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م اللغة العربية على التالميذ المتخرجين من يمشكالت تعل : " عنوان الرسالة

متوّسطة المدرسة ال فىالفصل السابع  فىالمدرسة اإلبتدائية العامة 

 ببالنكارايا 1 اإلسالمّية  الحكومية النموذجّية

 إىل مانع لتقدميو ال أن أرى الزمة إىل االسةالحات و التعديالت بعض أدخلنا و فيو النظر بعد

 و الدراسة إلمتام دلناقشتو العربية اللغة دريست شعبةو العلسم التعلبمية قسم اللغة  الرتبية كلية

 (S-1) سرجانا درجة على احلصسل
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 تقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث العلمي

 والعنسان : " 1101150036ورقم القيد  زىرة العليالقد متت مناقشة ىذا البحث العلمي الذي قدمتو 
 السابع الفصل فى العامة اإلبتدائية المدرسة من المتخرجين التالميذ على العربية اللغة تعليم مشكالت

وقررت اللجنة بنجاحها  "ببالنكارايا  1 النموذجّية الحكومية  اإلسالمّية المتوّسطة المدرسة فى
 التعليمية العلسم قسم اللغة كلطيطة الرتبيطة واللغة العربية  شعبة تدريس( ىف 1-تحقاقها درجة سرجانا )سسوا

 اجلامعة اإلسالمية احلكسمية ببالنكارايا.
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 م 5510  نسفمرب  50 ميس،حتريرا ببالنكارايا، اخل

 المناقشة لجنة أعضاء
 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) اغ .، مد.ر.س. الحاج سفيان الثورياألستاذ  .1

 رئيس ادلناقشة/ العضس
 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  ام ، نساليس، الحاجة حنينةاألستاذة  .2

 العضسة 
 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )    إس  .، مياألستاذ أحمد .3

 العضس

 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )                   أغ. م. رافعى. س.ر.داألستاذ  .4

 العضس

 

  والعلسم التعليمية الرتبية عميد كلطيطة
     باجلامعة اإلسالمية احلكسمية بالنكارايا

 

 األستاذ د.ر.س. فهمي, م. فد 
 126105201222031003رقم التوظيف : 

 31  محرم  3417 ه
م 3530نوفمبر    50  

 



 اإلقرار

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

ى التالميذ المتخرجين من م اللغة العربية عليمشكالت تعل"  : مبسضسع البحث ىذا بأن أقر

متوّسطة اإلسالمّية الحكومّية المدرسة ال فىالفصل السابع  فىاإلبتدائية العامة  المدرسة

 ىذا أن يسما ثبت إذا و كتابتو، أو نشره يسبقو مل وحدي يل أصيل عمل "ببالنكارايا 1 النموذجّية

 .اجلامعة لسائح تنصو ما حسب أكادميكية عقسبات أية لقبسل مستعد أنا ،غًني عمل من البحث
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ۡسنَىَٰ  َجَزٓاًء    88 1 ِمۡن أَۡمِرنَا ي ۡسٗرا  ۥَوَسنَق ول  لَه   ٱۡلح 
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 اإلهداء

 : إىل التقدير و الشكر لقسل البحث ىذا أىدى

أمطي )احلاجة ىاىن( و أيب )ادلرحسم نسردين(  احملبسبان اللذان قد حبطاين و ربياىن و دعاين دائما  .1
و أعةاين كل اخلًنات. لن استةيع أن أجزى كلها. اللهم اغفر ذنسهبما و ارمحهما كما ربياين 

 صغًنا. 

فتح الرحيم، أخسايت و اخساين، أخيت سسمياتى، أخيت خامتة، أخيت جيبة، أخي نسرمام، أخي  .2
أخيت حلمة، أخيت حانا، أخي جسىل, أخي عبد احلاي، و أخيت نسرلياىن، شكرا على أدعيائكم 

 و دفعكم.

ابناء و بنات إخساين و اخسايت، زين، و محًنة، و نسرل، و مجيلة، و حبيبة، و نديا، و لةيفة، و  .3
، و ريرى، علمشة، و إحسان، و آدى، و زلفى، و فكرى، وحسىن، و مرفسعة، و ىدايات

 أحبكم ىف اهلل.

