�صر عبد هللا الغاىل،  ٢٧

  . ٥٣، )امللك سعود وجامعة طنطا، بال سنة
٢٨

  .١٥٢، )٢٠٠٤مطابع أمون، : القاهرة(إبراهيم حمّمد عطا، املرجع يف تدريس اللغة العربية،   
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من السعة، حركات تقدمية من العينني على الّسطر مع االقتصار ىف احلركات الرجعية 

ه، مرج على ما هو ضرورى، حركة رجعية دقيقة من آخر السطر إىل أّول السطر الذى يلي

الكلمات املفردة و جمموعات الكلمات ىف األفكار الىت متثلها ، قدرة على تفسري هذه 

   ٢٩.األفكار

فالقراءة يف املدرسة توسع دائرة خربة التالميذ وتنميها ، تنشط مهار�م الفكرية، 

�ذب أذواقهم ، وتشبع فيهم حب االستطالع النافع ملعرفة أنفسهم، واملعرفة األخرين، 

  .وامل احمليطة �م ، وما حيدث وما يوجد يف ازمنة وامكنة بعيدة والع

وتفتح امامه أبواب . ان القراءة تفسد الفرد يف حياته ، فهي توسع دائرة خربته 

�ذيب مقاييس التذوق ، وتساعديف حل أ�ا حتقق التسلية و املتعة ، و  الثقافة ، كما

  ٣٠.يف التوافق الشحصى واإلجتماعى تساعدت، كما تسهم يف اإلعداد العلمي و املشكال

القراءة الصامتة والقراءة : وتنقسم القراءة من �حية الشكل إىل نوعني أساسيني مها 

وميكن تعريف القراءة الصامتة �ّ�ا إستقبال الرموز املطبوعة، وإعطاؤها املعىن . اجلهرية

ملعىن اجلديدة للمناسب املتكامل يف حدود احلربات القارئ السابقة مع تفاعلها �

وهى الطريق . املكروعة، وتكوين حربات جديدة وفهمها دون إستخدام أعضاء النطق

وأما تعريف القراءة اجلهرية ��ا التقاط . األكثر ستخداما، لكسب املعرفة، وحتقيق املتعة

الرموز املطبوعة، وتوصيلها عرب العني إيل املخ وفهمها �جلمع بني الرمز كشكل جمّرد، 

عين احملتزن له يف املخ، مث اجلهر �ا �ضافة األصوات واستخدام أعضاء النطق وامل

وهي قرصة للتمرين على صحة القراءة، وجودة النطق وحسن . استخداما سليما

ويستهدف تعليم القراءة يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات اخرى عده أهداف 

  :من امهها 

أول املهارات الثالث اليت جيمع ا�تمع اإلنساين علي حق الفرد يف أن القراءة هي   ) أ

 .تعليمها 

أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة إن ما جينيه الدراس األجنيب من خالل قراءة   ) ب

 .املواد العربية اعظم مما جينية من خالل اي مهارة اخري 
                                                             

٢٩
  . ١٣٩ ، تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن ،   

  . ١٣٧-١٣٥،  نفس املراجع ٣٠
  . ١٧١-١٧٠إبراهيم حمّمد عطا، املرجع يف تدريس اللغة العربية،  ٣١
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يرتك البلد العريب الذي يتعلم فيه إن القراءة هي املهارة اليت تبقي مع الدراسي عندما   ) ج

اللغة كما أ�ا املهارة اليت يستطيع من خالهلا أن يتعرف علي أمناط الثقافة العربية 

 . ومالحمها 

القراءة مهارة يستطيع الدراس �ا حتقيق قدر من اإلستمتاع وقضائ وقت الفراغ مبا   ) د

 .هو أجدى 

ليس مثة .. ه بعد ان يرتك املعهد فإن القراءة هي املهارة اليت ينميها الطالب وحد  ) ه

  ٣٢.أدعي للتقدم يف القراءة مثل القراءة 

  مهارة الكتابة  )٤

الكتابة هي وسيلة من وسائل اإلتصال وهي وسيلة للتعبري عما يدور يف النفس 

وهي أدة مهمة لبيان ما مت حتصيلة من معلومات وهي وسيلة للتفكري املنظم . واخلاطر

الكتابة هلا قيمة تربوية حيث أ�ا بني أدوات التعليم حيث و . واإلتقان وقت املالحظة

حيتفظ املتعلم مبا يدرسه �ا، وهي جمال الكتشاف مواهب املتعلمني من الناحية األدبية 

الكتابة مهارة مهمة وأداة . وويسلة من وسائل التقومي عن طريقة اإلختبارات التحريرية

ابة تستقي ما تتضمن من معرفة وفكر من تسجيل األحداث املهمة يف حياة البشر والكت

املهارات اللغوية األخرى حيث أنه البد من مراعاة الكاتب للقواعد النحوية والصرفية 

والكتابة عندما تكون نتاج العقل اخلالص فهي كتابة عملية . والبالغية واإلمالئية واخلطية

ذلك كتابة ابداعية حبته ووظيفية وقد تكون �بغة من صميم النفس اإلنسانية فهى ب

  :وميكن إبراز أمهيتها فيما يلى  ٣٣.إنشائية �جتة عن وجدان الكاتب وعواطفة وانفعاالته

 .أ�ا جزء أساس للمواطنة، وشرط ضروري حملو أمية املواطن  ) أ

فكرهم : أ�ا أداة رئيسية للتلمذة على إختالف مستو��ا، واألخد عن املعلمني  ) ب

 .وخواطرهم

  . أّ�ا أداة إّتصال احلاضر �ملاضي كما أ�ا معّرب احلاضر للمستقبل) ج

  . أّ�ا من أهّم وسائل اإلتصال البشر �خلطا�ت أو املراسالت وشىت وسائل اإلتصال) د

                                                             
منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة ، : الر�ط (،  تعليم العربية لغري الناطقني �ارشدى أمحد طعيمة ،  ٣٢

١٧٦-١٧٥، ) ١٩٨٩.  
  . ١، منرة ١٧ Vol,Jurnal Ilmiah Didakta ،تعليم مهارة الكتابة لغري �طقني �لعربيةبدر الزمان،   ٣٣



١٥ 
 

    ٣٤.أّ�ا وسيلة من وسائل تنفيس الفرد عن نفسة وتعبري عما جيول خباطره) ه

أيضا ، ألّن تعلم املفردات هو أساس تعليم  �إلضافة جيب الطالب لإلتقان مرتدفات

ليس فقط أّن الطالب جيب أن يتقنوا القواعد . الّلغة العربية لدعم األربع مهارات الّلغوية 

الّلغة العربية ألن القواعد هي نظام يف �ليف اجلملة املفيدة، حيث فروع العلم القواعد كثري 

  . جدا بعض منهم علم النحو والصرف

 تعّلم اللغة العربيةمشكالت  .٢

 مفهوم مشكالت تعّلم اللغة العربية   . أ

. الّلغة هي قدرة مهمة لإلنسان اّليت ميكن متفوقة على خملوقات األخرى يف الدنيا

دون . الّلغة هي نظام اإلتصال املندمج ، تتكّون من لغة الكالم ولغة القراءة ولغة الكتابة

 )speech(لّلغة بعض العناصر هي نعومة . قدرة اللغوية صعب للّناس للتفاعل بعضهم بعضا

   ٣٥.واملرتادفات )gramatikal(وقواعد الّلغة  )sound system(لّلغة والصوت لإلتصال ونظام ا

لوفت م الّلغة عند تعلّ  مشكالتيسبب إىل  اآلتية عناصرمن الشكالت وأّما �مل

Lovitt  م الّلغة اّلىت نقصان املعريف ونقصان الذكر التعلّ مشكالت أسباب هناك كثري من

   ٣٦.نقصان يف املمارسة املنتجات الّلغة و قدرة القّدر ونقصان نقصان و 

وأّما تعّلم الّلغة العربية خبصائصها املختلفة لدي املشكالت اليت تواجهها الطالب ألّن 

أّما مشكالت اللغة العربية من ضمنها فيما  ٣٧.الّلغة العربية ليست لغة سهلية إلتقان كلها 

عربية أصعب من تعلم لغة أخري، ويفهم تتعلق �لرغبة، والناس مجيعا يرون أن تعلم اللغة ال

. من هذه اإلشارة  إىل أن رغبتهم يف تعلم اللغة ألغراض الدينية فقط دون سائر األغراض

إنطالقا مما سبق فإن مشكالت تعلم اللغة العربية ال تتوقف على اجلانب النفسى فقط وإمنا 

   ٣٨.أيضا من اجلانب املنهاجي

                                                             
٣٤

  .٢١٧ إبراهيم حمّمد عطا، املرجع يف تدريس اللغة العربية، 

 Kesulitan Belajar-Prespektif, Assesment, dan Penanggulangannya bagi Anak Usia Dini danمرتني جامرس،   ٣٥

Usia Sekolah  ،)١١٥-١١٤, )٢٠١٤غاليا إندونيسيا ، : بوغور .  
رينكا جفتا ، : جاكر�(،  Anak Berkesulitan Belajar-Teori Diagnosis dan Remediasinya مليا� عبد الرمحن ،  ٣٦

١٥٣-١٤٩،  )٢٠١٤.   
٣٧

   .١٠٠،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، اجيف هرموان   

، ٢، منرة ٨ Vol،لساننا، دراسة يف واقع تعليم اللغة العربية �ندونيسيا-تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة اخرى، فيصل مبارك   ٣٨

٢٠١٨. 
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مشكالت متنوعة و�حلصوص لغري �طقني �ا، منها فلذلك تعّلم اللغة العربية هلا 

وأكثر . تكون اللغة العربية هي لغة األجنبية حيت يصعب للتفهيم. الطالب اإلندونيسيون

الطالب يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو حىت حيتاجون كثري 

  .من التعّلم

 مشكالت التعّلم حسب املهارات  . ب

ن تعّلم اللغة العربية تتقسم إىل أربع مهارات وكلهم توجد من كما عرف أ

  :املشكالت، وهي

 مشكالت مهارة االستماع )١

و�لرغم من أّن مهارة االستماع حنتاج إليها يف تعليم اللغة العربية و لكن تكون 

احملاذير يف عملية إلقائها ألن خلقية اللغة األم و اللغة اهلدف خمتلفة فاإلعداد احلايل 

  :لدروس االستماع تواجهه مشكالت كثرية من أمهها

 التنغيم   ) أ

مييل التنغيم املستخدم يف دروس االستماع إىل حماكاة التنغيم الذي تستخدمه 

فهو يتميز بتحريك متباعد يف طبقة . األمهات املتساحمات مع أطفاهلن الرضع

  .الصوت بقدرما هو متكرر بشكل غري عادي

 النطق العريف  ) ب

فاملتحدثون على أشرطة تستخدم يف تدريس اللغة مع عدد . وهو نطق املثقفني للغة

قليل جدا من اإلستثناءات يتميز نطقه �نه غريب فما يستمع إليه التلميذ خيتلف 

حينما تكون هناك حمادثة أو مناقشة أو أي نوع من . عن اللغة اليومية الىت ألفها

احد، فاملستمعون يف دروس االستماع الكالم يستلزم وجود أكثر من متحدث و 

ينتظرون املتكلم حىت ينتهى قبل أن يبدأوا احلديث معه، وهنا تظهر الفواصل احلادة 

  . ىف أحد األدوار

  املفردات ) ج

ويبدأوا أّن هناك . حتدد دروس االستماع املفردات املستخدمة فيها بصورة خاصة

املدروسة من تفاصيل احلياة  شعورا عاما �ن من الواجب حترير مضامني النصوص

لذا، فإن املشكالت يف تطبيقه يعىن أن كثريا من . اليومية، من األهداف و املواعيد
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وكثري من . الطالب ال يعودون تطبيق االستماع يف عملية تعليم اللغة العربية

األنشطة اليت توجد يف الفصل هي تدريب على القراءة و الكتابة، مع أن أول 

لذا، البد للطالب أن . إليها يف تعليم اللغة األجنبية هي االستماعمهارة حنتاج 

     ٣٩.يعودوا أذ�م على فهم اللغة العربية من الناطقني مباشرة

 مشكالت مهارة الكالم )٢

  :أّما املشكالت يف مهارة الكالم كما يلي

أي فيما يغري املعىن، وليس . أن يكون الفرق بني الكليمتني فرقا الوحدة الصوتية  ) أ

ومييز اخلرباء بني نوعني من اخلطأ يف نطق األصوات . جمرد اختالف يف نطق حرفني

  .األول خطأ فونيمي و الثاين خطأ فو�تيكي: العربية 

ال يغتفر إذ يرتتب عليه تغيري الرسالة الىت يريد ) الفونيمي(ونوع األول من اخلطأ 

فمن املمكن التجاوز عنه ) الفو�تيكي(أما النوع الثاين من اخلطأ . املتكلم توصيلها

على . خاصة يف املستوى املبتدئ، إذ اليؤثر يف مضمون الرسالة اليت يود نقلها

املعلم إذن أن خيتار لتدريبات الثنائيات الصغري تلك الكلمات اليت خيتلف فيها 

  . وحدة صوتية تؤثر يف معناها

من الكلمة، يف أن �يت بكلمات ختتلف فيها الوحدة الصوتية يف مواقع خمتلفة   ) ب

  .أوهلا، و وسطها وآخرها

التقتصر الثنائيات الصغري علي اختالف احلرف يف كلمتني، فقد ختتلف طريقة   ) ج

. جّد وجدّ : نطق احلرف فيؤثر هذا على املعىن أيضا، فهناك فرق يف املعىن بني

 و هدا. والثانية فعل مبعىن اجتهد. األوىل اسم مبعىن جد الفرد أي والد أبيه أو أمه

املهم هنا أن يرتتب على تغيري شكل احلرف . مما يصلح أن خيتار لتدر�ت الصغرى

 . تغري معناه

ينبغى عند اختيار كلمة للثنائيات الصغرى أن تشرتك يف كل احلرف �ستثناء   ) د

حلرف واحد إن كان التدريب خاصا �لفرق بني احلروف، وأن يشرتك يف كل 

                                                             
  .٤٨-٤٦، القائد لتعليم مهارة اإلستماع دمحم علي الكامل و دمحم صالح الدين،  ٣٩
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ان التدريب خاصا �لفرق بني طريقة إن ك) سكون/كسرة/فتحة(حركات اإلعراب 

  ٤٠.النطف

 مشكالت املهارة القراءة  )٣

ومن هذه املشكالت، . قد يواجه متعلم العربية بعض املشكالت يف قرائتها

  :مايلي

توجد يف حاالت حمدودة يف الكتابة العربية حروف تكتب . احلروف الزائدة  ) أ

وقد ). عمرو(والواو يف ) زاهدا(واأللف يف ) ذهبوا(والتلفظ،مثل األلف يف 

 . تسبب مثل هذه احلروف صعوبة لدى بعض املتعلمني

بعض احلروف التقرأ كما هي مكتوبة، بل جيب قبلها إىل . احلروف املقلوبة  ) ب

مثال ذلك الالم قبل احلروف الشمسية، إذ جيب . وفقا لنظام �بتصوت آخر 

قلب هذه الالم إىل صوت يشبه صوت احلرف التايل مث يدغم الصو�ن معا، كما 

وقد يقرأ بعض املتعلمني هذه الكلمة �طقني الالم دون ). الشمس(يف كلمة 

 . قلب، وهذا �لطبع خمالف للنطق الصحيح

د كثري من املتعلمني صعوبة يف نطق بعض األصوات العربية جي. األصوات املشكلة) ج

/ ق، ح، ع/واألصوات احللقية / وخاصة األصوات الطبقية مك، خ،غ

وهذه املشكلة تظهلر يف أثناء القراءة /. ط، ض،ص،ظ/واألصوات املفخمة 

  . اجلهرية، والتظهر يف أثناء القراءة الصامتة

أّما العربية . تب وتقرأ من اليسار إىل اليمنيكثري من اللغات تك. اختالف االجتاه) د

فإذا كانت اللغة األم للمتعلم من النوع . فتكتب وتقرأ من اليمني إىل اليسار

ولكن . األّول، فإنه جيد بعض الصعوبة يف التعود علي االجتاه اجلديد �لنسبة إليه

 هذه ليست مشكلة صعبة، إذا سرعان ما يتغلب املتعلم على هذه الصعوبة

  . وتتكيف عيناه وحركا�ما مع املوقف اجلديد واالجتاه اجلديد

بعض املتعلمني يواجه مشكلة يف سرعة القراءة، فهو يقرأ يبط، . البطئ القرائ) ه

واملطلوب هو أن يقرأ . شديد وكأنه يقرأ حرفا حرفا أو مقطعا أو كلمة كلمة

                                                             
  .٢٣٧-٢٣٦، تعليم العربية لغري الناطقني �ا مناهجه و أساليبةرشدي أمحد طعيمة،   ٤٠
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تعاب،ألن و�لطبع جيب أال تكون السرعة علي حساب االس. وحداث كبرية

  . املراد هو قراءة سريعة مصحوبة بدرجة عالية من االستيعاب

بعض املتعلمني اليستطيع أن يقرأ قراءة الصامتة، فهو حني يفرتض . القراءة اجلهرية) و

وكل هذا ليس . فيه أن يفعل ذلك نراه يهمس أو حيرك شفتية أو يقرأ قراءة جهرية

ستطيع أن يقرأ قراءة صامتة يكون يف مثل هذا املتعلم الذي الي. بقراءة صامتة

  . العادة قار� بطيئا يف سرعته، كما جهره يف القراءة ينقص من درجة استيعابه

بعض القارئني يكثر من إرجاع بصره إىل الكلمات و السطور . الرتاجع البصرى) ز

 ونثل هذا الرتاجع قد يلزم أحيا� للتأكيد من كلمة أو معين أو عالقة،. اليت قرأها

  .ولكنه جيب أل يزيد عن احلد املقبول ألنه إن زاد يؤد إىل بطء غري حممود

بعض القارئني حيدف طويال يف الوحدة املقروءة وال جيعل عينه . التثبيت البصرى) ح

ومثل هذا التثبيت يؤدي إىل ضياع الوثت . تنطلق إيل أمام �لسرعة املطلوبة

  .وبطء القراءة

. لقارئني يكون مداهم البصرى ضيقا يف القراءةيعض ا. ضيق املدى البصرى) ط

. ويقصد �ملدى هنا عدد الكلمات املكتوبة الىت �تقطها العني يف النظرة الواحدة

وكلما زاد هذا املدى، وكان القارئ أسرع يف . وميكن أن نسميه اللقطة البصرية

  .عملية القراءة

ملفردات غري املألوفة اليت قد يالقي القارئ مشكلة أخري عن طريقة ا. املفردات) ي

ولذلك على املعلم أن . يصادفها يف النص القرائ، األمر يف استيعاب ما يقرأ

يساعد الطالب فب التغلب علي هذه الصعوبة عن طريق إعداده مسبقا لقراءة 

  ٤١. نص جديد وتعلمه املفردات اجلديدة يف النص اجلديد

  مشكالت مهارة الكتابة) ٤

  كتابة اإلمالءأّما مشكالت يف  ) أ 

. وسيجد املعلم أن طالبه، وخاصة املبتدئني منهم، خيطئون يف مواقف متنوعة

  :لكن أهم حاالت اخلطأ اإلمالئ تقع فيما يلي

                                                             
  .١٢٥-١٢٣ ،أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلويل،   ٤١
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عدم التمييز بني بعض األصوات اللغوية اليت تشكل على بعض املتعلمني  )١(

، /د،ض/، /ت،ط/، /س،ص/، /ث، ظ/، /ث،ذ/، /ذ،ط/أحيا� مثل 

، وهذا اخلطأ جيعل /غ،خ/، /ح،ه/، /ق،غ/، /ك،ق/ ،/س،ز/، /ت،د/

، أي أن خطأ /ذ/بدى من/ ظ/مثال أو / ظ/بدال من / ذ/الطالب يكتب 

  .الكتابة يكون نتيجة مباشرة خلطأ يف التمييز السمعي

وهذا اخلطأ �جم عن عدم معرفة . كتابة مهزة الوصل على أ�ا مهزة القطع )٢(

 . استعمال كل مهزةالطالب الفرق بني اهلمزتني ومواطن 

إغفال وضع اهلمزة يف حالة مهزة القطع وينشأ هذا اخلطأ عن كسل  الطالب )  ٣(

أو عن جهله بضرورة وضع اهلمزة أو عن اعتقاد اخلاطئ ��ا مهزة وصل 

  .الحتتاج إىل إشارة اهلمزة

طأ و ينشأ هذا اخل. اخلطأ يف كتابة مهزة القطع املتوسطة و مهزة القطع املتطرفة) ٤(

عن عدم معرفة قاعدة كتابة اهلمزة املتوسطة و قاعدة كتابة اهلمزة املتطرفة أو 

  . عن اخلطأ يف تطبيق القاعدة

اخلطأ يف كتابة األلف املمدودة و األلف املقصورة يف �اية الكلمة، إذ قد ) ٥(

يكتب الطالب األلف املمدودة بدال من املقصورة أو املقصورة بدال من 

  .املمدودة

اخلطأ يف كتابة التاء املفتوحة و التاء املربوطة يف �اية الكلمة، إذ قد يكتب  )٦(

  .املفتوحة بدال من املربوطة أو املربوطة بدال من املفتوحة

اخلطأ يف حذف الالم قبل احلروف الشمسية، ألن الالم ال تنطق بل حتول ) ٧(

الب ال يسمع مبا أن الط. يف النطق إيل مثل احلرف الذي يليها و تدغم به

والصحيح طبعاهو كتابتها رغم قبلها وإدغام مبا . هذه الالم، فقد ال يكتبها

  ). الشمس(مثال ذلك . يليها

معاوية بن أيب (حيث يلزم حذفها يف مثل ) ابن(قد الحيذف الطالب مهزة ) ٨(

  ).سفيان

قد الحيذف الطالب األلف حيث تطبق وال تكتب يف كلمات مثل الرمحن، ) ٩(

  . لكّن، أولئك، إله، هللا، هذا، طه، ذلكلكن، 
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حيث جيب حذفها يف كلمات مثل للهو، حيث ) ال(قد الحيذف الطالب ) ١٠(

