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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ 

لذلك كل األصوات  ،سنسننتعٍت الكالم اإل "لغة" ، تسمى اللغةيف اللغة العربية

اللغة ىي شيء مهم جدا يف حينة اإلسنسنن.  ٔة.تسمى اللغ سنسنناليت يتحدثهن اإل

 سنسنن التواصل نسنلل األككنر نزلتوتات قلوذلم. معٌت اللغةإلللغة ، ديك  ابألسنو 

استنندا  ٕ.، اقتمنًدا قلى ادلنظور ادلعٌت للغة ندناكع األىداف اليت تريد ربليلهنمتنوقة

 نىي اللغة األنىل ناللغة الثنسنية ناللغة الثنلثة. ٖتنلسم اللغنت إىل  ،اكتسنب اللغة

ألن اللغة األم يكتسبهن الطفل منذ الوالدة م   ،للغة األمابنتسمى اللغة األنىل 

يكتسب األطفنل اللغة الثنسنية قندمن . األممع ع أسرتو، خنصة خالل التفنقل م

إّن اللغة الثنلثة  .ن يكون معركة جديدة ابلنسبة ذلم يتفنقلون مع اجملتمع م  حوذلم

 اللغة ،كمن يف اسندنسنيسين اجملتمع.قبلو م   اللغة اليت مل تستخدميعٍت  ،لغة أجنبية

اللغة العربية ىي لغة أجنبية يف إسندنسنيسين ،  اإلصلليزية ناللغة العربية ىي لغة أجنبية.

 أيضن. اللغة العربية كلغة دنلية. إّن لك  ال ينكر نجود اللغة العربية يف اجملنل الدنيل

                                                             
1 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), hlm.1. 
2 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Diva 

Press, 2012, hlm. 27. 
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ألن األمة إسندنسنيسين  ،حدث قنهنتربية كلغة دنلية مثَتة جدًا للاللغة الع

التحدث  اللدرة قلىال تزال منخفضة أكرب دنلة م  ادلسلمُت يف العنمل كبوصفهن  

 ،ج قلى الننس كل يوم بوقي أن بغَت نقين احلليلة ىي أن العربية ربت. ابللغة العربية

إذا مل يك  كذلك ،  ،ابللغة العربيةجيب قلى ادلسلم أن يلرأ  حىت يف بعض احلنالت

  قراءة اللرآن ناحلديث.ن كإن اللنسنون ابطل ادلثنل قند أداء مخس صلوات يومية 

 م  النوم  جيب أال تتوقف ق  قراءة اجلمل العربية م  االستيلنظ ،مسلم متدي ك

 ،سيفعل شيًئن إذا كنن دقنءجيب قلى ادلسلم أال ينسى ال النوم مرة أخرى. حىت

ارتداء ادلالبس  نخرنج احلمنم ن دخول احلمنمم  النوم ن  ادلثنل بعد االستيلنظ

 أخرى يتحرك الفم ابللغة العربيةالليندة حىت يننم مرة ن  ادلنزل نخرنج دخول ادلنزلن 

 ٖدائمن.

للغة العربية ديك  للخخ  أن اب ألن تسمى اللغة العربية لغة متعددة الوظنئف

تعنىل يف اللرآن كمن قنل هللا  ٗ (.تفلو يف الدي يفهم نيستكخف شؤنسنو الدينية )

كلذلك أن  ٘.َعلاُكْم تَ ْعِلُلْونَ ِاَّنا َجَعْلننُه قُ ْراًَّن َقَربِيًّن لَ : ٖسورة الزخرنف اآلية الكرمي يف 

                                                             
3 Saifudin, Problematika Pembelajaran Keterampilan Berbicara dalam Bidang Studi 

Bahasa Arab pada SMP IT Al-Fityan School Gowa, (Makasaar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), 
hlm. 1. 

4 Tika Mardiyah, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Tsanawiyah 

Pesantren Sabilil Muttaqien (Mts. Psm) Tanen – Rejotangan – Tulungagung, Perspektive, Vol. 10 

No. 2, Oktober 2017, (IAIN Tulungagung, 2017), hlm . 23. 
5 Kementerian Agama RI, Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemah untuk wanita, 

(Bandung: CV. Jabal Roudhoh al-jannah, 2010), hlm. 489. 
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اللغة العربية ىي لغة شريفة نال ديكُت الننس أن أيتوا دبثلو. كل م  درس اللغة العربية 

 ٙلديو اذلدف ادلرد ربليلو.