ساري ،  نيال و ألفة، ماريا و راتنا فسرنام سارياىن،  ،إندارتى أوكتافياىن، و نسر واحدة أصدقائي  .4
و  البسةمي، يزيد أيب مبارك، رزقي زلفسظ سفرمانتس، أتربست سيسطى، أمحد إنداري، ترسنا

 ادلتساِضع، البحث ىذا اإلمتام ىف التشجيعات و ادلعاونات حبسن دفعسين قد الذين عائشة، 
  النجاح و التسفيق لكم تعاىل اهلل أسأل مجيعا أشكركم

 بالنكا رايا 1ادلتسسةة اإلسالمية احلكسمية النمسذجية  ادلدرسة ىف السابع الفصل ىف الةلبة .5
 .اجلزاء أوفر اهلل جزاكم. البحث ىذا دلساعدة أوقاهتم اتسعسا الذين

 أن اهلل أسأل و ساحدا،ف واحدا ذكرىم ميكن ال أنو حيث أيديهم مدوا الذين ادلعاونٌن كل  .6
 و اآلخرة.  الدنيا ىف ادلساعدة ذلم يسفر و يسفقهم

 

 جزاءالشكرا كثيرا و جزاكم اهلل خير 
 
 
 
 
 
 



 مشكالت تعّلم اللغة العربية على التالميذ المتخرجين من المدرسة اإلبتدائية العامة
 ببالنكارايا1النموذجّية  الحكومّية فى الفصل السابع فى المدرسة المتوّسطة اإلسالمّية 

 ملخص البحث
انفخاض نتيجة  خلفية البحث ىي: ىناك صعسبات التالميذ ىف تعلم اللغة العربية ىي 

، و انفخاض قدرهتم ىف قراءة اللغة العربية، و  انفخاض اىتمام التالميذ با للغة اإلمتحان اليسميط
يسجو التالميذ الذين خلفيتهم من ادلدرسة   .العربية، انفخاض حافز السالدين ىف تعلم اللغة العربية

 خرجٌن من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمبة. تامة أكثر صعسبات من التالميذ ادلاإلبتدائية الع
ادلدرسة العامة  أسئلة البحث ىي ما مشكالت تعلطم اللغة العربيطة على التالميذ ادلتخرطجٌن من

ببالنكارايا ؟كيف حلط  1ىف الفصل السابع ىف ادلدرسة ادلتسسطةة  اإلسالميطة احلكسميطة النمسذجيطة 
مشكالت تعلطم اللغة على التالميذ ادلتخرطجٌن من ادلدرسة العامة ىف ادلدرسة ادلتسسطةة  اإلسالميطة 

لسصف مشكالت تعلطم اللغة العربيطة ببالنكارايا؟ و أىداف البحث ىي  1احلكسميطة النمسذجيطة 
على التالميذ ادلتخرطجٌن من ادلدرسة العامة ىف  الفصل السابع ادلدرسة ادلتسسطةة  اإلسالميطة 

ببالنكارايا و لسصف حلط مشكالت تعلطم اللغة العربيطة على التالميذ  1احلكسميطة النمسذجيطة 
دلدرسة ادلتسسطةة  اإلسالميطة احلكسميطة النمسذجيطة ادلتخرطجٌن من ادلدرسة العامة  ىف الفصل السابع ا

 .ببالنكارايا 1
 . و يكسن رلتمع البحث ىف ىذا البحث فتستخدم الباحثة ىف ىذا البحث ادلدخل الكيفيط

تعلطم اللغة العربيطة على التالميذ ادلتخرطجٌن من ادلدرسة اإلبتدائيطة العامة ىف  الفصل  تمشكال سى
ىذا  عينة البحث ىفكان   النمسذجيطة ببالنكارايا. 1سسطةة  اإلسالميطة احلكسميطة السابع ادلدرسة ادلت

