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 ملخص

مشكالت تعليم مفردات اللغة العربية وكيفية حلولها لطلبة الصف الحادي عشر 
 مدرسة نور الهدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا باليمبانج بقسم الدينية في

 أروم أغوسترييانا 
يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية   تعليم اللغة العربية ؽلكن أن تتأثر مشكالت

بعوامل عديدة، منها العوامل اللغوية الذاتية والعوامل غَت اللغوية. ومن العوامل اللغوية ىي  سوكاراجا
نفس ت، وادلفردات، والًتاكيب وغَتىا. أما العوامل غَت اللغوية فهي ادلشكالت احلادثة يف األصوا

 . ادلعلم أو الطلبة

وأما ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا فهي 
حىت ال يقدرون على فهم  العوامل اللغوية، أن الطلبة لديهم نقصان يف إتقان مفردات اللغة العربية

بناء على ادلشكالت الواردة، فًتكز الباحثة حبثها على إتقان مفردات  أو ترمجة النصوص العربية.
اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر بقسم الدينية يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية 

( ما ىي ادلشكالت يف 1: البحث يف ىذا البحث ىي كالتايل ومشكالت سوكاراجا باليمبانج.
وكيف حلول ادلشكالت يف تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة ( 2 .تعليم مفردات اللغة العربية؟

 الصف احلادي عشر بقسم الدينية يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا باليمبانج؟.

حصلت عليها  صفي، وأن البيانات اليتبشكل البحث الو ىذا البحث ىو حبث نوعي 
وربليل البيانات من خالل الباحثة باستخدام طريقة ادلالحظة، وادلقابلة، واالختبار، والوثائق. 
 زبفيض البيانات، و عرض البيانات، والتثليث، ورسم االسنتاج. 

أظهرت نتائج البحث أن ىناك ادلشكالت ادلتعددة يف تعليم اللغة العربية واليت تؤثرىا 
 بعض احملاوالت لدى معلم اللغة العربيةفلذلك غلب أن يكون ن ناحية ادلفردات. العوامل اللغوية م

حللول ىذه ادلشكالت، منها: ربفيز الطلبة يف عملية تعلم اللغة العربية خاصة يف حفظ ادلفردات، 
تقدًن التوجيو للطلبة لزيادة ادلفردات اجلديدة يف كل درس من دروس اللغة العربية، وتقدًن التوجيو 

 لطلبة بأن يقرأ كثَتا من الكتب العربية.ل
  مشكالت تعليم مفردات اللغة العربية، وكيفية حلوذلاالكلمات ادلفاتيح : 



 

  



 

  



 

 شعار

ُبْىا أَْوالََدُكْم َوأَْحِسُنْىا أََدبَُهمْ   أَدِّ

(رواه ابن ماجو)  

“Didiklah anak-anak kamu dengan pendidikan yang baik” 

 

ُبُهمْ   َعلُِّمْىا أَْوالََدُكْم َوأَْهلُِكُم اْلَخْيَر َوأَدِّ

(رواه الرزاق وسعيد بن منصر)  

“Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan didiklah”
1 

 

  

                                                             
     

1
 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, 

1994) hal. 141 



 

 إهداء

 إىل: أىديت ىذه الرسالة العلمية

يدعواين دائما ويقدماين الدافع،  اللذاين أيب سورسبان وأمي سييت فاطمة. 1

والتشجيع، والنصيحة كذلك االىتمام وأشكر شكرا جزيال على كل 

 لسعادة أبنائهم. جهدعلا

  النشاطة وأخي إذلام أرديان شاه اللذان قد أعطاين إىل أخيت إنداه ليستاريو . 2

  . وأنفعهم للناس األخرينباحثة خَت الناس ال والتوجيو حىت تكون

الذين  PPLو  KKNوأصدقائي يف  ،IKANUHA LAMPUNG احملبوبُت زمالئي. 3

 قدرت إلسبام ىذه الرسالة حىتين ادلدخالت والدوافع والتشجيعات اعطو 

 العلمية.

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  2115زمالئي احملبوبُت دلرحلة  .4

 المبونج.

 

  



 

 ةترجمة الباحث

 

 1997أغوسطوس  17 خيف التاري، باتو مارتا يف ياناأروم أغوسًتي تولد

  .سيدة سييت فاطمةو  سورسبان ادلتزوج سيدمن أخوات  أربعمن  ثالثةلاابنة  وىي

أوجان كومرينج  28 احلكومية مدرسة اإلبتدائيةيف الدراسة  ةالباحث تبدأ

  ادلتوسطة مدرسة نور اذلدىيف ا دراسته تاستمر  و .2119 -2113 سنة  أولو 

نور رسة مد مث واصلت دراستها يف. 2112-2119 سنةسوكاراجا اإلسالمية  

  . 2115-2112 سنة  سالمية سوكاراجااإل الثانويةاذلدى 

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  ةاحثالب درست 2115ويف السنة 

 KKN)اتبعتها الباحثة . وقد تعليم بقسم تعليم اللغة العربيةالمبونج يف كلية الًتبية وال

يف  PPLأجرت الباحثة  شهر أكتوبرغيدونج حارافان المبونج اجلنوبية. ويف  قريةيف 

 باندار المبونج. 6سة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية مدر 

 

 

  



 

 تقديركلمة شكر و 
 

قدر على  تة حىت لباحثالنعم الكثَتة اليت أعطاه لمحدا هلل عز وجل على مجيع 
مشكالت تعليم مفردات اللغة العربية وكيفية  " بعنوان كتابة ىذه الرسالة العلمية

حلولها لطلبة الصف الحادي عشر بقسم الدينية في مدرسة نور الهدى الثانوية 
والصالة والسالم على النيب الكرًن زلمد صلى اهلل عليو ." اإلسالمية سوكاراجا باليمبانج

 و الذي أخرج الناس من الظمات إىل النور.وسلم وى
كثَت ادلساعدات من مجيع   ةويف إسبام ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحث

 : جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل ةفبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثاألطراف. 
ليم ، كعميد كلية الًتبية والتعادلاجستَت األستاذ الدكتور احلاج خَت األنوار. 1

 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف  األستاذ الدكتور سافري داود، ادلاجستَت. 2

 كلية الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
ستاذ الدكتور واأل كادلشرف األول  ادلاجستَت ،عبد احلميدالدكتور  األستاذ. 3

 شكرا جزيال على تقدًن أمحد خباري مسلم، ادلاجستَت كادلشرف الثاين
 إلسبام ىذه الرسالة العلمية. األوقات والتجيهات وادلدخالت

اللذين  وباخلصوص يف قسم تعليم اللغة العربية مجيع احملاضرين واحملاضرات. 4
تعليم  جبامعة رادين طوال الدراسة يف كلية الًتبية وال أعطوين علوما ومعرفة

 .إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج 
الثانوية اإلسالمية سوكاراجا  نور اذلدى رئيس ادلدرسة. األستاذ سوريانطا ك5

 الفرصة وادلناسبة إلجراء البحث. الذي أعطاين



 

يف قسم تعليم اللغة العربية  2115دلرحلة  A. أصدقائي احملبوبُت للفصل 6
 ا فواحدا. ال ؽلكن ذكرىا واحداليتومجيع األطراف 

على مجيع ادلساعدة  اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء عسى اهلل أن يعطيهم
خلطاءات وبعيد عن الكمال وعت الباحثة حبثها كثَت من النقصان واو وادلشاركة، 
و نفس  حبثها لنفسهارجت الباحثة على أن ينفع وهبذه الرسالة العلمية  والصواب.
 ا رب العادلُت.آمُت ي القارئُت.

 م 2119يوليو  8المبونج باندر 
 ةالباحث

 
 أروم أغوسًتييانا 

 1511121115 
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع . أ

مها بعض ادلصطالحات ادلوجودة قبل أن تشرح الباحثة ىذا البحث فتقد

اليت البد معرفتها لتجنب عن األخطاء يف فهمها. وادلوضوع ذلذا البحث ىو 

بقسم كيفية حلوذلا لطلبة الصف احلادي عشر "مشكالت تعليم اللغة العربية و 

 . يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا " الدينية

 . ادلشكلة1

ريقة علمية. وأما ادلقصود ده اإلجابة والبد حلوذلا بطمل غلادلشكلة ىي كل ما

 ادلشكالت اليت مل ربل حىت يتم البحث عن حلوذلا. كلة يف ىذا البحث فهوبادلش

 . ادلفردات2

ادلفردات ىي كلمة معروفة باإلنسان أو رلموعة من الناس وؽلكن 

وادلراد بتعليم مفردات اللغة العربية ىو قدرة الطالب   2استخدامها لًتتيب اجلمل.

 3على استخدام الكلمات للتواصل والتعامل مع اآلخرين باستخدام اللغة العربية.

                                                             
 

2
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press, 2111) hal. 61 
     

3
 Zahratun Fajriah, Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Mufradat) Melalui 

Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar(Penelitian Tindakan Pada Siswa Kelas I MI Nurul 

Hakim Kediri Lombok Barat Tahun 2115), dalam jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol 9, No 1, 2115. 



 

 . تعليم الللغة العربية3

ة تعليم الطالب من خالل األنشطة الختيار عند سوتياه أن التعليم ىو كيفي

وتعيُت، وتطوير طرق التدريس للحصول على النتيجة ادلرجوة وفقا للحاالت. واللغة 

العربية ىي اللغة ادلستخدمة من قبل العرب يف بالدىم كوسيلة للتواصل والتفاعل 

واد العربية بُت القبيلة. ويقصد بتعليم اللغة العربية يف ىذا البحث ىو عملية عرض ادل

 من قبل ادلعلم هبدف إلتقان وتنمية اللغة العربية.

 كيفية حلول مشكالت تعليم اللغة العربية  .4

أن ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية تسبب الصعوبة يف ربقيق أىداف 

 التعليم، لذلك ىناك احلاجة إىل حلوذلا.

 

 اسباب اختيار الموضوع  . ب

 على األسباب التالية: اختارت الباحثة موضوع البحث

البد للمعلم حبث عن حلول ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة نور . 1

ن حبيث ؽلكاذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا من خالل البحث ادلوضوعي 

مث ػلتاج إىل فحص العوامل اليت تسبب ادلشكلة.  ترقية إصلاز التعلم لدى الطلبة

 الطلبة على فهم ادلشكالت ادلتعددة يف تلك ادلدرسة. وهبذا البحث أن يساعد 



 

 . اختارت الباحثة مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا كموضوع حبثها،2

، وعندما تدرس الباحثة يف تلك ادلدرسة لقد متخرجة من تلك ادلدرسةألهنا 

 شعرهتا بالعديد من ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية.

 

 البحث خلفيات . ج

ة رسولو وىو النيب زلمد لأنزل اهلل الدين اإلسالم يف جزيرة العرب بوسي

ان لإلسالم مصدران لإلحكام علا القرآن واحلديث والذي غلب أن يتعلم  ص.م. ك

كل أمة. ويف كتابو عبد القدير زيالين وأبو صفيان، قال رسول اهلل ص.م : اطلب 

  4العلم من ادلهد إىل اللحد.

إن احلديث السابق كأساس بأن التعليم ىو مدى احلياة، سواء العلوم الدينية 

عند اهلل. وىذا وفقا لقول إذا يتعلم الطالب ولو ادلعرفة سيتم تكرؽلو  أو العلوم العامة.

 : 11اهلل تعاىل يف القرآن يف سورة اجملادلة آية 

                       

                      

               

                                                             
      

4
Abdul Qadir Zaelani dan Abu Sofyan, Memahami Hakikat Dan Keunikan Bahasa Arab, 

(Bandar Lampung: Pustaka Raisa, 2112) hal. 66 



 

وادلهارات نقل اخلربات وادلعرفة والعلوم ما يف لشخص جهد واع التعليم ىو  

أداء القدرات ادلمتلكة. كان للتعليم ىدف وىو ليكون الطالب قادرين على و 

كانت اللغة ادلستخدمة مهمة جدا للتواصل   5وظائف احلياة يف معاملتهم مع البيئة.

 من ادلتحدث. احملادثة غراضاة ؽلكن نعرف عن أىداف و يف احلياة، من خالل اللغ

وىي نظام من واللغة من أصل كلمة لغي واجلمع من لغات. أما اللغة اصطالحا 

  6الرموز الصوتية ادلستخدمة كأداة اإلتصال للتعبَت عن ادلشاعر و األفكار. 

دور اللغة يف  عن أعليةؽلكن نعرف استنادا إىل التعريفات ادلذكورة أعاله، 

سباما.  على أداء أنشطتو  قادر إلنسانل ؽلكنحياة الناس. دون استخدام اللغة ال 

 ، واحدة منها اللغة العربية.يف العامل انتشارا واسعا أكثر تطورات اللغة كانت

أصوات يعرب هبا كل قوم بية عند الشيخ مصطفى الغاليُت وىي إن اللغة العر 

  1  .ألن القرآن مدونا باللغة العربية واللغة العربية ىي لغة القرآن 6عن أغراضهم.

 قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرًن يف سورة يوسف:

                     

                                                             
   

5
 Tri Prasetya, Filsafat Pendidikan, Cet. Kedua, (Bandung: Pustaka Setia, 2112) hal. 13 

   
6
 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: Aura, 
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1
 Abdul Qadir Zaelani dan Abu Sofyan, Op. Cit, hal. 96 



 

كانت اللغة العربية إحدى من الدروس األجنبية يف بعض ادلدارس، واللغة 

، حىت كثرت ىناك اخلرباء يبحث عن قواعد العربية ذلا القواعد الصعبة أو الشاقة

 وكلها باستخدام اللغة العربية.فهم القرآن واحلديث اللغة العربية واليت هتدف لتسهيل 

 يف احلقيقة، تعلم اللغة العربية يف اللغة األجنبية ىو أن يكون الطلبة قادرين علىو 

تيجة ادلالحظة نبناء على   9اإلستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. إتقان مهارة

نور اذلدى الثانوية اإلسالمية  يف مدرسة بقسم الدينيةطلبة الصف احلادي عشر ل

أقل محاسا يف حبيث الطلبة سوكاراجا، يبُت أن درس اللغة العربية ىو درس صعب 

اللغة العربية أصعب من إتباع تعليم اللغة العربية. يفًتض العديد من الطلبة بأن تعلم 

 11تعلم اللغة األجنبية األخرى.

الطلبة تسبب صعوبات التعلم. باإلضافة إىل ذلك، أن قدرة أن ضعف 

إتقانو يف مهارات اللغوية ويشعر بالصعوبة يف تلقي  الطلبة أقل رغبة، ومحاسة، وعدم

 ادلواد ادلقدمة من ادلدرس.
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والكتاب   تعترب ادلواد الدراسية كعوامل الرئيسية أكثر ربديدا لنجاح التعلم.

أساسو، بينما زلتوى الكتاب حجمو. مهما كان زلتوى الكتاب جيدا، فإن مل يكن 

  11مرضية.تدريسو بطريقة صحيحة فلن تكون النتائج 

طريقة التعليم ادلستحدمة تأثَتا كبَتا على نتائج التعلم، ألن استخدام تؤثر 

تيجة الطريقة ادلناسبة سوف ربقق نتيجة مرضية، وأما الطريقة غَت مناسبة  تسبب الن

تعلم  يفجبد وصرب فمن الضروري ػلتاج احملاولة  ،نظرا إىل ىذا احلال  12السيئة.

 اللغة العربية خاصة يف التعاليم اإلسالمية.

" دبعٌت مشكلة. وأما معٌت problematic "أن ادلشكلة يف اللغة اإلصلليزية 

األشياء ال ؽلكن حلها، واليت تسبب فهي  لة وفقا لقاموس اإلندونيسيادلشك

ناسبا لذلك تقصد بادلشكلة ىي البيان عن الوضع الذي مل يكن م  13ادلشاكل. 

  14باألىداف ادلطلوبة.

 تنفيذ عملية يفادلشكلة يف تعليم اللغة العربية ىي إحدى العوامل ادلؤثرة 

وغلب أن يكون لدى ادلدرس زلاولة لتحقيق األىداف ادلرجوة. موضع  15 .التعلم
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نور  يف مدرسة بقسم الدينيةالبحث يف ىذا البحث ىم طلبة الصف احلادي عشر 

لديها . ىذه ادلدرسة ىي واحدة من ادلدارس اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا

 من ادلتوقع أن تكون ادلدرسة مدرسة شلتازة تطوير اللغة العربية حول البيئة،  الرغبة يف

يف تلك ادلدرسة،  أن تعليم  ادلوجودة باللغة العربية كلغة اإلتصال اليومية. لكن الواقع

مل يكن كامال وىناك العديد من ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة حبيث اللغة العربية 

 دى الطلبة.أن تؤثر نتائج التعلم ل

اللغة  ةتأسيسا على نتيجة ادلقابلة مع السيدة زكيا مفيدة، ادلاجستَت كمدرس

، يعرف أن ىناك ادلشكالت ادلتعددة يف تعليم  2118ديسمبَت  3العربية يف تاريخ 

منهم متخرجون من ادلعهد ومنهم  اختالف خلفية الطلبة واحدة منهااللغة العربية 

يف عملية وبالتايل فإن ىذه ادلشكلة ذلا تأثَت كبَت ة. متخرجون من ادلدرسة العمومي

وباإلضافة إىل عقد ادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية، قامت   16تعليم  اللغة العربية.

ة الطلبأن وحصلت عليها البيان  الباحثة بادلقابلة مع طلبة الصف احلادي عشر

ألن ادلعلم ال يدخل  ،عندما جلسوا يف الصف العاشر ىم ال يدرسون ادلادة 

الفصل. ويسبب ىذا احلال إىل العديد من الطلبة يشعرون بالصعوبة يف عملية 

                                                             

   
 2118ديسمبَت  3مقابلة مع مدرس اللغة العربية، تاريخ 16



 

ويف ىذا البحث سوف تعرض الباحثة عن نتائج درس اللغة العربية  16التعلم.

 .2118/2119الدراسية للعام الدراسي لنصف السنة 

 5جدول 
 0152/0152نتائج درس اللغة العربية لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي 

 البيان UH UTS UAS  NA اسماء الطلبة الرقم
1 Angga Vilda Prayoga 61 71 82 69 غَت سبام 
2 Arum Mulya Sari 75 71 75 73 سبام 
3 Leni Fidiyah Fika 61 55 78 64 غَت سبام 
4 Diah Permata Sari 71 69 65 68 غَت سبام 
5 Eka Santi 71 71 81 73 سبام 
6 Falentino Risky 71 66 51 62 غَت سبام 
7 Karnila Agustina 77 65 63 68 غَت سبام 
8 Lia Wardatun Zakiyah 88 77 83 81 سبام 
9 M. Nailas Salam 81 51 55 61 غَت سبام 
11 Novian Mustofa 71 68 65 67 غَت سبام 
11 Putri Pramudita W 71 67 61 66 غَت سبام 
12 Rendi Antika 71 65 65 66 غَت سبام 
13 Reni Lailia 111 88 93 93 سبام 
14 Riski Anggi Saputri 61 72 68 66 غَت سبام 
15 Rofi‟ Humairi 91 73 68 77 سبام 
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16 Siska Safitri 91 67 71 76 سبام 
17 Taufik Yusuf Ahmadi 61 71 68 66 غَت سبام 
18 Tri Khoiriyah 55 69 71 65 غَت سبام 
19 Ulul Fikaroh 81 61 65 68 غَت سبام 
21 Yuni Pupita Kurniasih 71 86 91 82 سبام 
21 Fahrul Rozi 71 81 78 76 سبام 
22 Eka Nurhayati 55 69 72 65 غَت سبام 
23 Ayu Melia Sari 65 61 61 61 غَت سبام 
24 Muhammad Zidni 68 71 71 69 غَت سبام 
25 Alfatih Zikri 65 69 73 69 غَت سبام 

 البيان :

 لنجاح الطلبة:النسبة ادلائوية 

        
                              

            
 X  111  %  =  

16

25
  X 111  %  =  61 % 

وادلشكالت يف تعليم اللغة العربية ؽلكن أن تتأثر بعوامل عديدة، منها 

 ،ىي األصواتالعوامل اللغوية الذاتية والعوامل غَت اللغوية. ومن العوامل اللغوية 

وغَتىا. أما العوامل غَت اللغوية فهي ادلشكالت احلادثة يف  وادلفردات، والًتاكيب

  11سو.ادلعلم أو الطلبة نف
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نور اذلدى الثانوية اإلسالمية  يف مدرسة ادلشكالت اليت يواجهها الطلبةو 

سوكاراجا فهي العوامل اللغوية، أن الطلبة لديهم نقصان يف إتقان مفردات اللغة 

ضلو الطلبة فهم  ونقصان فهم أو ترمجة النصوص العربيةالعربية حىت ال يقدرون على 

بينما ادلشكالت القواعد حبيث يواجو العديد من الطلبة صعوبة يف تكوين اجلمل. 

يف العوامل غَت اللغوية ىي عدم ادلعملة بادلثل بُت ادلعلم والطلبة، قلة التشجيع 

 والرغبة يف التعلم وسوى ذلك ىناك خلفية طلتلفة يف تربية الطلبة.

يف ربقيق أىداف تعليم اللغة العربية. ومن  وتلك ادلشكالت ذلا تأثَت كبَت

اردة السابقة، فًتكز الباحثة ىذ البحث على إتقان ادلفردات، ألن ادلشكالت الو 

ىي واحدة من الطريقة الرئيسية يف فهم أو ترمجة النصوص العربية حىت ادلفردات 

  يهسل الطلبة يف معرفة األىداف احملصولة .

وعة من الكلمات اليت تتكون من اجلملة. رلموىي  Hornأن ادلفردات عند 

  ".vocabulary "يف اللغة اإلصلليزية و  "Kosakata "ادلفردات يف اللغة اإلندونسية 

معروفة باإلنسان أو رلموعة من الناس وؽلكن استخدامها لًتتيب  ة ومعناىا ىي كلم

 21و ادلفردات ىي أصغر وحدة من اللغة اليت تقف وحدىا. 19 اجلمل.
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ا نقل عنو عزيز فخر الرازي أن ادلفردات ىي كحاجة فلذلك يرى طعيمة كم

أساسية يف تعليم اللغة الثانية، وىي شرط من قدرة الطلبة يف إتقان اللغة صحيحا 

  21وفصيحا. ال ؽلكن أن يقدر الطلبة على إتقان اللغة قبل إتقانو ادلفردات.

انطالقا من البيان السابق، ترغب الباحثة  إلجراء حبثها لدى طلبة الصف 

كاراجا، ألن نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سو  يف مدرسة بقسم الدينيةاحلادي عشر 

 Ulinل للغة العربية. وىذه العبارة وفقاالطلبة لديهم مشكالت يف عملية تعلم ا

Nuha  معرفة ضعف الطلبة لتكون عملية التعليم جيدة ومناسبة أن ادلعلم غلب عليو

 22باألىداف ادلطلوبة وذلا نتيجة مثالية.

كان للمعلم دور ىام يف حلول ادلشكالت أو الصعوبات احلادثة يف عملية 

عند  سليبال ماس لتغيَت التفكَتتقدًن الدافع واحل تعليم اللغة العربية. والبد للمعلم

 ئا مرػلا يف ربقيق ادلميزات ادلمتلكة من الطلبة.بأن يكون شيالطلبة 

  ووافًتاض الباحثة يف ىذا البحث ىو دلعرفة مشكالت تعليم اللغة العربية 

نور اذلدى الثانوية  يف مدرسة بقسم الدينيةطلبة الصف احلادي عشر حلوذلا لكيفية 

 .اإلسالمية سوكاراجا
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 د. تركيز البحث

 األشياء التالية :ة، فًتكز الباحثة حبثها على بناء على خلفيات البحث السابق 

 بقسم الدينيةاللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر  مفردات مشكالت تعليم .1

 .باليمبانج يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا

يف تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة الصف احلادي شكالت ادل كيفية حلول   .2

 يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا باليمبانج. الدينيةبقسم عشر 

 

 ه. مشكالت البحث

 واستنادا إىل البيان الوارد أعاله، فمشكالت البحث يف ىذا البحث، ىي : 

 تعليم مفردات اللغة العربية؟يف شكالت ادلما ىي . 1

ة الصف احلادي ادلشكالت يف تعليم مفردات اللغة العربية لطلب حلول كيفو . 2

يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا  بقسم الدينيةعشر 

 باليمبانج؟

 

 

 



 

 و. أهداف البحث

يهدف ىذا البحث دلعرفة ادلشكالت اليت يواجهها طلبة الصف احلادي 

حلوذلا يف مدرسة نور اذلدى  كيفية  عشر يف إتقان مفردات اللغة العربية ودلعرفة

 مية سوكاراجا. الثانوية اإلسال

 

 فوائد البحث   ز.

 . فائدة نظرية1

ؽلكن ذلذا البحث تقدًن الصورة عن مشكالت تعليم مفردات اللغة العربية 

يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية  بقسم الدينيةلطلبة الصف احلادي عشر 

ات سوكاراجا والذي ؽلكن تطبيقو كحلول ادلشكالت يف رلال التعليم ويف ادلؤسس

 التعليمية.