ابلنظر إىل أمهية  جيب أن سنتعلم اللغة العربية شيًئن كخيًئن. ىكذا كمسلم متدي 

ن  رتاض األطفنليف  م اللغة العربيةتعلّ  للمسلمُت.اللغة العربية يف احلينة اليومية 

 .الكلينتثنسنوية ن ادلدارس التوسطة ن ادلدارس ادلن ادلدارس اإلبتدائية 

استكخنف نتطوير  م اللغة العربية ىوي، كإن الغرض الرئيسي م  تعلقركننكمن 

م يليف تع قلى استخدام اللغة بخكل سنخط )شفهًين( نسلبية )مكتوبة(. التالميذقدرة 

يتفق مجيع  ،بخكل قنم. اللغة"مهنرات "اب، تسمى اللدرة قلى استخدام اللغة اللغة

 ةاالستمنع نمهنر  ةمهنر  همللغوية تنلسم إىل أربعة. منأن ادلهنرات ا خرباء تعلم اللغة

 ٚالكتنبة. ةاللراءة نمهنر  ةنمهنر  كالمال

جزء م  ادلهنرات اليت  كالمىي أىم ادلهنرات يف اللغة. ألن ال كالمال ةمهنر 

 ٛجزًءا أسنسًين يف تعلم لغة أجنبية. كالمال ة، لذلك تعترب مهنر  التالميذيتعلمهن 

                                                             
مخكالت تدريس مهنرة الكالم ابدلدرسة الثنسنوية اإلسالمية احلكومية الثنسنية تولوسنج أجوسنج للعنم   ,سنورتاين نأكيدة األسنيلة ٙ
  .ٕٓٔص.  ,(ٕٛٔٓ ,)تولوسنج أجوسنج ,ٕٛٔٓيوسنيو  –العداد األنل  –التدريس: اجمللد السندس  ,ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 

7 Ulinnuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 

2012), hlm. 83. 
8 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atun Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2012), hlm. 88. 
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تعلم اللغة ألهنن سوف تخنرك بنخنط يف  يف بسهولةكيخعر الخخ  ، كالمتعلم الب

 التواصل.

قلى تنظيم تعليم اللغة العربية يف ادلؤسسنت التعليمية اإلسالمية لصور سلتلفة 

لكنهم من زالوا ال يستطيعون  ٜ.ألقل يُظهر جهًدا جنًدا لتطوير النظنم نجودتوا

منهج قد صمم ألن  ،ابلطبع ىذا شيء يثَت الدىخة التحدث ابللغة العربية بطالقة.

 ٓٔيف ادلدارس نالكلينت. ُيستعملبخكل جيد ن م اللغة العربية يتعل

 ىو سنفسو ابلضرنرة. نكل كرد ليست قليلة م اللغة العربية ليسيتعل تمخكال

أن الصعوبة يف شلنرسة التحدث ابللغة العربية ىي ناحدة م   بعضهمذكر  بل

إهنم يًتددنن  ،بسبب ىذه االكًتاضنت الصعبة م  كل كرد. اادلخنكل اليت تنخأ كثَت 

 منرستهن ، ستكون اللغة أسهل ابلنسبة لنن للتعلم ببطء.دبيف شلنرستهن. بينمن 

نمو بتعليم مهنراة الكالم ىو ادلعهد الًتبية اإلسالمية ادلعهد الذي نضع اىتم

تنفذ ثالثة  الذي الميةإس احلديثة رادي  كنكو ترصلنليك. ىذا ادلعهد مؤسسة تربوية

تطوير األخالقي نتعلم ن  ىي ادلنهج السلفي كأسنس للعليدةن  مننىج تعليمية

ناالسنضبنط  اللغةتطبيق يف رلنالت تدريس باحلديث  ادلعهد ادلنهج ،األدنات

                                                             
9 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 89. 
10 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran…, hlm. 46. 
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يف  رمسيةالدارس ادل كنسنت  ٔٔتطبيق التعليم الرمسي.بنهج قسم الدي  مث ادل ،نالتنظيم

ادلعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة رادي  كنكو ترصلنليك ثالثة يعٌت ادلدرسة ادلتوسطة 

 هنيةادلدرسة الثنسنوية ادلاإلسالمية رادي  كنكو نادلدرسة الثنسنوية اإلسالمية رادي  كنكو ن 

 ناحد ىنشم. 

يف  كالمال ةم مهنر يتعل كلةبدراسة من ىي مخ ةتم البنحثهت ،م  الخرح السنبق

مطلوبة التالميذ اليت تكون الثنسنوية اإلسالمية رادي  كنكو ترصلنليك  ادلدرسة

 ةذ البنحثأخ ادلدرسة. خنرج قندمن الستخدام لغتُت ناحدة منهن ىي اللغة العربية

( ادلدرسة الثنسنوية ٔ ، م  بينهن:أسبنب يف ىذه ادلدرسة بننًء قلى كنن البحثم

ادلعهد الًتبية  رقنيةربت  اإلسالمية رادي  كنكو ترصلنليك ىي إحدى ادلدارسى

إحدى منهم  تنفذ ثالثة مننىج تعليميةاإلسالمية احلديثة رادي  كنكو ترصلنليك اليت 

( تعليم ٕناحدة منهن ىي اللغة العربية.  ،تعليم اللغةتطبيق باحلديث  ادلعهد ادلنهج

اللغة العربية ابدلدرسة الثنسنوية اإلسالمية رادي  كنكو ترصلنليك مهم ألّن يستعمل 

( ادلدرسة الثنسنوية اإلسالمية رادي  كنكو ٖالتالميذ اللغة العربية حُت يف ادلعهد. 