  . هلو+ أل التعريف + هي أساسا مكونة من الم الإلبتداء 

قد خيطئ الطالب يف كتابة احللرف املدغم، فيكتبه حرفني بدال من حلرف ) ١١(

  .  واحد عليه شدة

الطالب ويكتب الوحدة الواحدة على شكل كلمتني منفصلتني، قد خيطئ ) ١٢(

  . مثل عما، ملا، ممّا

و ) ذهبوا(قد حيذف الطالب حرفا الينطق ولكنه يكتب، مثل األلف يف ) ١٣(

  ). عمرو(الواو يف 

قد يكتب الطالب التنوين على أنه نون يضيفها إىل آخر الكلمة متأثرا مبا ) ١٤(

  .يسمع

الب ألفا جتب إضافتها مع نتنوين النصب يف مثل زاهدا، قد اليضيف الط) ١٥(

  . مديرا، رئيسا

قد يضيف الطالب ألفا مع تنوين النصب حيث جيب عدم اإلضافة يف مثل ) ١٦(

  .دعاء، مدرسة و مرفا

قد يفصل الكلمات حيث جيب وصلها أو يصلها حيث جيب فصلها، مثل ) ١٧(

  ٤٢. فيم،كلما، طاملا، سيما، حينما، ربثما، رمبا

  مشكالت يف كتابة اإلنشاء املقيدة) ب

بعد أن يتعلم الطالب كتابة اإلمالء، ميكن تبدأ الكتابة املقيدة الىت تسمي 

ومن املمكن أن �خد . الكتابة احلرةوهي مرحلة تسبق . أيضا الكتابة املوجهة

  :الكتابة املقيدة أحد األشكال اآلتية

يطلب من التلميد أن يكتب عدة مجل موازية جلملة معينة،  . اجلمل املوازية )١(

مثال ذلك أن تكون اجلملة . ويعطى الكلمات الالزمة لكتابة هذه اجلمل

لى سبيل ع) البنت(وتكون كلمة التعويض . كتب الولد درسه: النموذج

  . كتبت البنت درسها: فيكتب التلميذ. املثال

                                                             
  .١٣٧-١٣٥. نفس املراجع،  ٤٢
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تعطى للطالب فقرة مكتوبة مث يطلب منه إعادة كتابة الفقرة .الفقرة املوازنة )٢(

فإذا كانت الفقرة تدور حول شحص . مغريا إحدى الكلمات الرئيسية فيها

ويستدعى . امسه حامت، يطلب منه أن حيوهلا لتدور حول فتاة امسها مرمي مثال

ذا �لطبع تغيري األفعال والضمائر و الصفات و األحوال اليت تتعلق حبامت ه

 . وجعلها تتناسب مع اإلسم اجلديد

يطلب من التلميد أن ميأل الفراغ يف اجلملة �لكلمة . الكلمات احملذوفة)  ٣(

  . احملذوفة الىت قد تكون أداة جر أو عطف أو استفهام أو شرط أو غري ذلك

تعطى للتلميد جمموعة من الكلمات يطلب منه أن يرتبها . اتترتيب الكلم) ٤(

حلوه، أكل، تفاحة، عاصم، : مثال ذلك. ليعمل منها اجلملة صحيحة

  .أكل عاصم تفاحة حلوه: تصبح هذه

تعطى للتلميد جمموعة غري مرتتبة من اجلمل، ويطلب منه أن . ترتيب اجلمل) ٥(

كل ما . ينتج كلمات أو تراكيبفالتلميد هنا ال. يرتبها ليعمل فقرة متكاملة

عليه أن يفهم اجلمل املعطاة له ويفهم العالقات اليت بينها، مث يقوم برتتبيها 

  . زمنيا أو مكانيا أو منطقيا أو �ية طريقة أخرى مناسبة

تعطى للطالب مجلة يطلب منه أن حيوهلا إىل منفية أو مشبتة . حتويل اجلملة) ٦(

عجبية، أو إيل املاضي أو املضارع أو األمر، أو أو استفهامية أو خربية أو ت

  . إيل املبين للمعلوم أو املبين للمجهول، أو إىل غري ذلك من املتحويالت

تعطى للطالب مجلتان يطلب منه أن يصلهما معا ليكون . وصل اجلمل) ٧(

مثال . منهما مجلة واحدة �ستخدام أداة حتدد له أو ترتك له حرية حتديدها

عاد : وقد يكون اجلواب مايلي. الرجل سافر أمس+ لرجل عاد ا: ذلك

  . الرجل الذي سافر أمس

يعطى للطالب جزء من اجلملة ويطلب منه إكماهلا بز�دة . إكمال اجلملة) ٨(

   ٤٣.مجلة رئيسية أو غري رئيسية

 

  

                                                             
  .١٣٩-١٣٨، .نفس املراجع  ٤٣
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  مشكالت يف كتابة اإلنشاء احلرة) ج 

و يكون . تتناول الكتابة هنا سرد قصة حقيقية أو خيالية. القصاصي )١(

ويغلب هنا استعمال الفعل املاضي ألن . ترتيب األحداث زمنيا يف العادة

  . القصة تكون قد وقعت يف الزمن املاضي وقوعا حقيقيا أو افرتاضيا

. يتناول املوضوع الوصفي وصف احلاضر ألو املاضي أو املستقبل. الوصفي )٢(

كون الوقائع حقيقية يف العادة، ولكن من املمكن أن يكون املوضوع وت

وال شك . أما صيغة الفعل فتناسب مع زمن موضوع الوصف. خياليا أيضا

 . أن وصف ماهو قائم وحمسوس أسهل املوضوعات على املبتدئ

يتناول مثل هذا املوضوع عرض فكرة مامن خالل التعريف أو .العرضي) ٣(

  . رنةالتحليل أو املقا

يتناول مثل هذا املوضوع فكرة خالقية ويكون للكتاب رأي خاص . اجلديل) ٤(

  . حياول إقناع القارئ به بطريقة عاطفية أو عملية أو بدمج الطريقتني معا

يطلب من املتعلم أن يقرأ نصا ما يلخصه مربزا األفكار الرئيسية . التلخيض) ٥(

، كأن يطلب منه أن ويطلب منه أن يفعل ذلك يف حدود كمية معينة

خيتصر األصل إىل الثلث أو الربع أو يكتب يف حدود عدد معني من 

    ٤٤. الكلمات

  عوامل األسباب عن مشكالت التعّلم . ج

أّما عرفت مشكالت الطالب يف التعّلم من اهلبوط عن أداء األكادميي أو حتقيق 

الطالب من زراعة عالية أو  )Misbehavior(التعلم واظهار اإلضطراب عن سلوك 

  :والعوامل تسبب عن مشكالت التعلم، وتتّكون من نوعني وهي ٤٥.منخافضة

 . عوامل الداخلية للطالب، هي حالة من الطالب نفسهم )١

 . عوامل اخلارجية للطالب، هي حالة من خارج نفس الطالب )٢

  : وعوامالن تتكّون من بعض أشياء و حالة وهي

                                                             
  . ١٤٢-١٤١. نفس املراجع،  ٤٤
   .٢٩٣ ، Psikologi Pendidikan، نور الرمحة   ٤٥
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تتكّون من مشكالت أو نقصان القدرة السيكولوجي عوامل الداخلية للطالب  )١

 :واجلسدي ، وهي

، كمثل اخنفاض القدرة الفكرية منها   التحفظ والتذكر )Ranah cipta(املعريف   ) أ

 .والفهم

هي إدارة وموفق غري مستقر، والوجدان والعملية  )Ranah Rasa(الوجداين   ) ب

 .اإلستقبالية والتجارب واملدح

، وهي مشكالت من ادوات اخلواس البصر والسمع )Ranah Karsa(نفس احلركي   ) ج

 ). عني و أذن(

 :عوامل اخلارجية للطالب تتكّون من ثالثة أنواع ، وهي  )٢

 األسرة  )١

إنسجام العالقات األسرتية هي شرط اّليت وجبت فيها احسان نظام القرابة وهي 

حاجة تعّلم للطالب الزم . شبكة اجتماعية مفرحة للطالب، جناح تعّلم الطالب

  . مع اإلهتمام واإلكتمال على الوالدين ألن هذاين وجود الرمحة والعطف

 ا�تمع  )٢

ا�تمع يف اإلجتماعي و الطالب يف األسرة هي جمتمع صغري ، فا�تمع هو أكرب 

ا�تمع متنوع هو اإلعرتاف �ا على الظاهر،اهلياج و الضوضاء و غري ذلك وهي 

  . بعض ال منفصل من احلياة اإلجتماعية املتنوعة 

 املدرسة  )٣

املدرسة هي مؤسسة الرتبية اّليت حيضرون الطالب إليها كّل يوم و هلا عصر كبري 

حالة ونظام اإلجتماعية يف . ة للطالب مهما يف تعّلمللطالب، اهلدوء و الراح

املرافق والوسائل املدرسية الكاملة ويعطى . املدرسة على �ييئة املدرسة اّليت اهلدوء

إذا التوجد كّلها ، واملدرسة . خدمة املسأمة عن الطالب �لتفاعل و احلياة فيها

   ٤٦.تسبب عن اظهار مشكالت التعّلم عند الطالب

ملشكالت يف التعّلم بتوجيه األعراض ميكن فيها مالحظتها املعّلم للطالب ا

  : مبشكالت التعلم من الطالب ، مثل

                                                             
  . ١٩٨-١٩٢، )٢٠١٦رجا غرافندوا فرسادا، : جاكر�(،  Psikologi Belajar، رمحلينا وهاب  ٤٦
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 .أقل من من أعضاء الصف/ إظهر اإلخنفاض اإلجناز )١

نتائج العمليات املنجرة غري متوازية �لعمل املنجز، حياول �جلّد لّكن دراجته منخفضة  )٢

 . دائما

لتعلم، ففادر مع صديقه يف كل حالة دائما، مثل القيام السؤال بطيئ يف القيام الواجبة ا) ٣

  .و يف انتهاء التدريبات

  .مزيفة وكذبة وغري ذلك: اظهار موقف غري معقول ، كمثل) ٤

�إلهانة والسهولة واملتقلب املزاج والغاضب واخللط : اظهار سلوك املختلف ، مثل ) ٥

  . واملتجهم وأقل السعادة وحزين دائما وغري ذلك

جبانب . ومن تلك األعراض يستطيع املعّلم أن يفّسر مبشكالت التعّلم على الطالب

فاملعّلم يستطيع أن يبحث مع املالحظة ومقابلة واختبار التشحصي . نظر األغراض دقيقا

   ٤٧.والوثنية

  مطريقة حلّل مشكالت تعّلم اللغة العربية. د

وحلّل املشكالت الطالب يف التعّلم، ال منفصل من عوامل مشكالت التعّلم كما 

على اآلتية ألّن مهما يبحث عن سبب من عوامل املشكالت يف التعّلم فيكون شرط 

مجع : اخلطوات عن حل املشكالت يف التعّلم وهي. واجب على حّل املشكالت

والعالج  )Prognosis(واإلندار  )Diagnosis(البيا�ت وإدارة البيا�ت و التشحيص 

  ٤٨.والّتقييم

  :وأّما طريقة حلّل مشكالت تعّلم اللغة العربية حسب املهارات، كما يلى

 طريقة حّل مشكالت تعلّم االستماع  )١

مساعدة الدراسني على إدراك اهلدف من االستماع والرغبة فيه سواء أكان   ) أ

األخطاء فيما يلقى  اهلدف هو متييز األصوات أو متابعة األفكار أو حتديد

 .عليهم

 .جعل املادة املسموعة مالئمة ملستوى الدراسني وقدر�م على االنتباه  ) ب

                                                             
  . ٢٥٠-٢٤٧، )٢٠٠١ريتكا جفتا، : جاكر�(،  Psikologi Pendidikanدمحم دليونو ،   ٤٧
   .١٠١-٩٦، )٢٠٠٨: رينكا جفتا : جاكر�(،   Psikologi Belajarابو امحدى و ويدودو سفرينطا ،  ٤٨
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توجيه الدراسني ومساعدتعم على إعادة إلقاء ما مسعوه وتلخيصه وشرحه ) ج

  .وتقوميه

توجيه الدراسني حنو تنمية قدر�م على تقويه منوهم يف مهارة االستماع ويتم ذلك ) د

   ٤٩.ل دراس أن يسأللو استطاع ك

 طريقة حّل مشكالت تعّلم مهارة الكالم )٢

 .حيدد املدرس الصوتني موضع االشكال عند طالبه  ) أ

. خيتار املدرس عددا كافيا من الثنائيات الصغري الىت يتفاعل هذان الصو�ن  ) ب

. ويستحسني أن يكون التقابل يف مواقع أوليه ومواقع وسطية ومواقع ختامية

 /. ، ق/ولنفرض أن الصوتني مها ك

يبدأ تدريب الكالم �ن يتكلم املدرس الكلمة والطالب يستمعون مث يرددون ) ج

  . يةا�موعات مث فرد

جيب على املعلم أن يستخدم العربية الفصيحة يف تدريسه وأن يبتعد عن ) د

اللهجات العامية، ألّن العربية الفصيحة هي لغة القرآن ولغة العلم والثقافة وهى 

  .اللهجة املوحدة للشعوبة العربية واللهجة املنشودة ألمة اإلسالمية

صعب على طالبه وأن يعطى هذه على املعلم أن يعرف األصوات العربية الىت ي) ه

  . األصوات إذا إهتماما أكرب وتدريب أكثر من األصوات السهلة

جيب أن يهتم املدرس �لكالم الصحيح، ليس يف ما يتعلق �لفونيمات القطعية ) و

فقط أي �لصوامت والصوائى، بل عليه أن يعىن �لفونيمات الفوقطعية أيضا، 

  ٥٠.أي النربات والفواصل واألنغام

  طريقة حّل مشكالت تعّلم مهارة القراءة ) ٣

من الضروري أن يدرب املدرس طالبه على استخدام املعجم . استخدام املعاجم) أ

وهذا يستدعى تدريسهم الرتتيب األلفبائى الذي تبىن على . ذى املداخل العربية

كما ينبغي تدريسهم طريقة بناء املعجم على أساس اجلذور . أساسه املعاجم

واستخدام . فوا كيف يستخرجوا منه كلمة �لرجوع إىل جذرها الثالثيليعر 
                                                             

، )٢٠٠٣إيسيسكو، : مصر(، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني �احممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،   ٤٩

١١٧-١١٦ .  
  .٥٧ ،أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلويل،   ٥٠
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املعجم اليكون من اجل ايتخراج اجلذر أو االشقاقات أو التهجئة أو الوظيفة 

  . النحوية أو االستعمال

من املفيد أل يعّرف املدرس طالبه مباشرة �حلرف . التعريف �حلروف الزائدة) ب

  . عند القراءة الزائدة الىت تكتب وال تكّلم

من الضروري أن يكتسب الطالب سرعة متزايده يف . تطوير السرعة القرائية) ج

ولتحقيق السرعة عدة . القراءة مع اإلحتفاظ بدرجة جّيدة من اإلستيعاب

فالقراءة حتت هذا الضغط . طرق، منها القراءة الصامتة حتت ضغط الوقت

املدى البصرى، أى توسيع تفرض على العني تكيفات معينة من بينها توسيع 

فبدال من أن يقرأ القارئ كلمة كلمة، يتحول إىل قراءة وحدات . اللقطة البصرية

    . أكرب

ولذا . من املفيد للطالب أن يعرف نظام االستقاق يف اللغة العربية. االشتقاقات)  د

جيب أن نعلمه كيف نشتق من الفعل مصدرا واسم مفعول واسم مرة واسم نوع 

وسوف يعود هذا . ان واسم مكان واسم وصفة مشبهة وصيغة مبالغةواسم زم

عليه �لنفع يف القراءة، ألّن معرفته املسبقة لفعل ما فقط سوف متكنه من فهم 

  .أي مشتق من هذا الفعل إذا كان يعرف نظام الصرف واالشتقاق يف العربية

عليها كلمة أو البطاقة الومضية هي بطاقة ورقية مكتوبة . البطاقات الومضية) ه

. مجلة تعرض على الطالب ملدة وجيزة التتجاوز �نتني أو ثالث مث ختفي عنهم

وتعترب هذه البطاقة تطبيقا . ويطلب منهم عند علرضها أن يقرؤوا ماعلى البطاقة

لنظرية الكشتلت يف اإلدراك الكلي وتعويدا لعني القارئ على التقاط وحدات 

  . دات صغريةقرائية كبرية بدال من التقاط وح

من املفيد للطالب أن يعرف البناء العادي للفقرة، إذ ستجعله هذه . بناء الفقرة) و

ومن املعروف أّن الفقرة تبدأ عادة . املعرفة أقدلر وأسرع يف استيعاب مايقرأ

كما أّن هناك مجال أخرى تقوم بشرح . جبملة رئيسية تتلوها مجل �نوية تشرحها

فإذا عرف الطالب بناء الفقرة، سهل . وتتلوها مباشرة أو تفصيل كل مجلة �نوية

كما أّن ذلك يسّهل عليه فرز األفكار . عليه أن يتتبع مجلها ومعانيها وعالقا�ا

  . الرئيسية والرتكز عليها
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من املفيد أيضا أن يعرف الطالب أنواع العالقات املختلفة . العالقات الداللية) ز

. يتناسب ذلك مع سن الطالب ومستواهم بني مجل الفقرة الواحدة بشرط أن

ومن العالقات الداللية بني اجلمل املقارنة والتقابل والتعريف والتقييم والربهنة 

. والسببية والتمثيل والتعميم واالستفهام والتلخيص واإلجابة وإعادة الصياغة

وقد حتتوي . فقد تكون اجلملة حتتوي على مقارنة أو مقابلة مه مجلة سابقة

تعريف ملصطلح ورد يف مجلة سابقة، أو حتتوي على تقييم ملا ورد يف مجلة على 

وقد حتتوي اجلملة على سبب لنتيجة وردت يف مجلة سابقة، أو حتتوي . سابقة

   ٥١.على نتيجة لسبب ورد يف مجلى سابقة

  طريقة حّل مشكالت مهارة الكتابة ) ٤

  كتابة اإلمالء) أ

يقوم املعلم �الشرتاك مع الطفل يف تصحيح األخطاء اإلمالئية وتركيز املعلم ) ١(

على األخطاء الىت وقعت منه، ويطلب من التلميذ بعد ذلك كتابة الكلمات 

بعد تصحيحها، وميكن للمعلم االطمئنان عليها بعد كتابتها مرة �نية، 

لقة األوىل من ويطبق هذا النوع من التصحيح يف املستوى األول من احل

التعليم األساسي، ألّن التلميذ يف هذا املستوى قد ال تؤهلة قدراته لتصحيح 

  . أخطائه بنفسة

ميكن للمعلم أن يستعني بسبورة إضافية، مكتوبة عليها القطعة، خبط كبري ) ٢(

واضح، أو مكتوبة على لوحة ورقية، بنفس اخلط ويطلب من التالميد مقارنة 

ونه من السبورة أو من الصورة النموذجية، مث مير عليهم يف ماكتبوه على ما ير 

أثناء ذلك لإلرشاد الفردى، والتصحيح، فإذا الخط خطأ مشرتكا، نبه 

  . التالميذ إىل الصواب وشرح هلم طريقة الكتابة شرحا عمليا على السبورة

ميكن أن يتناوب التالميد كراريس بعصهم البعض، ويف هذة احلالة يقوم كل ) ٣(

جار بتصحيح كراسة جاره، مث يقوم املعلم �لتقاط األخطاء الشائعة بينهم، 

ومعاجلتها على السبورة أمام كل التالميذ إما من أفواهم مباشرة، أو عن 

  . طريق املرور السريع الكتشاف تلك األخطاء

                                                             
  .١٢٧-١٢٦النفس املراجع،   ٥١
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ميكن أن يقوم املعلم بنفسه بتصحيح كل الكراسات، ويتحتم عليه كتابة ) ٤(

واألوىل أن يعرف . خلطأ، فإن مل يكن حلأ إىل االختصارالصحيح من ا

التالميذ املصطلحات املستخدمة يف عملية التصحيح، حبيث تبدو تلك 

وقد يلجأ املعلم إاى تصحح عينيه من  . الرموز مفهومة من كل التالميد

واخلروج منها جمموعة أخطاء، يسجلها على السبورة، . كراسات التالميد

وقد تنتهي إىل إمالء القاعدة الىت حتكم تلك  وتكون موضع نقاش،

   ٥٢.األخطاء

  كتابة اإلنشاء املوّجهة) ب

اإلنشاء املوّجهة بنفس الدرجة / ليست مجيع أنواع مترينات الكتابة املقيدة) ١(    

ولذا يتوجب على املعلم أن خيتار منها مايناسب املستوى . من السهولة

  . اللغوي لطالبه

رين الكتابة املقيدة بعد شرح املعلم للرتكيب الذي يعاجله جيب أن �يت مت) ٢(

  . التمرين وتدريب الطالب عليه شفو�

جيب أن تكون كلمات التمرين مألوفة لدى الطالب، أي سبق هلم أن ) ٣(

  .تعلموها

بعد أن يكتب الطالب التمرين، يتم تصحيحه عن طريق التصحيح الذايت ) ٤(

مبقارنته نع اإلجا�ت النموذجية، أو  حيث يقوم كل الب بتصحيح ماكتب

  . عن طريق تصحيح املعلم ملا كتب كّل طالب

جيب أن يتناقش املعلم مع طالبه يف أخطائهم الشائعة ويعطيهم املزيد من ) ٥(

  . التدريبات والتمرينات ملعاجلة هذه األخطاء

   ٥٣.يعيد كل طالب كتابة التمرين كله أو اجلمل اخلاطئة فقط) ٦(

 

 

  

                                                             
  .٢٤٨-٢٤٧ ،املرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراهيم حمّمد عطا،   ٥٢

٥٣
  .٢٣٦-٢٣٥ ،أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلويل،  
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  كتابة اإلنشاء احلرّة) ج

مبوجب هذا االجتاه يقوم املعلم �صطياد كل خطأ يراه . اصتياه األخطاء) ١(

يف كتابة الطالب ويضع عليه عالمة مميزة أو يضع حتته خطأ أو يكتب 

  .البديل الصحيح

بعض املعلمني يرى أنّه من األوفر لوقت املعلم وجهده ومن . اإلنتقاء) ٢(

  . انتقاء بعض األخطاء فقط وتصحيحها األنفع للطالب أن يتم

هنا يقوم املعلم بكتابة البديل الصائب خلطأ الطالب، . التصحيح املفّصل) ٣(

  . أي أن املعلم  يضع خطأ حتت اخلطأ ويكتبه �لصورة الصحيحة

هنا يقوم املعلم بوضع خطأ حتت اخلطأ ويكتب فوقه . التصحيح املرّمز) ٤(

      ٥٤.خلطأأوحتته زمزا يدل على نوعه ا

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٥١-١٥٠نفس املراجع،   ٥٤
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  الباب الثالث

  البحث يهمنهج

  مدخل البحث ونوعه. ﴾أ﴿

�لبيا�ت Natural setting تستخدم الباحثة املدخل النوعى، اّلذي له خصائص الطبيعية 

البحث النوعى هو نشاط طبيعي جلمع البيا�ت �ملنهجي، وفرزها �ملكّو�ت املرتبة، . املباشرة

   ٥٥.وتفسري البيا�ت احلصولة عليهووصف البيا�ت 

فقد �بعة يف ذلك سوتريسنو هادي بقوله أّن البحث ينقسم إىل ثالثة أقسام نظرا إىل مكان 

  :البحث وهي

 البحث املعملي؛ .١

 البحث املكتيب؛ .٢

  ٥٦.البحث امليداين .٣

، للحصول على البيا�ت من  Field Researchواستخدمت الباحثة نوع البحث امليداين

مشاكل امللموسة يف ميدان البحث، وهو معلومات يف شكل اجلمل الذي يعطى الصورة واملواقف 

  . واحلماس عند التعليم

  

  ور الباحثةحض. ﴾ب﴿

. خصائص للبحث النوعى هو املالحظة التشاركية، ألن تركيز البحث على أيدى الباحثة

وتعمل . لذلك قامت الباحثة كأداة رئيسية جلمع البيا�ت كاملالحظة و املقابلة ومجع الوثيقة