 . فائدة تطبيقية2

ىذا البحث دلعرفة مشكالت تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة الصف 

يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا  بقسم الدينيةاحلادي عشر 

 لزيادة العلوم وادلعرفة للباحثُت.وحلوذلا لفهم أعلية تعلم اللغة العربية وكذلك 

 



 

 منهج البحث . ح

 نوع البحث وموضوعه . أ

وللحصول على البينات احملتاجة بالباحثة، فيمكن ذلذا البحث 

 استخدام بعض مناىج البحث كالتايل:

 . نوع البحث1

يقسم ىذا البحث إىل قسمُت، علا حبث نوعي وحبث كيفي. البحث 

النوعي ىو البحث الذي كانت بياناهتا لفظية وربليلها من غَت استخدام 

ست ىي البيانات النوعي لياألرقام يف ىذا البحث  أن إلحصائية.التقنبات ا

البحث الكمي فهو البحث الذي   و أما  لبيانات الداعمة.الرئيسية ولكنها كا

كان عرض بياناهتا على شكل األرقام  وربليلها باستخدام التقنيات 

 23اإلحصائية.

وىذا البحث ىو حبث نوعي، ويف شرح بياناهتا باستخدام التحليل 

التحليل الوصفي ىو زبطيط البحوث فيها ادلتغَتات أو احلاالت الوصفي. 

يهدف ىذا البحث إىل الوصف عن احلقائق   الواقعية كما ىي يف ادلوقف.

 ادلبحوثة بادلنهجية والدقة.
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 موضوع البحث. 2

أعقد ىذا البحث يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا 

منطقة بوي مادانج ناحية أوجان كومرينج المبونج اجلنوبية. اختارت الباحثة 

 ألن مل تعقد فيها حبث علمي يتعلق دبوضوع ىذا البحث.ىذه ادلدرسة 

 

 مصادر البيانات  . ب

ة، تستخدم الباحثة مصادر البيانات وللحصول على البيانات الصحيح

ىي البيانات اليت حصلت عليها  األساسية واإلضافية. البيانات األساسية

الباحث من الطلبة من خالل ادلقابلة ادلشاركة. بينما البيانات اإلضافية ىي 

البيانات احملصولة من ادلؤسسات ذات صلة، مثل رئيس ادلدرسة ومدرس اللغة 

 ور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا.ن مدرسة العربية يف

 

 ج. أدوات البحث

يستخدم ىذا البحث أدوات البحث هبدف لسهولة الباحث يف تناول 

ادلعلومات والبيانات ادلناسبة والصاحلة. ويف ىذا البحث، أن الباحث كأداة 

 رئيسية وبدعم من نوع األدوات األخرى، مثل:



 

 . دليل ادلالحظة1

وم الباحثة بادلالحظة ادلشاركة ضلو الكائنات ويف ىذا البحث، تق

 ادلبحوثة كالسجالت ادلهمة لتحصيل البيانات ذات الصلة.

 . دليل ادلقابلة2

ولتحقيق ادلقابلة ادلوجهة واجليدة، فإن الباحثة تستخدم أدوات البحث 

 يف شكل دليل ادلقابلة، والكراسات والوسائط للتسجيل.

 . البيانات التوثيقية3

ت التوثيقية ىي السجالت أو ادلالحظات ألخذ البيانات ادلهمة البيانا

 واحملتاجة بالباحثة مثل الكامَتا للتصوير.

 

 د. طريقة جمع البيانات

ويف مجع البيانات تستخدم الباحثة بعض الطرق، وىي ادلالحظة، 

 وادلقابلة، واالختبار والوثائق.

 . ادلالحظة 1

ث دلعرفة حالة موضوع البحث. ادلالحظة ىي األنشطة يقوم هبا الباح

جلمع البيانات وكثَت استخدامها لقياس سلوك الفردي أو وادلالحظة كأداة 



 

عند ما عقد ادلالحظة، يشارك الباحث مباشرة إىل  24عملية حدوث األنشطة.

دلعرفة احلاالت احلادثة يف عملية التعليم. أجرت الباحثة ىذه  ميدان البحث

 احلقائق أو األحداث حول البيئة احمليطة.ادلالحظة لعرض 

 . ادلقابلة2

ادلقابلة إحدى من طريقة مجع البيانات بتقدًن السؤال إىل ادلقابل 

يقة جيدة جلمع وادلقابلة ىي طر  25للحصول على اإلجابة يف وقت آخر. 

هتدف ىذه  26البيانات لتحديد إستجابة الشخص ، وآرائو، ومشاعره ودوافعو.

عند حارس ىرديان شاه  ادلقابلة إىل ربقيق البيانات احملتاجة من ادلستجبُت.

 ا:تقسم ادلثابلة إىل ثالثة، منه

 ادلقابلة ادلنهجية . أ

يقدم الباحث األسئلة ادلقررة يف السابق مع اإلجابات احملدودة 

 لكل مستجيب.

 ادلقابلة شبو ادلنهجية  . ب

ىذه ادلقابلة من نوع ادلقابلة احلرة،  والغرض من ىذه ادلقابلة ىو 

ت احلرية حيث يطلب ادلقابل لتعبَت عن اآلراء اكتشاف ادلشكال
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 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenada Media, 2111) hal 141 

      25
 Ibid, hal 131 

      
26

 Alinis Ilyas, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: 2114) hal. 45 



 

( تقدًن 1ك اخلصائص دلقابلة شبو ادلنهجية، وىي: واألفكار. ىنا

( وجود دليل ادلقابلة كمعيار يف تدفق الكلمات 2األسئلة حرية، 

 مرونة يف األسئلة أو اإلجابة.( 3وتسلسلها واستخدامها، 

ادلقابلة غَت ادلنهجية، ومن خصائص ىذه ادلقابلة ىي: ذلا إجابة ج. 

من ناحية تسلسل األسئلة،  واسعة ومتعددة، ودليل ادلقابلة واضحة

 26واستخدام الكلمة، وتدفق احملادثة.

رئيس ادلدرسة، ويف ىذا البحث قامت الباحثة بادلقابلة ادلشاركة مع 

يف  بقسم الدينيةوطلبة الصف احلادي عشر ب ومدرس اللغة العربية

 مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا.

 . االختبار3

االختبار ىو أداة القياس للحصول على اإلجابات من الطلبة إما 

أن االختبار ادلستخدم يف ىذا البحث ىو  21اإلجابة ادلكتوبة أو اإلجراءات.

الختبار قدرة الطلبة يف إتقان مفردات اللغة العربية وتسهل  لتحريرياالختبار ا

 الباحثة معرفة اإلجابة على األسئلة.

 

                                                             
 

26
 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, ( Jakarta:  

Humanika, 2111), h. 121 
      

21
 Ibid, hal. 32 



 

 . الوثائق4

توفَت التويثقية باستخدام أدلة قوبة ودقيقة على الوثائق ىي عملية 

ىذه الوثائق للحصول تستخدم  29أساس التسجيالت كمصدر ادلعلومات.

 على ادلالحظات فيشكل أرشيف أو الوثائق ادلهمة وادلتعلقة هبذا البحث.

 

 ه. أساليب تحليل البيانات

بعد مجع البيانات، تقوم الباحثة بتحليل البيانات واليت ربتوى على 

 بعض اخلطوات كالتايل:

 . ربقيق البيانات1

ألساسية مث الًتكيز التلخيص، واخيار األشياء االبيانات ىو  زبفيض

ومن خالل زبفيض  ىي كثَتة، على األشياء ادلهمة. لذلك أن البيانات احملصولة

 البيانات تسهل الباحثة على مجع البيانات التالية.

 . عرض البيانات 2

يتم تنفيذ عرض البيانات يف البحث النوعي على شكل بيان موجز 

و ذلك. وغالبا ما يستخدم وخريطة وعالقة بُت الفيئات و ادلخططات وما أشب
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 Juliansyah Noor, Op. Cit, hal 141 



 

النص السردي يف عرض البيانات يف البحث النوعي. هتدف ىذه األنشطة 

 فهم األحداث وزبطيط اخلطوة التالية بعد عرض البيانات.لتسهيل الباحثة على 

 . التثليث3

التثليث ىو فحص البيانات من بعض أساليب مجع البيانات بطرق 

شائعة االستخدام يف البحث ريقة ىي طريقة سلتلفة ويف أوقات سلتلفة. ىذه الط

 أن الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث، وىي: النوعي.

 تثليث ادلصدر . أ

يستخدم ىذا التثليث الختبار صحة البيانات من خالل فحص 

 البيانات احملصولة من ادلصادر ادلختلفة.

 تثليث التقنية  . ب

فحص طريقة  عنالختبار صحة البيانات  ىذه التقنيةستخدم ت

 .ادلختلفإىل نفس ادلصدر مع التقنية البيانات 

 . تثليث الوقتج. 



 

كان الوقت غالبا ما يؤثر على صحة البيانات. والبيانات اليت مجعتها 

الباحثة من خالل ادلقابلة يف الصباح، سوف تقدم فيها البيانات 

  31الصاحلة والصحيحة.

 . رسم االستنتاج4

وسوف تتغَت إذا مل يتم  غامضو  مؤقت ال يزالأن االستنتاج األول ىو 

العثور على أدلة قوية تدعم ادلرحلة ادلقبلة جلمع البيانات. وؽلكن أيضا أن يكون 

كان البحث الذي أجراه موضوعا لتحقيق الًتاضي من أجل ضمان أعمق إذا  

. ورسم االستنتاج يف البحث النوعي ىو اكتشاف جديد لوصف عن صحتها

 31الكائنات مل تكن واضحة يف السابق.
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CV Alfabeta, 2119) hal. 246 - 253 



 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 مشكالت التعليم . أ

 . تعريف مشكالت التعليم5

ادلشكلة وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت دبعٌت األسئلة أو ادلشكلة أو 

problematic”.32“األلغاز. ادلشكلة يف اللغة اإلصلليزية 
بينما ادلشكلة يف القاموس  

33.ال ؽلكن حلوذلا اإلندونيسي ىي األشياء اليت
وقال بشري أن ادلشكلة أو ادلسألة  

34يف اللغة العربية مجع من مسائل.
وأما ادلراد بادلشكلة فهو البيان عن الوضع ومل  

.األىداف ادلطلوبة.يناسب مع 
35

  

بعض من خالل  ىو جهد من ادلعلم لتعليم الطالبأن التعليم اصطالحا 

واإلسًتاتيجيات، والطرق، واألساليب ادلختلفة لتحقيق األىداف احملاوالت 

والتعليم يف القاموس اإلندونيسي الكبَت من أصل كلمة "تعلم" دبعٌت  36ادلخططة.

                                                             
  32 Sampurna K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Surabaya: Cipta Karya, 2113) hal. 
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33
 Debdikbud, Op, Cit, hal. 266 

      
34

 Muhammad Tri Ramdhani, “Problematika Pembelajaran Pendidikan Bahasa Arab SDN 

3 Telangkah Desa Hampalit Kabupaten Katingan”. Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 2 No. 2 

(Desember 2115), hal. 21 
      

35
https://id.m.wikipwdia.org/wiki/Masalah, pada hari rabu 31 Januari 2119 pukul 23:51  

  
36

 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 1996) hal. 19 

https://id.m.wikipwdia.org/wiki/Masalah


 

" يف اللغة العربية يسمى pembelajaran اإلرشاد الذي قدمو ادلعلم للطالب. و كلمة "

 36ب "التعليم". 

 عند بعض اخلرباء، وىي كالتايل:ىناك بعض التعريفات عن التعليم 

قال أمحد روحاين و أبو أمحدي، أن التعليم ىو أنشطة التعلم والتعليم  . أ

 31واليت تتكون من بعض ادلكونات ادلًتابطة مع بعضها البعض.

ادلربمج يف التصميم  ادلعلم مياطي وموجيونو، التعليم ىو نشاطقال د  . ب

التعليمي جلعل الطالب يتعلمون بالنشط والذي يؤكد على توفَت ادلوارد 

 39التعليمية.

حول بيئتو ىو عملية حيث يالحظ الشخص عليم ، أن الت Corey. قال ج

 41متعمدا.

، فإن التعليم 2113لسنة  21وفقا للقانون عن نظام التعليم الوطٍت رقم د. 

 41.علمىو عملية التفاعل بُت الطلبة وادلدرس وادلوارد التعليمية يف بيئة الت
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 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: 

Rosdakarya, 1996) hal. 34-36 
  

39
 Dimyati dan Sudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2111) hal. 

296 
41

Abdul Mujid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Rosdakarya, 2114) hal. 4 
  

41
 Ibid, hal. 5 



 

من التعريفات السابقة، فتستنتج الباحثة أن التعليم ىو جهد واع من ادلعلم 

 سلوك.لتعليم الطالب حىت ػلدث فيو تغيَت ال

أن يف كتابو ىناك أنوع من مشكالت التعليم،  Saechan Muchithيشرح 

 منها:

 نهجية ادلشكلة ادل( 1

بعملية التعليم كمثل ادلشكلة يف مشكلة منهجية ىي ادلشكلة ادلتعلقة 

 تقدًن ادلواد، وجودة ادلعلم والطلبة، وبعض النرافق يف التعليم.