ادلننكسة مع ادلؤسسنت التعليمية قندرة قلى  الثنسنويةىي ناحدة م  ادلدارس ترصلنليك 

 .ترصلنليكاألخرى يف 

                                                             
11 http://www.laduni.id/post/read/31406/pesantren-modern-raden-paku-trenggalek. Diakses 

pada tanggal 10 November 2019 pukul 10.56 WIB. 
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 مشكالتابدلوضوع " العلمىي البحث تكتب أن البنحثة يريد السبب ذاذل

 اإلسالمية الثانويّة ملدرسةاب اللغة العربية للصف العاشر الكالم مهارة ميعلت

 ".9191-9102 الدراسي للعامرادين فاكو ترجناليك 

مل يك   (ٔادلوضوع كًتجع إىل األمور التنلية، نىي: )ن أمن أسبنب اختينر 

ىذا  (ٕ، )يف ادلدرسة الثنسنوية اإلسالمية رادي  كنكو ترصلنليك أحد يبحث موضوقن

 كالمالة مهنر ( ٖ) ،ادلوضوع مهم دلسنقدة ادلدرس ن التالميذ يف تعليم مهنرة الكالم

 يريدسيكون أسهل إذا ة العربيم اللغة العربية ألن تعلم اللغة يمهمة جدا يف تعل

 .منرستهندل

 البحث أسئلة .ب 

 كتأخد البنحثة حبثو كيمن يلي: ،ادلذكورة خلفية البحث قلىمؤسسن 

 ثنسنويةدلدرسة الاب عنشرصف اللكيف قملية تعليم مهنرة الكالم اللغة العربية ل .ٔ

 ؟ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓترصلنليك للعنم الدراسى  رادي  كنكو اإلسالمية

دلدرسة اب عنشرصف اللمهنرة الكالم اللغة العربية لمخكالت تعليم ىي  من .ٕ

 ؟ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓترصلنليك للعنم الدراسى  رادي  كنكو اإلسالمية ثنسنويةال
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 عنشرصف اللمخكالت تعليم مهنرة الكالم اللغة العربية ل لحلاحملننالت كيف  .ٖ

-ٜٕٔٓترصلنليك للعنم الدراسى  رادي  كنكو اإلسالمية ثنسنويةدلدرسة الاب

 ؟ٕٕٓٓ

 البحث هدافأ .ج 

 كيمن يلي: البحث يف ىذا غ    راضاأل ،ادلذكورة مسنئل البحثقلى مؤسسن 

 ثنسنويةدلدرسة الاب عنشرصف اللتعليم مهنرة الكالم اللغة العربية ل قمليةلوصف  .ٔ

 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓترصلنليك للعنم الدراسى  رادي  كنكو اإلسالمية

 عنشرصف اللمن ىي مخكالت تعليم مهنرة الكالم اللغة العربية ل وصفل .ٕ

-ٜٕٔٓترصلنليك للعنم الدراسى  رادي  كنكو اإلسالمية ثنسنويةدلدرسة الاب

ٕٕٓٓ. 

 عنشرصف اللمخكالت تعليم مهنرة الكالم اللغة العربية ل لحلاحملننالت  وصفل .ٖ

-ٜٕٔٓترصلنليك للعنم الدراسى  رادي  كنكو اإلسالمية ثنسنويةدلدرسة الاب

ٕٕٓٓ. 

 فوائد البحث .د 

 أن تكون ذلذا البحث كوائد كمن يلى: ،بعد أداء البحث
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 الفائدة النظرية .1

 ةم مهنر يتعل ق علمية ال أن تكون سنتنئج ىذا البحث زائدة مفيدة للخزاسنة

احملننالت إىل ن الكالم اللغة العربية  ةم مهنر يتعلكالت ادلخ الكالم اللغة العربية ن

 هن.حل

 الفائدة التطبيقية .2

 للمؤسسة ( أ

 اللغة العربية لتعليم مهنرة الكالمل ذا البحث َّنكعةىأن تكون سنتيجة 

نأن تكون سهمن خنصن يف إكمنل قملية تعليم مهنراة الكالم اللغة العربية 

 .ترصلنليك رادي  كنكو اإلسالمية ثنسنويةال ابدلدرسة

 نيسللمدر  ( ب

أن تكون سنتنئج ىذا البحث سهمن للمدرسُت يف إصالح تعليم مهنراة 

 .ترصلنليك رادي  كنكو اإلسالمية ثنسنويةال ابدلدرسةالكالم اللغة العربية 

 للطالب ( ج

تعليم اللغة العربية  يف نابتكنرىم قند اشًتاك  التالميذلبننء أسنخطة 

خنصة يف  قلى مهنرات اللغة العربية يفهم جيداكنلداكع يف تعليمهم حىت 

 تو.نرسشلن  مهنراة الكالم اللغة العربيةتعليم 
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 للباحثني ( د

لتنمية مدارك البنحث نخرباتو يف أمور تتعلق بتعليم اللغة العربة. نيننل 

 البنحث التجربة ادلبنشرة ق  تعليم مهنرة الكالم اللغة العربية.

 باحث املستقبللل ( ه

البحث مفيدة للبنحث اللندم يف أداء ذا ىسى أن تكون سنتنئج ق

خطهة البحث العلمي األقمق كيمن يتعلق دبخكالت مهنرة الكالم يف تعليم 

 اللغة العربية.