الباحثة املشاركة يف األنشطة اليومية، وتقوم �لتفاعل اإلجتماعي مع موضوعات البحث يف 

  . �ملنهجيميدان البحث 

  

  مكان البحث. ﴾ج﴿

اختارت الباحثة . ختتار الباحثة مكان البحث على الظاهرة اّلىت حدثت يف ذلك املكان

واحلّجة إلختيار . مالراك فونوروكو" نور ا�تهدين"مكان البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

                                                             
  . ٤، )٢٠١٥كايل مد�، : يغياكر� (،  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatifعبد املناب ،   ٥٥
  .٤، )٢٠٠٠أندى أوفسيت، : جوكجاكر�(،Metodologi Researchسوتريسنوهادي،   ٥٦

٣٠ 
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ن يواجهون املشكالت يف تعّلم اللغة هذه املدرسة ألّ�ا جتد يف تلك املدرسة بعض الطالب اّلذي

مع أّن هذه املدرسة على نوع املدرسة اإلسالمية و تعّلم اللغة العربية على نوع نظرية .  العربية

  .   ويشعرون الطالب املشكالت يف اتقان املهارات اللغوية األربعة. الفروع

  

  مصادر البحث. ﴾د﴿

ختتار يف هذا البحث مصدر البيا�ت �لطبيعية اهلادفة بكرة الثلج، والبيا�ت يف هذا البحث 

  : هي

البيا�ت عن مشكالت تعّلم اللغة العربية الىت تواجهها الطالب مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  .١

 ". مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"

اللغة العربية  مبدرسة املتوسطة اإلسالمية البيا�ت عن عوامل األسباب مشكالت يف تعّلم  .٢

 ".مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"

نور "البيا�ت عن طريقة حلّل املشكالت يف تعّلم اللغة العربية مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  .٣

 ".مالراك فونوروغو" ا�تهدين

 "أ"الصف الثاين البيا�ت عن املالحظة وهي تالحظ الباحثة عند تعليم اللغة العربية يف  .٤

 :البيا�ت عن مقابلة الشحصية، وهي من .٥

رئيس املدرسة، تقّدمت الباحثة إىل رئيس املدرسة لطالب اإلستئذان على قيلمها   . أ

، وطلبت امللفات املختلفة املطلوبة يف عملية البحث " أ"�لبحث يف الصف الثاين 

 ". أ"لعربية يف الصف الثّاين وكذلك حتتاج الباحثة على البيا�ت املتعلقة تعليم الّلغة ا

و تستخدم الباحثة . املدّرس، تالحظ و تقابل الباحثة على عن العنصر اهلاّمة يف التعليم  . ب

، "أ"مصدر البيا�ت يف هذا البحث من مدّرس املاّدة الّلغة العربية و ويل الفصل الثاين 

 . تعليم اللغة العربيةألن حتتاج الباحثة البيا�ت املتعلقة بتعّلم الطالب وسلوكهم عند 

الطالب، تالحظ و تقابل الباحثة على الطالب أيضا  أل�ا حتتاج إىل البيا�ت من .ج

  . الطالب املتعلقة �ملشكالت يف التعّلم الذي يواجههم

مالراك " نور ا�تهدين"البيا�ت عن الوثيقة وهي البيا�ت عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية . ٦

 .  فونوروغو والبيا�ت من الكتابة الطالب
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  أساليب مجع البيا�ت. ﴾ه﴿

طريقة مجع البيا�ت هي اخلطوات الرئيسية يف البحث و يهدف للحصول إىل البيا�ت، 

الباحثة املالحظة واملقابلة ومجع الوثيقة لنيل البيا�ت الكاملة املطابقة ويف هذا البحث تستخدم 

   ٥٧.البحث �سئلة

 (observation)طريقة املالحظة  .١

طريقة املالحظة هي تالحظ وتسجيل �ملنهجي للعناصر اّليت تطهر يف األعراض 

فاعل املوضوع تقدم املالحظة علي املوضوع وسلوك املوضوع يف املقابلة وت. املوضوع البحث 

من حيث عملية تنفيذ . مع الباحثة وأشياء املطابقة حىت تناول البيا�ت بز�دة نتائج املقابلة

 Participant)تنقسم املالحظة إىل قسمني ومها مالحظة التشاركية ٥٨.مجع البيا�ت 

Observation)  ومالحظة غري التشاركية(Non Participant Observation)  .ويف هذا البحث 

التشارك الباحثة يف تعليم املباشر، ولكن تالحظ . تستخدم الباحثة مالحظة غري التشاركية 

  . عند تعليم اللغة العربية و األنشطة اللغويّة" أ"عن سلوك الطالب يف الصف الثاين 

 (interview)طريقة املقابلة  .٢

لة واألجو�ت طريقة املقابلة هي عبارتني شحصني لتبادل املعلومات واألفكار من األسئ

طريقة املقابلة هي احدى من طريقة مجع البيا�ت وتنفسم إيل قسمني  ٥٩.يف موضوع معني

  : مها

 املقابلة الرتكبية   . أ

تستخدم املقابلة الرتكبية عند طريقة مجع البيا�ت إذا تعرف الباحثة عن املعلومات اليت 

األسئلة و األجو�ت يف شكل . فلذلك تستعد الباحثة أداة البحث يف املقابلة. ستجد

  .فتجب الباحثة ان حتمل األداة يف املقابلة. املباديلة

 املقابلة غري الرتكبية   . ب

املقابلة غري الرتكبية هي مقابلة حّرية فيها دون استخدام أدوات املقابلة �ملنهجي جلمع 

   ٦٠.و لّكن تستخدم اإلرشدات للمقابلة على رؤوس أسئلة املشكالت. البيا�ت

                                                             
الفابتا، : �ندوع (،  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD، سوغييا� ٥٧

٣٠٨، )٢٠١٨ .  
  . ١٣٤، )٢٠١٨ستيا،  فستاكا: �ندوع(، Metodologi Penelitian Kualitatif، افيف الدين و بىن امحد يسباىن   ٥٨
   .٣١٧. ،املراجعنفس   ٥٩
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بحث ستجمع الباحثة طريقتني مها طريقة املقابلة الرتكبية و املقابلة غري يف هذا ال

يف هذا البحث تقابل . الرتكبية، بذلك لنيل البيا�ت العميق يتعلق الظاهرة الىت سيبحث

" أ"ومدّرس اللغة العربية والطالب الصف الثاين " أ"الباحثة رئيس املدرسة وويل الفصل الثاين 

  . ت األوسع املتعلقة مبشكالت الطالب يف التعلم اللغة العربيةللحصول إىل البيا�

    (Documentation) طريقة الوثيقة .٣

الوثيقة هو كل بيان مكتوبة الذي جتمع الشحص أو املؤسسة لغرض إختبار الشئ، 

هذه الطريقة متستخدمة  ٦١.ميكن الوثيقة يف شكل الكتابة أو الصورة أو أعمال الشحص

للحصول إىل البيا�ت يف البحث املتعلقة بتاريخ �سس املدرسة والرؤية والرسالة وأهداف 

املدرسة وموقع اجلغرايف وبيا�ت القائمة و الوسائل املوجودة وأحوال املدرسون والطلبة 

وك الطالب عند توثق الباحثة عن سل. والبيا�ت عن مشكالت الطالب يف تعّلم الّلغة العربية

  .تعليم اللغة العربية وأنشطة اللغويّة وكّل املقابلة مع املدرس و الطالب

  

  أسلوب حتليل البيا�ت. ﴾و﴿

مث تبحث وجتد . حتليل للبحث النوعي تنظيم البيا�ت و تصنيفها وتدبّرها يف نفس البيا�ت

ة أسلوب حتليل البيا�ت، يف هذا البحث ستستخدم الباحث ٦٢.عن البيا�ت اهلامة وميكن تعّلمها

 .  Hebermanو هربيمان Milesوهي حتليل كيفي علي النموذج ميلس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) النموذج املتفاعلة(عناصر حتليل البيا�ت ميلس و هربمين : ١.١صورة 

                                                                                                                                                                                                    
، )��٢٠١٩ كر�، : فونوروغو(، Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan،عمر صدق و دمحم مفتاح اخلري   ٦٠

٦٤-٦٣.   
  ٣٢٩. ، املراجعنفس   ٦١
   .٢٤٨،)٢٠١٧رسداكر�، رجما : �ندوع (، Metodologi Penelitian Kualitatifلكسى ج موليوع،   ٦٢

 عرض البيا�ت 

حتفيض 

 استنتاج البحث

 مجع البيا�ت
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وأّما أنشطة يف حتليل البيا�ت وهي حتفيض البيا�ت وعرض البيا�ت واستنتاج البيا�ت،  

  : فلذلك أّما خطوات يف حتليل البيا�ت هي

 (Data Reduction)حتفيض البيا�ت  .١

حتفيض البيا�ت هي عملية اإلختبار والتحديد والتبشيط واإلستخراج وحتويل البيا�ت 

حظة امليدان املكتوبة، حتدث حتفيض البيا�ت بطريقة توجيه اخلام اليت حتدث عند مال

   ٦٣.النوعية

يف �اية مجع البيا�ت من الباحثة عن نتائج املقابلة واملالحظة والوثيقة فتحفيض الباحثة 

فلذلك تسهل الباحثة . البيا�ت لبحث موضوع الرئيسية وأهّم التحديد من البيا�ت احملصولة

  . للجمع البيا�ت

  (Data Display) البيا�تعرض  .٢

تنفيد عرض البيا�ت يف حبث النوعى �لشكل الوصف واملوجر والرسوم البيانية وغري 

بعد قيام  ٦٤.بعرض البيا�ت فيسهل للفهم احلدث، ختطيط العمل املستقبل مبا تفهمه. ذلك

احثة بعرض الباحثة  بتحفيض البيا�ت اليت جتد يف عملية التعليم أو املقابلة، مث قامت الب

  . البيا�ت لكى تفهم ما تفعل بعد ذلك

   (Conclusion) استنتاج البحث .٣

عن شئ، يالحظ األمناط " معىن"تبدأ الباحثة جلمع البيا�ت بطريقة النوعية للتقرير ما 

بعد الباحثة حتفيض البيا�ت وعرضها مث استنتاج البيا�ت اليت حصلت من عملية . والتفسري

  .ملقابلة واملالحظة والوثيقةالتعليمية ونتائج ا

تنتقل الباحثة بني النماذج . من ثالثة أنشطة التحليل ومجع البيا�ت مث تشكل الدورة التفاعلية

األربعة يف مجع البيا�ت مث ينتقل ذهبا وإ�� بني حتفيض البيا�ت وعرض البيا�ت واستنتاج 

   ٦٥.البيا�ت

  

  

  
                                                             

   .١٢٩، )٢٠١٢رجاويل فرس ، : جاكر�(،  Analisis Data-Metodologi Penelitian Kualitatif، عمزر  ٦٣
   .٣٤١،  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD، سوغييا�  ٦٤

٦٥
  . ١٣٥-١٢٩،  Analisis Data-Metodologi Penelitian Kualitatif، عمزر  
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  فحص صحة البيا�ت. ﴾ز﴿

فالباحثة تفحص صحة البيا�ت . البيا�ت، فيحتاج إىل طريقة الفحصلتحديد صحة 

  :ولفحص صحة البيا�ت تستخدم الباحثة طريقتني مها. �إلختيار املصداقية لتحديد نتائج البحث

مثابرة املالحظة، هي تبحث الباحثة عن طريقة املختلفة �ملستق، فيما يتعلق بعملية حتليل  .١

 : الباحثة املثابرة املالحظة بطريقتني تنفيذ ٦٦.حسابه والميكن حسابهتبحث فيما ميكن . املستمر

حىت توجد " أ"تنفيذ املالحظة الدقيقة واملفصلة مبستّمر على سلوك الطالب للصف الثاين   . أ

 .البيا�ت عن مشكالت

فحص عن نقطة واحدة �لتفصيل حىت ينتفد املالحظة األوىل ليجد العوامل  ألسباب   . ب

 . ليت يواجهها الطالبمشكالت التعّلم ا

 التثليث  .٢

التثليث هو أساليب الفحص لصحة البيا�ت مع تنتفذ شيئ آخر غري تلك البيا�ت، 

وتستخدم التثليث ا�موعة املتنوعة إلختيار صحة البيا�ت من مصادر . لفحص أو مقارنتها

هذه العملية على نتضمن . البيا�ت واألساليب والطريقات والباحثني و النظر�ت ألدلة املعزرة

 ٦٧.أدلة الداعمة من ا�موعة املتنوعة من املصادر املختلفة لشرح موضوع البحث أو منطوره

  :للوصول هذا األساليب فتستخدم الباحثة بعض الطريقة اآلتية

 .يقارن بني نتائج البيا�ت املالحظة واملقابلة  . أ

ة النظر مدرس املادة، وويل يقارن بني حالة وجهة النظر من الطالب  والرأى املتنوع ووجه  . ب

 . الفصل ورئيس املدرسة

  ٦٨.يقارن بني نتائج املقابلة مع أمإل الوثيقة املتعلقة  . ج

  

  خطوات البحث. ﴾ح﴿

أما خطوات . خطوات البحث النوعي خاصة أساسّية هي أّن الباحثة كوسيلة البحث

  : خطوات أربعالبحث تنقسم إىل 

                                                             
٦٦

  . ٣٢٩ ، Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan،عمر صدق و دمحم مفتاح اخلري   

  . ٣٤٩، )٢٠١٤فستاكا فالجار ، : يوغياكر�(، Penelitian Kualitatif dan Desain Risetجان و جرسول ،   ٦٧
٦٨

   .٣٣١، ، Metodologi Penelitian Kualitatifلكسى ج موليوع،   
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 :�مور آتية هذه اخلطوة تنفيد . خطوة حتطيط البحت .١

 . كتابة حتطيط البحث    . أ

 . إختيار ميدان البحث  . ب

 . إرادة اإلذن  . ج

 . اشتكشاف أحوال امليدان  . د

 . إختيار املخرب و اإلنتفاع به  . ه

 . إعداد أدوات البحث  . و

 :خطوة تنفيد البحث، هذه اخلطوة تنفد �مور آتية  .٢

 . فهم ميدان البحث و إعداد النفس   . أ

 . دخول امليدان  . ب

 .البيا�تاإلسرتاك يف مجيع   . ج

  خطوة حتليل البحث  .٣

فبعد أن اجتمعت البيا�ت كما أرادها الباحثة، قامت الباحثة بتحليلها على الطريقة 

  . الوصفية النوعية

 .خطوة كتابة عن تقرير نتيجة البحث .٤

  . كتبت الباحثة نتيجة البحث �ملنهجي حىت يفهم و يتبع مساره للقارئ
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  لباب الرابعا

  البيا�تعرض 

  عرض البيا�ت العامة. ﴾أ﴿

 املدرسة البيا�ت عن .١

هي املدرسة احلالية ورقم احصاء املدرسة " نور ا�تهدين"املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

قرية غونوع ساري مالراك مالراك  ٣١فهالوان سنتاري منرة : ، وعنوا�ا شارع٢١٠٠٤٠

   ٣١١١٨٧.٦٩)٠٣٥٢: (رقم تلفون ). ٦٣٤٧٢(فونوروغو 

  

 مالراك فونوروغو  "نور ا�تهدين"�ريخ �سيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية  .٢

مالراك هي إحدى املؤسسة الىت تسرف " نور ا�تهدين"املؤسسة التعليمية اإلسالمية 

واآلن تكون . املدرسة على أساسى املنهج الدراسى من وزارة الشؤون الرتبية اإلسالمية بفونوروغو

 ١وأسّسى املدرسة يف �ريخ . الية يف قرية غونوع سارى مالراك فونوروغوإحدى املدرسة احل

  . م١٩٦٤أغوسطوس 

مالراك فونوروغو لفرصة تعّلمها يف " نور ا�تهدين"وتعقد املؤسسة التعليمية اإلسالمية 

يف قرية كونتور الوسط، واآلن أصبح املصّلى " مصّلى بدر"ليال يف  ٢١:٠٠ – ١٩:٠٠الساعة 

ويف البداية تعّلم هذه . حىت اآلن" بدر الرمحن"، وتغيري اسم املسجد �سم "البدر"سم مسجدا �

  . املدرسة املواد الدينية كقراءة القرآن وعلوم الّدين

  :ويف البداية استحقت املدرسة بعض املعّلم والطالب، ومن املعّلم هم

 . كوتنور مالراك فونوروغو: األستاذ صائمون   . أ

 .�يوواعي جاوى الشرقية: األستاذ بيهاقي   . ب

  . كونتور مالراك فونوروغو: األستاذة حانيك . ج

  . كونتور مالراك فونوروغو: األستاذ حميسن . د

  . كونتور مالراك فونوروغو: األستاذ حمّمد فحر الدين . ه

                                                             
فرباير  ١١التاريخ . فونوروغو. الوثيقة. الوثيقة عن البيا�ت املدرسة املتوسطة اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو  ٦٩

٢٠٢٠ .  

٣٧ 
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و القّلة عدد الطالب يف بداية التأسيسى، . طالبات ٩طال� و  ١٨، ٢٧وعدد الطالب 

وتعقد التعليم يف البداية ليال، ّمث حتّول التعليم مساء ". ممباء العلوم"فسميت هذه املدرسة �مسي 

  . ألن لبعض األسباب

الرتبية املعلمني "فتغّري نوع املدرسة إىل . وبعد تغيري الفرصة واملكان يف عملية التعليم

يف قرية  ) MTA(واملوقع هذه املدرسة يف املدرسة اإلبتدائية تربية األطفال ) TMI" (اإلسالمية

من السنة  فقد، أي عملية التعليم يف تربية املعلمني اإلسالمية قدر سنتني وهذه. كونتور

ر السالم  معهد دا من متخرجهناك تبادل رئيس املدرسة من املؤسسى وهو و . م ١٩٦٩-١٩٦٧

ولكن من األسف  .هو مدّرس يف ماّدة الدينية يف كونتور، و األستاذ صائمون  أيكونتور، 

ن رئيس املدرسة ويساعدها أصحا�ا، ألّن استحق األستاذ احملسني �ن يكو  الشديد، فبّدل

  . األستاذ صائمون بواظفة أخرى

  : بعد سنتني ونصف فتطابرت هذه املدرسة بعدد األسباب

 ).MTA(املعّلم مشغولون �ملدرسة اإلبتدائية تربية األطفال أكثر   . أ

 .إستمّر أكثر املعّلم �ملدرسة تربية املعلمني اإلسالمية التعّلم يف اجلامعة  . ب

وبعض األستاذ القدماء يسكن يف قرية كونتور مبساعدة بعض النفر وجيتهد يف قيام املدرسة 

وبعد قيامها ملرّة . املدرسة مبرّة �نية وبوجه جديدم وتقوم ١٩٧١أغوسطوس  ١ملرّة �نية يف �ريخ 

واقرتح املعلم طلب . �نية تعقد عملية التعليمية مخسة سنوات  يف منزل األستاذ صائمون صباحا

ويف �ايتها . ملعلم املساعد ليساعد عملية التعليم �ذه املدرسة وقّدمتها  إىل قسم الرتبية اإلسالمية

  . �ذه اإلخرتاحات وقامت عملية التعليم خالل. ميةاتفق قسم الرتبية اإلسال

ست سنوات يف منزل األستاذ صائمون يف ) PGA(تغّريت اسم املدرسة  ١٩٧٤وبعد سنة 

وأصابت هذه املدرسة الصعوبة يف عملية التعليم، ألّن قيامها قارب من املعهد دار . قرية كونتور

  . السالم كونتور

عليم والرتبّية بقرية كونتور، فقّدم بعض األنفر اإلقرتاح لنقل والظهور الصعوبة يف عملية الت

 ١٤، وبعد قليل إنتقلت املدرسة يف التاريخ )مالراك(املدرسة متارساسه األستاذ صابري 

، من منزل األستاذ صائمون إىل قرية غونوغ ساري مالراك فونوروغو يف منزل ١٩٧٥أغوسطوس 

دة مع اتفق رئيس القرية مالراك وهو السيد توكمون ورئيس األستاذ صابري يف حالة اإلستقالة �مل

  . املدرسة قرية كونتور األستاذ حمسني وقتئد
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وبعد سري املدرسة قدر سنة واحدة يف منزل األستاد صابري فإتفق املعّلم وأهل القرية 

لنيل . كخبضور املؤسسة اجلديدة يف تلك القرية، وهم يقاربون مع أهل القرية ورئيس القرية مالرا

ومبقاربة من األستاذ عبد القمر وبعض أهل القرية فتاّلت هذه املدرسة . الوقف من أهل القرية

  .  الوقف لبناء املدرسة

ومبواقع الوقف �ضت املدرسة بعد قيامها وسقوطها قيامها طوال سنوات، فاآلن  خضورها 

حيصل القّوة والفكرة واملال  مقابلة جيدة من قبل أهل القرية غونوع ساري حىت أراد أهل القرية

وتعاون أهل القرية لبناء املدرسة اجلديدة على قدر إستطاعتهم إما بقّو�م أو ماهلم  . لبناء املدرسة

وأّما احلجة �ذه احلالة هي ألجل عمل صاحل حبلوص صدورهم . أو الطعام والشرب وغري ذلك

  . � تعاىل

سنوات إىل املدرسة املتوسطة  ٦ PGAأن يبدل  وبوجود القرار من الوزارة الرتبوية فالبدّ 

ورئيس املدرسة هو األستاذ صائمون فامسها املدرسة . والثانوية اإلسالمية، وتكو�ن على ر�سة

وبعد سنة واحدة ". املدرسة املتوسطة والثانوية اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو" هي 

  :تني، وهيالبّد أن يقسم  إدارات املدرسة إىل إدار 

كونتور (برئيس املدرسة هو األستاذ صائمون " نور ا�تهدين"املدرسة املتوسطة اإلسالمية   . أ

 ).مالراك فونوروغو

برئيس املدرسة هو األستاذ عبد هللا الشكرى " نور ا�تهدين"املدرسة الثانوية اإلسالمية   . ب

 ).عا�ر سيمان فونوروغو(

وأّما موقّفها وهي جيب لرئيس املدرسة . احلكومةوحينئد تغري الرئيس ألّن يوّفق بنظام 

  :حىت تغّري رئيس املدرسة، كما يلى) ILC(احلصول إىل دراجة 

ورئيس املدرسة هو األستاذ عبد هللا الشكري " نور ا�تهدين"املدرسة املتوسطة اإلسالمية   . أ

 ).عابر سيمان فونوروغو(

املدرسة هو األستاذ صائمون يرفع من  ورئيس" نور ا�تهدين"املدرسة الثانوية اإلسالمية   . ب

 . مؤسسة املدرسة

مث بعدها جري املدرسة بعض الّسنة، فبذلك يرفع األستاذ عبد هللا الشكري �مللك املدرسة 

وبعد ذلك يرفع إدارة . م١٩٩٢- ١٩٨٥فتغيري رئيس املدرسة وهو األستاذ مشهورى يف السنة 

. خالل سنة" نور ا�تهدين"ة املتوسطة اإلسالمية املدرسة األستاذ دمحم �سر يكون رئيس املدرس
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مث يوجد الّرسالة من احلكومة أّن موافق األستاذ اجلوهارى من كافا�ن مالراك فونوروغو ليكون 

  ٧٠.مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"واحدة رئيس املدرسة املتوسطة 

 مالراك فونوروغو  "نور ا�تهدين"املوقع اجلغريف مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  .٣

 ٣١يف الشارع فهلوان سونتاري  منرة " نور ا�تهدين"تقع مدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  : غونوع ساري مالراك فونوروغو �حلدود اجلغرافية كما يلي

 . حيّددها مبساكن ا�تمع:   من اجلهة الشمالية   . أ

 .حيّددها مبساكن ا�تمع:   من اجلهة اجلنوبية   . ب

 . حيددها حبقول ا�تمع:   بية من اجلهة الغر   . ج

   ٧١.حيّددها بشارع فهلوان سونتاري:   من اجلهة الشرقية   . د

  مالراك فونوروغو "نور ا�تهدين"مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  الرؤية والرسالة واألهداف  .٤

 مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"الرؤية املدرسة املتوسطة اإلسالمية   . أ

اإلسالمي ولديهم اإلميان واملعرفة وعمل الصاحل حىت يبلغ املتخرجون حتقيق املتخرجني 

  ).IMTAQ(واإلميان والتقوى ) IPTEK(إىل اجلودة العالية يف العلوم والتكنولوجيا 

 .الطاعة يف دين اإلسالم) املتخرجون(لديهم : اإلسالمي  )١

   . لديهم اإلميان والعقيدة إىل هللا تعاىل �لراسخ:   اإلميان  )٢

واإلميان والتقوى ) IPTEK(لديهم املعرفة العالية يف إتقان العلوم التكنولوجيا : املعرفة  )٣

)IMTAQ (حىت يكون اخلالفة يف األرض. 