 ثقافيةالشكلة ادل( 2

مشكلة ثقافية ىي ادلشكلة ادلتعلقة بشخصية ادلعلم يف االستجابة ضلو 

 عملية التعلم.

 ادلشكلة اإلجتماعية (3

قة والتواصل بُت ادلعلم ادلشكلة اإلجتماعية ىي ادلشكلة ادلتعلقة بالعال

والعناصر األخرى من غَت ادلعلم كعدم االصلسام بُت ادلعلم والطلبة، وبُت مدير 

 42ادلدرسة والطلبة.

 

                                                             
   

42
 Saechan Muchith, Pembelajaran Konstekstual, (Semarang: Rasail Media Group, 1111) 

hal. 9 



 

أعاله، فنعرف أن انطالقا من بعض التعريفات عن ادلشكالت ادلذكورة 

ادلشكالت اليت تؤثر عملية التعلم والتعليم و ػلتاج هبا ادلعلم  مشكالت التعليم ىي

 كيفية حلوذلا لتحقيق األىداف ادلرجوة.

 

 . مكونات التعليم0

مكونات التعليم ىي عبارة عن رلموعة العناصر ادلًتابطة مع بعضها البعض 

43وىي شيئ ىام يف عملية التعلم.
ىناك ادلكونات ادلؤثرة يف عملية التعليم كما   

 يلي:

 ادلدرس . أ

دبعٌت ادلعلم أو ادلرشد. وادلدرس  ”guru“ادلدرس يف اللغة سنسيكرتى 

 .تقييم الطلبةلو واجبات رئيسية يف توجيو، وتدريب، و 

 الطلبة . ب

الطلبة أو التالميذ ىو شخص يشارك يف برنامج التعليم يف ادلدرسة 

 .ربت إرشاد ادلعلم أو ادلدرس أو ادلؤسسات التعليمية األخرى

 ج. ادلواد الدراسية
                                                             
  

43
 Abu Yusuf, Komponen-komponen Dalam Pembelajaran Interaktif, (Semarang: 

Dirajaya, 2111) hal 35 



 

البد للمعلم تصميم ادلواد التعليمية بأحسن وجيد. أما وظائف 

 ادلادة التعليمية فهي كما يلي:

 سيع وزيادة العلوم لدى الطلبة(  لتو 1

 ( كأساس معرفة الطلبة للتعليم2

 .( تصبح ادلواد ادلستخدمة يف التعليم3

 د. طريقة التعليم

الطريقة إحدى من أىم ادلكونات يف عملية تعليم اللغة األجنبية. أن 

صلاح عملية التعليم ال ينفصل من الطريقة ادلستخدمة. أن الطريقة اصطالحا 

دبعٌت الطريقة أو السبيل. وعرفت الطريقة لغة  Metodosانية من كلمة يون

بأهنا ادلنهج وادلسلك، والنظام، واإلذباه، والسَتة، وادلذىب، واحلال، 

 والعماد، والرجال األشراف.

ىناك التعريف آخر من الطريقة وىي خطة شاملة تتعلق بعرض ادلواد 

ر. وعرفت الطريقة كأداة التعليمية منهجيا أو منظما على أساس ادلدخل ادلقر 

أن الطريقة دور ىام يف عملية التعليم، ألن للحصول على أىداف التعليم. 

الطريقة ادلستخدمة مهمة جدا لنجاح التعليم. لذلك غلب على معلم اللغة 

 العربية اختيار الطريقة ادلناسبة وادلالئمة لتحقيق األىداف ادلطلوبة.



 

 ه. وسائل التعليم

األداة ادلستخدمة من قبل ادلعلم للتواصل مع  وسائل التعليم ىي

الطلبة. أن الوسائل اليت ؽلكن استخدامها على نطاق واسع، مثل الراديو 

 والتلفاز، وللمجموعة الكبَتة واجملموعة الصغَتة،  كاألفالم، والشرائح و

OHP. 

 و. تقوًن التعليم

ائف النتيجة النهائية من التعلم. وظىو اإلجراء لتحديد  التقوًن

تقدًن تقرير النتائج إىل أولياء األمر دلعرفة فعالية الطريقة  التقوًن ىي 

 ادلستخدمة كذلك دلعرفة قدرة الطلبة.

 ربتوي على : يشرح مليونو أن مكونات التعليم 

 .  أىداف التعليم1

 . ادلواد التعليمية2

 . أنشطة التعليم3

 . طريقة التعليم4

 . وسائل التعليم5

 وقت التعليم. 6



 

 . تنظيم الفصل الدراسي7

 . ادلوارد التعليمية8

 44. التقوًن.9

 

 مفردات اللغة العربية  . ب

 . تعريف المفردات5

وادلفردات يف اللغة  45ادلفردات وفقا لقاموس اإلندونيسي ىي زيادة الكلمات.

46 العربية إحدى من عناصر اللغة غلب إتقاهنا ادلتعلم الكتساب ادلهارات اإلتصالية.
 

ها اجلملة. ادلفردات يف عند ىورن أن ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات تشكل في

وىي خزينة الكلمات ادلعروفة ببعض  vocabularyاللغة العربية، ويف اللغة اإلصلليزية 

 46اجلديدة. ؽلكن استخدامها لًتتيب اجلمل ء من اللغة ادلعينةالناس وىي جز 
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 Mulyono, Strategi Pembelajaran, (Malang: UIN Maliki Press, 2112) hal. 114- 111 

45
 Badadu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2112) hal. 
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46
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46

 Syaiful Mustofa, Op.Cit, hal. 61 



 

ىي كحاجة يرى طعيمة كما نقل عنو عزيز فخر الرازي أن ادلفردات 

أساسية يف تعليم اللغة الثانية، وىي شرط من قدرة الطلبة يف إتقان اللغة صحيحا 

41وفصيحا. ال ؽلكن أن يقدر الطلبة على إتقان اللغة قبل إتقانو ادلفردات.
  

( مجيع الكلمات 1ي )ويف الوقت نفسو وفقا لقول سوجيطو أن ادلفردات ى

( الكلمات 3) قائمة الكلمات اليت يستوعب عليها ادلتكلم( 2ادلوجودة يف اللغة )

 قائمة الكلمات ادلنظمة مع البيان ادلوجز مثل( 4ادلستخدمة يف علوم ادلعرفة )

  49.القاموس

إلتقاهنا، تستخدم ادلفردات إحدى من عناصر اللغة واليت ىي مهمة 

لتحسُت ادلهارات  ي كأداةكل من اللغة الشفوية أو اللغة ادلكتوبة وىادلفردات يف  

فهم النصوص ادلكتوبة أو  اللغوية،ادلفردات ىي واحدة من أىم  اجلوانب و . اللغوية

ادلفردات. البد لكل اإلنسان تطوير إتقان  على سيطرة ادلنطوقة أكثر اعتمادا

51على احملادثة باللغة األجنبية )العربية(. ادلفردات حىت يكون لو قدرة
ولذلك ىناك  

 العديد من االسًتاتيجية ؽلكن استخدامها لتحسُت إتقان مفردات اللغة العربية.
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لتواصل لىو قدرة الطالب على استخدام الكلمات  رداتفادلادلراد بإتقان و 

51.تخدام اللغة العربيةوالتفاعل مع اآلخرين باس
ؽلكن القول أن الطالب القادر على   

سيطرة ادلفردات، إذا كان ؽلكنو ترمجة أشكال ادلفردات واستخدامها يف اجلملة 

ال ػلفظ ادلفردات فحسب من دون معرفة كيفية بالصحيحة. وبعٌت الطالب 

 52استخدامها يف التواصل احلقيقي. 

أن تعليم ادلفردات ليس دبطلق تعليم الكلمات مث يأمر الطلبة حلفظها، ولكن 

بذلك يعترب الطالب أنو استوعب كثَتا من ادلفردات وحصلوا على ادلؤشرات 

 يلي: ادلكتسبة. وىذه ادلؤشرات ما

 . يقدر الطلبة على ترمجة األنواع وأشكال الكلمات جيدا.1

 .باجليدة والصحيحة. يقدر الطلبة على النطق وكتابة ادلفردات 2

53. يقدر الطلبة على استخدام ادلفردات يف اجلملة نطقا أو كتابة.3
  

 

ماما عظيما خاصة دلعلمى ادلفردات، ىناك األشياء غلب اىتمامها ادلعلم اىت

وىي توفَت ادلفردات ادلناسبة بادلتعلم واستخدام األساليب ادلالئمة يف عملية التعليم. 
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إذا يقدر ادلعلم على عرض فقال أمحد بدوي أن أنشطة ادلعلم ىي أفضل وأحسن، 

 التعليم اجليد ولو قدرة على إدارة عملية التعليمية واليت ربتوي على :

 إعداد التعليملقدرة على . ا1

 أ. اختيار الطريقة ادلناسبة وادلالئمة بأىداف التعليم

 ب. زبطيط خطوات التعليم

 . القدرة على إعداد ادلادة التعليمية2

 أ. إعداد ادلادة ادلناسبة بأىداف التعليم

 إعداد إثراء ادلواد التعليميةب. 

 إعداد ادلواد التعليمسة العالجيةج. 

 زبطيط الوسائل وادلصادر . القدرة على3

 أ. إختيار الوسائل ادلناسبة

 ب. إختيار مصادر التعليم ادلناسب

 . القدرة  على زبطيط التقييم ضلو إصلاز التعلم4

 أ. ترتيب أداة التقييم ضلو نتيجة التعلم

 .  القدرة على إتقان ادلادة5

 أ. إتقان ادلادة ادلخططة



 

 ب. إعطاء التعليم العالجي

 لى إدارة عملية التعليم. القدرة ع6

 أ. توجيو التعليم لتحقيق أىداف التعليم

 ب. استخدام الطريقة ادلخططة من قبل

 ج. استخدام الطريقة البديلة

 د. أن تناسب خطوات التعليم مع اخلطوات ادلخططة

 القدرة على إدارة الصف الدراسي. 7

 أ. تعزيز حالة الفصل ادلفرح

 ىداف التعليمب. استخدام الفصل للحصول على أ

 . القدرة على استخدام الطريقة وادلصادر8

 أ. استخدام الطريقة التعليمية

 ب. استخدام ادلصادر التعليمية

 . القدرة على تنفيذ تفاعالت التعلم9

 تنفيذ عملية التعلم منطقيا ومتسلسال أ.

 ب. تقدًن التعريفات واألمثلة البسيطة

 ج. استخدام اللغة سهلة فهمها



 

 دق حقا يف التدريسد. كن صا 

 ه. ربفيز نشاط الطلبة 

 و. تشجيع الطلبة إلظهار استجابتهم ضلو التعلم 

 . القدرة على إجراء التقييم ضلو نتيجة التعلم11

 أ. تنفيذ التقييم ضلو نتيجة التعلم لدى الطلبة

 ب. تنفيذ التقييم أثناء عملية التعليم اجلارية

 التعليمالقدرة على إدارة أنشطة التعلم و . 11

 أ. الكتابة على السبورة

 54ب. إدارة األحداث اذلامة أثناء عملية التعليم.

 

 . أهداف تعليم المفردات0

 أما الغرض العام من تعليم ادلفردات عند زلبُت ومصطفى ىو كما يلي:

فهم ، إما من خالل قراءة النص وكذلك تعريف ادلفردات اجلديدة إىل الطلبة . أ

 .ادلسموع
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تدريب الطلبة لتكون قادرة على نطق ادلفردات بنطق صحيح ألن النطق   . ب

 .أيضا القراءة حبسن وصحيحو الكالم  الصحيح ىو غلعل ويفهم إىل كفاءة

مية، أو استخدامها يف سياق إما يف الدالالت أو ادلعج فهم معٌت ادلفرداتج. 

 اجلملة ادلعروفة.

شفهي )الكالم( والكتابة على تقدير ووضع مفردات بالتعبَت ال ةقادر د. 

 55.( وفقا لسياقها الصحيح)اإلنشاء

 

 . أنواع المفردات3

 قال طعيمة أن تفصيل ادلفردات وىي كما يلي:

 ت اللغويةحسب ادلهاراادلفردات  ( تقسيم1

 إما منطوقا وإما يف احملادثة والقراءة. أ. ادلفردات للفهم

مفردات للكالم، وىي ادلفردات ادلناسبة لإلتصال رمسية كانت أو ب. 

 عادية.
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مفردات للكتابة وىي ادلفردات ادلناسبة اليت البد منها اختيارىا كي ال  ج.