 توضيح املصطلحات .ه 

ىذا البحث ينبغي للبنحث لسهولة البحث نالجتننب سوء الفهم ق  موضوع 

نالعلمية كمن  ىٍتستدراك الذذا البحث نتوضيحهن ابالىصطالحنت يف تلدمي ادل

 :يلي

 التوضيح النظري .1

 ةمشكل .أ 

مخكلة. يف  دبعٌت" problematic" ىي م  اللغة اإلصلليزية ةخكلادل

الذي يسبب  ،حلهن  يكونأشينء مل ىي اإلسندنسنيسية، ادلخكلةاللغة 
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 كونادلخكلة ىي مخكلة مل يأن  يستطيع أن يلنلنابلتنيل  ٕٔادلخنكل.

 طلب حاًل.حلهن نت

 العربيةتعليم اللغة  .ب 

التعلم ىو قملية تفنقل مع مجيع ادلواقف ادلوجودة حول  ،يف األسنس

رد. ديك  اقتبنر التعلم قملية موجهة ضلو األىداف نقملية م  ذبنرب فال

سلتلفة. التعلم ىو قملية رؤية نمراقبة نكهم شيء من أيضن. يلوم أسنخطة 

سلوك ادلعلم ىو التدريس  .التالميذ، نمهن ادلعلمُت ن م  ادلمثلُتالتعلم 

ينفذ بُت  الذي التعلم ىو سنخنط تعليميكلذلك  ٖٔيتعلم. تلميذ ىونسلوك ال

 .ن العلم للحصول قلى ادلعركة التالميذادلعلم ن 

الذي ينتجهن أدنات حطنب اللغة ىي سنظنم رمزي للتعبَت الصويت )

( نىو تلليدي نيستخدم كأداة اتصنل للتعبَت ق  األككنر اإلسنسنن

أمة )رلموقة أيضن الكلمنت ادلستخدمة م  قبل  معٌت خنقر. اللغة لديهننادل

أن اللغة العربية ىي اللغة ن  ٗٔذلك( يف التواصل. غَت، ن قرقية، نالدنلة

أقدم لغة  اإلسنسنن الرئيسية يف رلموقة اللغة السنمية، ناليت يعتربىن بعض

                                                             
12 http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html. 

Diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 08.38. 
13 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 1. 
14

 As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hlm. 12. 
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د منذ ظهور اترخيية. كنسنت اللغة العربية موجودة منذ كًتة طويلة نتزدا

اإلسالم. نذلك ألن اللرآن سنزل قلى النيب دمحم ابللغة العربية. نتستخدم اللغة 

 العربية يف العبندة م  ادلسلمُت.

 قمنليةم اللغة العربية ىو ي، ديك  استنتنج أن تعلاأليتم  الوصف 

 لغة اللرآن ناحلديث.ك اللغة العربية ق يلوم بو ادلعلمون للطالب ن  ةتعليمي

 مهارة الكالم تعليم .ج 

إن مهنرة الكالم ىي اللدرة قلى التعبَت ق  أصوات التعبَت أن 

الكلمنت للتعبَت ق  األككنر يف شكل أككنر أن آراء أن رغبنت أن مخنقر 

ىذا ليس سهاًل ألن اللغة العربية ىي لغة أجنبية.  ٘ٔإىل شريك التحدث.

  .التالميذىننك تلنينت منفصلة نكًلن للدرة  كالمال ةم مهنر يلذلك يف تعل

 ترجناليك رادين فاكو اإلسالمية ثانويةاملدرسة ال .د 

ىي إحدى ادلدارس  ترصلنليك رادي  كنكو اإلسالمية ثنسنويةادلدرسة ال

ادلعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة رادي  كنكو. جيعل  ربت رقنية ترصلنليكيف 

أن تكون إحدى  اللغة العربية ترصلنليك رادي  كنكو اإلسالمية ثنسنويةادلدرسة ال

 ادلودات الدراسية لتالميد. 
                                                             

15 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT.Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 135. 
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 التطبيقي التوضيح .ٕ

 ثنسنويةال ابدلدرسة الكالم مهنرةتعليم  مخكالت يف العلمي الخرح أمن

 البينَّنت كهو ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓترصلنليك للعنم الدراسى  رادي  كنكو اإلسالمية

 خكالتنادلخنصة يف تعليم مهنرة الكالم  العربية اللغة ندةادل تعليم ق  الوصفية

 لطنلب الكالم مهنرةتعليم  خكالتم تلك حل إىل احملننالت نكذلك تعليمهن يف

ترصلنليك للعنم الدراسى  رادي  كنكو اإلسالمية ثنسنويةال ابدلدرسةالعنشر   الصف

ٕٜٓٔ-ٕٕٓٓ 

 البحوث السابقة .و 

يف ادلدرسة الثنسنويّة اإلسالمية مخكالت تدريس مهنرة الكالم  ،أكيدة األسنيلة .ٔ

 م.ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓتولوسنج أجوسنج للصف العنشر للعنم الدراسي  احلكومية الثنسنية