حبل من (وماهر يف ا�تمع ) حبل من هللا(ماهر يف عملية العبادة : عمل الصاحل  )٤

 ). الّناس

متفّوق يف ) : IMTAQ(وي واإلميان والتق) IPTEK(متفّوق يف العلوم والتكنولوجيا  )٥

 .  اإلجياز التعّلم، تنمية الّدين ومتفوق يف تصديق ا�تمع

 . مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"الرسالة املدرسة املتوسطة اإلسالمية   . ب

 . تطوير وتنمو املوقف وعملية الدينية اإلسالمية )١

                                                             
فرباير  ١١التاريخ . فونوروغو. الوثيقة. الوثيقة عن �ريخ �سيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو  ٧٠

٢٠٢٠  .  

 ٢٨التاريخ . فونوروغو. الوثيقة. املالحظة عن املواقع اجلغرايف مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو  ٧١

   .٢٠٢٠يناير 
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م والتعّلم �لسياقي ، والتعلي)PAKEM(تطبيق التعليم النشط واإلبداعي والفعال والفرح  )٢

 ). CTL(الذكاء املتعدد 

 .تطوير مهارات اللغوية يف اللغة العربية واللغة اإلجنلزية للطالب )٣

 . يستعد كّل الرب�مج األنشطة املنهجية )٤

 . تساعد وتستعد للطالب يف تعريف وتطوير إمكانتهم خاّصة يف جمال الر�ضية )٥

 .املدرسة واإلدارين واللجانتنفيد اإلدارة التشاركية �شراك عائلة  )٦

 . أراد للطالب مبهارات خمتلفة حىت مفيد يف ا�تمع )٧

 . أراد للطالب حىت يستطيع يف يهيئ بطريقة خيّضر البيئة )٨

  مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"أهداف مدرسة املتوسطة اإلسالمية . ج

ية والعقلية واجلسدية أنشأت الرتبية بتوجيه األخالق الكرمية ودرجة اجلودة يف اخللق) ١

  .  والّروحية

تنفيد عملية التعّلم يف بيئة املدريسة بنفضي و�من وترتيب ونظام ونظيف ويعضد ) ٢

  . �ملرافق املناسب املدرسة

اخرتع تنمية القدرة األساسية للطالب ليكون مسلمون مطيعون ولديهم رعاية اجتماعية ) ٣

  .عالية

  . التفكري العلمي والنقدي واملهارة احلياة احرتع تنمية القدرة للطالب يف) ٤

  .إقامة عالقة اإلنسجامية والدميقراطية بني عائلة والبيئة املدرسة) ٥

  .تنفيذ إدراة املدرسة برتتيب وشفاف ومسؤول) ٦

  . حتقيق ا�تمع السالم يف جسد وروح) ٧

  . حتقيق املتخرجون املتفّوقني �خالق الكرمية ومستقل بنفسه) ٨

   ٧٢.يق تعاون جيد ومفيد مع مؤسسة األخرىحتق) ٩

  مالراك فونوروغو  "نور ا�تهدين"طة اإلسالمية تنظيم املنظمة مبدرسة املتوس. ٥

-٢٠١٩مالراك فونوروغو " نور ا�تهدين"وأما تنظيم املنظمة يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية 

   ٧٣:فكما يلي ٢٠٢٠
                                                             

التاريخ . فونوروغو. الوثيقة. الوثيقة عن الرؤية والرسالة واألهداف مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو  ٧٢

  .  ٢٠٢٠فرباير  ١١

  . ٢٠٢٠فرباير  ١١التاريخ . الوثيقة. الوثيقة عن تنظيم املنظمة مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو ٧٣
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   ٤.١ول ااجلد

سنة الدراسية  مالراك فونوروغو "نور ا�تهدين"درسة املتويطة اإلسالمية �ملتنظيم املنظمة 

٢٠٢٠-٢٠١٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جلنة املدرسة مؤسسة املدرسة رئيس املدرسة

 رئيس اإلدارة املدرسة

ؤون شقسم 

 الطالب

قسم املنهج 

 الدراسي

ؤون شقسم ال قسم الوسائل 

 اإلجتماعية

 قسم الر�ضة

قسم 

 الكسافة 

 قسم الصحة 

قسم منظمة 

 الطالب

 قسم الفنون 

ويل الفصل 

" أ"األول   

ويل الفصل 

"ب"األول   

ويل الفصل 

"أ"الثاين   

ويل الفصل 

" ب"الثاين  

ويل الفصل 

"أ"الثالث   

ويل الفصل 

"ب"الثالث   

س 
دّر

م
س

ار
احل

قسم توجيه  

 املشورة

 قسم الديين

 قسم املالية

رئيس 

 املكتبة

 مدّرس املاّدة

 الطالب

  :سطر اإلشارة 

 :سطر التنسيق 
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مالراك " نور ا�تهدين"أحوال املدرسني واملوظفني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  ٦

  فونوروغو 

مالراك " نور ا�تهدين"وموظفون يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية هناك مدّرسون ومدّرسات 

   ٢٠٢٠:٧٤-٢٠١٩فونوروغو السنة الدراسية 

  ٤.٢ول ااجلد

نور "البيا�ت عن املدّرسني واملساعدين يف عملية الرتبّوية  مدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  مالراك فونوروغو " ا�تهدين

  عدد  البيا�ت  رقم

  ٨  مدّرس   ١

  ٩  مدّرسة  ٢

  ١  مساعد اإلدارة   ٣

  ١  مساعد املدرسة  ٤

  

  مالراك فونوروغو  "نور ا�تهدين"وال الطالب �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية أح. ٧

صفوف ولكل  ٣مالراك فونوروغو " نور ا�تهدين"الطالب �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

   ٧٥:صف فصلني، وتفصيلها كما يلي

  ٤.٣ول ااجلد

مالراك فونوروغو السنة الدرايسة " نور ا�تهدين"الطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية عدد 

٢٠٢٠-٢٠١٩  

  العدد  الطالبة  الطالب  الفصل  رقم

  ١١  ٤  ٧  "أ"األّول   ١

  ١٢  ٥  ٧  "ب"األّول   ٢

  ١٥  ١٠  ٥  "أ"الثاين   ٣

                                                             
٧٤

فرباير  ١١التاريخ . الوثيقة. الوثيقة عن أحوال املدّرسني واملوظفني مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو  

٢٠٢٠.  

  .٢٠٢٠فرباير  ١١التاريخ . الوثيقة. الوثيقة عن أحوال الطالب مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو  ٧٥
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  ١٤  ٩  ٥  "ب"الثاين   ٤

  ١٧  ٨  ٩  "أ"الثالث   ٥

  ١٦  ٨  ٨  "ب"الثالث   ٦

  ٨٥  ٤٤  ٤١  ا�موع

  

  مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"الوسائل املوجودة �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية . ٨

مالراك فونوروغو تتكون من " نور ا�تهدين"املتوسطة اإلسالمية  ووسائل املوجودة �ملدرسة

املكتب والكرسي والكتب ووسلة املهمالت وخزانة الكتب ودّق الساعة واخلارطة وجهاز العرض 

  . كمبوتر/واحلاسوب 

مالراك فونوروغو، كما " نور ا�تهدين"املتوسطة اإلسالمية  وحيث قائمة املباين �ملدرسة

  ٧٦:يلي

  ٤.٤ول ااجلد

  مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"قائمة املباين �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  جمموع الغرفة  اسم الغرفة  رقم

  ١  غرفة رئيس املدرسة  ١

  ١  غرفة اإلدارة  ٢

  ٦  غرفة الدراسية  ٣

  ١  غرفة املدّرس ٤

  ١  معمل الكمبوتري  ٥

  ١  املكتبة   ٦

  ١  غرفة توجيه املشورة   ٧

  ١  القاعة   ٨

  ١  غرفة الصحية   ٩

  ١  غرفة منظمة الطالب  ١٠

  ١  املسجد  ١١
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  ١  املخزن   ١٢

  ١  غرفة املطعم   ١٣

  ٣  احلمام   ١٤

  

  عرض البيا�ت اخلاصة . ﴾ب﴿

وانقسمت . يف هذا القسم عرضت الباحثة ما وجدت يف ميدان البحث يف شكل البيا�ت

  :هذا القسم على ثالثة أنواع حسب أسئلة البحث

البيا�ت عن مشكالت تعّلم اللغة العربية اليت يواجهها الطالب �ملدرسة املتوسطة  .١

 مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"اإلسالمية 

التعّلم هو عملية وحماولة الطالب حلصول إىل تغيري السلوك، إما يف معرفةهم ومهارةهم 

ولذلك . والطالب هو موضوع يف عملية التعليم �ملدرسة. موقفهم وقيمةهم اإلجابية

وتعّلم الطالب �لدفع حسب رغبتهم . يستخدم الطالب قدر�م للتعّلم حنو املواد الدراسية

  .  بعضهم يواجهون املشكالت يف التعّلموحاجتهم، ولكن أحيا�

مالراك فونوروغو هي املدرسة اإلسالمية " نور ا�تهدين"واملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

وماّدة اللغة . وأما املنهج الدراسية املستخدمة تتبع املنهج من وزارة الشؤون الدينية. احلالية

كما قال رئيس املدرسة األستاذ . عّلمهاالعربية هي إحدى املادة جيب الطالب اإلشرتاك يف ت

تستخدم املدرسة املنهج الدراس من وزارة الشؤون الدينية، : "  S.Pd.Iوييونو أريس، 

واستخدمت هذه املدرسة نظرية . وتستخدم هذه املدرسة املنهج الدراسى للمعهد احلديثة

ولكن، تعّلم هذا . ة واإلمالءالفروع، وتتكّون فروع املواد للغة العربية كالنحو والصرف واملطالع

. املادة يف الصف األّول والصف الثاين فقط ألّن يف الصف الثالث تستعد لإلمتحان العصري

وجبانب هذه املواد األربعة، توجد . فلذلك اليوجد ماّدة الفروع للغة العربية يف الصف الثالث

ملادة يف اجلدول الدراسي أل�ا ولكن اآلن، التدخل هضه ا. ماّدة الرتمجة لفروع اللغة العربية 

ومع أّن هذه املدرسة تنفّد األنشطة الفروع اللغة العربية وهي  . تدخل يف مادة القرآن احلديث

   ٧٧".كاألنشطة قراءة القرآن كل الصباح و احملاضرة 
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ونظرا إىل خلفية املدرسة، فماّدة اللغة العربية هي ماّدة مهمة للطالب ألّن اللغة العربية 

. لغة املستخدمة لدين اإلسالم  ألّ�ا لغة القرآن واللغة املستخدمة يف العبادة اليوميةهي ال

أما أهداف تعليم اللغة : " S.Fil.Iكما قال املدّرس ملاّدة اللغة العربية األستاذ ترييو هندا�،

لطالب مالراك فونوروغو هي لإلتقان ا" نور ا�تهدين"العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

واألسباب لظهور . ولكن، بعضهم يواجهون املشكالت يف تعّلم هذه اللغة. املهارات اللغوية

هذه املشكالت ألّن اللغة العربية هي اللغة األجنبية وخيتلف من اللغة اإلندونيسية، وعند 

ام الطالب �ذه املدرسة أّ�ا ليست من املاّدة الرئيسية، حىت اليهتمون �ا مباّدة كما إهتم

وأغلبية الطالب يعرفون اللغة . وتظهر هذه احلالة عند عملية تعليم اللغة العربية. أخرى

وظهرت املشكالت يف تعّلم اللغة العربية نظرا إىل عدم  . اإلجنلزية أكثر بنسبة اللغة العربية

   ٧٨".املتخرجني اليت يلتحق الدراسية إىل اجلامعة بقسم اللغة العربية

عند عملية تعليم اللغة العربية " أ"حظة الباحثة يف الصف الثاين ونظرا إىل نتائج مال

ألّن بعض الطالب  ٧٩.فعرفت املشكالت يف القراءة والكتابة وبعض املهارات اللغوية األخرى

كما قالت اديليا فوتري نولر جهيان وأدى رييانطا وبعد الطالب . مل يتعّلم اللغة العربية قبلها

كما قال   ٨٠ .ا اللغة العربية قبل، التحاقهم الدراسة إىل هذه املدرسةاألخرى، أ�م مل يتعّلمو 

أّن أكثرهم جاء من خرّيج املدرسة : "  S.Pdاألستاد سور�دي،" أ"ويل الفصل الثاين 

فعند التحاقهم إىل ) TPA(اإلبتدائية غري اإلسالمية، ومل يتعّلم يف املدرسة للرتبية القرآن 

ألّن إذا يذهب . اإلسالمية هم يواجهون الصعوبة يف تعّلم اللغة العربيةاملدرسىة املتوسطة 

فهذه العوامل . الطالب إىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية جيبون أن يتعلموا اللغة العربية قبلها

وأما مشكالت تعّلم اللغة العربية الىت  ٨١".نوع من أسباب مشكالت تعّلم اللغة العربية

مالراك فونوروغو هي " نور ا�تهدين"رسة املتوسطة اإلسالمية يواجهها الطالب �ملد

املشكالت يف حفظ وفهم املفردات، واملشكالت يف مهارة الكالم، واملشكالت يف مهارة 

القراءة، واملشكالت يف مهارة الكتابة، واملشكالت يف الفهم القواعد اللغوية، واملشكالت يف 

  .الرتمجة
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 داتاملشكالت يف حفظ وفهم املفر   . أ

املفردات هي عنصر مهّم يف تعّلم اللغة العربية كاللغة األجنبية، ولكن أصبحت  

كما قالت . املفردات إحدى من املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعّلم اللغة العربية

نيكن أيو مهاران أّ�ا سريعا يف نسيان عند حفظ املفردات ألّ�م مل تطبّق يف العملية 

كما قالت أسوة حسنة أّ�ا تشعر �لصعوبة يف فهم املفردات   ٨٢.أحيا�اليومية ومل تفهمى 

كما قال مدّرس   ٨٣.ألّن جيب أن حتفظ معنها ولفظها وحرفها وليس كاللغة اإلندونيسية

أّن أكثر الطالب تشعرون �لصعوبة : "  S.Fil.Iاملادة اللغة العربية األستاذ ترييو هندا�،

حىت سهل هلم . يطبقوا ومل يتعّلموا مّرة أخرى يف بيتهم يف فهم وحفظ املفردات، ألّن مل

  ٨٤".النسيان بعد تعّلمهم

 مشكالت يف مهارة الكالم   . ب

ومشكالت تعّلم اللغة العربية األخرى اليت يواجهها الطالب هي يف مهارة الكالم 

كما قالت أسوة حسنة، هي تشعر �لصعوبة ألّن مل يتقن املفردات اللغة . للغة العربية

كما قالت نيكن أيو مهاران أيضا، هي تشعر �لصعوبة ألّ�ا مل تطبق الكالم   ٨٥.ربيةالع

: S.Fil.I أما قال مدرس املادة اللغة العربية األستاذ ترييو هندا�، ٨٦.�للغة العربية مباشرة

ولكن، تريدون . أّن لديهم مشكالت يف الكالم بسبب نقصان اإلتقان يف املفردات"

ملية التعليم اللغة العربية أمام الفصل، مهما بعضهم مل يستطعون يف تطبق احلوار عند ع

   ٨٧".قراءة اللغة العربية

  املشكالت يف مهارة القراءة. ج

القراءة هي مهارة رئيسية يف تعليم اللغة العربية، ألّن القراءة أن تسّهل الطالب يف 

مل يستطع يقرأ الكتابة �للغة " أ"ولكن بعض الطالب يف الصف الثاىن . الكتابة والكالم

كما قالتا أدلييا فوتر نور جهيان وإسيت سفتيانيعسيه، أّ�هما تشعران �لصعوبة . العربية
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كما قال مدّرس املادة اللغة   ٨٨.قالة �ستخدام اللغة العربية أل�ا مل يتعّلم قبلهايف قراءة امل

أّن بعضهم  مل يستطيعوا قراءة املقالة �للغة العربية : "S.Fil.I العربية األستاذ ترييو هندا�،

غري قبلها، وأكثرهم من املدرسة اإلبتدائية ) TPA(ألّن مل يتعّلم يف املدرسة للرتبية القرآن 

أّن بعض : "S.Pd األستاذ سور�دي،" أ"كما قال ويل الفصل الثاين   ٨٩".اإلسالمية

، ومل يتعلم اللغة العربية قبل )’Iqro(يف دراجة اإلقراء " أ"الطالب يف الفصل الثاين 

   ٩٠".التحاقهم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية حىت هم يشعرون �لصعوبة

  املشكالت يف مهارة الكتابة    . د

وأما . مهارة الكتابة هي املهارة املهمة لإلتقان الطالب جبانب املهارات األخرى

كما قالت أدلييا . بعضهم يواجهون الصعوبة يف الكتابة" أ"الطالب يف الصف الثاين 

أما قالت  ٩١.د�افوتري نور جهيان أّ�ا تشعر الصعوبة يف كتابة اللغة العربية  ألّن مل تتعوّ 

فطموايت هي تشعر الصعوبة يف كتابة اللغة العربية ألن توجد عدد األخطاء عند كتابة 

من نتيجة الوثيقة نظرت الباحثة من كرّاسة التمرينات الطالب وهي من  ٩٢.العربية

مع أّن " نشية"املثال يف كلمة . فطماويت، أّن كتابتها كثرية من األخطآت يف درس اإلمالء

  ٩٣.وغري ذلك" يستيقظ"مع أّن الصحيح " يستيغيض"، ّمث يف كلمة "نشيط"ح الصحي

موافق مبدّرس مادة اإلمالء، أّن : "S.Pd األستاذ سور�دي،" أ"وأما قال ويل الفصل الثاىن 

بعض الطالب يواجهون الصعوبة بكتابة اللغة العربية خاّصة يف وصل احلروف العربية 

كما قال مدّرس اللغة العربية   ٩٤".وغري ذلك وفرق احلروف كحرف ح، ه، خ، ق،

أّن بعضهم يشعرون �لصعوبة يف كتابة العربية حىت مل : "S.Fil.I األستاذ ترييو هندا�،

   ٩٥".يعطى املدرس الواجبة لكتابة اإلنشاء، أل�م اليزال �لصعوبة يف اإلمالء
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  ةاملشكالت يف فهم قواعد اللغ. ه

الذي جيب يف إتقا�ا لكتابة ّألن بقواعد اللغة قواعد اللغة العربية هي عنصر 

نور "حصل الطالب إىل مهارة الكالم والكتابة ويف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

وبعض الطالب . يوجد ماّدة الفروع بصورة تعليم قواعد اللغة كالنحو والصرف" ا�تهدين

هاران أّ�ا تشعر كما قالت نيكن أيو م. يواجهون الصعوبة يف تعّلم وفهم القواعد

�لصعوبة يف القواعد ألّن نقصان الفهم مبا تدرس �ا املعلم، وصعوبتها يف وضع اجلملة 

ومن نتيجة الوثيقة نظرت الباحثة من كرّاسة التمرينات الطالب وهي من نيكن  ٩٦.املفيدة

: هم"املثال يف كلمة . أيو مهران، أّن كتابتها كثرية من األخطآت يف مترينات القواعد

: أنتما"مع أّن الصحيح " لعبتم: أنتما"وكلمة " لعبوا: هم"مه أّن الصحيح " لعب

: ا�"مع أّن الصحيح " ا�كل: أ�" يا املثال يف كلمة وكما يف كتابة اردس أمل ٩٧"لعبتما

أما قالت مدّرس  ٩٨.وغري ذلك" �كل: حنن"والصحيح " �كل: حنن"ويف كلمة " آكل

أّن أكثر الطالب يواجهون الصعوبة يف فهم : "S.Fil.I اللغة العربية األستاذ ترييو هندا�،

نيسية خاصة يف موقف اجلملة ويف فهم قواعد اللغة العربية، ألّ�ا خمتلفب اللغة اإلندو 

فلذلك عّما يوجد مادة الفروع كالنحو والصرف، ولكن يف . الفعل �لضمري الصحيح

احلقيقة مل يفهموا الطالب صلة الّنحو والصرف يف فهم اللغة العربية، حيت يتبعون املدّرس 

   ٩٩".فقط

  املشكالت يف الرتمجة . و

يواجهون " أ"لطالب يف الصف الثاين أّما من مالحطة الباحثة أّن أكثر ا

  ١٠٠.املشكالت يف ترمجة اللغة العربية بسبب نقصان اإلتقان  يف املفردات وقواعد اللغة

كما قالت أسوة حسنة أّ�ا  تشعر �لصعوبة يف الرتمجة ألّن فصدت الرتمجة على معرفة 

الصعوبة يف كما قالت إسيت سفتيانعسيه أّ�ا تشعر   ١٠١.املفردات قبل عملية الرتمجة
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وأما قال مدّرس اللغة العربية األستاذ ترييو  ١٠٢.الرتمجة أيضا ألّن مل تعرف املفردات

أّن الطالب يواجهون الصعوبة يف الرتمجة بسبب نقصان اإلتقان يف : "S.Fil.I هندا�،

املثال عندما يعطى املدّرس األسئلة للطالب لرتجم . املفردات ومل يطالع املواد يف بيتهم