ثل كتابة ؼلطئ للقارئ. تتكون ىذه الكتابة من كتابة غَت رمسية م

 الكتب، الرسالة العلمية، واجملالت وغَتىا.

ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت  مفردات سياقيةىي  امنةمفردات ك د.

ىي رلموع ربليلية ومفردات تفسَتىا من السياق الذي وردت فيو. 

 .صرفيةاستنادا إىل خصائص الالكلمات اليت تفسَتىا 

 ( تقسيمها حسب ادلعٌت2

مات احملتوى، ويقصد هبا رلموع الكلمات األساسية اليت تشكل أ. كل

 صلب الرسالة، مثل األمساء واألفعال.

على  واجلمل واليت يستعان هبا  ادلفرداتاليت تربط وظيفية ىي كلمات ب.  

 كأحرف اجلر وأدوات االستفهام وغَتىا.إسبام الرسالة،  

وىي مستقلة   معينا ج.  كلمات مركبة وىي ادلفردات اليت ال تنقل معٌت 

مساعدة تنقل من خالذلا إىل بذاهتا وإظلا ربتاج إىل الكلمات األخرى 

 ادلستقبل معٌت خاصة.

 

 



 

 ( تقسيمها حسب التخصص3

يستخدمها الفرد يف اليت  الكلمات العامةأ. كلمات خادمة ىي رلموع 

 مواقف احلياة العادية أو استخداماتو الرمسية غَت التخصصية.

ع الكلمات اليت تنقل معاين خاصة ويقصد هبا رلمو  صصية،زبلمات كب.  

 localزللية ة. وتسمى أيضا بكلمات معين تيف رلاال أو تستخدم كثَتا

words وأ utility words. 

 ( تقسيمها حسب اإلستخدام4

 إستعماذلا اليت يكثر ويقصد هبا رلموع ادلفردات active wordsنشيطة كلمات أ.  

 ة.َت يسمعها أو يقرؤىا بكث الكتابة أو حىتيف الكالم أو الفرد 

اليت ػلتفظ  ويقصد هبا رلموع ادلفردات passive wordsخاملة ب. كلمات 

اللغوي وإن مل يستعملها. وىذا النوع من ادلفردات  هالفرد يف رصيدهبا 

اليت يفهم الفرد دالالتو واستخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة 

..إىل مسعو يصل ادلطبوعة أو
56

 

س يف اختيار ادلفردات يف تدريس األجنبية لغَت ىناك رلموعة من األس

 فيما يلي أكثر انتشارا:الناطقُت هبا 
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 .اختيار ادلفردات شائعة االستخدام على غَتىا . أ

تستخدم يف أكثر من بلد عريب على تلك اليت اختيار ادلفردات   . ب

 . بلد واحدتوجد يف

تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول  . اختيار ادلفردات احملددة وىيج

 الفرد غلدىا حُت يطلبها واليت تؤدي لو معٌت زلددا.

الكلمة ادلهجورة اليت تكون مألوفة عند األفراد على د. اختيار الكلمات 

 .نادرة االستخدام

الت يف وقت عدة رلاه. اختيار الكلمات اليت ؽلكن استخدامها يف 

 .اليت ال زبدم إال رلاالت زلدودة واحد على تلك

و. اختيار الكلمات اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك 

 .قد ال ػلتاجها أو ػلتاجها قليالالكلمة العامة اليت 

 56.ز. اختيار الكلمات العربية ويقارن بلغات أخرى
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 تعليم المفردات . أساليب1

أما األساليب يف تعليم ادلفردات فيمكن ادلعلم أن يستخدمها لًتقية قدرة و 

 تعليم ادلفردات، فهي كما يلي:

 استماع الكلمة . أ

يف ىذه ادلرحلة األوىل، إعطاء الفرصة على الطلبة الستماع الكلمات 

إذا كان ىناك عنصر الصوت من  أو ادلفردات من ادلعلم الذي يقرأىا تكرارا.

يت تسيطر عليها، مث يف إثنُت أو ثالث مرات، وكان الطلبة قادرين الكلمة ال

على االستماع بشكل صحيح. ىذه مرحلة االستماع مهمة جدا ألن 

 األخطاء يف السمع يؤدي إىل أخطاء أو عدم دقة يف النطق أو الكتابة.

 تلفظ الكلمة  . ب

فظ بعد إعطاء الفرصة للطلبة الستماع ادلفردات، تقدًن الفرصة لتل

إن نطق الكلمة اجلديدة يساعد الطلبة على تذكَتىا  اليت قد مسعوىا.الكلمة 

لفًتة طويلة. غلب على ادلعلم لو اىتمام كبَت بدقة النطق لكل كلمة من قبل 

 الطلبة، ألن األخطاء يف النطق يؤدي إىل األخطاء يف الكتابة.

 إعطاء ادلعٌتج.  



 

نب الًتمجة باللغة األم إال إذا إعطاء ادلعٌت للطلبة باللغة العربية لتج

ليست ىناك طريقة آخر. ىناك بعض األساليب التعليمية لتجنب الًتمجة 

للمعلم عند التعليم يف بيان عن كلمة ما منها بإعطاء مضمةن السياق أو 

 التعريف البسيط أو ادلرادف أو ادلتضدات.

 د. قراءة الكلمة

ادلفردات اجلديدة، كتب بعد أن مسع الطلبة ولّفظوىا وفهموا هبا من 

 ادلعلم على السبورة مث أعطى ادلعلم الطلبة الفرصة لقرائتها بصوت عال.

 ه. كتابة الكلمة

ىذه كتابة الكلمة يساعد الطلبة على إتقان ادلفردات، إذا كان الطلبة 

يطلبون بكتابة الكلمات اجلديدة مادامت الكلمات منعشة لدى مذاكرة 

 راساهتم باألمثلة ما كتب ادلعلم على السبورة.الطلبة. كتب الطلبة على ك

 و. تكوين اجلملة ادلفيدة

واخلطوة األخَتة من أنشطة تعليم ادلفردات ىي استخدام الكلمات 

اجلديدة يف اجلملة ادلفيدة نطقا أو كتابة. أعطى ادلعلم أمثلة اجلملة مث جعل 



 

طلبة ضلو تساعد ىذه التدريبات يف تقوية فهم الالطلبة مجلة متساوية. 

 51ادلعٌت.

 

 . مشكالت تعليم مفردات اللغة العربية في مدرسة نور الهدى الثانوية 1

يتطلب كل التعليم بالتأكيد ربقيق األىداف التعليمية. وبادلثل مع تعليم 

ومن ىذه األىداف  تاج هبا ربقيق األىداف ادلطلوبة.ادلتوقع أن ػل اللغة العربية، من

يقدر الطلبة على سيطرة مفردات اللغة العربية بأكمل ولتسهيل الطلبة يف فهم  ىي

 أو ترمجة النصوص العربية.

 ىناك العوامل ادلؤثرة يف مشكالت تعليم مفردات اللغة العربية، وىي:

 العوامل الداخلية . أ

العوامل الداخلية ىي أحوال من نفس التالميذ أو الطلبة. يشعر الطلبة 

 وىذه الصعوبات من العوامل الداخلية كالتايل:ن الصعوبات يف التعلم. بالعديد م
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 دافع. ال1

أن الدافع ىو تغيَت الطاقة  كما نقل عنو ساديرمان Mc. Donaldعند 

غلب لكل طالب تعزيز فكره   59يف نفس الطالب حىت يصبح أكثر إغلابيا. 

 بأن تعلم اللغة اذلربية ىي مهم جدا.

 . الرغبة2

الرغبة ىي الشعور أكثر يف األنشطة دون االجبار. والرغبة يف 

أن األساس ىي شكل من أشكال مقابلة الشيئ يتعلق بنفس الطالب. 

يف تعلم اللغة العربية سوف يركز الطالب أكثر تركيزا الطالب لديو رغبة كثَتة 

 من الطالب آخر.

 . عادات التعلم3

عادات التعلم ىي سلسلة من سلوك الطالب ويتم تنفيذىا تكرارا 

 تفكَت مرة أخرى يف أنشطة التعلم.دون ال
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 العوامل الخارجية  . ب

ت من العوامل ذه الصعوباالعوامل اخلارجية ىي العوامل من خارج الطالب وى

 :كالتايلاخلارجية   

 .  البيئة اإلجتماعية1

درسة، كادلدرس، ونائب اإلدارة، واليت تؤثر البيئة اإلجتماعية ىي ادل

نشاط التعلم لدى الطلبة. البد للمعلم لو سلوك متعاطف وإظهار القدوة 

 61احلسنة خاصة يف التعلم.

 . البيئة غَت اإلجتماعية2

البيئة غَت اإلجتماعية ىي حالة بناء ادلدرسة وموقعها، وأدوات 

 61ادلدرسية، وحالة وقت التعلم ادلستخدم ومسكن الطلبة )بيئة الطلبة(.

 

 كيفية حلول المشكالت في تعليم مفردات اللغة العربية. 6

ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعليم اللغة العربية يكن أن نبحث كيفية 

 حلوذلا على األقّل باستخدام تقنيات التعليم اجليدة على النحو التايل:

 .سيتم تدريسهايف اختيار ادلواد اليت  . أ
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 موضوعا. قد  م اختيارىا ألن يكون تدرج ادلواد اليت . ب

 ج. ربديد أساليب التعليم دبا يف ذلك استخدام الوسائل التعليمية.

 62د. التقوًن.

 

باإلضافة إىل ذلك، أن صلاح التعليم ال ينفصل عن أعضاء ىيئة التدريس لو 

 يل:مهنية وربصل على التفؤالت وادلؤىالت على النحو التا

 . لو مهارات اللغوية1

 . قادر على استخدام وسائل التعليم الالزمة2

 لو التخصيص أكثر شلا مطلوب من األساليب أو الطرق التعليمية. 3

. مبتكر، ومستجيب وجيدة يف اخًتاع واستغالل أحوال التعلم والتعليم 4

 63من أجل ربفيز التعلم لدى الطلبة.

على ادلعلم أن يعرف اإلسًتاتيجية ادلستخدمة يف عملية  وجبانب ذلك، غلب

 تعليم مفردات الللغة العربية، وىي:

 اختيار اإلسًتاتيجية ادلالئمة بقدرة الطلبة. ( أ

 إعداد ادلواد ادلدروسة. ( ب
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 ( تقدًن السؤال عن ادلادة اليت مل يفهموىا.ج

 64د( تقدًن األسئلة كتقوًن التعليم.

 

ىناك احملاوالت غلب تنفيذىا من قبل ادلعلم أو ادلدرس يف تعليم مفردات 

 اللغة العربية كما يلي:

 يقدم ادلعلم ادلفردات مرة واحدة أو ثالث مرات والطلبة يسمعوهنا. 1

 . يكتب ادلعلم ادلفرات على السبورة مع شكل كامل2

 اسبة بشخصية ادلفردات. يشرح ادلعلم معٌت ادلفردات بطريقة من3

. يستخدم ادلعلم ادلفردات يف مجلة واحدة أو مجلة مفيدة حىت يفهم 4

 الطلبة عن معٌت ووظائف النحوية.

 . يقلد الطلبة تلك اجلملة مجاعة فرقة ففرقة مث منفردا.5

 . يوجو ادلعلم الطلبة عن كيفية كتابة ادلفردات .6

 اعدة توضيح ادلعٌت يف السبورة.عٌت الكلمة واجلملة دلس.  يكتب ادلعلم م7

 . يكتب الطلبة ادلفردات اجلديدة اليت قد كتبوىا  يف السبورة.8

 65يكتب الطلبة معٌت الكلمة بامتثال اجلملة يف كراساهتم اخلاصة. . 9
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ولتطوير ادلفردات، ؽلكن للمعلم أن يستخدام بعض اخلطوات يف تعليم 

 ات كالتايل:ادلفرد

 اختيار وىو تعيُت ادلفردات ما من احلاجة . أ

 التصنيف  . ب

 ج. التدرّج، وىو ربديد تسلسل الكلمات اليت سيتم تدريسها.

د. العرض، وىو تقدًن ادلفردات اليت  م اختيارىا وتصنيفها حىت ؽلكن فهمها 

 66الطلبة فهما جيدا.

ولسهولة ادلعلم يف التعليم وكذلك لتجنب ملل الطلبة وىو من خالل 

استخدام الوسائل، والطريقة ، واإلسًتاتيجية أو غَتىا. دبا يف ذلك أن يساعد ادلعلم 

 على تقدًن ادلواد للطلبة.

 

 الدراسات السابقة ج.