الثنسنوية اإلسالمية احلكومية  درسةملية تدريس مهنرة الكالم للصف العنشر ابادلق

 ب، األسلو تالتدريبن رق: طريلةطالثنسنية تولوسنج أجوسنج ابستخدم أربع ال

)أ(  التعليم كهي: يف ىذات خكالأمن ادل قة الومضية، ناحلوار.طنالتكنولوجي، ب

 نهجادل دبعينر نكلن األسنسية الكفنءة إىل التوجو( ٔ) س،ر ددادلت مخكال

 اللغة يتكلم عطيست مل درسادل( ٖ) الننطلُت، ةدمن حبث عوبة( صٕ) الدراسي،

لية تعليم مهنرة قمضيق الوقت ن الخعر ابلتعب يف ( ٗ) العريب، كلحجة العربية
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تنوع التالميذ مع قدراهتم ( ٔ) ،اليت نجدىن التالميذ تخكالنادل. )ب( الكالم

ق طأ يف سنطىننك خ( ٖ) ،تادفر ادل قلى التالميذ  يتل مل( ٕ) ،ةقمتنو ت نخلفين

 يف ابخلوف التالميذ نيخعرة. العربي اللغة لتعليم كسولب  طال( ٗ) ،نلبطال

 اللغة تعلم خنرجيةنكل مخ( ٙ) درسة،ادل يف اللغة بيئة توجد ال( ٘) الكالم،

درسة ، يف تدريس مهنرة الكالم للصف العنشر ابادلتخكالادل لأمن ح .العربية

ت مخكال لح )أ(اإلسالمية احلكومية الثنين تولوسنج أجوسنج كهي:  الثنسنوية

 لتسجي لإذا مل حيص (ٕ)ة، طة البسيدنادل  التعليمية م دواادل نءقطإ( ٔ)درس: ادل

ر دصنن ادل تادفر لبوا ادلط، ن أيمر التالميذ أن يلسجادل وتوصالننطلُت كيستخدم 

غنلبن مسع  (ٖ) ،لملية التعليم يف الفصق أن تتم لمث يتعلموىن قب ىاألخر 

لية التعليم دبالحظة قمالوقت يف  يلسم (ٗ)الننطلُت ابستخدام حلجة العربية، 

 تزلننال )ب(دقنء، صاألق   بتلدير ن لريلة شنمطثة بداحملنق  التالميذ 

حفظ ( ٕ)لتحميسهم.  نء حفزعطة التعلم، نإلقرلمو  لتخكي( ٔ)، باللطل

إلسنخنء برَّنمج بنفسو  درس، ن أمر التالميذادل  تصحيح الن  م (ٖت )ادفر ادل

و قعلم يدادل( ٘) درسةخنرج ادل لالتسجي لان يعم( ٗ)قراءة اللرآن، لمث
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ابللغة  االكثنر م شلنرسة الكالم( ٙ)ة، طابللغة العربية البسيالتالميذ إىل التحدث 

 ٙٔالعربية.

مهنرة الكالم يف ادلدرسة الثنسنويّة اإلسالمية  ميعلمخكالت ت ،ظنىر سوبكيو .ٕ

أمن سنتيجة ىذا البحث كتدل قلى أن ن  ناتس كولون كرنغو. احلكومية الثنسنية

قملية تعليم اللغة العربية الذي جيرى قليهن معلم اللغة العربية يف الصف احلندى 

قخر العلوم األنل ابدلدرسة الثنسنوية اإلسالمية احلكومية الثنسنوية ناتيس كولون 

مهنرة كرنكو جيري حسب ادلنهج الدراسي. نأمن ادلخكالت الىت توجد يف تعليم 

ابدلدرسة الثنسنوية اإلسالمية احلكومية الثنسنية ناتيس كولون كرنغو منهن :  المالك

قدم الوصول اىل اذلدف ن احلصنت احملدندة الوسيلة التعليمية احملدندة ادلراكق مل 

ناحملوالت الىت يلوم دبن ادلدرسة نادلعلم حلل  تكفهن ادلدرسة نطريلة التعليم ادلملة.

اللغة العربية منهن: إسنخنء ادلسنك   مهنرة الكالمتعليم ادلخكالت غَت اللغوية يف 

قلد برَّنمج قراءة اللرآن كل الفًتة األنىل نمخنركة قملية مخننرة ادلعلم  ،الداخلي

                                                             
تولوسنج  مخكالت تدريس مهنرة الكالم يف ادلدرسة الثنسنويّة اإلسالمية احلكومية الثنسنية ,أكيدة األسنيلة16

 (.ٕٛٔٓ ,: البحث العلميتولوسنج أجوسنج) ,مٕٛٔٓ/ٕٚٔٓأجوسنج للصف العنشر للعنم الدراسي 
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ادلتأىلي للدرس ن األستعداد يف التعليم ابلطريلة نإقطنء الوظيفة اإلضنكية ن تغيَت 

 ٚٔكرضينت الطالب ق   اللغة العربية.