لة أو النص هم يواجهون الصعوبة ألّ�م يقضون الفرصة الطويلة لبحث اجلم

   ١٠٣".املفردات

البيا�ت عن عوامل األسباب يف مشكالت تعّلم اللغة العربية �ملدرسة املتوسطة  .٢

 مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"اإلسالمية 

تتكّون من سبابني أّما عوامل األسباب يف مشكالت التعّلم اللغة العربية �ذه املدرسة 

ومن مشكال�م تؤثر كثريا ). البيئة(وهي عوامل الداخلية للطالب وعوامل اخلارجية للطالب 

 كما قال مدّرس اللغة العربية األستاد ترييو هندا�،. على نقصان النتيجة عند تعّلمهم

S.Fil.I: " أّن معايري اكتمال احلد األدىن)KKM ( هلم ولكن صعب  ٧٥للغة العربية هي

للوصول إىل هذا املعيار ألّن من عشرة األسئلة املوّجهة، يستطيع الطالب إجابة سؤالني 

ويظهر هذه املشكالت، فأعطى املعلم حىت املعّلم التدريبات إليهم ألجل الوصول  ١٠٤".فقط

ومن هذه املشكالت الظاّهرة، يوجد عوامل األسباب يف . إىل معايري اكتمال احلد األدىن

  :م اللغة العربية للطالب، ومن عواملها كما يلىمشكالت تعلّ 

 العوامل الداخلية   . أ

العوامل الداخلية هي حالة من الطالب نفسهم، ويتكّون من جانب املعريف 

  :وبيا�م كما يلى. وجانب الوجداين وجانب نفس احلركي

 )Ranah Cipta(جانب املعريف  )١

عوامل رئيسية �سباب مشكالت الطالب يف تعّلم اللغة العربية هي أكثرهم 

جاء من خرّيج املدرسة اإلبتدائية غري اإلسالمية، وبعضهم مل يتعّلم اللغة العربية قبلها 

كما قالت نيكن أيو مهران هي تواجة . ألّ�م مل يذهبوا إىل املدرسة للرتبية القرآن

وكما قالت فطماويت هي . بية ألّن الطالب مل تفهم معنهاالصعوبة يف تعّلم اللغة العر 
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وأكثر الطالب . تشعر �لصعوبة يف تعّلم اللغة العربية أيضا ألّ�ا مل تفهم يف املفردات

 وأّما قال مدّرس اللغة العربية األستاذ ترييو هندا�،. يشعرون �ا" أ"يف الصف الثاين 

S.Fil.I: "عّلم اللغة العربية ألّ�ا من اللغة األجنبية، ومل أّ�م يواجهون �ملشكالت يف ت

أّن بعض " :S.Pd األستاذ سور�دي،" أ"وكما قال ويل الفصل الثاين  ١٠٥".يتعّلم قبلها

الطالب مل يتعلم اللغة العربية قبلها، ويوجد الطالبة أّن قدر�ا وقيمة الذكاء حتت 

خاصة يف مهارة القراءة،  أصحا�ا،  وتشعر الطالب النقصان يف املهارات اللغوية

   ١٠٦".والتريد الطالب اشرتاك التعّلم يف املدرسة للرتبية القرآن

 ) Ranah Rasa(جانب الوجداين  )٢

وكذلك الّرغبة يف تعّلم اللغة . كّل الطالب لديهم الرغبة املختلفة عند تعّلم املاّدة

�لعميق، ولكنها كما قالت أرديس أمليا هي ترغب يف تعّلم اللغة العربية . العربية

كما قال راهايو جاكا فسفسطا ذوأدي ريينطا مها مل . شعر �لنقصان عند فهم املاّدة

وعند الطالب مشكالت . يرغبا يف تعّلم اللغة العربية ألّن عندمها الصعوبة يف تعّلمها

كما قال مدّرس اللغة العربية األستاد . يف تعّلمها اليستحّق الاحلماسة يف تعّلمها

أّن محاستهم ورغبتهم يف تعّلم اللغة العربية �قص، ألّن عدم S.Fil.I هندا�، ترييو

رغبتهم إلستطاعة، وحني يعطى املدّرس الدوافع لرغبتها فقد يذخل الطالب الدوافع 

فلذلك بعضهم مل يوجد السعي لإلستطاع . إىل أذ�م اليمىن وخيرج من أذ�م اليسر

فعند عملية تعليم اللغة العربية دفع املدّرس  .ونقصان األسئلة منهم لرغبتهم عنها

   ١٠٧.الطالب ألن يرغب يف تقدمي األسئلة، ويعطى املدّرس الدوافع ودائما

  (Ranah Karsa) جانب نفس احلركي )٣

أّ�م " أ"ومن نتائج املقابلة ومالحظة الباحثة حنو الطالب الصف الثاين 

ب نفس احلركي ليس من فلذلك أّن جان. اليواجهون يف عدم الصّحة و احلواس

  . عوامل أسباب مشكال�م يف تعّلم اللغة العربية
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 عوامل اخلارجية  . ب

وهي من األسرة أو ا�تمع . عوامل اخلارجية للطالب هي حالة من خارج نفسهم

  . أو املدرسة

 األسرة  )١

دعم األسرة هي عوامل مهم للنجاح الطالب يف التعّلم، حيتاج الطالب على 

كما أرسلهم إىل املدرسة للرتبية القرآن عند الصغري . يف عملية التعّلم الدعم واإلهتمام

ولكن أّما قال ويل الفصل . لدعم قدر�م يف تعّلم علوم الدينية خاصة يف اللغة العربية

أّن بعض الطالب اليرسل إىل املدرسة للرتبية  S.Pd األستاذ سور�دي،" أ"الثاين 

القرآن من والديهم حني صغريهم، حىت اآلن هم يشعرون �حلياء إلشرتاك التعّلم  

واإلهتمام من والديهم �قص . �ملدرسة للرتبية القرآن مّرة أخرى، ألّن عمرهم البالغ

املدرسة، حىت اليعرف �ستغال والديهم يف العمل حىت اليهتم أبنائهم عند التعّلم يف 

أنواع  األنشطة املدرسة ألبنائهم أول اليساعدهم يف إنتهاء الواجبة املنزلية، خاصة يف 

  ١٠٨.اللغة العربية  ألّن أغليبية الوالدين اليستطيعون يف مادة اللغة العربية

كما قالت أسوة حسنة حني تعّلم يف بيتها فتشعر �لصعوبة ألّن اليوجد 

فلذلك جيب للوالدين أعطاء املساعدة والتوجيه واإلهتمام لألبنائهم،  ١٠٩.املشرف

�إلضافة إىل ذلك إذا مل يستطع . ألّن تيّقن �عطاء الرتبية هلم يف املدرسة كافية هلم

الوالد يف التعّلم البد لوالد أعطاء املساعد إليهم خاصة يف مادة اللغة العربية ولكن إذا 

طاء الدوافع لألبناء حلماستهم ورغبتهم يف تعّلم كّل املاّدة مل يقدر الوالد فعليهم أع

  .  خاصة يف اللغة العربية

 ا�تمع  )٢

بيئة ا�تمع هو خمتلف وأحيا� هناك يوجد . ا�تمع هو أكرب اإلجتماعية

لذلك يواجه الطالب املشكالت يف التعّلم لعدم  . املزدمحة والضوضاء وغري ذلك

رديس أمليا أّ�ا الصح أن يتّعلم يف البيت ألّن السيطرة كما قالت ا. صّحة التعّلم

وكما قالت نيكن أيو مهران هي تشعر بعدم صّحة  ١١٠.والديها عن التلفزيون واجلوالة
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وكما قال أدي رييانطا  ١١١).Wifi(التعّلم يف بيتها ألّن حوله مزدمحة ويوجد املطعم 

ائما حىت يشعر �لكسالن يف أنّه اليصح يف التعّلم ألّن صاحبه يدعوه إىل اللعب د

سوى بسبب  S.Fil.I وأّما قال مدّرس اللغة العربية األستاذ ترييو هندا�،. التعّلم

عوامل األسرة فهناك أسباب أخرى من عوامل ا�تمع خاصة يسبب نقصان الفهم 

  . حىت عند الطالب الصغري اليوجد املدرسة للرتبية القرآن يف بيتهم. حنو الدين

 املدرسة  )٣

سوى هذه العوامل أسباب مشكالت التعّلم أي من األسرة وا�تمع، �ثر 

. كما يف تعليم املادة واإلدارة املدرسية. املدرسة أيضا يف مشكالت تعّلم اللغة العربية

كما قالت نيكن أيو . لو يقطع الطالب وقتا طويال يف املدرسة ولكن يؤثر إليهم

م يف الفصل بسبب املزدمحة والضوضاء من مهران أّ�ا يواجه املشكالت عند التعلّ 

وأّما . قالت فطمواتى هي مل تفهم مبادة اللغة العربية ألّن املدّرس يقرأ سريعا. أصحا�م

قالت إسيت سفتيانيعسه هي تشعر �مللل عند عملية التعليم ألّن املدّرس يعّلم 

ّرس أنّه ليس وبعض أسباب األخرى ألّن من خلفية املد. �لطريقة املباشرة دائما

متخرّج من كلية الرتبية، لذلك مل يعرف الطريقة املتنّوعة واحلّصة اللغة العربية يف 

وأّما قال مدّرس اللغة العربية األستاد ترييو . يف وقت النهاء دائما" أ"الصف الثاين 

أّن عوامل أسباب مشكالت التعّلم يف املدرسة هي من أصحاب  S.Fil.I هندا�،

عادةهم بعمل السوء، كما عرفنا أّن سوء اخللق يعدي وهو كاملرض، الطالب ألّن 

وأّما الفروع املادة للغة العربية هلذه . حىت يؤثر الكسالن على ا�تهدين يف التعّلم

وأّن مدّرس مل يطبّق وسائل اإليضاح واليستخدم . املدرسة اليستخدم املخترب للغة

   ١١٢.طرق التدريس املتنّوعة

تعّلم اللغة العربية �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية يف طريقة حلّل املشكالت الالبيا�ت عن  .٣

 مالراك فونوروغو " نور ا�تهدين"

الطالب املشكالت املختلفة عند تعّلم اللغة العربية، وحيّدد املدّرس قبلها حلّل  يواجهون

ربية مبدرسة املتوسطة وأّما مدّرس اللغة الع. املشكالت املتعلقة مبشكالت تعّلم اللغة العربية
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يطبق بعض الطريقة  S.Fil.I مالراك فونوروغو األستاذ ترييو هندا�،" نور ا�تهدين"اإلسالمية 

  :حلّل املشكالت يف تعّلم اللغة العربية، كما يلى

 .جيب على الطالب أن حيفظ كّل املفردات املتعلقة �ملادة  . أ

س ثّقة نفسهم، مهما هناك بعض الطالب ليمار . تطبيق احلوار يف كّل املاّدة أمام الفصل  . ب

 . مل يستطيع يف قراءة اللغة العربية

يعطي املدّرس الواجبة القراءة النص كّل الباب، لو بعضهم مل يقدر لكن جيب أن جيارب . ج

  .مث يرتجم املدّرس على النصّ . مبساعدة املدّرس و صاحبهم

  .اإلندونيسية ومقارنتهايف تعليم القواعد يرتجم املدّرس إىل اللغة . د

مث . يعطى التدريبات لرتجم النص فإذا مل يقدر فيساعد املدّرس للرتجم كّلها يف املدرسة. ه

  .يعطى املدّرس األسئلة املتعلقة  �لنص ألن يفهم على املاّدة

  .  يعطى التدريبات دائما املتعلقة �ملادة اللغة العربية. و

  .ا جلواب التدريبات يف كرّاستهمويعطي الواجبة املنزيلية دائم. ز

يعطي الدوافع للطالب دائما إّما املتعلقة �مهية تعّلم اللغة العربية، حىت يظهر رغبتهم عند . ح

  . التعّلم

   ١١٣.يعطى العقاب للطالب اليريد يعمل الواجبة ومل حيفظ كالقيام  أمام الفصل. ط

حلّل مشكالت  S.Pd سور�دي،األستاد " أ"وأّما بعض الطريقة من ويل الفصل الثاين 

  :تعّلم اللغة العربية، كما يلي

يف ميارس الطالب مهارة الكتابة واإلستماع �ستخدام طريقة اإلمالء مث يكتب الطالب ما   . أ

املثال .وإذا أكثرهم يشعرون �لصعوبة فيملي �للغة اإلندونيسية. قرأ املدّرس يف كرّاستهم

 . ويزيد �ملاّدة التجويد ألّن بعضهم مل يتعّلم علوم التجويد قبلها) Qolamun(قلم 

يعمل ويل الفصل األنشطة خبتم القرآن يف كل . وّحلل مشكالت يف قراءة اللغة العربية  . ب

ويتعّود على قراءة القرآن كل . فلذلك جيب على كّل طالب أن خيتم جزءا كّل شهر. شهر

مبساعدة ) ’Iqra(طالب مل يستطيع القراءة فيقرأ اإلقراء وعند ال. الصباح قبل عملية التعليم
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ويقوم هذه األنشطة أربع سنوات، ويرجي  ويل الفصل ألن يتعّود . صاحبهم املاهرين

        ١١٤.الطالب يف قراءة القرآن ويقسري قبلها ولكن مع مرور الوقت ستعّود الطالب �ا

أّن الطريقة حلّل املشكالت تعّلم  S.Pd.Iوأّما قال رئيس املدرسة األستاذ وييونو أريس، 

يطبيق املدرسة �متحان الشفهي، . ويزيد رغبة الطالب يف اللغة العربية وبعض املاّدة األخرى

فلذلك يوجد . فيها اللغة اإلجنلزية واللغة العربية وممارسة العبادة اليومية كالصالة وحفظ الدعاء

من مل يتبع اإلمتحان الشفهي الجيوزون  ألنّ . �متحان الشفهي يكون الطالب تعّلم جيدا

   ١١٥.إلتباع اإلمتحان التحريرى ومل يلقى كشف الدراجة
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  لباب اخلامسا

  حتليل البيا�ت

شكالت تعّلم اللغة العربية اليت يواجهها الطالب �ملدرسة املتوسطة ملحتليل البيا�ت . ﴾أ﴿

  فونوروغومالراك " نور ا�تهدين"اإلسالمية 

يف شكل املعرفة ومهارة . التعّلم هو عملية الشحص �عرتاف للحصول إىل تغيري السلوك نفسه

ويف عملية التعليم حيدث عملية اإلجتماعية بني . اجلديدة ويف شكل السلوك وقيمة اإلجابية

 النفس، ولذلك إذا ينتهي الطالب يف التعّلم فحصول تغيري. الطالب واملواد، إّما مبدّرس أو غريه

الّلغة العربية هي إحدى من املاّدة املهّمة يف تربية  ١١٦.ولديهم اخلربة اجلديدة وتغيري السلوك

اإلندونيسية وهي تربية احلكومية و احلالية يف املرحلة والقسم احملدود، كلها تعليم املاّدة الّلغة العربية 

سالمية اللغة العربية هي حاجة لتعليم و يف مؤسسة تربية اإل. اّليت تكون حماذاة مع املاّدة األخرى

   ١١٧.طال�ا 

املنهج . املناهج هي خطة منهجية لإلطالق عملية التعليم �شراف مؤسسة التعليمية وموظفها

اللغة العربية مبدرسة املتوسطة اإلسالمية يف خطوط العريضة للربامج التعليمية اليت من قسم شؤون 

وأّما قال رئيس   ١١٨.حىت اآلن ١٩٨٤العربية قد مت �لكامل من السنة الدينية وهي املنهج اللغة 

تستخدم املدرسة املنهج الدراس من وزارة الشؤون  S.Pd.Iاملدرسة األستاذ وييونو أريس، 

وأّما املنهج غري . وهي املنهج الرمسية فيها املواد املتنوعة الىت جيب لوصول الطالب ١١٩الدينية،

وأما قال رئيس املدرسة األستاذ  ١٢٠.يف قابل املادة عند املنهج الرمسيةالرمسية هي دعم الطالب 

واستخدمت هذه . تستخدم هذه املدرسة املنهج الدراسى للمعهد احلديثة S.Pd.Iوييونو أريس، 

ولكن، . املدرسة نظرية الفروع، وتتكّون فروع املواد للغة العربية كالنحو والصرف واملطالعة واإلمالء

ادة يف الصف األّول والصف الثاين فقط ألّن يف الصف الثالث تستعد لإلمتحان تعّلم هذه امل

                                                             
  . ١٩-١٨،  Psikologi Belajarرمحلنا وهاب،  ١١٦
،  Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Mediaعبد احلميد واخرون ،   ١١٧

  . ١٥٧، ) ٢٠٠٨اجلامعة اإلسالمية احلكومية فرس، : ماالنج (
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وجبانب هذه املواد األربعة، . فلذلك اليوجد ماّدة الفروع للغة العربية يف الصف الثالث. العصري

ولكن اآلن، التدخل هذه املادة يف اجلدول الدراسي أل�ا . توجد ماّدة الرتمجة لفروع اللغة العربية 

واألنشطة الفروعية اللغة العربية وهي كاألنشطة قراءة القرآن كل ". تدخل يف مادة القرآن احلديث

   ١٢١.احملاضرة هو ممارسة اخلطابة لرتقية ثقة الطالب يف الكالم أمام ا�تمع. الصباح و احملاضرة

ضهم ولكن، بع. ونظرا إىل خلفية املدرسة، فماّدة اللغة العربية هي ماّدة مهمة للطالب

واألسباب لظهور هذه املشكالت ألّن اللغة العربية هي . يواجهون املشكالت يف تعّلم هذه اللغة

اللغة األجنبية وختتلف من اللغة اإلندونيسية، وعند الطالب �ذه املدرسة أّ�ا ليست من املاّدة 

لية تعليم اللغة وتظهر هذه احلالة عند عم. الرئيسية، حىت اليهتمون �ا مباّدة كما إهتمام أخرى

ومن املذكورة، يعرف  ١٢٢.وأغلبية الطالب يعرفون اللغة اإلجنلزية أكثر بنسبة اللغة العربية. العربية

أّن أمهية تعليم اللغة العربية يف النطرية املناسب،  أن اللغة العربية هو لغة القرآن الكرمي إّن اللغة 

الصالة، إّن كل مسلم يريد أن يؤدي الصالة عليه  العربية هي اللغة الىت نزل �ا القرآن الكرمي، لغة

أن يؤديها �لعربية ولغة احلديث الشريف،إن لغة أحاديث الرسول الكرمي ص م هي اللغة العربية 

   ١٢٣.واملكانة االقتصادية للعرب وعدد متكلمي العربية

م اللغة العربية وأما األهداف املنهج اللغة العربية مبدرسة املتوسطة اإلسالمية هي لتحقيق تعلي

للوصول على ذلك . إىل وظيفة اإلتصال حىت  يستطعون الطالب إستخدام اللغة كأداة اإلتصال

كما قال   ١٢٤.يؤلف وحياول قسم شؤون الدينية للمنهج بتوضح لتدريب الطالب أن ينشط اللغوية

غة العربية يف املدرسة أما أهداف تعليم الل: " S.Fil.Iمدّرس مادة اللغة العربية األستاذ ترييو هندا�،

مالراك فونوروغو هي لإلتقان كفاءة الطالب �ملهارات " نور ا�تهدين"املتوسطة اإلسالمية 

ومن النظرية املناسب، أّن أهداف �ليف املنهج اللغة العربية هي للوصول يف إتقان  ١٢٥.اللغوية

يتقن اجلملة املتنوعة، . م الشحصاللغوية �لنشط يف مهارة اللغوية األربعة، والسليب أي يفهم الكال

  ١٢٦.حىت يستطع ليطبيق اإلتصال

                                                             
  .٢٠٢٠فرباير  ١التاريخ . فونوروغو. املقابلة. وييونو أريس  ١٢١
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عند عملية تعليم اللغة العربية فعرفت " أ"ونظرا إىل نتائج مالحظة الباحثة يف الصف الثاين  

ألّن بعض الطالب مل يتعّلم  ١٢٧.املشكالت يف القراءة والكتابة وبعض املهارات اللغوية األخرى

قالت اديليا فوتري نولر جهيان وأدى رييانطا وبعد الطالب األخرى، أ�م كما . اللغة العربية قبلها

وأّما تعّلم الّلغة العربية  ١٢٨ .مل يتعّلموا اللغة العربية قبل، التحاقهم الدراسة إىل هذه املدرسة

خبصائصها املختلفة لدي املشكالت اليت تواجهها الطالب ألّن الّلغة العربية ليست لغة سهلية 

أّما مشكالت اللغة العربية من ضمنها فيما تتعلق �لرغبة، والناس مجيعا يرون أن  ١٢٩.هاإلتقان كل

تعلم اللغة العربية أصعب من تعلم لغة أخري، ويفهم من هذه اإلشارة  إىل أن رغبتهم يف تعلم اللغة 

إنطالقا مما سبق فإن مشكالت تعلم اللغة العربية ال . ألغراض الدينية فقط دون سائر األغراض

   ١٣٠.توقف على اجلانب النفسى فقط وإمنا أيضا من اجلانب املنهاجيت

فلذلك، تعّلم اللغة العربية مشكالت متنوعة، و�حلصوص تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

وأكثر . وتكون اللغة العربية هي لغة األجنبية حيت صعوبة للتفهيم. �ا، منها الطالب اإلندونيسيني

توسطة اإلسالمية نور ا�تهدين مالراك فونوروغو حىت حيتاجون كثري من الطالب يف مدرسة امل

أّن أكثرهم جاء من خرّيج : "  S.Pdاألستاد سور�دي،" أ"كما قال ويل الفصل الثاين . التعّلم

فعند التحاقهم إىل ) TPA(املدرسة اإلبتدائية غري اإلسالمية، ومل يتعّلم يف املدرسة للرتبية القرآن 

ألّن إذا يذهب الطالب . املتوسطة اإلسالمية هم يواجهون الصعوبة يف تعّلم اللغة العربية املدرسىة

فهذه العوامل نوع من أسباب . إىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية جيبون أن يتعلموا اللغة العربية قبلها

درسة املتوسطة ورأت الباحثة أّن مشكالت تعّلم اللغة العربية �مل ١٣١".مشكالت تعّلم اللغة العربية

لذلك . مالراك فونوروغو ألّن بعضهم مل يتعلموا اللغة العربية من قبل" نور ا�تهدين"اإلسالمية 

ولذلك أّما مشكالت تعّلم اللغة العربية الىت . يواجهون عدد املشكالت عند تعّلم اللغة العربية

  : راك فونوروغو، كما يليمال" نور ا�تهدين"يواجهها الطالب �ملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  

                                                             
  . ٢٠٢٠يناير  ٢٩التاريخ . فونوروغو. املالحظة". أ"املالحظة عن عملية التعليم اللغة العربية يف الصف الثاين   ١٢٧
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 املشكالت يف حفظ وفهم املفردات  . أ

املفردات هي عنصر مهّم يف تعّلم اللغة العربية كاللغة األجنبية، ولكن أصبحت  املفردات 

كما قالت نيكن أيو مهاران . إحدى املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعّلم اللغة العربية

فردات، ألّ�م مل تطبّق يف العملية اليومية ومل تفهم معىن أّ�ا سريعا يف النسيان عند حفظ امل

كما قالت أسوة حسنة أّ�ا تشعر �لصعوبة يف فهم املفردات، ألّن فهم   ١٣٢.املفردات أحيا�

املفردات يف النفس املعىن مع حفظ معنها ولفظها وحرفها، وهذه األشياء خمتلفة حبالة تعّلم 

أّن : "  S.Fil.Iس املادة اللغة العربية األستاذ ترييو هندا�،كما قال مدرّ   ١٣٣.اللغة اإلندونيسية

أكثر الطالب تشعرون �لصعوبة يف فهم وحفظ املفردات، ألّن مل يطبقوا ومل يتعّلموا مرّة أخرى 

  ١٣٤".حىت سهل هلم النسيان بعد تعّلمهم. يف بيتهم

أكثر املفردات . وكان قول أجيف هرموان يف كتابته، املفردات هو عنصر صعب للطالب

الذي تبين اللغة اإلندونيسية من اللغة العربية، يسّهل اإلندونيسيون لتعّلم اللغة العربية، ولكن 

  : إنتقال املفردات األجنبية إىل اللغة اإلندونيسية بسبب بعض املشكالت منها

اصلة من كلمة مشاركة، يف اللغة اإلندونيسية معىن  Masyarakatكلمة   إجاحة املعىن، كما )١

 .وهو ا�تمع Masyarakatالكلمة مشاركة هي مشاركة مبعية ولكن يف اللغة العربية كلمة 

 . أصله من كلمة براكة Berkatكما كلمة . تغّري اللفظ من الصوت أصله )٢

اللغة العربية وهي اجلملة عند اللغة يف " الكلمة"لفظه �بت ولكن تغّري معنه،كما كلمة  )٣

 . اإلندونيسية

وأّما تلك املشكالت املفردات حيتاج للتعريف من بعض عناصر، وهي من عنصر الصرف 

ويف عدد اإلسم يوجد يف اللغة اإلندونيسية . اليوجد يف اللغة اإلندونيسية، مثال التصرف

. ثالثة فئات وهي املفرد واملثىن واجلمعإما يوجد يف اللغة العربية . فئتني وهي املفرد واجلمع

. واجلمع يف اللغة العربية ثالثة أنواع وهي مجع مذكر السامل ومجع مؤنث السامل ومجع التكثري

لذلك اليوجد املقارنة الصرف يف اللغة اإلندونيسية من عوامل يسبب مشكالت تعّلم 

طالب يف حفظ وفهم من هنا رأت الباحثة أّن يسبب املشكالت ال. املفردات للطالب

املفردات ألّن عدم املعرفة �ملفردات كثرية وخمتلف بعيد املفردات اللغة العربية مقارنة �للغة 
                                                             

  . ٢٠٢٠فرباير  ٦التاريخ . فونوروغو. املقابلة. نيكن ايو مهران  ١٣٢
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 اإلندونسية كما يف الصرف وهي التصرف وبعض أسباب من إجاحة املعىن وتعّري اللفظ و

   ١٣٥.لفظه �بت ولكن تغّري معنه

 املشكالت يف مهارت الكالم   . ب

لغة العربية األخرى اليت يواجهها الطالب هي يف مهارة الكالم اللغة ومشكالت تعّلم ال

وكما قول رشدي أمحد طعيمة يف كتابته أّن الطالب لديهم الصعوبة يف الكالم ألّن أن . العربية

يكون الفرق بني الكليمتني فرقا الوحدة الصوتية، أن �يت بكلمات ختتلف فيها الوحدة الصوتية 

الكلمة، يف أوهلا، و وسطها وآخرها، التقتصر الثنائيات الصغري علي  يف مواقع خمتلفة من

اختالف احلرف يف كلمتني، ينبغى عند اختيار كلمة للثنائيات الصغرى أن تشرتك يف كل 

  ١٣٦.احلرف �ستثناء حلرف واحد إن كان التدريب خاصا �لفرق بني احلروف

ن املفردات املادة اللغة كما قالت أسوة حسنة، هي تشعر �لصعوبة ألّن مل يتق  

كما قالت نيكن أيو مهاران أيضا، هي تشعر �لصعوبة ألّ�ا مل تطبق الكالم �للغة   ١٣٧.العربية

أّن لديهم : "S.Fil.I أما قال مدرس املادة اللغة العربية األستاذ ترييو هندا�، ١٣٨.العربية مباشرة

ن، تريدون تطبق احلوار عند ولك. مشكالت يف الكالم بسبب نقصان اإلتقان يف املفردات

   ١٣٩".عملية التعليم اللغة العربية أمام الفصل، مهما بعضهم مل يستطعون يف قراءة اللغة العربية

ومن هنا رأت الباحثة أّن للطالب لديهم الصعوبة يف الكالم ألّن صعب هلم يف التمييز 

بني الكلمتني مع أّن كليهما اختالف يف املعىن مهما تستحق التشابه يف الصوت، وحتتلف 

. وهذا مناسبا �لنظرية السابقة. الكلمات فيها الوحدة الصوتية يف مواقع خمتلفة من الكلمة

. وأسباب األخري هي مل تطبيق الكالم �للغة العربية مباشرة. م وتعريف املفراتونقصان يف فه

  . وأكثرهم مل يتعلم اللغة العربية من قبل لذلك هم يواجهون املشكالت يف الكالم اللغة العربية

  املشكالت يف مهارة القراءة ) ج

قال مصطفى الرسالن يف كتابته مهارات القراءة تبني الدراسات أّن الطبيعة العامة للقراءة 

ىف جوهرها واحدة عندى مجيع القراءة، والقارئ اجليد ينبغي أن يتقن جمموعة من االجتاهات 
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وأما مشكالت اليت يواجهها الطالب يف مهارة  ١٤٠.واملهارات الالزمة للقراءة اجلهرية اجليدة

احلروف الزائدة، احلروف املقلوبة، األصوات املشكلة، اختالف االجتاه، البطئ : ءة منهاالقرا

القرائ، القراءة اجلهرية، الرتاجع البصرى، التثبيت البصرى، ضيق املدى البصرى، 

   ١٤١.املفردات

مبدرسة املتوسطة اإلسالمية " أ"وكانت املشكالت يف مهارة القراءة طالب الصف الثاين 

كما قالتا أدلييا فوتر نور جهيان وإسيت سفتيانيعسيه، أّ�هما تشعران . مالراك" تهديننور ا�"

كما قال مدّرس املادة   ١٤٢.�لصعوبة يف قراءة املقالة �ستخدام اللغة العربية أل�ا مل يتعّلم قبلها

�للغة العربية  أّن بعضهم  مل يستطيعوا قراءة املقالة: "S.Fil.I للغة العربية األستاذ ترييو هندا�،

قبلها، وأكثرهم من املدرسة اإلبتدائية غري ) TPA(ألّن مل يتعّلم يف املدرسة للرتبية القرآن 

أّن بعض الطالب : "S.Pd األستاذ سور�دي،" أ"كما قال ويل الفصل الثاين   ١٤٣".اإلسالمية

لعربية قبل التحاقهم يف ، ومل يتعلم اللغة ا)’Iqro(مل يزل يف دراجة اإلقراء "  أ"يف الفصل الثاين 

  ١٤٤".املدرسة املتوسطة اإلسالمية حىت هم يشعرون �لصعوبة

ومن هنا رأت الباحثة أّن مشكالت مهارة القراءة واليت يواجهها الطالب يف الصف الثاين 

وهي متعلقة �حلروف الزائدة واألصوات، من ّمث املشكلة يف إختالف واجلمل االجتاه " أ"

ومن أسبا�ا ألّن بعضهم مل يتعّلم اللغة العربية من . مناسبا �لنظرية السابقةوهذا . واملفردات

فلذلك هم يشعرون �لصعوبة عند التحاقهم يف املدرسة . قبل وأّ�م مل يزل يف دراجة اإلقراء

   .املتوسطة اإلسالمية

  املشكالت يف مهارة الكتابة . د

. لتعبري عما يدور يف النفس واخلاطرالكتابة هي وسيلة من وسائل اإلتصال وهي وسيلة ل

وهي أدة مهمة لبيان ما مت حتصيلة من معلومات وهي وسيلة للتفكري املنظم واإلتقان وقت 

وأما الطالب لديهم الصعوبة يف الكتابة كما قال ومىن أّن الكتابة يف اللغة  ١٤٥.املالحظة

                                                             
  . ١٣٩ .تعليم اللغة العربية مصطفي رسالن،  ١٤٠
  . ١٢٥-١٢٣، أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم على اخلوىل،   ١٤١
   . ٢٠٢٠فرباير  ٦التاريخ . فونوروغو. املقابلة. ادلييا فوتري نور جهيان  ١٤٢
  . ٢٠٢٠فرباير  ٤التاريخ . فونوروغو. املقابلة. ترييو هند� ١٤٣

  .  ٢٠٢٠فرباير  ١٠التاريخ . فونوروغو. املقابلة. سور�دي  ١٤٤
  . ١، منرة ١٧_ ، الكتابة لغري �طقني �لعربيةتعليم مهارة بدر الزمان،   ١٤٥
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يسية تبدأ من اليسار إيل اليمني العربية تبدأ من اليمني إىل اليسر، إما الكتابة اللغة اإلندون

وكذلك �حلرف، الفرق بني احلرف الذى يقع يف األّول والوسط واألخري من الكلمة والفرق 

   ١٤٦.بني حرفني املتقاربني

مالراك املاّدة الفروع للرتقية " نور ا�تهدين"وأّما يوجد يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية 

وأما قال حمّمد على خويل أّن مشكالت يف تعليم . يةالكتابة الطالب وهي �لطريقة اإلمالئ

عدم التمييز بني بعض األصوات اللغوية، كتابة مهزة : اإلمالء حاالت اخلطأ تقع فيما يلي

الوصل على أ�ا مهزة القطع، إغفال وضع اهلمزة يف حالة مهزة القطع، اخلطأ يف كتابة مهزة 

أ يف كتابة األلف املمدودة و األلف املقصورة يف القطع املتوسطة و مهزة القطع املتطرفة، اخلط

اخلطأ يف حذف �اية الكلمة، اخلطأ يف كتابة التاء املفتوحة و التاء املربوطة يف �اية الكلمة، 

حيث يلزم حذفها، قد الحيذف ) ابن(قد الحيذف الطالب مهزة  الالم قبل احلروف الشمسية،

حيث جيب ) ال(، قد الحيذف الطالب الطالب األلف حيث تطبق وال تكتب يف كلمات

حذفها يف كلمات، قد خيطئ الطالب يف كتابة احللرف املدغم، قد خيطئ الطالب ويكتب 

الوحدة الواحدة على شكل كلمتني منفصلتني، قد حيذف الطالب حرفا الينطق ولكنه 

سمع، قد يكتب، قد يكتب الطالب التنوين على أنه نون يضيفها إىل آخر الكلمة متأثرا مبا ي

اليضيف الطالب ألفا جتب إضافتها مع نتنوين النصب، قد يضيف الطالب ألفا مع تنوين 

النصب حيث جيب عدم اإلضافة، قد يفصل الكلمات حيث جيب وصلها أو يصلها حيث 

   ١٤٧.جيب فصلها

كما قالت . بعضهم يواجهون الصعوبة يف الكتابة" أ"وأّما الطالب يف الصف الثاين 

أما  ١٤٨.نور جهيان أّ�ا تشعر الصعوبة يف كتابة اللغة العربية  ألّن مل تتعّود �اأدلييا فوتري 

قالت فطموايت هي تشعر الصعوبة يف كتابة اللغة العربية ألن توجد عدد األخطاء عند كتابة 

من نتيجة الوثيقة نظرت الباحثة من كرّاسة التمرينات الطالب وهي من فطماويت،  ١٤٩.العربية

مع أّن الصحيح " نشية"املثال يف كلمة . كثرية من األخطآت يف درس اإلمالءأّن كتابتها  

                                                             
  . ٤٣) ٢٠١١ترياس، : يوغياكر� (،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab وامين،  ١٤٦
  . ١٣٧-١٣٥ ،أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم على اخلوىل،   ١٤٧

  .٢٠٢٠فرباير  ٦التاريخ . فونوروغو. املقابلة. أدليا فوترى نور جهيان  ١٤٨
  . ٢٠٢٠فرباير  ٥التاريخ . فونوروغو. املقابلة. قطمويت  ١٤٩
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وأما قال ويل   ١٥٠.وغري ذلك" يستيقظ"مع أّن الصحيح " يستيغيض"، ّمث يف كلمة "نشيط"

موافق مبدّرس مادة اإلمالء، أّن بعض الطالب : "S.Pd األستاذ سور�دي،" أ"الفصل الثاىن 

غة العربية خاّصة يف وصل احلروف العربية وفرق احلروف كحرف يواجهون الصعوبة بكتابة الل

: S.Fil.I كما قال مدّرس اللغة العربية األستاذ ترييو هندا�،  ١٥١".ح، ه، خ، ق، وغري ذلك

أّن بعضهم يشعرون �لصعوبة يف كتابة العربية حىت مل يعطى املدرس الواجبة لكتابة اإلنشاء، "

  ١٥٢".اإلمالءأل�م اليزال �لصعوبة يف مادة 

ومن هنا رأت الباحثة أّن الطالب يواجهون املشكالت لظهور اإلختالف عند كتابتها 

ومن مشكالت كتابة اإلمالء هي عدم التمييز بني بعض . وحروفها من اللغة اإلندونيسية

األصوات اللغوية اليت تشكل على بعض املعلمني، وبعض اخلطأ يف كتابة احلروف أي يف  

وكثري األخطآت متعلقة بكتابة الكلمة يف  . هلمزة، والتاء، والالم وغري ذلككتا�م الكاف وا

حيت مل يلزم . وهذه مناسب �لنظرية السابقة. كرّاسة التمرينات الطالب عند درس اإلمالء

  . املدّرس اللغة العربية على كتابة اإلنشاء ألّن الطالب اليزال �لصعوبة عند كتابة اإلمالء

  هم القواعد اللغويةاملشكالت يف ف. ه

كان قول مصطفى رسالن يهتم القواعد بدراسة العالقات بني الكامات يف اجلمل، 

و�إلضافة إىل العناية �حوال اإلعراب، وميتد مفهوم القواعد إىل الرتاكيب فهو يبحث فيها 

اللغوية،  والقواعد النحوية هلا عالقة �لتعبري الشفهي وتنمية الثروة. وما برتبط �ا من اخلواص

فالتعبري الشفهي والكتاىب هو األساس الذي تقوم عليه سالمة التعبري، ويكون أسلوب التلميذ 

ويساعد . سليما إال إذا متكن من القواعد النحوية، واستطاع أن يطبقها على كلمة وكتابته

اإلملام �لقواعد النحوية على إستعمال األلفاظ واجلمل استعماال صحيحا فتتكّون لدى 

   ١٥٣.الدراسني عادات سليمة لغوية

وكان قول أجيف هرموان يف كتابته، قبل تعّلم الطالب اللغة العربية فتعّلم القواعد اللغويّة 

هذه اليبعد من علوم القواعد وهي لفهم الطالب كيف . لذلك يستطعون للقراءة الصحيحة

ولكن، . راب والبناء فقطويف احلقيقة العالقة علوم القواعد بإلع. القراءة �ملناسب الصحيح

                                                             
  .  ٢٠٢٠مارس  ١٠. فونوروغو. الوثيقة. فطمويت  ١٥٠
  . ٢٠٢٠فرباير  ٢٠التاريخ . فونوروغو. املقابلة. سور�دي  ١٥١
  .٢٠٢٠فرباير  ٤التاريخ . فونوروغو. املقابلة. ترييو هند�  ١٥٢
  . ٢٦٣، تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن،   ١٥٣
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لليصنع اجلملة حىت يتكّون القواعد من املبتدأ واخلرب، صفة املوصوف، املذكر واملؤنث واجلمع، 

أّما املوقية كفعل أمام الفاعل، واخلرب بعد املبتدأ، إّال إذا خرب الظرف أو جر . واملعرفة والنكرة

م الطالب غري الناطقني كما فلذلك القواعد اليسّهل للفه. جمرور فيجوز قبل املبتدأ

لذلك . وأّما يتقن القواعد اإلندونيسية ولكن مل يوجد مقارنتها يف اللغة العربية. اإلندونيسيون

   ١٥٤.جيب للمدّرس لإلهتمام الطالب حىت يستطعون حلّل املشكالت تعّلم القواعد اللغوية

يف إتقا�ا للكتابة، ّألن  وقواعد اللغة العربية هي من عناصر تعليم اللغة العربية الذي جيب

نور "ويف املدرسة املتوسطة اإلسالمية . بقواعد اللغة حصل الطالب إىل مهارة الكالم والكتابة

وبعض الطالب . ويوجد ماّدة الفروع بصورة تعليم قواعد اللغة كالنحو والصرف" ا�تهدين

ن أّ�ا تشعر �لصعوبة يف كما قالت نيكن أيو مهارا. يواجهون الصعوبة يف تعّلم وفهم القواعد

ومن  ١٥٥.القواعد لوجود نقصان الفهم مبا تدرس �ا املعلم، وصعوبتها يف وضع اجلملة املفيدة

نتيجة الوثيقة نظرت الباحثة من كرّاسة التمرينات الطالب وهي من نيكن أيو مهران، أّن  

مه أّن الصحيح " عبل: هم"املثال يف كلمة . كتابتها كثرية من األخطآت يف مترينات القواعد

وكما يف كتابة اردس  ١٥٦"لعبتما: أنتما"مع أّن الصحيح " لعبتم: أنتما"وكلمة " لعبوا: هم"

" �كل: حنن"ويف كلمة " آكل: ا�"مع أّن الصحيح " ا�كل: أ�" أمليا املثال يف كلمة 

 و هندا�،أما قالت مدّرس اللغة العربية األستاذ تريي.  ١٥٧.وغري ذلك" �كل: حنن"والصحيح 

S.Fil.I" : أّن أكثر الطالب يواجهون الصعوبة يف فهم قواعد اللغة العربية، ألّ�ا خمتلفة اللغة

فلذلك عّما يوجد . اإلندونيسية خاصة يف موقف اجلملة ويف فهم الفعل �لضمري الصحيح

يف مادة الفروع كالنحو والصرف، ولكن يف احلقيقة مل يفهموا الطالب صلة الّنحو والصرف 

   ١٥٨".فهم اللغة العربية، حيت يتبعون املدّرس يف عملية التعّلم فحسب دون فهمهم

ومن هنا رأت الباحثة أّن الطالب يواجهون املشكالت يف تعّلم القواعد ألّن القواعد 

ومن نتائج البحث أّن الطالب يشعرون �لصعوبة يف بعد القواعد كفعل كما . يسّهل للفهم

كثرهم يوجد اخلطآت يف تبدل الضمائر، ومتعلقة مبوقف اجلملة كإعر�ا نظرا من الوثيقة أّن أ

                                                             
  . ١٠٥-١٠٣،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيف هرموان،  ١٥٤
  . ٢٠٢٠فرباير  ٦التاريخ . فونوروغو. املقابلة. نيكن أيو مهران  ١٥٥

  . ٢٠٢٠مارس  ١٠فونوروغو . الوثيقة. نيكن أيو مهران  ١٥٦
   .٢٠٢٠مارس  ١٠. فونوروغو. الوثيقة. اردس امليا  ١٥٧

١٥٨
  .٢٠٢٠فرباير  ٤التاريخ . فونوروغو. املقابلة. ترييو هندا�  
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هذه يناسب �لنظرية السابقة، حىت يشعرون �لصعوبة عند . وبنائها واملبتدأ واخلرب وغري ذلك

  . واليفهمون من أمهية القواعد يف تعّلم اللغة العربية. جعل اجلملة

  املشكالت يف الرتمجة. و

ويف الرتمجة عملية من الفهم املعىن اللغة املصدر . الرتمجة هو ينتقل اللغة إىل اللغة األخرى 

كان قال أمحد أيزان أّن مشكالت الرتمجة تتكّون من املشكالت   ١٥٩.إىل اللغة املستهدفة

وأما مشكالت اللغوية يعرف من املفردات، والقواعد اللغوية، . اللغوية وغري اللغوية

ومشكالت غري . الرتمجة اسم الشحص، وتطوير اللغة على أساس تطوير العلوم ومشكالت يف

  ١٦٠.اللغوية يعرف من رغبة ودوافع الطالب يف الرتمجة

يواجهون املشكالت يف " أ"أّما من مالحظة الباحثة أّن أكثر الطالب يف الصف الثاين 

كما قالت أسوة   ١٦١.غةترمجة اللغة العربية بسبب نقصان اإلتقان  يف املفردات وقواعد الل

حسنة أّ�ا  تشعر �لصعوبة يف الرتمجة ألّن كفائتها يف الرتمجة حمدودة مبعرفة املفردات قبل 

كما قالت إسيت سفتيانعسيه أّ�ا تشعر الصعوبة يف الرتمجة أيضا ألّن مل   ١٦٢.عملية الرتمجة

أّن الطالب : "S.Fil.I ،وأما قال مدّرس اللغة العربية األستاذ ترييو هندا� ١٦٣.تعرف املفردات

. يواجهون الصعوبة يف الرتمجة بسبب نقصان اإلتقان يف املفردات ومل يطالع املواد يف بيتهم

املثال عندما يعطى املدّرس األسئلة للطالب لرتمجى اجلملة أو النص هم يواجهون الصعوبة 

   ١٦٤".ألّ�م يقضون الفرصة الطويلة لبحث املفردات

أّن مشكالت الطالب يف الرتمجة هي املشكالت اللغوية وهي ومن هنا رأت الباحثة 

تتكّون من املشكالت يف املفردات ألّن نقصان الطالب الفهم للغة العربية من جهة املفردات 

ومن ّمث مشكالت يف القواعد ألّ�م مل يتقن القواعد اللغوية، حىت أكثرهم مل . يف النص املاّدة

 .هذه مناسبا �لنظرية السابقة.  هميعمل الواجبة املنزلية من أستاذ

                                                             
  . ٨، )٢٠١١رجما رسداكر�، : بندواع(، Pedoman Penerjemahan Arab Indonesiaدمحم زكا الفريس،  ١٥٩
  .١٨٧، )٢٠٠٤مهنيورا،: �ندوع(،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أمحد إيزان،  ١٦٠
١٦١

  .٢٠٢٠يناير  ٢٩التاريخ . فونوروغو. املقابلة". أ"الثاين  املالحظة عن عملية التعليم اللغة العربية يف الصف  

١٦٢
  . ٢٠٢٠فرباير  ٦التاريخ . فونوروغو. املقابلة. أسوة حسنة  

  . ٢٠٢٠فرباير  ٦التاريخ . فونوروغو. املقابلة. إيسيت سفتيانعسيه  ١٦٣

١٦٤
  .٢٠٢٠فرباير  ٤التاريخ . فونوروغو. املقابلة. ترييو هندا�  
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عوامل األسباب يف مشكالت تعّلم اللغة العربية �ملدرسة املتوسطة عن البيا�ت  حتليل.﴾ب﴿

  مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"اإلسالمية 

قالت نور الرمحة عن تعريف مشكالت الطالب يف التعّلم من اهلبوط عن أداء األكادميي 

الطالب من زراعة عالية أو  )Misbehavior(أو حتقيق التعّلم واظهار اإلضطراب عن سلوك 

وكما قالت رمهليينا وهاب يف كتابتهما أّن عوامل تسبب عن مشكالت التعلم،  ١٦٥.منخافضة