العلمية ذلا ويف إسبام ىذه الرسالة العلمية، ذبد الباحثة بعض البحوث  

، دبوضوع " مشكالت 2111التشابو هبذا البحث. البحث العلمي كتبو بدر العزيز 

تعليم اللغة العربية وحلوذلا لطلبة الصف التاسع ادلدرسة الثانوية اإلسالمية سوقاىرجو 

                                                             
66 Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin, Op, Cit, hal. 212-216 



 

برينجسيو المبونج. يبحث ىذا البحث عن عدم الرغبة وادلوىب والدافع لدى 

 ربية.الطلبة يف تعلم اللغة الع

، دبوضوع مشكالت تعليم اللغة 2112البحث العلمي، كتبها لسميٍت 

تانزانيا بادانج" . يبحث ىذا البحث  2العربية وحلوذلا يف مدرسة الثانوية احلكومية 

 عن ضعف الطلبة يف قراءة النصوص العربية.

، دبوضوع "مشكالت 2112البحث العلمي كتبو نانانج شريف ىداية 

بية". ػلتوى ىذا البحث على العوامل ادلؤثرة يف تنفيذ صلاح التعليم تعليم اللغة العر 

 وىي ادلشكالت اللغوية وادلشكالت غَت اللغوية.

، دبوضوع تأثَت إتقان ادلفردات 2111البجث العلمي، كتبو زلمد مشروح 

على إصلاز تعلم الللغة العربية طلبة الصف السابع يف مدرسة الرشيدين ادلتوسطة 

". يركز ىذا 2119/2111مادو ساري ناحية ماجيالنج  للعام الدراسي اإلسالمية 

البحث على إتقان ادلفردات وتأثَتىا على إصلاز تعلم اللغة العربية لطلبة الصف 

 السابع يف مدرسة الرشيدين ادلتوسطة اإلسالمية مادو ساري ناحية ماجيالنج . 

ل القدرة على ، دبوضوع " ربلي2117البحث العلمي، كتبو خَت الالين 

إتقان مفردات اللغة العربية لطلبة الصف السابع يف مدرسة القرأنية ادلتوسطة 

". يبحث 2116/2117باتو كوتا نارمادى لوموك الغربية للعام الدراسي اإلسالمية 



 

ىذا البحث عن عدم قدرة الطلبة على إتقان مفردات اللغة العربية يف مدرسة القرأنية 

اتو كوتا نارمادى لوموك الغربية للعام الدراسي ادلتوسطة اإلسالمية ب

. يسبب ىذا احلال ببعض العوامل ادلعينة من نفس الطلبة أو ادلعلم 2116/2117

 أو البيئة أو ادلرافق والتسهيالت ادلوجودة يف تلك ادلدرسة.

وأما االختالفات بُت ىذا البحث والبحوث السابقة فهي ػلاول ىذا البحث 

عليم مفردات اللغة العربية كذلك تبحث الباحثة عن كيفية للوصف عن مشكالت ت

حلوذلا لطلبة الصف احلادي عشر بقسم الدينية يف مدرسة نور اذلدى الثانوية 

 اإلسالمية سوكاراجا باليمبانج.
  

  



 

 الباب الثالث

 اصورة العامة عن مدرسة نور الهدى الثانوية اإلسالمية سوكاراج

 

 مدرسة نور الهدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجاال لمحة . أ

 . ىوية ادلدرسة1

 ادلدرسة نور اذلدى الثانوية  : اسم ادلدرسة . أ

 NSM / NPSN  : 131216181111 /11648338 . ب

 : األىلية حالة ادلدرسة. ج

 B. االعتماد ادلدرسي: د

 :  عنوان ه. 

 : رايا كوتا بارو سوكاراجا شارع -

 : سوكاراجا قرية -

 : بوي مادانج ناحية -

 :أوجان كمَتينج  منطقة -

 : سومطرى اجلنوبية والية -

 32161الرز الربيدي :  -



 

 182881919979/181271967727رقم اذلاتف  :  -

 1986-17-11:  . تاريخ التأسيسو

 : مؤسسة ادلعهد نور اذلدى سوكاراجا تنظيم اإلدارة. ز

 1988فربايَت  1تاريخ  11حيدار رقم : أمحد . كاتب العدلح

 م. رئيس ادلدرسة

 :سوريانطا الرئيس -

 : الرجل  اجلنس -

 1997أغسطوس  28: سوكاراجا،   تاريخ الوالدة -

 -الرقم التوظيفي:   -

- NUPTK  :5161755656211111 

-  NIK  : 1618122712771111  

 GTY :الة التوظيفح -

ة بوي مادنج، أوكو الشرقية : قرية سوكاراجا، ناحي  عنوان -

 سومطرى اجلنوبية.

 أنشطة التعلم والتعليم .ن

 2113وادلنهج  KTSP 2116س. ادلنهج الدراسي: 



 

 13.45 -17:11:   ي. الساعة

 

 . بيانات األرض2

 مًتا 775. 1:  مساحة األرض -

 مًتا 261. 1:  مساحة البناء -

 مًتا 515:  مساحة الفناء -

 Bersertifikat miliki sendiri:  حالة األرض -

 AG.456692.14.11.11.11.11123:  رقم -

 

 بيانات بناء ادلدرسة

 9:   غرفة التعلم . أ

 1:  غرفة اإلدارية   . ب

 1:  ج. غرفة ادلدرسُت

 1:  د. غرفة رئيس ادلدرسة

 1:   ه. غرفة ادلكتبة

 Ruang BP   :1و. 



 

 1:    ز. ادلكتبة

 1:  ح. سلترب الكمبيوتر

 1:   م. سلترب اللغة

 3:  س. سلترب العلوم الطبيعة

 2:    ن. القاعة

 1:    ك. مصلى

 4ي. مرحاض للمدرسُت والطلبة : 

 

 . حالة الطلبة وادلدرسُت وادلوظفُت3

 0جدول 
 حالة الطلبة والمدرسين والموظفين في مدرسة نور الهدى الثانوية سوكاراجا

 البيان الرقم
 R.B. Lk Pr Status حالة الطلبة

 PNS   50 55 51 العدد 50 55 51
T.

T. 

     3 3 3 216 72 62 72 الطلبة 1

 17  12 21        ادلدرسون 2

 2   2        ادلوظفون 3



 

   14 21        العدد 

 

 . بيانات عدد الطلبة 4

 3جدول 
 بيانات عدد الطلبة في مدرسة نور الهدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا

 
 القسم الفصل

 دالعد

 العدد النساء الرجال
X IPA 4 21 01 

X IPS 11 11 01 

X Agama 11 16 02 

XI IPA 5 17 00 

XI IPS 11 7 52 

XI Agama 7 16 03 

XII IPA 1 23 01 

XII IPS 11 15 06 

XII Agama 4 18 00 



 

 016 513 63 اجملموع
 

 ة سوكاراجا. عدد ادلدرسُت يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمي5

 1جدول 
 بيانات عدد المدرسين في مدرسة نور الهدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا

No 

Nama / NIP / NIGB / 

NRT 

Jenis 

Kelamin 
Tempat, 

Tanggal Lahir 

Pendidikan 

Terakhir/ 

Jurusan 

Jabatan 

LK PR 

1 
SURYANTO, 

S.Pd.I. 
LK  

Sukaraja, 21 

Agustus 1966 
S – 1 / PAI 

Kepala 

Madrasah 

2 
Hj. 

MURSILAH,M.E. 
 PR 

OKU, 26 

Oktober 1961 

S- 1 / Pend. 

Eko 

Akuntansi 

Wakabid 

Kurikulum 

3 
H. ZAINUDIN, 

A.Ma. 
LK  

Trenggalek, 15 

Mei 1966 
D- 2 / PAI 

Wakabid 

Kesiswaan 

4 
Drs. H. MU‟ARIF, 

M.Pd.I. 
LK  

Sukaraja, 21 

Juni 1961 

S-2 / Manaj. 

Pend. Islam 

Guru PNS 

5 
H. ALY FAUZI, 

S.Pd.I. 
LK  

Banyuwangi, 6 

Agustus 1961 
S-1/ PAI 

GTY 

6 
IMAM MUALIPIN, 

M.A. 
LK  

Sukaraja, 12 

Februari 1961 

S- 2 / Studi 

Agama Islam 

Guru PNS 

6 HM. SURADI LK  
Temanggung, 6 

Januari 1963 

MAN/ Prog. 

IPS 

GTY 

1 Drs. FACHRUDIN LK  
Trenggalek, 25 

Nopember 1954 

S- 1 / 

Dakwah 

GTY 

9 
H. ALI SHODIK. 

BA. 
LK  

Tulung Agung, 

21 Mei 1962 
D- 3 / Adab 

GTY 

11 SUHARTONO, S. LK  Sukaraja, 25 Juli S-1 / PAI GTY 



 

Ag. 1963 

11 Drs. SULAIMAN LK  
Bendungan, 5 

Juli 1966 
S- 1 / PAI 

GTY 

12 SARNO, A.Ma. LK  
Sumber Asri, 16 

Mei 1961 
D- 2 / PGMI 

GTY 

13 
H. SYAMSURI, S. 

Pd.I. 
LK  

Sukaraja, 24 

Mei 1969 
S- 1 / PAI 

GTY 

14 M. IKHSAN, S.Pd. LK  
Sukaraja, 11 

Agustus 1966 
D- 2 / PGMI 

GTY 

15 BUSTOMI, S.Pt. LK  
Sukaraja, 3 

Oktober  1961 

S- 1 / 

Peternakan 

GTY 

16 
SUYASKONI, 

S.Pd.I. 
LK  

Sukaraja, 15 

Agustus 1963 
S- 1 / PAI 

GTY 

16 
AINURROHMAH, 

M. Pd. 
 PR 

Sukaraja, 16 

Juni 1912 

S- 2 / Pend. 

B. Inggris 

GTY 

11 
KOIRUL ANAM, 

S.Pd. 
LK  

Sukaraja, 19 

April 1911 

S- 1 / Pend. 

B. Indonesia 

GTY 

19 
LUKMAN 

NURHADI, S. Pd.I. 
LK  

Sukaraja, 1 

Oktober 1961 
S- 1 / PAI 

GTY 

21 NELI YANTI, S.E.  PR 
Petanggan, 22 

Nopember 1912 

S- 1/ 

Manajemen / 

Ak. IV 

GTY 

21 
KHOFIFATUL KH, 

S.Pd.I. 
 PR 

Banyumas, 12 

Oktober 1916 

S- 1/ Kepend. 

Islam 

GTY 

22 

RIRIN 

APRILIANA, 

S.Pd.I. 

 PR 
Trimoharjo, 16 

Agustus 1911 
S- 1 / PAI 

GTY 

23 SUCIANI, S.Pd.I.  PR 
Dabuk Rejo, 15 

Juli 1915 
S- 1 / PAI 

GTY 

24 
SYAIFURROHIM, 

S.Si. 
LK  

Sukaraja, 23 

April 1919 

S- 1 / MIPA, 

Matematika 

GTY 

25 

ELVIA 

NOVERAWATI, 

S.Pd. 

 PR 
Palembang, 11 

November 1919 

S- 1 / Pend. 

Fisika 

GTY 

26 
EVI MINARNI, 

S.Pd. 
 PR 

Sukaraja, 16 

Pebruari 1916 

S- 1 / Pend. 

Biologi 

GTY 



 

26 
SITI HARTINI, 

S.Pd. 
 PR 

Sukaraja, 12 

Juni 1911 

S- 1 / Pend. 

Ekonomi 

GTY 

21 
ULYA AGUSTINA 

MARZUKOH 
 PR 

Boyolali, 19 

Agustus 1919 

MAS / 

AGAMA 

GTT 

29 JUMARUDIN LK  
Sukaraja, 16 

Juni 1991 
MAS / AGM 

PTY 

31 
ANDI RIF'AT 

DHUHA 
LK  

Sukaraja, 14 

Maret 1995 
MAS/ IPS 

PTY 

31 

DEWI 

ANGGRAENI, 

S.Pd. 

 PR   

GTT 

32 
NURUL YATIM, 

S.Pd. 
LK    

GTT 

33 NURHADI, S.Pd.I LK  
Sidomulyo, 11 

Nopember 1961 
S- 1 / PAI 

GTY 

34 
FITRI MAKMUR 

HIDAYAH, S.Pd. 
 PR 

Punjul Agung, 

21 Oktober 

1993 

S- 1/ Pend. 

Bhs 

Indonesia 

GTT 

 

 تاريخ بناء المدرسة نور الهدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا . ب

عمل ادلختصرة انتقلت من برنامج عمل ادلؤسسة نور اذلدى، خاصة لربامج ال

يف رلال التعليم. وبالتايل تشجيع والدة ادلدرسة نور اذلدى واليت تنقسم إىل ثالث 

 مراحل، وىي:

 .  المرحلة قبل بناء المدرسة5

نظرا إىل تنمية اجملتمع ادلزدحم يف رلال التعليم مستوى ادلدرسة الثانوية 

عليمية القادرة على اإلسالمية يف سوكاراجا، فإنو ؽلكن ربتاج إىل ادلؤسسات الت



 

فبٌت الشيخ احلاج وبالتايل ربقيق اخلرغلُت الستمرار تعليمهم إىل مستوى أعلى، 

 أفندي ادلدرسة الثانوية ربت رعاية ادلعهد نور اذلدى.  