التالميذ يف ادلدرسة ادلكرمة   ةتعليم اللغة العربيى مخكالت ،تنريتري كوجي ليس .ٖ

أنضحت النتنئج أن تعلم اللغة العربية سنمفنسنج _ جيالجنف.  –كنراسنج جنيت 

يف الفصول السنبع أ ، السنبع ب ، السنبع ج ، السنبع د. م. ادلكرنمو  

للمواد  يالكنب ديك  أن تنتهي يف كل توصيلج، منطلة سنمبنسنج كنراصلجنيت 

العربية يستخدم ابلفعل اثنُت م  أربع مهنرات نىي مهنرات اللراءة نالكتنبة ، 

مع اذلدف ىو أن يتمك  التالميذ م  التواصل ابللغة العربية يف شكل زلنداثت 

ادلواد ادللدمة تتواكق مع ادلواد  بسيطة نديك  للطالب أن يتلنوا كتنبة اللغة العربية.

درسية اليت نضعهن مكتب نزارة األدتان يف مجهورية التعليمية أن الكتب ادل

Ahyar BAHASA ARAB -Al"إسندنسنيسين ، ناليت مت احلصول قليهن م  كتنب 

Pendekatan Saintifik Kurikulim 2013 untuk MTs Semester Ganjil Kelas 

VII  تتمثل الطريلة ادلستخدمة يف تعلم اللغة ٕٚج.ف غراكيكن " الذي مجعتو .

ة يف استخدام طريلة اللراءة اليت يُطلب م  التالميذ أن يكوسنوا قندري  قلى العربي

قراءهتن ابللغة العربية بخكل صحيح نصحيح. قالنة قلى ذلك ، جيري التالميذ 

                                                             
17

ناتس   مهنرة الكالم يف ادلدرسة الثنسنويّة اإلسالمية احلكومية الثنسنية ميعلمخكالت ت ,ظنىر سوبكيو 
 (.ٖٕٔٓ ,)يوكينكنرات: البحث العلمي ,كولون كرنغو
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حوارًا قصَتًا جُيرى أمنم الفصل م  أجل مسنقدة التالميذ قلى التعود قلى قراءة 

 وسيلة ىي استخدام نسنئط اللوحةاللغة العربية بتجويد جيد نصحيح. بينمن ال

الكتنبة لكتنبة كلمنت صعبة أن معنين م  ادلفردات اليت ال يفهمهن التالميذ. 

األىداف نادلواد ناألسنليب ننسنئل اإلقالم نخنصة يف تعلم اللغة العربية ذبعل 

 ٛٔالتالميذ أكثر محنسن يف التعلم.

فية ادلدرس الصف السنبع يف مخكالت تعليم اللغة العربية للتالميد خبنل ،كنجينه .ٗ

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مسلمنت هنضة العلمنء. ادلخكالت يف تعليم اللغة 

العربية للتالميد الصف السنبع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مسلمنت هنضة 

م ادلفردات، يقلة اىتمنمنت الطالب ، صعوابت تعل العلمنء كنالسنكن راتا ىي:

ربفيظ الكثَت م  ادلفردات ادلعطنة  ىوم  اجلواسنب غَت اللغوية  ،ترمجة ادلفردات

توجد صعوابت  للطالب ، بعض الطالب لديهم اىتمنم أقل بتعلم اللغة العربية.

يف ترتيب الكلمنت نكًلن للواقد اللغة اجليدة، م  اجلواسنب غَت اللغوية ، أي 

ادلوضوع ليس مننسًبن يف إيالء اىتمنم أقل للتفسَت م  ادلعلم ألن ادلعلم يف توصيل 

 استخدام أسنليب التعلم ، ناخللفية التعليمية للطالب م  ادلدرسة االبتدائية.

                                                             
18 Tri Puji Lestari, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Di Mts Al-Mukarromah 

Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, (Purwokerto: Skripsi, 2016). 
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احللول أن احللول اليت جيب اللينم هبن لتحسُت تعلم الطالب تثَت اىتمنم التعلم ، 

  ٜٔنتوكر احلنكز ، نيطلب م  الطالب شلنرسة احلوار أن ادلهنتدة.

مهنرة الكالم يف اللمدة اللغة العربية ابدلدرسة  مخكالت تعليم ،سيف الدي  .٘

م اللغة يمل يك  تنفيذ مهنرات تعلادلتوسطة اإلسالمية ادلندرلة "الفتينن" جواه. 

العربية يف مدرسة الفتينن جواه ادلتوسطة كعناًل نكعناًل متنًمن ألن استخدام اللغة 

م اللغة ييف تعل تالميذاألسنسية للادلخكلة  العربية يف التواصل اليومي مل يتم تنفيذه.

حيننلون  تالميذاجلهود ادلبذنلة م  قبل ال العربية ىي اجلواسنب اللغوية نغَت اللغوية.

دائمن أن تعتند قلى التحدث ابللغة العربية مع صديق ناالسنضمنم األسنخطة 

، الميذتتعزيز ربفيز ال مث جهود ادلعلم نىي اجلمنقية لتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة.

نجعل أسنخطة نقت التعلم الفعنلة غَت كنكية نتعزز مخنقر احلب لتعلم اللغة 

ربننل اجلهود اليت تبذذلن ادلدارس خلق بيئة لغوية جيدة نمفضية ، نتوكَت  العربية.

 ٕٓالتسهيالت الكنكية ، نتوكَت نسنئل اإلقالم الداقمة.