  :يوتتّكون من نوعني وه

 . عوامل الداخلية للطالب، هي حالة من الطالب نفسهم )٣

  ١٦٦.عوامل اخلارجية للطالب، هي حالة من خارج نفس الطالب )٤

كما قال مدّرس اللغة العربية . ومن مشكال�م تؤثر كثريا على نقصان النتيجة عند تعّلمهم

ولكن  ٧٥للغة العربية هي ) KKM(أّن معايري اكتمال احلد األدىن " :S.Fil.I األستاذ ترييو هندا�،

صعب هلم للوصول إىل هذا املعيار ألّن من عشرة األسئلة املوّجهة، يستطيع الطالب إجابة 

ويظهر هذه املشكالت، فأعطى املعلم حىت املعّلم التدريبات إليهم ألجل  ١٦٧".سؤالني فقط

عوامل األسباب ومن هذه املشكالت الظاّهرة، يوجد . الوصول إىل معايري اكتمال احلد األدىن

  :يف مشكالت تعّلم اللغة العربية للطالب، ومن عواملها كما يلى

 عوامل الداخلية للطالب .١

العوامل الداخلية هي حالة من الطالب نفسهم، ويتكّون من جانب املعريف وجانب 

  ١٦٨:وبيا�م كما يلى. الوجداين وجانب نفس احلركي

 )Ranah Cipta(جانب املعريف   . أ

كان قول أمريا� ودرينطا جانب املعريف وهي جانب املعرفة الطالب وفيها معرفة 

والفهم . ونتائج التعّلم أرفع من املعرفة أي الفهم. الواقعى جبانب معرفة احلفظ والذاكرة

. هي فهم الرتمجة أي من ترمجة احلرفية) األذىن(يتكّون من ثالثة درجات، الّدرجة األول 
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والّدرجة الثالث هي فهم اإلستكشاف كما يضع . هي فهم التفسريوالّدرجة الثاىن و 

   ١٦٩.األمثلة

ومن نتائج البحث أّن عوامل رئيسية أسباب مشكالت الطالب يف تعّلم اللغة 

العربية هي أكثرهم جاء من خرّيج املدرسة اإلبتدائية غري اإلسالمية، وبعضهم مل يتعّلم 

كما قالت نيكن أيو مهران . ىل املدرسة للرتبية القرآناللغة العربية قبلها ألّ�م مل يذهبوا إ

وكما قالت . هي تواجة الصعوبة يف تعّلم اللغة العربية ألّن الطالب مل تفهم معنها

وأكثر . فطماويت هي تشعر �لصعوبة يف تعّلم اللغة العربية أيضا ألّ�ا مل تفهم يف املفردات

ا قال مدّرس اللغة العربية األستاذ ترييو وأمّ . يشعرون �ا" أ"الطالب يف الصف الثاين 

أّ�م يواجهون املشكالت يف تعّلم اللغة العربية ألّ�ا من اللغة األجنبية، " :S.Fil.I هندا�،

  ١٧٠".ومل يتعّلم قبلها

أّن بعض " :S.Pd األستاذ سور�دي،" أ"وأسباب األخرى كما ويل الفصل الثاين 

ا، ويوجد الطالبة أّن قدر�ا وقيمة دكائها حتت الطالب مل يتعلم اللغة العربية قبله

أصحا�ا،  وتشعر الطالب النقصان يف املهارات اللغوية خاصة يف مهارة القراءة، والتريد 

   ١٧١".الطالب اشرتاك التعّلم يف املدرسة للرتبية القرآن

كما قول أبو أمحدي وويددا سفرييا�، أّن الطفل الذي قيمة الذكاء العالية يستطع 

يستطع خلروج من املدرسة اإلبتدائية ) ١١٠-٩٠(والطفل العادى . ن ينتهي مشكالتأ

إذا . وهي الضعيف ٩٠ونقصان من . من الذكاء) ١٤٠- ١١٠(وهم . يف وقت احملدد

   ١٧٢.الطفل نقصان يف قيمة الذكاء ينتهي الشيئ تتجاوز إمكانته له كثري من املشكالت

املعريف للطالب أّن أكثرهم متخرجون  ومن هنا رأت الباحثة أّن عوامل من جانب

من املدرسة اإلبتدائية غري اإلسالمية حىت مل يتعّلم اللغة العربية قبل حىت يواجهون 

ويعرف أّن يوجد بعض الطالب نقصان قدر�م حتت . الصعوبة من بعض املهارة اللغوية
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العربية قبل دخول  لذلك يؤثر كبرية يف تعّلمهم ألّن حيتاجون املعرفة إما اللغة. أصحا�ا

  .   املدرسة املتوسطة اإلسالمية

 )Ranah Rasa(جانب الوجداين   . ب

جانب الوجداين هو املتعلقة �ملوقف وقيمة الفائدة والتقدير واجلائزة وتعديل املشاعر 

أّما قول أبو أمحدي وويدودو سوفرييا� يف كتابتهما أّن يعرف جانب  ١٧٣.اإلجتماعية

مل يوجد الرغبة للطالب يف تعّلم املاّدة . الوجداين من رغبة  ودوافع الطالب عند التعّلم

ميكن ذلك املادة اليناسب مبوهبتهم وحاجتهم وقدر�م أو شيئ أخر الذي يسبب 

ملية التعليم يف دماغهم، حىت يسبب فلذلك مل حيدث ع. مشكالت التعّلم بنفسهم

وإطهار الرغبة الطالب عند عملية التعليم من إهتمامهم إىل املدّرس . املشكالت

   ١٧٤.ونشاطهم يف التعّلم

وكان قول �صر عبد هللا الغاىل و عبد احلميد عبد هللا يف كتا�ما تعرف الدافعية 

والدوافع هو شعور داخلي حيدث ��ا مبثابة حالة داخلية تستهل الكائن وتوجه سلوكه، 

لدي الفرد، والميكن مالحظته بصورة مباشرة، ولكن ميكن أن يستدل عليه من السلوك 

ويكاد جيمع الرتبويون علي أنّه كلما كان وراء الدراس يستحثه وحافز بشدة إىل . الظاهرى

جتد أّن تعّلم شيئ كان ذلك أدعى إىل إمتامه وحتقيق اهلدف منه، وعلى النقيض من هذا 

وراء الكثري من حاالت الفشل يف التعّلم فقدان الدافع، ولقد ثبت من الدراسات أّن 

والدراس الذي . فقدم الدافع لتعّلم اللغات األجنبية كان سببا يف عجر وضعف الدراسني

لتعلم اللغات األجنبية، تكون سببا يف ) ليست طارئه(حتركه دوافع أصلية و�بتة بداخله 

  ١٧٥.دراسة وعامال مهما يف إكسابه اللغةتقدمه يف ال

وكذلك الّرغبة يف تعّلم اللغة . وكّل الطالب لديهم الرغبة املختلفة عند تعّلم املاّدة

كما قالت أرديس أمليا هي ترغب يف تعّلم اللغة العربية �لعميق، ولكنها شعر . العربية

دي ريينطا مها مل يرغبا يف كما قال راهايو جاكا فسفسطا ذوأ. �لنقصان عند فهم املاّدة

وعند الطالب مشكالت يف تعّلمها . تعّلم اللغة العربية ألّن عندمها الصعوبة يف تعّلمها
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   كما قال مدّرس اللغة العربية األستاد ترييو هندا�،. اليستحّق احلماسة يف تعّلمها

S.Fil.Iبتهم إلستطاعة، أّن محاستهم ورغبتهم يف تعّلم اللغة العربية �قص، ألّن عدم رغ

وحني يعطى املدّرس الدوافع لرغبتها فقد يذخل الطالب الدوافع إىل أذ�م اليمىن وخيرج 

فلذلك بعضهم مل يوجد السعي لإلستطاع ونقصان األسئلة منهم . من أذ�م اليسر

فعند عملية تعليم اللغة العربية دفع املدّرس الطالب ألن يرغب يف تقدمي . لرغبتهم عنها

   ١٧٦.، ويعطى املدّرس الدوافع ودائمااألسئلة

ومن هنا رأت الباحثة أّن عوامل من الوجداين الطالب ألّ�م نقصان يف الرغبة حىت 

يواجهون الصعوبة مل يوجد السعي لإلستطاع ألّن بعضهم يعرفون جديدة على درس اللغة 

ودافعهم �قص ألن مل يوجد دوافع كبري يف تعّلم . العربية عند املدرسة املتوسطة اإلسالمية

 .  األستاذ يعطى الدوافع دائما إليهم اللغة العربية إّما

  (Ranah Karsa) جانب نفس احلركي. ج

. جانب نفس احلركي هو جانب اإلجهاد يف قدرة اجلسدى وعمل العضالت

فإذا يوجد املشكالت . وعملية املتعلقة جبانب نفس احلركي وهي املاّدة اليت حيدد احلركة

أمحدي يف كتابته، أّن جانب احلركي وقال أبو . يف احلركي يسبب مبشكالت التعّلم

   ١٧٧.بسبب املرض، وال صحة، واإلعاقة اجلسدية، أو تشوهات احلسية

أّ�م اليواجهون " أ"ومن نتائج املقابلة ومالحظة الباحثة حنو الطالب الصف الثاين 

فلذلك رأت الباحثة أّن جانب نفس احلركي ليس من عوامل . يف عدم الصّحة و احلواس

  .�م يف تعّلم اللغة العربيةمشكالأسباب 

 عوامل اخلارجية للطالب .٢

وهي من األسرة أو ا�تمع أو . عوامل اخلارجية للطالب هي حالة من خارج نفسهم

   ١٧٨.املدرسة

 األسرة  . أ

وكان قول أبو أمحدي أّن عوامل األشرة يسبب من طريقة للرتبية الطفل، وأشراف 

  . الوالد، وجّو املنزل
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 طريقة للرتبية الطفل )١

مل يهتم الوالدين الرتبية للطفلهم ميكن دقيق ومل يهتم تقدم التعّلم عند طفلهم 

الوالد الذي قاس واستبدادي يسبب عقلية الطفل . فلذلك يسبب مبشكالت تعّلمهم

الصحة، ولذلك يسبب الطفل مل يرغب ىف املنزل، وخيرج للبحث عن أصدقاء حىت 

طفلهم ماهر وجمتهد و�جح، ولكن  ويف احلقيقة يرجى الوالد على. ينسى للتعّلم

والوالد الذي ضعيف، وحيب للغنيمة . حىت إحرتام ذاته �قص. تصبح اخلوف

طفلهم، هم ال يريدون طفلهم التعب يف التعّلم، لذلك يسبب طفلهم  الميلك القدرة 

والرغبة يف التعّلم ألّن اإلعتماد من الوالد حىت الكاسل يف احملاولة ويعمل الواجبة حىت 

حىت إذا يرغب . وتلك موقفني مل يعطى الوالد الدوافع لطفلهم. إخنفض إجنازهم

  . الطفل يف التعّلم يسبب أخطاء املوقف الوالد اليرغب الطفل يف التعّلم ويكرهه

 اشراف الوالد  )٢

فلذلك الصفة . كّل األفعال من الوالد تقليدهم الطفل. الوالد هو أمثلة للطفلهم

وحيتاج الطفل اإلشراف من والديهم يف التعّلم لتنمية . يدالكاسل من الوالد ليس ج

  .املوقف الكبار واملسؤول

 جّو املنزل )٣

جّو األسرة املزدمحة يسبب الطفل تشويش يف تعّلمهم، لذلك جّو املنزل املتوترة  

كثرية التشويش من أعضاء األسرة ويوجد املصبة دائما، فستلد العقلية الطفل غري 

املنزل �لفرح والسالم واإلنسجام دائما، حبيث يشعر  فلذلك ينبغي جوّ . صحة

   ١٧٩.هذه احلالة ينفذ يف تقّدم تعّلمهم. الطفل الدافئ يف املنزل

دعم األسرة هي عوامل مهم للنجاح الطالب يف التعّلم، حيتاج الطالب على الدعم 

الصغري لدعم كما أرسلهم إىل املدرسة للرتبية القرآن عند . واإلهتمام يف عملية التعّلم

" أ"ولكن أّما قال ويل الفصل الثاين . قدر�م يف تعّلم علوم الدينية خاصة يف اللغة العربية

أّن بعض الطالب اليرسل إىل املدرسة للرتبية القرآن من والديهم  S.Pd األستاذ سور�دي،

قرآن مّرة حني صغريهم، حىت اآلن هم يشعرون �حلياء إلشرتاك التعّلم  �ملدرسة للرتبية ال

واإلهتمام من والديهم �قص �ستغال والديهم يف العمل حىت . أخرى، ألّن عمرهم البالغ
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اليهتم أبنائهم عند التعّلم يف املدرسة، حىت اليعرف أنواع  األنشطة مدرسة ألبنائهم أول 

 اليساعدهم يف إنتهاء الواجبة املنزلية، خاصة يف اللغة العربية  ألّن أغليبية الوالدين

  ١٨٠.اليستطيعون يف مادة اللغة العربية

كما قالت أسوة حسنة حني تعّلم يف بيتها فتشعر �لصعوبة ألّن اليوجد 

فلذلك جيب للوالدين أعطاء املساعدة والتوجيه واإلهتمام لألبنائهم، ألّن  ١٨١.املشرف

الوالد يف �إلضافة إىل ذلك إذا مل يستطع . تيّقن �عطاء الرتبية هلم يف املدرسة كافية هلم

التعّلم البد لوالد أعطاء املساعد إليهم خاصة يف مادة اللغة العربية ولكن إذا مل يقدر 

الوالد فعليهم أعطاء الدوافع لألبناء حلماستهم ورغبتهم يف تعّلم كّل املاّدة خاصة يف اللغة 

  .  العربية

تعّلم ومن هنا رأت الباحثة أّن األسرة يستطيع �سباب مشكالت الطالب يف ال

وهي من طريقة للرتبية الطفل، ويعرف أّن  الطالب نقصان يف اإلهتمام، كما أرسلهم إىل 

املدرسة للرتبية القرآن عند الصغري لدعم قدر�م يف تعّلم علوم الدينية خاصة يف اللغة 

ونقصان اإلشراف من الوالد كما مل يشرف الوالد يف تعّلم الطالب ومل يسأل عن . العربية

هذه احلالة املناسب . لطالب يف املدرسة، ألّن �ستغال والديهم يف العملأنشطة ا

  .�لنظرية السابقة

 ا�تمع  . ب

وكان قول أبة أمحدي وويددا سفرييا� ينكّون ا�تمع من عوامل وسائل اإلعالم 

  . اجلماهرية وصديق اإلجتماعية وا�اور ا�تمع

 . وسائل اإلعالم اجلماهرية وهي التليفزيون واجلوالة واإلنرتنيت وا�لة )١

إذا جيب الطفل املخالطة من صديقهم . صديق اإلجتماعية، وهي يؤثر كثري للطالب )٢

مل يذهب إىل املدرسة فيكون الطالب الكسالن يف التعّلم ألّن احلياة غري املتعلم فارق 

 . من املتعلمني

  ١٨٢.�اور يؤثر كبري للطفل وهي من ا�اور غري اإلسالمي واملتعّلميا�تمع ا�اور، وا )٣

                                                             
  .٢٠٢٠فرباير  ١٠التاريخ . فونوروغو. املقابلة. سور�دي  ١٨٠

١٨١
  .٢٠٢٠فرباير  ٦التاريخ . فونوروغو. املقابلة. أسوة حسنة  
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بيئة ا�تمع هو خمتلف وأحيا� هناك يوجد املزدمحة . ا�تمع هو أكرب اإلجتماعية

. لذلك يواجه الطالب املشكالت يف التعّلم لعدم صّحة التعّلم. والضوضاء وغري ذلك

لم يف البيت ألّن السيطرة والديها عن التلفزيون كما قالت ارديس أمليا أّ�ا الصح أن يتعّ 

وكما قالت نيكن أيو مهران هي تشعر بعدم صّحة التعّلم يف بيتها ألّن حوله  ١٨٣.واجلولة

وكما قال أدي رييانطا أنّه اليصح يف التعّلم ألّن  ١٨٤).Wifi(مزدمحة ويوجد املطعم 

وأّما قال مدّرس اللغة . عّلمصاحبه يدعوه إىل اللعب دائما حىت يشعر �لكسالن يف الت

سوى بسبب عوامل األسرة فهناك أسباب أخرى من  S.Fil.I العربية األستاذ ترييو هندا�،

حىت عند الطالب الصغري اليوجد . عوامل ا�تمع خاصة يسبب نقصان الفهم حنو الدين

  . املدرسة للرتبية القرآن يف بيتهم

ومن هنا رأت الباحثة أّن ا�تمع هو عوامل من أسباب مشكالت التعّلم وهي  

كوسائل اإلعالم اجلماهرية من التلفزيون واجلولة واإلنرتنيت الىت يؤثر الكبرية ألّن اآلن كّل 

وصديق اإلجتماعيه يؤثر يف حياة الطالب، كما بعض الطالب أفضل . الطالب ميلكون

وا�تمع ا�اور يؤثر أيضا كا�اور غري اإلسالمي . يتعّلمللعب مع أصدقائهم إّال أن 

فلذلك يناسب . يصنع الطالب مل يشرتك التعّلم يف املدرسة للرتبية القرآن عند الصغري

  . �لنظرية السابفة

  املدرسة. ج

أّما قول أبو أمحدي وويددا سفرييا� يتكّون عوامل املدرسة وهي من املدّرس 

  . رسةوالوسائل ونظام املد

 :املدّرس، املدّرس ميكن يسبب التعّلم إذا بعض أسباب وهي )١

مل يناسب املدّرس إلختيار طروق التدريس أو املادة الذي يسانده، هذه احلالة   ) أ

 . حيدث إذا  املدّرس أنّه ليس متخرّج من كلية الرتبية

 . ألّن اليرغب الطالب على موقفه. العالقات بني املدّرس والطالب غري جيدة  ) ب

                                                             
  .٢٠٢٠فرباير  ٥التاريخ . فونوروغو. املقابلة. أرديس أملييا  ١٨٣
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لذلك ميكن . اليستخدم املدّرس طروق التدريس ووسائل اإليضاح مبناسب )ج

ألّن يستخدم بطريقة املباشرة يكون الطالب . �سباب مشكالت التعّلم

  . �لسليب، ألّن املدّرس مل يستخدم الطريقة اإلبنداعية املتناوعة

�ملاّدة الىت حيتاج حاصة . الوسائل، الوسائل أقل إكتماال يسبب التعليم غري جيد) ٢

  .املخترب ميكن يواجهون الصعوبة التعّلم

نقصان النظام املدّرس، مثل الطالب الوحشي، ومتأخر دائما عند عملىي التعليم، ومل ) ٣

   ١٨٥.يعمل الواجبة

كما يف تعليم املادة واإلدارة . �ثر املدرسة أيضا يف مشكالت تعّلم اللغة العربية

كما قالت نيكن . وقتا طويال يف املدرسة ولكن يؤثر إليهم لو يقطع الطالب. املدرسية

أيو مهران أّ�ا يواجه املشكالت عند التعّلم يف الفصل بسبب املزدمحة والضوضاء من 

وأّما . قالت فطمواتى هي مل تفهم مبادة اللغة العربية ألّن املدّرس يقرأ سريعا. أصحا�م

عملية التعليم ألّن املدّرس يعّلم �لطريقة قالت إسيت سفتيانيعسه هي تشعر �مللل عند 

وبعض أسباب األخرى ألّن من خلفية املدّرس أنّه ليس متخرّج من كلية . املباشرة دائما

يف وقت " أ"الرتبية، لذلك مل يعرف الطريقة املتنّوعة واحلّصة اللغة العربية يف الصف الثاين 

أّن عوامل أسباب  S.Fil.I ستاد ترييو هندا�،وأّما قال مدّرس اللغة العربية األ. النهاء دائما

مشكالت التعّلم يف املدرسة هي من أصحاب الطالب ألّن عادةهم بعمل السوء، كما 

. عرفنا أّن سوء اخللق يعدي وهو كاملرض، حىت يؤثر الكسالن على ا�تهدين يف التعّلم

وأّن مدّرس مل يطبّق . ترب للغةوأّما الفروع املادة للغة العربية هلذه املدرسة اليستخدم املخ

   ١٨٦.وسائل اإليضاح واليستخدم طرق التدريس املتنّوعة

. من هنا رأت الباحثة أّن املدرسة يؤثر كبريا بسبب مشكالت الطالب يف التعّلم

ومل يستخدم . وهي من عوامل املدّرس الذي يستخدم بطروق واحد عند عملية التعليم

وأسباب األخري ليس املدرس متخرج من كلية الرتبية . عةالطريقة ووسائل اإليضاح املتناو 

ووسائل  يف املدرسة نقصان، النقصان يف استخدام . حىت مل يتقن الطروق التدريس كّلها

ونقصان يف نظام . الوسائل ووجد الوسائل ولكن مل يستخدم املدّرس يف عملية التعليم

                                                             
 .٩١-٨٩،  Psikologi Belajar ،أبو أمحدي وويددا سفرييا�  ١٨٥
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مل الواجبة كما رأت الباحثة عند املدرسة أيضا ألّن أحيا� يوجد الطالب متأخر ومل يع

  ".   أ"املالحظة يف الصف الثاين 

 

تعّلم اللغة العربية �ملدرسة املتوسطة يف طريقة حلّل املشكالت ال عن البيا�ت حتليل. ﴾ج﴿

   مالراك فونوروغو" نور ا�تهدين"اإلسالمية 

وحلّل مشكالت الطالب يف التعّلم، ال ميكن انفصالة  من عوامل مشكالت التعّلم كماذكر 

سابًقا ألّن مهما يبحث عن سبب من عوامل املشكالت يف التعّلم فيكون شرط واجب على 

مجع البيا�ت : هي معرفة عواملها واخلطوات عن حل املشكالت يف التعّلم وهي. حّل املشكالت

  ١٨٧.والعالج والّتقييم )Prognosis(واإلندار  )Diagnosis(و التشحيص  وإدارة البيا�ت

الطالب املشكالت املختلفة عند تعّلم اللغة العربية، وحيّدد املدّرس قبلها حلّل  يواجهون

وأّما مدّرس اللغة العربية مبدرسة املتوسطة . املشكالت املتعلقة مبشكالت تعّلم اللغة العربية

يطبق بعض الطريقة  S.Fil.I مالراك فونوروغو األستاذ ترييو هندا�،" تهديننور ا�"اإلسالمية 

  ١٨٨:حلّل املشكالت يف تعّلم اللغة العربية، كما يلى

وهي أكثرهم سريعا يف " ب"مشكالت يف تعّلم املفردات اليت يواجهها الطالب الصف الثاين  .١

يطبقوا ومل يتعّلموا مرّة يف النسيان حيت يشعرون الصعوبة يف فهم وحفظ املفردات ألّن مل 

جيب على الطالب أن حيفظ كّل ومن تلك املشكالت يطبيق املدّرس أّن  ١٨٩.البيت

أّما قال زهلا�ن أّن طريقة حلّل املشكالت املفردات �لتعليم احلقيقة . املفردات املتعلقة �ملادة