 من ادلدرسة اإلبتدائيطة العامطة و ىم يدرسسن ىف الفصل السابع ٌنالتالميذ ادلتخرطج  6البحث 
 ببالنكارايا. 1ادلدرسة ادلتسسطةة  اإلسالميطة احلكسميطة النمسذجيطة 

 
، و مشكلة ىف  ةاجملاور  التالمبذ جيدون صعسبة يف نةق احلروف ) أ(و نتائج البحث ىي: 
و عثمة ىف قراءهتا، و ادلشكلة ىف حفظ ادلفردات ىم  و القصًن ىف قراءة العربيةأل سيالة بٌن التفريق

روا على جعل اجلملة العربيطة  مناسبا زيد وتكرارون كثًنا، و ىم مل يقدحيتجسن إىل السقت ادل
بالقساعد الصحيحة العربية ، و من حيث الصعسبات اليت يساجهها التالميذ يف اتصال احلروف و 



عند االمالء وعند نسخ العربيطة،  و الصعسبات ىف   ةادلماثل من الصعسبات التمييز بٌن احلروف 
د حافز التالميذ ورغبتهم يف تعلطم اللغة )ب( عدم وجس  الكتابة ىي من حيث ادلساءمة مع اخلط.

العربية ، وعدم كفاية ادلرافق أو وسائل التعلم، وأساليب التعلم ال تنسعة وال فعالية، و اىتمام ادلعلم 
 قليل دلستسيات التالميذ من القدرة خصسصا التالميذ الذين خلفيطتهم من ادلدرسة اإلبتدائيطة العامة، 

لنهار، و وعدم االىتمام والدافع من السالدين واألمهات إىل التالميذ يف و  الساعة الدارسيطة يف ا
يسأل ميذ حللسل مشكالت اللغسيطة  ىي: التال يعملو يذال سعي)ج( كان ال. تعلم اللغة العربية 

التالميذ إىل ادلدرس مباشرة،  يسأل التالميذ إىل أصحابو،  و يتعلم التالميذ بنفسهم مثل بالقراءة، 
ادلدرطسة  تعملها لقامسس و أو وصسل اإلنرتنت، و حيفظ ادلفردات مرارا. أمطا الغعال اليتو فتح ا

)د(   حللسل مشكالت اللغسيطة  فهي:  تعةي مدرسة اللغة العربية دائما السظيفة اخلارجية ادلدرسة.
و سعي التالميذ للتغلب على  اللغسيطة غًن التالميذ حللسل مشكالت عملهاي يذال سعيكان ال

يهتمط التالميذ  لشرح ادلدرطس باىتمام جيطد، و عمل التالميذ على  :مشكالت تعلم غًن اللغسية ىي
 سعيو ال .السظيفة من ادلدرطسة، و يتم التالميذ الكتب ادلدرسية الكتب ادلدرسيطة والقساميس العربية

ميذ دائما قبل وبعد للتال تحفيزتعةي ادلدرطسة ال :ىي .عملها ادلدرطسة حلل مشكالت اللغسيطةذى تال
اختيار طرق التدريس و ىف  زيد اإلبداعيمدرطسة اللغة العربية قد ت و ، انتهاء أنشةة التعليم و تعلطم

 .قصًنةو  ادلدرطسة استخدام اللغة العربية  من مجل عادة  بدءتو وسائلها، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMATIKA BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS VII YANG 

BERLATAR BELAKANG SEKOLAH DASAR DI MADRASAH TSANAWIYAH 

NEGERI 1 MODEL PALANGKA RAYA 

 

ABSTRAK 

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini: dalam pembelajaran bahasa 

Arab ada beberapa kesulitan belajar siswa diantaranya rendahnya nilai ulangan harian, 

rendahnya kemampuan siswa dalam  membaca teks Arab, kurangnya perhatian siswa 

terhadap bahasa Arab, dan kurangya motivasi dari orang tua dalam belajar bahasa 

Arab. Siswa yang berlatar belakang SD yang menghadapi lebih banyak kesulitan 

belajar bahasa Arab dibandingkan dengan siswa yang berlatar belakang MI. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Apa problematika belajar bahasa Arab 

siswa kelas VII yang berlatar belakang SD di MTsN 1 Model Palangka Raya? 

