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 المقدمة  -أ
عربية، وهذه ة اللغنحن كطالب إندونيسيين نجد أنواًعا مختلفة من الصعوبات في تعلم ال

مشكلة تعلم اللغة العربية هي كما قال نندنج شاريف حداياة :    .فعالية تعلمهم تخلالصعوبات 
 .التي يمكن أن تعرقل وإبطاء تنفيذ عملية التعليم والتعلم في مجال الدراسات العربيةأحد العوامل 

لمعلمين ا تنشأ هذه المشكالت من اللغة العربية نفسها )المشكالت اللغوية( وغير اللغوية أو بين
 .1)المعلمين( والطالب أنفسهم

معلومات إضافية في  استخدامها كبعض االختالفات بين العربية واإلنجليزية والتي يمكن و 
 تعلم اللغة العربية للمبتدئين ، وهي:

 تأتي اللغة العربية من عائلة لغات مختلفة عن اللغة اإلنجليزية. -1
" Pاللغة العربية بها حروف أكثر وأكثر. يجد العرب صعوبة في تهجئة أو نطق الحرف " -2

".لذا ، يمكنني B" و "Pئة الحرف "وأحيانًا يكون عليهم التدرب على التمييز بين كيفية تهج
أن أتخيل مدى صعوبة تهجئة الشعب اإلنجليزي أو نطق الحروف العربية. والسيما هذه 

 ق( الحروف التسعة ، )ح خ ص ض ط ظ ع غ
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المفردات العربية غنية جدا. حتى أستاذ اللغة العربية يواصل معرفة الكلمات الجديدة باللغة  -3

الكلمات الموجودة باللغة العربية ، وهي بالتأكيد أكثر بكثير من العربية. ال أعرف عدد 
  الكلمات اإلنجليزية.

في اللغة اإلنجليزية ، يوجد ما يسمى البادئة )الالحقة في بداية الكلمات( والالحقة  -4
" باللغة اإلنجليزية إلظهار من قام er)الالحقة في نهاية الكلمات(. نضيف عالمة "

: يعني قراءة الشخص.ومع ذلك ، في اللغة read + er" Readerبالعمل. مثال "
من وجود نظام لذلك ، ولكن هناك الكثير   العربية ، سيتغير هيكل الكلمات ، على الرغم

" أو sarfمن القواعد التي يجب تعلمها وحفظها وممارستها في ظل العلم المسمى "
shorof.2  

 
 تعريف المشكلة -ب

صعبة للغاية ، صعبة )حل ، فعلت ، واألخر(. ثم  مشكلة تأتي من كلمة صعبة وهي:
  :Depdikbud ،2002الحصول على اللصق الذي يعني "ظروف صعبة ، شيء صعب" )

1100)3 
للصوت التعسفي ، والذي يستخدمه أفراد المجتمع للعمل مًعا  Lingالتعلم هو"رمز نظام 

(. بينما يكون معنى التحكيم Depdikbud ، 2002: 68، والتفاعل ، وتحديد هويتهم" )
تعسفيًا أو بقدر ما هو خالق اللغة في تحديد  Pringgawidagda (2002: 09)وفًقا لـ 

 4األسماء )الوحدات اللغوية(.
 

                                                                 
2https://www.galena.co.id/q/mengapa-bahasa-arab-dianggap-sangat-sulit-bagi-mereka-yang-

terbiasa-berbicara-dalam-bahasa-inggris.amp (Diakses dari galena.co.id pada tgl 13 nov 2019/09;00) 
3 Qodriyah,skripsi : “faktor penyebab kesulitan belajar bahasa Arab di sekolah menengah pertama 

(SMP) islam Padomasan Jombang kabupaten Jember tahun pelajaran 2008/2009”  (IAIN Sunan ampel 

Surabaya,2009). Hal. 6 
4 Ibid 
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التعلم نشاط يعالج ويشكل عنصراً أساسيًا في تنفيذ كل نوع ومستوى تعليمي رسمي وغير رسمي. 
لتي التعليمية يعتمد إلى حد كبير على عملية التعلم اهذا يعني أن نجاح أو فشل تحقيق األهداف 

 5يمر بها الطالب سواء عندما كان في المدرسة أو في بيئة منزله أو عائلته.
 