 

 مرحلة بناء المدرسة. 0

وبالنية الصادقة هلل تعاىل، دعا الشيخ احلاج أفندي كمؤسس ادلعهد نور 

صاحل  لإلنتقال إىل سوكاراجا. مث عقد االجتماع مع إدارة اذلدى مع الشيخ احلاج 

 بنتائج القرارات التالية: 1986ينايَت  19مؤسسة نور اذلدى يف تاريخ 

 ترتيب جلنة اإلدارة ومؤسس ادلدرسة نور اذلدى  -

الشيخ احلاج صاحل حسن )رمحو اهلل( كرئيس ادلدرسة والشيخ احلاج أفندي   -

 كنائب ادلدرسة

 يانات من أعضاء ىيئة التدريس ادلتحملية وادلوظفُتمجع الب -

للعام الدراسي بقول احلمد هلل، فتحت ادلدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية  -

1986/1987. 

 

 

 مرحلة تطوير المدرسة.  3



 

يف بداية إنشائها، أن ىذه ادلدرسة نور اذلدى ما عندىا مرافق وتسهيالت  

درسة اإلبتدائية وادلدرسة الثانوية نور اذلدى. أن عدد كافية حبيث ال تزال تعلق يف ادل

رون مدرسا. مدرسان متخرجان من الكلية وأما اآلخ 12ادلدرسُت يف ذلك الوقت 

ودبرور الزمان قامت ىذه ادلدرسة ببناء  متخرجون من ادلدرسة الثانوية يف سوكاراجا.

 العديد من ادلباين ويف اليوم لديها ثالثة مباين.

 

 لتعليم في مدرسة نور الهدى الثانوية اإلسالمية . قسم ا1

واحد وىو الدين اإلسالمي،  يف بداية تطور ىذه ادلدرسة كانت ذلا قسم

فتحت ادلدرسة قسما جديدا وىو علم األحياء،  1991/1992الدراسي  وللعام

منذ قيامها إىل اليوم يوجد بعض القسم يف تلك ادلدرسة وىو قسم العلوم الطبيعية، 

 لوم االجتماعية والدينية.والع

 

 . رؤساء المدرسة1

أمساء  منذ قيامو إىل اليوم يرأسها بعض رؤساء ادلدرسة مرة عديدة، وىذه

 :رؤساء ادلدرسة ومدى وقتهم



 

الشيخ احلاج صاحل حسن )رمحو اهلل( متخرج اجلامعة ماالنج اإلسالمية ( 1

ادلناىج احلكومية كرئيس ادلدرسة والشيخ احلاج أفندي كنائب رئيس 

الدراسية والشيخاين كنائب رئيس شؤون الطالب للعام الدراسي 

1986-1995. 

 UNNU( دكتور أندوس تصديق كرئيس ادلدرسة وموجيونو متخرج اجلامعة 2

سولو كنائب رئيس ادلناىج الدراسية، والسيد إمام مؤلفُت متخرج 

ب اجلامعة سونان أمفيل اإلسالمية احلكومية كنائب رئيس شؤون الطال

 .2111-1995للعام الدراسي 

( علي فوزي متخرج اجلامعة إبراىيم كرئيس ادلدرسة والسيد دكتور أندوس 3

معاريف متخرج اجلامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية باليمبانج  

كنائب رئيس ادلناىج الدراسية، والسيد احلاج م. علي عمران متخرج 

ب للعام الدراسي اجلامعة نور اذلدى كنائب رئيس شؤون الطال

2111-2114. 

( الدكتور معاريف، ادلاجستَت متخرج اجلامعة رادين فتاح اإلسالمية 4

احلكومية باليمبانج كرئيس ادلدرسة والسيد مؤلفُت متخرج اجلامعة 

سونان أمفيل اإلسالمية احلكومية كنائب رئيس ادلناىج الدراسية، 



 

ب رئيس شؤون والسيد سوريانطا متخرج ادلدرسة نور اذلدى كنائ

 .2111-2115الطالب للعام الدراسي 

( السيد سوريانطا متخرج ادلدرسة نور اذلدى كرئيس ادلدرسة واحلاج 5

والسيد  كنائب رئيس ادلناىج الدراسية  Unila مرسيلة متخرج اجلامعة

احلاج زين الدين متخرج اجلامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية 

إىل  2111لطالب للعام الدراسي باليمبانج كنائب رئيس شؤون ا

 اليوم.

 

 ج. النظر والبعث واألهداف لمدرسة نور الهدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا

 . نظرة ادلدرسة نور اذلدى1

إلغلاد اإلنسان الذي يؤمن و يتقي و يتخلق  مستعدة اذلدى نور ادلدرسة 

 .باألخالق الكرؽلة

 . بعثة ادلدرسة نور اذلدى2

  باهللوادلتقُت ُت ادلؤمنُتإعداد اخلرج -

 لديهم العلوم وادلعرفة والقدرة الكافية يف ادلسابقة  إعداد اخلرغلُت الذين -



 

إعداد اخلرغلُت الذين لديهم شخصية قوية وفهم ديٍت وقادرون على تطبيقو  -

 يف حياهتم اليومية. 

 . أىداف ادلدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية3

 ية للطلبةتطوير الطاقة الدين -

 تطوير إمكانات ذكاء الطلبة -

 تطوير ادلواىب احملتملة للطلبة -

 تطوير إمكانات إىتمام الطلبة -

 تطوير شخصية الطلبة واإلمكانات اإلجتماعية -
 

 

 

  



 

 الباب الرابع

 نتيجة البحث 

 نتيجة البحث . أ

نتيجة ادلالحظة، وادلقابلة، واالختبار، يف ىذا الباب، ستعرض الباحثة 

والوثائق احملصولة أثناء إجراء البحث دبوضوع "مشكالت تعليم مفردات اللغة العربية 

وكيفية حلوذلا لطلبة الصف احلادي عشر بقسم الدينية يف مدرسة نور اذلدى الثانوية 

 وىذه النتيجة كما يلي:اإلسالمية سوكاراجا باليمبانج"  

 لبيانات لنتيجة المالحظةتحليل ا. 5

، قامت الباحثة بادلالحظة ادلشاركة للحصول 2118ديسمبَت  3ويف تاريخ 

لديهم على ادلعلومات احملتاجة ببحثها. وبالتايل فحصلت عليها البيانات أن الطلبة 

كان ىذا البيان واضحا عندما يطلب مشكالت أو صعوبات يف إتقان ادلفردات.  

مفردة، لكنهم فقط يقدرون على  21-15حول ت اجلديدة من الطلبة حلفظ ادلفردا

 دقيقة. 15مفردات يف  11 حفظ

ومن نتيجة ادلالحظة األخرى، تعرف الباحثة أن ادلشكالت اليت يواجهها 

طلبة الصف احلادي عشر بقسم الدينية يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية 

دافعة  واحلماسة يف تعلم اللغة العربية. سوكاراجا باليمبانج وىي الطلبة قلة الرغبة وال



 

لطلبة يلعبون وؽلزحون مع ىناك العديد من اويف أثناء عملية تعليم اللغة العربية 

 أصحاهبم، بعضهم يرمسون عند الدراسة. 

وعند التعليم استخدم مدرس اللغة العربية الطريقة احملاضرة، وطريقة القراءة، 

ادلفردات ىي أن يشرح ادلعلم ويقرأ مجيع ادلفردات مث والطريقة ادلباشرة. وطريقة تعليم 

وىذه الطريقة ادلستخدمة ىي الطريقة غَت متنوعة وجذابة   يتبعها الطلبة إىل آخرىا.

غالبا ما يتم إعطاء الطلبة نظريات حىت يشعر الطلبة بادللل وال يهتمون بالتعلم. 

ب إىل ذلك إعطاء ادلفردات حبيث ال يشعرون باحلماسة يف تعلم اللغة العربية، وجبان

الطلبة دلستوى ادلدرسة الثانوية واليت غلب أن يكون الطلبة قادرين على  ال يتم معايَت

 مفردات. 1511/2111إتقان 

استنادا إىل نتيجة ادلالحظة السابقة، تستنبط الباحثة أن مشكالت تعليم 

ور اذلدى الثانوية اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر بقسم الدينية يف مدرسة ن

 اإلسالمية سوكاراجا باليمبانج وىي كالتايل:

 

 

 

 



 

 5الرسم البيان 
مشكالت تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الحادي عشر بقسم الدينية في 

 مدرسة نور الهدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلد بعض الطلبة صعوبة 
حلروف يف التمييز بُت ا

اذلجائية ومل يقدر على 
 القراءة بالفصاحة  

 

 األصوات

عدم إتقان الطلبة يف 
ادلفردات حىت يشعرون 
بالصعوبة يف فهم أو ترمجة 

 النصوص العربية
 

 العوامل اللغوية المفردات

يصعب الطلبة يف ترتيب 
 اجلملة 

 

مشكالت تعليم اللغة العربية  القواعد
في مدرسة نور الهدى الثانوية 

 اإلسالمية سوكاراجا

 الطلبة أقل تركيزا ومحاسا يف التعلم
 

يصبح التعليم شلال حبيث أن ؽلتلك الطلبة 
 دافعة منخفضة

 

لعوامل غير ا
 اللغوية

 عدم التعود على احملادثة باللغة الربية

 



 

 

 نتيجة المالحظة. تحليل البيانات ل0

بناء على نتيجة ادلقابلة مع السيدة زكيا مفيدة، ادلاجستَت كمدرسة اللغة 

، يعرف أن ىناك ادلشكالت ادلتعددة يف تعليم  2118ديسمبَت  3العربية يف تاريخ 

اللغة العربية واحدة منها اختالف خلفية الطلبة منهم متخرجون من ادلعهد ومنهم 

ذلا تأثَت كبَت يف  وبالتايل فإن ىذه ادلشكالتمية. متخرجون من ادلدرسة العمو 

 .لتحقيق األىداف ادلطلوبة عملية تعليم  اللغة العربية

ىذه نتيجة ادلقابلة ىي ادلعلم ال يستخدم الوسائل عند التعليم، وىو فقط  

يستخدم الكتاب ادلدرسي وبعض القواميس ادلهيئة من قبل ادلدرسة كمرافق لعملية 

يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية  ك يعقد درس اللغة العربيةالتعليم. وكذل

. وىذه 11.31-11.11وم اجلمعة يف الساعة ي سوكاراجامرة واحدة يف األسبوع

احلالة ؽلكن أن تؤثر على تعلم اللغة العربية باستخدام وقت قصَت، ألن تتم عملية 

ئامة وأقل تركيزا يف اتباع التعليم يف اخلصة األخَتة حبيث أن يشعر الطلبة بالس

 التعليم.

الدراسية  تنفيذ التعليم آلخر السنة قام مدرس اللغة العربية بًتتيب زبطيط

وقد  م زبطيط تنفيذ التعليم كدليل ادلعلم والذي . 2118/2119ي سللعام الدرا



 

تطوره على أساس ادلقرر التعليمي. مث توضح أستاذة زكيا مفيدة أن ترتيب زبطيط 

ينظر إىل لكنو بنفسو، يصنع ؽلكن أن لتعليم مناسبا بادلقرر التعليمي وال تنفيذ ا

لمادة خ ادلعلم أو يغَته وفقا لاألمثلة الواردة يف ادلبادئ التوجيهية حبيث ينس

  التعليمية. 

باإلضافة إىل مقابلة ادلدرس، قامت الباحثة بادلقابلة مع طلبة الصف احلادي 

ر اذلدى الثانوية اإلسالمية وحصلت عليها البيان عشر بقسم الدينية يف مدرسة نو 

أن الطلبة عندما جلسوا يف الصف العاشر ىم ال يدرسون ادلادة ، ألن ادلعلم ال 

يدخل الفصل. ويسبب ىذا احلال إىل العديد من الطلبة يشعرون بالصعوبة يف 

 عملية التعلم.

لعمومية، فقال بعض طلبة الصف احلادي عشر أهنم متخرجون من ادلدرسة ا

وإال قليال منهم متخرجون من ادلدرسة األىلية. ويعًتف العديد من لطلبة بأهنم 

 صعوبة يف قراءة الكلمات العربية حبيث أن يشعر ببطيئة يف حفظ ادلفردات.

