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 ةإقرار الطالب

مشاكل تعليم اللغة العربية  بعنوافمعلومات يف ىذه الرسالة  أعلن بأف كل 
أذكر حقا بأف يف  رسة العالية دار ادلخلصُت كندارم. لطالب الصف احلادم عشر بادلد

مت من قبل للحصوؿ على درجة سرجانا يف كتابة ىذه الرسالة ال تتم الرسالة اليت قد
أم جامعة. كل ادلصادر ادلرجعية ادلستخدمة يف ىذه الرسالة ذكرت يف قائمة ادلراجع. مع 
اإلدراؾ الكامل, أعلن أف ىذه الرسالة ىي نتيجة زلاكلة نفسي إذا تأّكد تال حقا أف 

ن كلّيا أك جزئّيا, ىذه الرسالة يدؿ على نسخة مكررة ك تقليد ك انتحاؿ من صنع االخري
 فإف الرسالة ك الدرجة اليت دتت احلصوؿ عليها ستبطل باحلقم. 

 ـ0202يونيو  8كندارم, 
 توقية الباحثة

 
 

 ايننغ أرلينا
21222220221 
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المشرف ةموافق  
 مرق ،ايننغ أرلينا :ةبعد إطالع الرسالة ادلقدمة من الطالب

م اللغة العربية في مهارة الكالم يمشاكل تعلبعنواف :،71070701071التسجيل:
بعد إجراء . دار المخلصين كنداريعشر بالمدرسة العالية حادي الصف اللطالب 

العملية  أقرر كادلشرؼ على  أف الرسالة قد استوفت الشركط اإلصالحات الالزمة
 ادلناقشة.ادلطلوبة ك أهنا صاحلة  لتقدديها يف إمتحاف 

 مػػػ 0202نيويو  8كندارم، 
 ق 2110 شواؿ 01الثالثاءا
 

 

 المشرف

 
 الماجستيرنصرى عاقب 

21112192211829222رقم التوظيف:  

http://iainkendari.ac.id/
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 عميد لكلية التربية وعلم التدريس في الجامعة اإلسالمية الحكومية كنداري

 
 

 الدكتور مسدين, الماجستير
 719171177111017091رقم التوظيف : 
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 تجريد البحث
مشاكل تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم , بعنواف 21222220221ايننغ أرلينا: 

ادلشرؼ: المخلصين كنداري. لطالب الصف الحادي عشر بالمدرسة العالية دار 
 نصرل عاقب ادلاجستَت.

أىداؼ ىذا البحث عملية تعليم اللغة العربية على مهارة الكالـ لطالب ك 
مشاكل يواجهها الطالب ك اجلهود اليت تبذذلا ادلعلمة ك الطالب يف التغلب على ىذه 

 ادلشاكل.
لبيانات تقنيات مجع ا نه  ادلستخدـ يف ىذا البحث ىي نوعية كصفية.ادل

باستخداـ ىي ادلالحظة ك ادلقابلة ك التوثيق. يف ىذه نتائ  البحث يتم التعليم بإعداد 
تصميم تنفيذ التعليم. الطريقة ادلستخدمة من ادلعلمة يعٍت طريقة احملاضرة ك طريقة السؤاؿ 

 اجلواب ك طريقة مطابقة الكلمات ك طريقة الصياغة. 
زيادة حتفيز الطالب دلواصلة تنمية ربية يعٍت اجلهود اليت تبذذلا معلمة اللغة الع

ك شلارسة الطالب توفَت نصوص زلادثة ك  .توفَت ادلفرداتك  االىتماـ بتعلم اللغة العربية
ك  .دتكن ادلعلمة ك األصدقاء االخرين من تربير رسائل سلارج احلركؼأماـ الفصل حىت 

 ربع عن احملادثة من خالؿ مكستما القياـ بأنشطة االك  قدـ نصا للقراءة ك ترمجتو معا
استمع كانتبو للمادة اليت شرحها معلمة اللغة العربية . ك جهود الطالب يعٍت الصوت