 انواع المشكالت -ج

 تتكون العوامل التي تسبب صعوبات التعلم من نوعين هما:
سهم. الطالب أنف العوامل الداخلية للطالب ، وهي األشياء أو الظروف التي تنشأ من داخل -1

 بالقدرة النفسية والجسدية للطالالعوامل الداخلية لهذا الطالب تشمل االضطراب أو نقص 
 وهي:

وهو المعرفي )عالم حقوق التأليف والنشر( ، مثل منخفضةالقدرة الفكرية للطالب  (أ
 والتي تشمل الحفظ والذاكرة والتفاهم.

ستقرار الموقف والعاطفة ، عملية العاطفي )عالم الذوق( ، مثل المصالح ، وعدم اال (ب
 تلقي واالستجابة وتقدير.

 الحركية )عالم النية( ، مثل ضعف البصر و سماع ) عين و األذن(.  (ج
العوامل الخارجية للطالب ، أي األشياء أو الظروف القادمةمن الخارج أنفسهم الطالب  -2

 طالب.لتعلم للتغطية جميع الحاالت والظروف المحيطة بالبيئةالذي ال يدعم أنشطة ا
البيئة األسرية ، على سبيل المثال االهتمام باألطفال ، العالقة متناغمة بين األب واألم  (أ

 ، والمستوى المنخفض الحياة االقتصادية لألسرة.
بيئة المجتمع ، على سبيل المثال: مناطق االستيطان أوحضري ، لعبة أصدقاء وكيفية  (ب

 االختالط.
ي المثال: كيفية تدريس المعلمين والظروف والموقع المبان سبيلالبيئة المدرسية ، على ج( 

المدرسية السيئة مثل األسواق  لقريبة ، وظروف المعلمين كذلك وسائل اإلعالم التعلم 
 6التي هي أقل داعمة.

  

                                                                 
5 Muhibbin syah, pisikologi belajar (Jakarta: Rajawali pres,2013), hal 183 
6 Ibid., hal 184-186 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل   -د
االختالف في اللهجة و بنية الكلمة في اللغة العربية مع اإلندونيسية ، يثير العديد من 

 اإلندونيسيين لتعلمها.المشاكل للطالب 
 

 مشكلة تعليم اللغة العربية لدى الطلبة اإلندونيسيين
 

 العوامل الخارجية للطالب العوامل الداخلية للطالب

 وهو المعرفي

 بيئة المجتمع

 البيئة األسرية

 الحركية البيئة المدرسية

 العاطفي



سوى  ذلك ، هناك العديد من األحرف باللغة العربية التي ال نعثر عليها باللغة اإلندونيسية 
، مثل األحرف "ث" و "ذ". لذلك الطالب اإلندونيسيون عادًة ما ال يكونون على صواب في 

 قولهم ، حتى أنهم مخطئون في نطقها.
ط -أ / ت-ا متشابهة ولكنها مختلفة ، مثل حرف عفي اللغة العربية ، نجد أيًضا حروفً 

للغة العربية ا  ق  وغيرها ، وهذه أيًضا إحدى الصعوبات التي يواجهها الطالب اإلندونيسيون.-/ ك
ع اللغة العربية لديها لهجة مختلفة وبنية كلمتها مو  هي اللغة الثالثة للطالب اإلندونيسيين.

 لديها بعض الصعوبات التي تعلمها الطالب اإلندونيسيين.لذلك ، اللغة العربية  اإلندونيسية.
 
 الختام -ه

بالنسبة للطالب اإلندونيسيين ،  تعلم اللغة العربية له المشكالت ، منها االختالفات في  -1
 اللهجات ، واالختالفات في بنية الكلمات ، وهناك بعض الحروف التي يصعب نطقها.

وهي المشاكل من الخارج وهناك مشاكل من  و غير ذلك ، هناك العديد من المشاكل ، -2
ل . وتشمل المشاك الحركية  المعرفي, العاطفي,   الداخل ، وتشمل المشاكل من الداخل:

 البيئة األسرية, بيئة المجتمع, البيئة المدرسية. الخارجية:
ى هي لبالنسبة للطالب اإلندونيسيين ، فإن تعلم اللغة العربية تعلم لغة ثالثة ، ولغتهم األو   -3

اللغة األم ، واللغة الثانية هي اإلندونيسية ، واللغة الثالثة هي لغة أجنبية ، لذلك للطالب 
اإلندونيسيين ، إذا كنت ترغب في تعلم لغة أجنبية بجدية ، هناك حاجة إلى مزيد من 

 الجهود .
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