Bagaimana solusi problematika belajar bahasa Arab siswa kelas VII yang berlatar 

belakang SD di MTsN 1 Model Palangka Raya? Tujuan penelitian: Untuk 

mendeskripsikan  problematika belajar bahasa Arab siswa kelas VII yang berlatar 

belakang SD di MTsN 1 Model Palangka Raya.Untuk mendeskripsikan solusi 

problematika belajar bahasa Arab siswa kelas VII yang berlatar belakang SD di MTsN 

1 Model Palangka Raya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek penelitian 

adalah problematika belajar bahasa Arab siswa yang berlatar belakang SD di MTsN 1 

Model Palangka Raya. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang siswa berlatar 

belakang SD kelas VII MTsN 1 Model Palangka Raya 

Hasil penelitian: (a) siswa memiliki kesulitan dalam melafalkan huruf yang 

makhrajnya berdekatan, membedakan panjang pendek, dan masih terbata-bata dalam 

membaca wacana qira’ah bahasa Arab, dari segi menghafal kosakata, siswa berlatar 

belakang SD membutuhkan waktu lebih banyak, dari segi tata kalimat siswa masih 

belum bisa membuat kalimat Arab yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar, 

dari segi tulisan siswa kesulitan dalam menyambung huruf, dan sulit membedakan 

huruf yang mirip makhrajnya, ketika dikte sedang ketika menyalin atau menuliskan 

ulang siswa kesulitan dalam hal kesejajaran tulisan dengan garis; (b) kurangnya 

motivasi dan minat siswa dalam belajar bahasa Arab, sedangkan faktor eksternal yaitu 

fasilitas kurang memadai, metode pembelajaran yang kurang variatif dan kurang 

relevan, guru kurang memperhatikan tingkat kemampuan siswa yang bervariasi 

terutama dari siswa yang berlatar belakang SD, jam pelajaran terletak pada siang hari, 

kurangnya perhatian dan motivasi orangtua untuk siswa dalam belajar bahasa Arab 

serta latar belakang pendidikan orangtua yang bersekolah umum (c) Solusi problema 

linguistik yang siswa lakukan antara lain bertanya kepada guru, teman, belajar sendiri 

dengan membaca, membuka kamus atau akses internet, dan mengulang hafalan 

mufrodat. Adapun solusi guru adalah, dengan selalu memberikan tugas di luar kelas 

untuk menghafal mufrodat dan menterjemah suatu kalimat, (d) Solusi problematika 

nonlinguistik adalah siswa berusaha memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-

sungguh, mengerjakan tugas dan melengkapi media belajar. Dan solusi guru adalah 

selalu memberi motivasi kepada siswa sebelum dan sesudah pelajaran, menumbuhkan 

minat siswa, meningkatkan kreativitas dalam memilih metode pembelajaran serta 

membuat media dan bahan ajar, meningkatkan penggunaan bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar dalam pembelajaran. 



 التمهيد
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

احلمدهلل الذى ىدانا ذلذا وماكنا لنهتدي لسال ىدانا اهلل والصالة والسالم على حبيب اهلل 

زلمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعٌن. وبعد فقد إنتهى الباحثة من كتابة ىذا 

ىف الرتبية ىف قسم اللغة لكلية لشروط النجاح من الدراسة بادلرحلة اجلامعية البحث الستيفاء بعض ا

 باجلامعة اإلسالمية احلكسمية بالنكارايا.  الشعبة تعليم اللغة العربية

 وىف ىذه ادلناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة :

 اإلسالمية اجلامعة كمدير ،ىم، . ىس،  فيلس،.س.أ. علمي إبن الدكتسر السيد فضيلة  .1

 بالنكارايا احلكسمية

 اإلسالمية اجلامعة ىف علسم التعليميةال و الرتبية كلطية ديكعم د،. ف. م فهمي، السيد فضيلة  .2

 بالنكارايا احلكسمية

 العربية و كادلشرف األول اللغة قسم كرئيس ي،.س. م أمحدي، السيد فضيلة  .3
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