و�لتعليم العملية . �لتدريب السياقية وهي يستخدم املدّرس �حلوار أو األسئلة واألجوبة

�لتدريب غري السياقية، هي يستخدم املدّرس هذا التدريب �لصورة أو اإلشارة أو التعريف 

ومن هنا رأت الباحثة أّن طريقة املدّرس حلل  ١٩٠.أو الرتمجة أو اإلشتقاق أو غريهم

املشكالت املفردات �حلفظ وهو مناسب، ولكن أفضل يستخدم املدّرس كما يف النظرية 

 .لسابقة كبالصورة أو األسئلة وغري ذلك حىت الطالب نشط يف التعليم اللغة العربيةا

                                                             
   .١٠١-٩٦  Psikologi Belajarابو امحدى و ويدودو سفرينطا ،  ١٨٧
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ومشكالت الكالم اليت يواجهها الطالب هي أكثرهم مل يتقنوا املفردات ومل يطبيقوا الكالم  .٢

. احلوار يف كّل املاّدة أمام الفصلاملدّرس ليمارس تطبيق ولذلك  �١٩١للغة العربية مباشرة،

أّما قال دمحم . نفسهم، مهما هناك بعض الطالب مل يستطيع يف قراءة اللغة العربية ليمارس ثّقة

على اخلوىل يف كتابه أّن طريقة حلل املسكالت الكالم وهي حيدد املدرس الصوتني موضع 

االشكال عند طالبه، خيتار املدرس عددا كافيا من الثنائيات الصغري الىت يتفاعل هذان 

الكالم �ن يتكلم املدرس الكلمة والطالب يستمعون مث يرددون الصو�ن، يبدأ تدريب 

ا�موعات مث فردية، جيب على املعلم أن يستخدم العربية الفصيحة يف تدريسه وأن يبتعد عن 

اللهجات العامية، على املعلم أن يعرف األصوات العربية الىت يصعب على طالبه، جيب أن 

ا رأت الباحثة أّن طريقة من املدرس مناسب حلّل ومن هن ١٩٢.يهتم املدرس �لكالم الصحيح

مشكالت الكالم وميارس ثّقة نفسهم ويف املالحظة عند عملية التعليم هناك  تدريب املدرس 

  . هذه املناسب �لنظرية السابقة. الكالم اللغة العربية و�لعربية الفصيحة

وا لقراءة �لصحيح ألّن مل ومن مشكالت القراءة اليت يواجهها الطالب أّن بعضهم مل يستطيع .٣

حيت حني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية هم يشعرون  ١٩٣.يتعّلم اللغة العربية من قبل

يعطي املدّرس الواجبة القراءة النص كّل الباب، لو بعضهم وحلّل هذه املشكالت . �لصعوبة

. لى النصّ مث يرتجم املدّرس ع. مل يقدر لكن جيب أن جيارب مبساعدة املدّرس و صاحبهم

وأّما قول دمحم على اخلوىل أّن طريقة حلّل املشكالت القراءة وهي استخدام املعاجم، التعريف 

�حلروف الزائدة، تطوير السرعة القرائية، االشتقاقات، البطاقات الومضية، بناء الفقرة، 

يف  ومن هنا رأت الباحثة أّن طريقة املدرس مناسب ليمارس الطالب ١٩٤.العالقات الداللية

كاستخدام املعاجم لكي . القراءة ولكن أفصل املدرس أن يستخدم الطريقة كما ىف النظرية

  . الطالب يريد للفهم النص

�للغة ومشكالت القواعد اليت يواجهها الطالب أّن أكثرهم مل يفهموا القواعد ألّن خمتلف  .٤

يرتجم  شكالتوحلّل امل ١٩٥.اإلندونيسية خاصة يف موقف اجلملة ويف فهم الفعل والضمري

                                                             
  .٢٠٢٠فرباير  ٦التاريخ . فونوروغو. نتائج املقابلة  ١٩١
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وليسّهل الطالب يف فهم القواعد حيتاجون طروق . املدّرس إىل اللغة اإلندونيسية ومقارنتها

ولكن مجع الطريقة . التدريس مناسبا حلّل مسكال�م وهي الحتديد املدّرس إىل طريقة واحدة

ة العربية وأما قال فحر الدين،  اإلهتمام يف تطبيق املنهج اللغ ١٩٦.املناسبة �حلاجة الطالب

هي اليستخدم املدرس اللغة اإلندونيسية أو اللغة اإلقليمية إّال بتلك اللغة، مثل سعيد، عزيز 

ورأت الباحثة إّما أكثر الطالب مبدرسة نورا�تهدين يواجهون املشكالت يف  ١٩٧.وغريذلك

تخدم بطريقة اللغة العربية، ويرجتم املادة إىل اللغة العربية يسرّع يف الفهم ولكن ينبغي أن يس

  . مناسبة، وهي اليستخدم بطريقة واحدة فقط

ومن مشكالت الرتمجة أّن أكثر الطالب يشعرون �لصعوبة ألّن نقصان يف اإلتقان املفردات  .٥

يعطى التدريبات لرتجم النص وطريقة املدّرس حلّل املشكالت الرتمجة هي  ١٩٨.وقواعد اللغة

مث يعطى املدّرس األسئلة املتعلقة . يف املدرسةفإذا مل يقدر فيساعد املدّرس للرتجم كّلها 

ويف تعليم الرتمجة ينبغي املدّرس أن يستخدم الطريقة املناسبة . �لنص ألن يفهم على املاّدة

فلذلك يستخدم املدّر التدريبان . ألّن النجاح من حيتار الطريقة املناسبة. حبال الطالب

ورأت الباحثة أّن طريقة حلّل املشكالت تعليم  ١٩٩.بةوالواجبة املنزلية يف الرتمجة وبطريقة غري �

الرتمجة مناسبا بكثري من التدريبات والواجبة املنزلية ولكن أفضل املدرس يستخدم الطريقة 

حىت المباشرة للرتمجة  . املتناوعة كاألسئلة واألجوبة والتدريبان والقواعد والرتمحة وغري ذلك

  . تهد تعّلم الرتمجةليعطى الطالب الفرصة ليج. كّلها النص

ومن مشكالت تعّلم اللغة العربية يوجد عوامل األسباب مشكال�ا وهي أكثر الطالب مل  .٦

 :يتقن املهارة اللغوية، ولذلك يطبيق املدّرس الطريقة حلّل مسكالت، وهي

إّن التدريبات اللغوية من أهم . يعطى التدريبات دائما املتعلقة �ملادة اللغة العربية   . أ

ألّن اللغة على وجه العام حيتاج إىل التدريبات أو التمرينات . لرتقية املهارة اللغوية الوسائل

                                                             
، ٧ Metode Pengajaran Nahwu dalam pengajaran bahasa Arab،,Jurnal Hunafa Volأمحد زهري ابن فو�وان،   ١٩٦
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التدريبات هي جمموعة من العمليات الىت تعمل على جتهيز املوارد البشرية . �كثر ماميكن

�ملهارة املطلوبة الىت ميكن استخدامها يف العمل واتى تساهم يف إجراء تغييلر يف مهارة 

وهي السبيل الوحيد إلكتساب املهارات واخلربات، وتنمية . سلوك األفرادومعارف و 

ورأت الباحثة ويعرف من أهية التدريبات أ�ا مهمة لطالب  ٢٠٠.القدرات، ورفع الكفاءة

فطريقة املدرس اللغة العربية مناسب لرتقية الطالب يف اتقان مهارة اللغوية وتنمية 

  . القدرات، ورفع الكفاءة

ويف عملية التعليم بني املدّرس . بة املنزلية دائما جلواب التدريبات يف كرّاستهمويعطي الواج  . ب

وإحدى الواجبة املدرس يف عملية التعليم وهي . والطالب حيتاج احملاولة �لفعال واملتواصل

ألّن هي  األنشطة للتكرر . يعطى الواجبة املنزلية للطالب لرتقية إجنازهم يف تعّلم املادة

املنزل، لذلك هذه األنشطة �جح لرتقية إجنازهم إذا يعمل الطالب الواجبة املادة يف 

ومن هنا  ٢٠١.املنزلية بنفسهم يف املنزل دون بطريقة اخلداع الواجبة املنزلية من صديقهم

كما أمهيتها يف . رأت الباحثة أّن طريقة املدرس وهي يعطى الواجبة املنزلية املناسب

  . النظرية السابقة

ري اليت يسبب الطالب يواجهون املشكالت يف تعّلم اللغة العربية هي نقصان وأسباب أخ .٧

رغبة الطالب يف تعّلم اللغة العربية ألّن مل يتعّلم اللغة العربية من قبل، ووالديهم مل يهتموا 

يعطي الدوافع للطالب دائما وحلّل هذه املشكالت  ٢٠٢أوالدهم متعلقة بتعّلم اللغة العربية،

الدوافع هو إدارة .  �مهية تعّلم اللغة العربية، حىت يظهر رغبتهم عند التعّلم إّما املتعلقة

والزم يف . فبدون الدوافع اليقدر اإلنسان على احلصول إىل أمله. اإلنسان القوية لنيل غاية

ولو كانت الصعو�ت أو . التعّلم أن ميلك الطلبة الدوافع القوى ليحصلوا على عملهم وأملهم

ىت سيواجهو�ا ككبرية وثقيلة فليس عائقة هلم الذين عندهم الدوافع واحلافز املشكالت ال

                                                             
، جامعة دار السالم كونتور فونوروغو، التدريبات اللغوية يف تعليم اللغة العربية على ضوء املهارة الكتابةيوكى سور�دارما،   ٢٠٠

  . ٢٠١٦، ٢ة ، منر Vol٣ لسان الذات،
 Penerapan Model Pembelajaran Pemberian Tugas Rumah Untuk Meningkatkan Hasilاتيين،  مغا فريها  ٢٠١

Belajar PKN Pada Siswa Kelas VIII-B SMP Negeri 3 Tapung،,Madania  Vol٢٠١٨، ١، منرة ٨ .  
  .٢٠٢٠فرباير  ١٠التاريخ . فونوروغو. نتائج املقابلة  ٢٠٢
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ورأت الباحثة أّن يعطى الدوافع للطالب هي مهم لرتقية تعّلمهم فلذلك يعطى  ٢٠٣.القوي

  . الدوافع للطالب عند تعليم اللغة العربية هي طريقة مناسبة

العقاب هو . لقيام  أمام الفصليعطى العقاب للطالب اليريد يعمل الواجبة ومل حيفظ كا .٨

إّن أهداف . إعطاء األذاء على شحص بسبب االنتهاك أو اخلطأ جزا� من عملة العاثر

العقاب يف جمال الرتبية هو لتصحيح الطبيعات والسلوك حىت اليكرر الطالب �ذه األشياء 

الطالب �الجتاز والعقاب له مكان خاص يف الرتبية، ألنّه يعطى األثر الكبرية جيعل . السيئة

العقاب يف تعليم اللغة العربية مهم، إحدى . أومبعىن اليكرر الطالب اخلاطءة ويتبعون النظام

إذن وجود . أهداف تعليم اللغة العربية هو يستطع الطالب اإلتصال �للغة العربية الصحيحة

قة لذلك رأت الباحثة أّن يعطى العقاب أحد من طري ٢٠٤.العقاب مهم لتحقيق األهداف

 . حلّل املشكالت تعّلم اللغة العربية كما أمهيته يف النظرية السابقة

حلّل مشكالت تعّلم  S.Pd األستاد سور�دي،" أ"وأّما بعض الطريقة من ويل الفصل الثاين 

  ٢٠٥:اللغة العربية، كما يلي

ومن مشكالت تعّلم اللغة العربية أي يف مهارة الكتابة السابقة يعطي ويل الفصل الطلريقة حلّل  .١

ميارس الطالب مهارة الكتابة واإلستماع �ستخدام طريقة اإلمالء مث يكتب املشكالت وهي 

وإذا أكثرهم يشعرون �لصعوبة فيملي �للغة . الطالب ما قرأ املدّرس يف كرّاستهم

ويزيد �ملاّدة التجويد ألّن بعضهم مل يتعّلم علوم التجويد ) Qolamun(املثال قلم .اإلندونيسية

وأّما قول إبراهيم دمحم عطا يف كتابه أّن طريقة حلّل املشكالت مهارة الكتابة وهي بطريقة . قبلها

اإلمالء وأّما طريقتها وهي يقوم املعلم �الشرتاك مع الطفل يف تصحيح األخطاء اإلمالئية 

تركيز املعلم على األخطاء الىت وقعت منه، ميكن للمعلم أن يستعني بسبورة إضافية، ميكن أن و 

يتناوب التالميد كراريس بعصهم البعض، ميكن أن يقوم املعلم بنفسه بتصحيح كل 

وأّما طريقة من ويل الفصل عند تعليم اإلمالء يستطع حلّل املسكالت تعّلمهم،  ٢٠٦.الكراسات

 .  جويد، ولكن أفضل يزيد بطريقة كالنظرية السابقة وبطريقة متناوعةبيزيد املادة الت

                                                             
  . ٢٠١٨، ١، منرة، Vol١ ، ازدهار،يف تعّلم اللغة العربية ودور املعّلم يف ترقيتهاأمحد تيطا رسدي، دوافع الطالب   ٢٠٣
  . ٢٠١٦، ٢، منرة Vol٥، اإلبتكار،�ثري العقاب يف ترقية رغبة الطالبات يف مهارة الكالمنور اهلداييت وشريف هداية هللا،   ٢٠٤
  .٢٠٢٠فرباير  ١٠التاريخ . وفونوروغ. املقابلة. سوفرييادي  ٢٠٥
  .٢٤٨-٢٤٧، املراجع يف تدريس اللغة العربيةإبراهيم دمحم عطا،   ٢٠٦
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. يعمل ويل الفصل األنشطة خبتم القرآن يف كل شهر. وّحلل مشكالت يف قراءة اللغة العربية .٢

. ّألّن بعض الطالب مل يتعّلم اللغة العربية من قبل حيت بعضهم مل يقراءوا الكلمة اللغة العربية

ويتعّود على قراءة القرآن كل الصباح . طالب أن خيتم جزءا كّل شهرفلذلك جيب على كّل 

مبساعدة صاحبهم ) ’Iqra(وعند الطالب مل يستطيع القراءة فيقرأ اإلقراء . قبل عملية التعليم

ويقوم هذه األنشطة أربع سنوات، ويرجي  ويل الفصل ألن يتعّود الطالب يف قراءة . املاهرين

وأّما   ٢٠٧.لقراءة قبلها ولكن مع مرور الوقت ستعّود الطالب �االقرآن، مهما صعب عليهم ا

أهداف قراءة القرآن وهي لتنمية قدرة الطالب على التالوة الصحيحة، تربية ملكة التذكر 

وتنمية القدرة على االستدعاء املنظن، والتعرف على خصائص األسلوب القرآىن ووجوه 

ة أّن الطالب اإلندونيسيني يتعّلم القراءة اللغة ومن هنا رأت الباحث ٢٠٨.اإلعجاز البياين فيه

العربية أوال �لقراءة اإلقراء مث القرآن يف تربية القرآن عند الصغري، لذلك بتكرر قرآءة القرآن يف 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية يستطع لرتقية مهارة القراءة الطالب عند قراءة النص يف املادة 

 . اللغة العربية

مالراك فونوروغو هي املدرسة اليت " نور ا�تهدين"درسة املتوسطة اإلسالمية نعرف أّن املو 

قال رئيس  املعهد احلديثة حيتتستخدم املنهجية الدراسية من منهج وزارة الشؤون الدينيية ومنهج 

تعّلم ويزيد رغبة الطالب يف المشكالت أّن الطريقة حلّل  S.Pd.Iاملدرسة األستاذ وييونو أريس، 

يطبيق املدرسة �متحان الشفهي، فيها اللغة اإلجنلزية واللغة . اللغة العربية وبعض املاّدة األخرى

فلذلك يوجد �متحان الشفهي يكون . العربية وممارسة العبادة اليومية كالصالة وحفظ الدعاء

إلمتحان التحريرى ومل �إلتباع االجيوزون اإلمتحان الشفهي  يشرتكألّن من مل . الطالب تعّلم جيدا

امتحا�، -ميتحن- كما يف النظرية أّن اإلمتحان من كلمة امتحن   ٢٠٩.يلقى كشف الدراجة

اإلمتحان الشفهي هي اإلمتحان اليت ).شفوا-يشفوا-شفا(شفوي -والشفهي من كلمة شفهى

الشفهي هي يستطع يف  وإمتياز من اإلمتحان. بسؤال واجلواب املباشرة من الطالب  واملدّرس

إذا مل يستطع فتغيري يسؤال أخرى حىت . نقضي اإلمتياز والقدرة يف املعرفة ألّن يعملون وجها لوجه

                                                             
  .٢٠٢٠فرباير  ١٠التاريخ . فونوروغو. املقابلة. سور�دي  ٢٠٧

البحث  ،تعليم مهارة من خالل القرآن الكرمي يف املرحلة اإلبتدائية مبدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة خزمية بنت أشعري،  ٢٠٨

  .٢٠١٤جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، : العلمي، ماالنج
  .٢٠٢٠فرباير  ١التاريخ . فونوروغو. املقابلة. وييونو أريس  ٢٠٩
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فلذلك رأت الباحثة �متحان الشفهي هي  ٢١٠.فهم الطالب، ويستطع ليعرف النتائج مبباشرة

 . ةطريقة مناسبه ملعريفة الطالب عند التعّلم حاصة يف تعّلم اللغة العربي
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٢٠١٢.  
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  الباب السادس

  اإلختتام

  اخلّالصة. ﴾أ﴿

وأّما من نتائج البحث استخلصت الباحثة عن مشكالت تعّلم اللغة العربية يف الصف الثاين 

  :مبدرسة املتوسطة نور ا�تهدين مالراك فونوروغو كما يلى" أ"

وأكثرهم متخرجون من  العربية من قبلبعضهم مل يتعّلم اللغة " أ"أّن الطالب يف الصف الثاين  .١

: لذلك يواجهون املشكالت حسب املهارة اللغوية ومنها. املدرسة اإلبتدائية العمومية

املشكالت يف حفظ وفهم املفردات، واملشكالت يف مهارة الكالم، واملشكالت يف مهارة 

وية، واملشكالت يف لقراءة، واملشكالت يف مهارة الكتابة، واملشكالت يف الفهم القواعد اللغ

 .الرتمجة

عوامل الداخلية للطالب وعوامل : ومن عوامل األسباب يف مشكالت تعّلم الطالب منها .٢

ويتكّون عوامل الداخلية للطالب من جانب املعريف وهي متعلقة مبعرفة . اخلارجية للطالب

التعّلم الطالب يف التعّلم ومن جانب الوجداين وهي متعلقة برغبة و دوافع الطالب عند 

ويتكّون عوامل . وجانب نفس احلركي بسبب املرض، واإلعاقة اجلسدية، أو تشوهات احلسية

اخلارجية الطالب من عامل األسرة وهي متعلقة بطريقة تربية الطفل واإلشراف الوالد وجّو 

املنزل ومن عامل ا�تمع وهي متعلقة بوسائل اإلعالم اجلماهرية وصديق اإلجتماعية ا�تمع 

 . اور، ومن عامل املدرسة وهي متعلقة �ملدّرس والوسائل ونقصان نظام املدرسةا�

جيب : وحلّل مشكالت الطالب يف تعّلم اللغة العربية يستخدم املدّرس طريقة متناوعة منها .٣

على الطالب أن حيفظ كّل املفردات املتعلقة �ملادة، تطبيق احلوار كّل املاّدة أمام الفصل 

ليمارس ثّقة نفسهم، يعطي املدّرس الواجبة القراءة النص كّل الباب، ويف تعليم القواعد يرتجم 

فإذا مل يقدر . املدّرس الّنص إىل اللغة اإلندونيسية ومقارنتها، ّمث يعطى التدريبات لرتجم النص

فيساعد املدّرس للرتجم كّلها يف املدرسة مث يعطى املدّرس األسئلة متعلقة �لنص ألن يفهم 

عطي الطالب على املاّدة، ويعطي الواجبة املنزيية دائما جلواب التدريبات يف كرّاستهم، وي

الدوافع للطالب دائما إّما املتعلقة �مهية تعّلم اللغة العربية حىت يظهر رغبتهم عند التعّلم، 

وأّما ويل الفصل . ويعطى العقاب للطالب اليريد يعمل الواجبة ومل حيفظ كالقيام  أمام الفصل

الب مهارة ميارس الط: يستخدم الطريقة حلّل املشكالت الطالب يف تعّلم اللغة العربية ومنها

٨٠ 
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يعمل ويل . وّحلل مشكالت يف قراءة اللغة العربية. الكتابة واإلستماع �ستخدام طريقة اإلمالء

لعربية يزيد رغبة الطالب يف اللغة اومن طريقة املدرسة ل. الفصل األنشطة خبتم القرآن كل شهر

واللغة العربية  متحان الشفهي، فيها اللغة اإلجنلزيةيطبق املدرسة اإل. وبعض املاّدة األخرى

 .وممارسة العبادة اليومية كالصالة وحفظ الدعاء

  

  اإلقرتاحات. ﴾ب﴿

وقد عرفت الباحثة من نتائج البحث متعلقة مبشكالت تعّلم اللغة العربية اليت يواحهها الطالب 

مالراك فونوروغو وعواملها وحّل املشكالت من " نور ا�تهدين"مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  :ومن مجيع املسائل املتعلقة �ا، فتقّدم الباحثة اإلقرتاحات، وهي. واملدرسة املدّرس

ينبغي على الطالب لكثرة تعّلم اللغة العربية، املتعلقة بكثرة حفظ املفردات، وكثرة قراءة اللغة  .١

 العربية كالنص أو القرآن، وميارس احملادثة اليومية، وبكثرة كتابة اللغة العربية وميارس الرتمجة

للغة العربية وبكثرة فرصة للتعّلم القواعد ويهتم ماّدة اللغة العربية كما املاّدة األخرى ألّن اللغة 

 . العربية مهمة للتعّلم

مالراك فونوروغو إستخدام " نور ا�تهدين"ينبغي على املدّرس مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  .٢

. يف ماّدة اللغة العربية طروق التدريس املتناوعة، ليس بطريقة واحدة فحسب، خاصة

واإلستقامة ليعطى الدوافع والتدريبات وواجبة املنزلية والعقاب، ويعطى اإلشراف يف تعّلم 

 .اللغة العربية للطالب

مالراك فونوروغو ليزيد الفرصة يف " نور ا�تهدين"ينبغي على املدرسة املتوسطة اإلسالمية  .٣

مية قدرة الطالب يف اللغة خاصة يف اللغة العربية حىت تعليم اللغة العربية واألنشطة اللغوية لتن

 . يفهمون جيًدا
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 قائمة املراجع

  

  املراجع العربية. ﴾أ﴿

  .٢٠٠٨ترميريت، : فونوروغو. اجلزء الثالث-أصول الرتبية و التعليم .أمحد، سوتريسنو

اإلبتدائية مبدرسة اإلرشاد تعليم مهارة من خالل القرآن الكرمي يف املرحلة  .خزمية بنت أشعري،

جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية : ، البحث العلمي، ماالنجاإلسالمية بسنغافورة

  .٢٠١٤احلكومية ماالنج، 
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