 

 

 

 



 

 . تحليل البيانات لنتيجة االختبار3

، 2119أبريل  1انطالقا من نتيجة االختبار اليت أجرت الباحثة يف تاريخ 

حصلت عليها البيانات ادلتعلقة دبشكالت تعليم اللغة العربية. لذلك فيمكن ف

 إتقان ادلفردات ال تزال منخفضة. االستنباط أن قدرة الطلبة على

 1جدول 
نتيجة اختبار المفردات في نص القراءة لطلبة الصف الحادي عشر بقسم 

 الدينية في مدرسة نور الهدى الثانوية اإلسالمية
معيار االكتمال  اسماء الطلبة النمرة

 األدنى
 البيان النتيجة

1 Angga Vilda Prayoga 71 61 غَت سبام 
2 Arum Mulya Sari 71 75 سبام 
3 Leni Fidiyah Fika 71 65 غَت سبام 
4 Diah Permata Sari 71 65 غَت سبام 
5 Eka Santi 71 75 سبام 
6 Falentino Risky 71 61 غَت سبام 
7 Karnila Agustina 71 71 سبام 
8 Lia Wardatun Zakiyah 71 65 غَت سبام 
9 M. Nailas Salam 71 71 سبام 
11 Novian Mustofa 71 51 غَت سبام 
11 Putri Pramudita W 71 61 غَت سبام 
12 Rendi Antika 71 65 غَت سبام 



 

13 Reni Lailia 71 85 سبام 
14 Riski Anggi Saputri 71 75 سبام 
15 Rofi‟ Humairi 71 71 سبام 
16 Siska Safitri 71 65 غَت سبام 
17 Taufik Yusuf Ahmadi 71 71 سبام 
18 Tri Khoiriyah 71 65 غَت سبام 
19 Ulul Fikaroh 71 61 غَت سبام 
21 Yuni Pupita Kurniasih 71 91 سبام 
21 Fahrul Rozi 71 81 سبام 
22 Eka Nurhayati 71 55 غَت سبام 
23 Ayu Melia Sari 71 71 سبام 
24 Muhammad Zidni 71 71 سبام 
25 Alfatih Zikri 71 61 غَت سبام 

 ادلصدر: نتيجة االختبار يف إتقان مفردات اللغة العربية

مل ػلصل على النتيجة، بعض الطلبة يعرف أن بناء على اجلدول أعاله، 

طالبا وأما الراسب منهم  13طالبا، الناجح منهم  25دد الطلبة يف ذلك الفصل وع

طالبا. ؽلكن القول أن الطلبة الناجح ىم الذين ػلصلون على النتيجة األعلى  12

 يف اجلدول التايل: ت. وىذه معايَت النتيجة كما كتب 71من 

 



 

 6جدول 
 معايير النتيجة

مسندال عدد الطلبة عالمة النتيجة النمرة  البيان 

1 91-111  A 1 كامل جيد جدا 
2 81-89  B 2 كامل جيد 
3 71-79  C 9 كامل مقبول 
4 61-69  D 11 غَت كامل ناقص 
5 <51 E 2 غَت كامل ضعيف 
   25  اجملموع 
 

البيانات الواردة يف السابق، ؽلكن االستنباط أن طلبة الصف انطالقا من 

تعليم اللغة العربية يف مدرسة نور اذلدى  احلادي عشر لديهم مشكالت متعددة يف

الثانوية اإلسالمية. لذلك ىناك احلاجة إىل كيفية حلوذلا لتحقيق األىداف من تعليم 

 اللغة العربية بنتيجة مثالية.

 

 . البحثب

 ا جدا لنتائج التعلم لدى الطلبة.مهم ادلفردات يف تعليم كان نشاط ادلعلم

م اخلطوات ادلستخدمة يف تعليم مفردات اللغة وغلب على معلم اللغة العربية فه

تعد ادلفردات من  تعليم اللغة العربية يف العربية مث يالحظ يف عرض ادلواد التعليمية.



 

لذلك ينبغي على ادلعلم اختيار الطريقة  .تقان اللغة وىي اللغة العربيةأىم اجلوانب إل

اللغة العربية. غلب أن  أو اإلسًتاتيجية اليت سيتم استخدامها قبل تدريس مفردات

يبدأ تعليم ادلفردات بالكلمات األساسية ال ؽلكن تغيَتىا بسهولة، كمثل 

اصطالحات القرابة، وامساء أعضاء اجلسم، والضمائر واألفعال أو بعض ادلفردات 

 األخرى.

ولتحقيق صلاح عملية التعلم والتعليم، توجد فيها ادلشكالت ادلختلفة. ويف 

ادلشكالت تأيت من ادلعلم أو الطلبة.  لذلك ادلعلم لو دور ىام بعض األحيان، ىذه 

وادلعلم ىو أيضا . اليت يواجهها الطلبة يف التعلميف حلول ادلشكالت أو الصعوبات 

أحد العناصر يف أنشطة التعليم والذي يعامل مباشرة مع الطلبة، ألن صلاح الطلبة 

 يعتمد اعتمادا كبَتا على ادلعلم.

تخدمة حللول ادلشكالت وىو ربفيز الطلبة حبيث أن يكونوا أحد الطرق ادلس

باإلضافة إىل  يف درس ادلفردات. عملية تعليم اللغة العربية وخاصة متحمسُت يف

قان ، البد دلعلمي اللغة العربية التأكيد على الطلبة إلتادلفردات وحفظها تعلم

العربية واستخدام ترتيب اجلمل  سهل الطلبة يفاجلوانب النحوية والصرفية حىت ي

 .باجليداألساليب التعليمية 

 



 

 الباب الخامس

 اختتام

 استنتاجات . أ

شكالت ىناك ادلأن  البحث وربليلها، فتستنتج الباحثة واستنادا إىل نتيجة

دى تعليم اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر بقسم الدينية يف مدرسة نور اذليف 

الثانوية اإلسالمية سوكاراجا. وىذه ادلشكالت تؤثر بعوامل اللغوية وىي من ناحية 

إىل كيفية حلوذلا لتحقيق علم ادلػلتاج فهناك نظرا إىل ىذه احلالة، ادلفردات. 

 األىداف من تعليم اللغة العربية بنتيجة مثالية.

أن طلبة الصف احلادي عشر لديهم قدرة منخفضة على إتقان مفردات 

اللغة العربية. ولوضوح ىذا البيان ؽلكن النظر إىل نتيجة االختبار ادلعقودة من قبل 

بعض الطلبة مل ػلصل على النتيجة، وعدد الطلبة يف ذلك الفصل أنيعرف الباحثة، 

طالبا. ؽلكن القول أن  12هم طالبا وأما الراسب من 13طالبا، الناجح منهم  25

. بينما الطلبة الراسب 71الطلبة الناجح ىم الذين ػلصلون على النتيجة األعلى من 

 .71ىم الذين ػلصلون على النتيجة األدىن من 

ىناك احملاوالت غلب أن يكون لدى معلم اللغة العربية حللول ىذه 

 ادلشكالت، منها:



 

 العربية خاصة يف حفظ ادلفردات.  ( ربفيز الطلبة يف عملية تعلم اللغة1

( تقدًن التوجيو للطلبة لزيادة ادلفردات اجلديدة يف كل درس من دروس 2

 اللغة العربية.

 تقدًن التوجيو للطلبة بأن يقرأ كثَتا من الكتب العربية.( 3

( يقوم الطلبة بإعادة الدروس اليت مل يفهموىا حىت ال ينسى الطلبة يف 4

 ة.حفظ ادلفردات العربي

 ( تقدًن الفرصة للطلبة لتمرين على ترمجة ادلفردات.5

 ( إعطاء تعليم ادلفردات أكثر تعقيدا من خالل أساليب تعليم ادلفردات.6

ولتحقيق ذلك ليس بأمر سهل ولكن ػلتاج إىل الداعم من مجيع األطراف. 

ل الدوافع أو وغلب على األسرة تقدًن ادلساعدة إىل الطلبة معنويا من خال

ادلتعلقة بالدروس اليت ؽلكن درسة ىي توفَت ادلرافق والتسهيالت التشجيعات، ومن ادل

 تعزيز محاس الطلبة يف التعلم.

 

 إقتراحات  . ب

لية تعلم اللغة العربية أحسن من قبل وكامال، فتقدم الباحثة بعض ليكون عم

 االقًتاحات ما يلي:



 

 سوكاراجا.  رئيس ادلدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية 1

أ. رئيس ادلدرسة كادلشرف قادر على توجيو وتشجيع ادلعلمُت لتطوير قدرهتم يف 

التعلم، ولكن غلب أن يكون رئيس ادلدرسة قادرا على التوجيو والتشجيع 

واإلشراف على أداء ادلعلمُت، وخاصة معلمي اللغة العربية لتطوير قدرة التعليم 

 لعربية.على أكمل، خاصة يف عملية تعلم اللغة ا

ب. التعاون وإقامة العالقات اجليدة مع مجيع األطراف األخرى، مثل نائب 

وادلعلمُت وكذلك جلنة ادلدرسة يف زلاولة تطوير نوعية ادلناىيج الدراسية 

 ادلدرسة لتحصيل ادلتخرجُت لديهم الكفاءة الالزمة يف اجملتمع.

 

 اإلسالمية سوكاراجا.  مدرس اللغة العربية يف مدرسة نور اذلدى الثانوية 2

البد دلعلم اللغة العربية إتباع التدريبات عن تعليم اللغة العربية وؽلكن تطبيقها أ. 

 يف تعلم وتعليم اللغة العربية وأكثر تنوعا.

ب. أن يفهم معلم اللغة العربية على مجيع القدرة ادلزيدة للطلبة، وبالتايل الزم 

نشطة تعلمهم حىت أن الطلبة ؽلكن عليو إعطاء التشجيع والتوجيو لتطوير األ

 ربسُت إصلاز التعلم.

 ج. ػلاول معلمي اللغة العربية البيئة اللغوية كوسيلة لتحسُت مهارات اللغوية.



 

 د. دراسة وتعميق الكتب التعليمية كوسيلة فعالة لتنفيذ عملية التعليم.

بُت القدرة ه. ربقيق األىداف احملددة من قبل، وجبانب ذلك إىل ربقيق التوازن 

 للحصول على اجلودة ادلرجوة.

 

 لطلبة ادلدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية سوكاراجا. 3

أ. غلب على الطلبة دبعاملة مع أصدقاء اجليدين لتحقيق التأثَت اإلغلايب على 

 أنشطة تعلم اللغة العربية.

ب. تكوين البيئة احلسنة وادلمتعة إما من ادلعلمُت أو األصدقاء وأولياء األمر حىت 

 يكون التعلم مفرحا. 

ج. جعل الفرقة التعليمية حىت عندما يواجو الطلبة ادلشكالت يف تعلم اللغة 

 العربية قادرا على حلوذلا.
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Wawancara dengan Peserta Didik Kelas XI Jurusan Keagamaan MA Nurul 

Huda Sukaraja Palembang 

1. Adakah kesulitan saat belajar belajar bahasa Arab? 

2. Apa yang menjadi kendala peserta didik dalam mempelajari bahasa Arab? 

3. Bagaimana keadaan peserta didik saat proses pembelajaran bahasa Arab 

berlangsung? 

4. Apakah dalam pembelajaran mufradat peserta didik merasakan kejenuhan? 

5. Apa yang memotivasi peserta didik saat belajar bahasa  Arab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas XI 

Jurusan Keagamaan MA Nurul Huda Sukaraja Palembang 

 

1. Berapa Ketuntasan Kriteria Minimal (KKM) mata pelajaran bahasa Arab? 

2. Apakah guru mata pelajaran Bahasa Arab diminta untuk merancang RPP 

(Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran)? 

3. Apa yang menjadi kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran bahasa 

Arab ? 

4. Metode dan media apakah yang digunakan guru dalam pembelajaran 

bahasa Arab? 

5. Bagaimana penguasaan  kosakata/mufrodat bahasa Arab peserta didik 

kelas XI Jurusan Keagamaan MA Nurul Huda Sukaraja? 

 

 

 

  



 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Penguasaan kosakata/mufradat bahasa Arab  

2. Motivasi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab  

3. Metode dan media yang digunakan saat proses pembelajaran bahasa Arab 

berlangsung  

4. Kemampuan peserta didik dalam menguasai ilmu nahwu/sharaf 

5. Buku sumber yang digunakan peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

Arab 

  



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab 

2. Motivasi peserta didik dalam mempelajari bahasa Arab 

3. Upaya untuk mengatasi problematika pembelajaran bahasa Arab 

  



 

 

 

Wawancara dengan peserta didik kelas XI Jurusan Keagamaan MA Nurul Huda 

 

 

Penulis mengadakan tes evaluasi penguasaan mufradat peserta didik kelas XI 

 



 

Suasana belajar peserta didik kelas XI Jurusan Keagamaan MA Nurul Huda 

 

 

Foto bersama ibu Zakia Mufidah, M.Pd selaku guru mata pelajaran bahasa Arab 

dan peserta didik kelas XI Jurusan Keagamaan MA Nurul Huda Sukaraja 

 