                                                             
19 Faijah, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Siswa yang Berlatar Belakang SD 

Pada MTs Muslimat NU Palangka Raya Tahun Ajaran 2015/2016, (Palangkaraya: Skripsi, 2015). 
20 Saifuddin, Problematika Pembelajaran Keterampilan Berbicara dalam Bidang Studi 

Bahasa Arab pada SMP IT Al-Fityan School Gowa, (Makassar: Skripsi, 2014). 
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 1.1اجلدول 

 املقرنة البحوث السابقة

 الشبه املوضوع اإلسم رقم
 الفرق

 هذا البحث البحوث السابقة
مخكالت تدريس مهنرة  أكيدة األسنيلة .ٔ

ادلدرسة الكالم يف 
الثنسنويّة اإلسالمية 

تولوسنج  احلكومية الثنسنية
أجوسنج للصف العنشر 
للعنم الدراسي 

 م.ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ

يبحث البحث ق   .ٔ
ادلخكالت تعليم 

 مهنرة الكالم.
البحث الكيفي  .ٕ

 الوصفى.
 طريلة مجع احللنئق: .ٖ

 ادلالحضة -
 ادللنبلة -
 الوثيلة -

ادلدرسة مكنن البحث يف  .ٔ
الثنسنويّة اإلسالمية احلكومية 

 .تولوسنج أجوسنج الثنسنية
 :احللنئقتفتيش صحة  .ٕ

 احلضور نتأنق لويطت -
 التثليثي) التثليثي الدهنج -

 التثليثين  صدرابدل
 التثليثين  يلةطر ابلل

 ابألنقنت(

ادلدرسة مكنن البحث يف  .ٔ
رادي   الثنسنويّة اإلسالمية

 كنكو تؤصلنليك.
 :احللنئقتفتيش صحة  .ٕ

تطويل ) مصداقية -
 ترقية الداثبرة ن البحث

 (دلنهج التثليثينا
 قنبلية -
 اقتمندية -



19 
 

 الشبه املوضوع اإلسم رقم
 الفرق

 هذا البحث البحوث السابقة
 طريلة ربليل احللنئق .ٖ

 تنلي  احللنئق -
 تلدمي احللنئق -
استخالص  -

 احللنئق

 بعض مع ننقخةادل -
 اإلخوان

حبثت البنحثة قمنلية  .ٖ
الطرق  التعليم قلى

 ادلستخدم.

 يلُت -
 
حبثت البنحثة قمنلية  .ٖ

التعليم قلى التلنينت 
 ادلستخدمة.

مهنرة  ميعلمخكالت ت ظنىر سوبكيو .ٕ
الكالم يف ادلدرسة 
الثنسنويّة اإلسالمية 

ناتس   احلكومية الثنسنية
 كولون كرنغو.

البحث الكيفي  .ٔ
 الوصفى.

 :احللنئقطريلة مجع  .ٕ
 ادلالحضة -
 ادللنبلة -
 الوثيلة -

ق   يبحث البحث .ٔ
ادلخكالت تعليم مهنرة 

 الكالم غَت اللغوية.
ادلدرسة  مكنن البحث يف .ٕ

الثنسنويّة اإلسالمية احلكومية 
 ناتس كولون كرنغو. الثنسنية

 

ق   يبحث البحث .ٔ
ادلخكالت تعليم مهنرة 

 .ةاللغة العربيى الكالم
ادلدرسة مكنن البحث يف  .ٕ

رادي   الثنسنويّة اإلسالمية
 كنكو تؤصلنليك.
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 الشبه املوضوع اإلسم رقم
 الفرق

 هذا البحث البحوث السابقة
 طريلة ربليل احللنئق: .ٖ

 الطريلة اإلستلرائية -
 الطريلة اللينسية -
 

 :احللنئقطريلة ربليل  .ٖ
 تنلي  احللنئق -
 تلدمي احللنئق -
 استخالص احللنئق -

تري كوجي  .ٖ
 ليستنري

تعليم اللغة  مخكالت
العربِت التالميذ يف 
ادلدرسة ادلكرمة كنراسنج 

سنمفنسنج _  –جنيت 
 جيالجنف.

البحث الكيفي  .ٔ
 الوصفى.

 :احللنئقطريلة مجع  .ٕ
 ادلالحضة -
 ادللنبلة -
 الوثيلة -
طريلة ربليل  .ٖ

 :احللنئق

ق   يبحث البحث .ٔ
اللغة  ادلخكالت تعليم

 ة قنمن.العربيى
يف ادلدرسة  مكنن البحث .ٕ

 –ادلكرمة كنراسنج جنيت 
 سنمفنسنج _ جيالجنف.

ق   يبحث البحث .ٔ
ادلخكالت تعليم مهنرة 

 ة.اللغة العربيى الكالم
ادلدرسة مكنن البحث يف  .ٕ

رادي   اإلسالميةالثنسنويّة 
 كنكو تؤصلنليك.
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 الشبه املوضوع اإلسم رقم
 الفرق

 هذا البحث البحوث السابقة
 تنلي  احللنئق -
 تلدمي احللنئق -
استخالص  -

 احللنئق
مخكالت تعليم اللغة  كنجينه .ٗ

العربية للتالميد خبنلفية 
 (SD)ادلدرس اإلبتدائية 

الصف السنبع يف 
ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية مسلمنت 

 هنضة العلمنء. 