زيادة قراءة الكتب أك ك  جيدا كالحظ النقاط ادلهمة ادلتعلقة بادلادة اليت يتم تدريسها
 ة العربية ك شلارستهاك زيادة ادلفردات ك االستماع إىل احملادثة باللغ .القواميس اللغة العربية

حفظ ادلفردات حىت . ك التكارر ادلستمر لكل مادة مت احلصوؿ عليها يف الفصلك 
 . سؤاؿ ادلعلمة ك كبار السن ك األصدقاء يف الفصلك  تتمكن من ترمجة النص العريب

 الكلمة األساسية: مشاكل, تعليم, مهارة الكالم اللغة العربية
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 الكلمة التمهيدية

 رمحن الرحميبسم هللا ال

إف احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيآت 
أعمالنا من يهده اهلل فال مضل لو كمن يضل لو فال ىادم لو. كاحلمد هلل رب العادلُت 

نا علما نافعا ال علم لنا إال الذم أنزؿ القرآف عربيا لقـو يعقلوف. كسبحاف الذم أعطا
 و ىو السميع العليم.علمتنا إنما

كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل خامت األنبياء ك ادلرسلُت ادلبعوث رمحة للعادلُت. 
بعض الشركط فبهداية اهلل تعاىل كعنايتو كتوفيقو أمكن كتابة الرسالة البسيطة الستيفاء

معة بشعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كعلم التدريس اجلانتائ  البحث ادلطلوبة 
مبناسبة دتاـ كتابة الرسالة، أقدـ جزيلة الشكر ككفائق اإلسالمية احلكومية كندارم. 

الذين ربياين تربية  حاضر مشسيةك أّمي  حامل الدينأيب الكرديُت  ملداك االحًتاـ إىل 
كعلى كل التوجيو كالدعاء اخلالص منهما إىل  صاحلة كأدباين تأديبا إىل سن البليغ ادلرشد

كأدعو اهلل أف يرمحهما كما ربياين صغَتا.  تابة ىذا البحث يف كقت معُتأّف أدتت ك
 ككشكر إىل : 

األستاذة الفركفيسور الدكتورة فائزة بنت آكض، ادلاجستَت. مديرة اجلامعة  .2
 اإلسالمية احلكومية كندارم اليت قد أعطاء حافزا يف كسائل تعليم  الطالب.

د كلية الًتبية ك علم التدريس اجلامعة . عميَتاألستاذ الدكتور مسدين، ادلاجست .0
اإلسالمية احلكومية كندارم الذم قد بذؿ  جهوده لتطوير كلية الًتبية كعلم 

 .التدريس



 

خ  
  

. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كعلم َتعبد العزيز، ادلاجست األستاذ .9
 التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارم. 

شرؼ احملبوب كاليت قد فضل باإلشراؼ التاـ ادلادلاجستَت.  نصرل عاقب األستاذ .1
 كادلراجعة الدقيقة على البحث بإرشادىا كتعليمو إىل أف أمت البحث.

الدكتوراندة بييت مولو ادلاجستَت. اليت قد فضلت بادلتحن على البحث  األستاذة .5
 كبإرشادهتا حىت أستطيع أف أمت دراسيت يف اجلامعة. 

ستاذات كادلوظفُت كاحملًتمُت الذين علموين العلـو الكثَتة ادلفيدة مجيع األساتذ كاأل .1
 حىت أستطيع أف أمت دراسيت يف اجلامعة. 

جلميع الطالب ك الطالبات يف كلية الًتبية ك علم التدريس الذين قد فضلوا مبد  .1
 أيدم معونتهم ادلادية ك ادلعنوية يف إدتاـ ىذا البحث.       

اهلل تعاىل أف يقبل أعمايل ك أعماذلم، ك جزانا خَت اجلزاء ك ىدانا ك أخَتا، أسأؿ        
 إىل الصراط ادلستقيم ك احلمد هلل رب العادلُت.

 0202يونيو من 8،كندارم

 ةتوقيع الباحث

 

ايننغ أرلينا
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