البحث الكيفي  .ٔ
 الوصفى.

 :احللنئقطريلة مجع  .ٕ
 ادلالحضة -
 ادللنبلة -
 الوثيلة -

 ق  يبحث البحث .ٔ
مخكالت تعليم اللغة 
العربية للتالميد خبنلفية 

 (SD)اإلبتدائية  ادلدرس
مكنن البحث يف ادلدرسة  .ٕ

ادلتوسطة اإلسالمية 
 مسلمنت هنضة العلمنء.

 

ق   يبحث البحث .ٔ
ادلخكالت تعليم مهنرة 

 ة.اللغة العربيى الكالم
 
مكنن البحث يف  .ٕ

ادلدرسة الثنسنويّة 
رادي  كنكو  اإلسالمية
 تؤصلنليك.



22 
 

 الشبه املوضوع اإلسم رقم
 الفرق

 هذا البحث البحوث السابقة
 طريلة ربليل احللنئق: .ٖ

 احللنئقمجع  -
 تنلي  احللنئق -
 تلدمي احللنئق -
 استخالص احللنئق -
 :احللنئقتفتيش صحة  .ٗ

 دلنهج)ا دلنهج التثليثيا -
 دلنهجادلصدر نا

 الطؤيلة(

 طريلة ربليل احللنئق: .ٖ
 تنلي  احللنئق -
 تلدمي احللنئق -
 استخالص احللنئق -
 

 :احللنئقتفتيش صحة  .ٗ
تطويل ) مصداقية -

 ترقية الداثبرة ن البحث
 (دلنهج التثليثينا

 قنبلية -
 اقتمندية -
 يلُت -
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 الشبه املوضوع اإلسم رقم
 الفرق

 هذا البحث البحوث السابقة
مخكالت تعليم مهنرة  سيف الدي  .٘

الكالم يف اللمدة اللغة 
العربية ابدلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية ادلندرلة 

 "الفتينن" جواه.

البحث الكيفي  .ٔ
 الوصفى.

 طريلة مجع احللنئق: .ٕ
 ادلالحضة -
 ادللنبلة -
 الوثيلة -

 رسنلة ادلنجستَت .ٔ
 ق  يبحث البحث .ٕ

مخكالت تعليم مهنرة 
 قنمن. الكالم

مكنن البحث يف ادلدرسة  .ٖ
ادلتوسطة اإلسالمية ادلندرلة 

 "الفتينن" جواه.
 طريلة ربليل احللنئق: .ٗ

 احللنئقمجع  -
 تنلي  احللنئق -
 تلدمي احللنئق -
 استخالص احللنئق -

 حبث العلمى .ٔ
يبحث البحث ق   .ٕ

ادلخكالت تعليم مهنرة 
 اللغة العربيىة. الكالم

ادلدرسة مكنن البحث يف  .ٖ
رادي   الثنسنويّة اإلسالمية

 كنكو تؤصلنليك.
 طريلة ربليل احللنئق: .ٗ

 تنلي  احللنئق -
 تلدمي احللنئق -
 استخالص احللنئق -
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 الشبه املوضوع اإلسم رقم
 الفرق

 هذا البحث البحوث السابقة
 :احللنئقصحة  تفتيش .٘

 تطويل البحث -
 دلنهج)ا دلنهج التثليثيا -

 دلنهجادلصدر نا
 الطؤيلة(

 :احللنئقتفتيش صحة  .٘
تطويل ) مصداقية -

 ترقية الداثبرة ن البحث
 (دلنهج التثليثينا

 قنبلية -
 ةاقتمندي -
 يلُت -
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 ترتيب البحث .ز 

 نأغراض البحث ةسئلأنر  البحث خلفية قلى يتضم  ملقدمةا : األنل البنب .ٔ

نكوائد البحث نتوضيح ادلصطلحنت ن البحوث السنبلة نترتيب  البحث

 البحث.

 النظرتات اللغة ناللغة العربية نتعليم اللغة العربية يتضم  النظرتات  :الثنين البنب .ٕ

اللغة العربية نمهنرة الكالم ن مخكالت تعليم مهنرة الكالم اللغة  اتنمهنر 

 .العربية

 طريلة تصميمو ن البحث مدخل قلى يتضم  البحث منهجية  :الثنلث البنب .ٖ

 صحة تفتيش البنحثة حضورن  البحث مكننن  احللنئق صندرن  ادلعنينة أخذ

 .البحث احللنئق مجعن  احللنئق ربليل طريلةن  خطوات ن احللنئق

ادلدرسة الثنسنوية اإلسالمية  ق  شرح قلى يتضم  البحث سنتيجة ن  :الرابع البنب .ٗ

 .احللنئق نربليل احللنئق، تلدميرادي  كنكو ترصلنليك ن 

 .ناإلقًتاحنت التلخي  قلى تتضم  اخلنمتة  :اخلنمس البنب .٘

 


