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 اسرتاتيجيات تعّلم الّلغة العربية على ضوء أساليب تعّلم الطالب

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني( مركز اللغات)دراسة وصفية حتليلية يف 

 رسالة ادلاجستري

 إعداد:

 ليلة نظيفة

 041000111081رقم القيد: 

 

 
 

 بنجرماسني جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 الدراسات العليا
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 اسرتاتيجيات تعّلم الّلغة العربية على ضوء أساليب تعّلم الطالب

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني( مركز اللغات)دراسة وصفية حتليلية يف 

 رسالة ادلاجستًن

 مقدمة الستيفاء بعض الشروط للحصول على درجة ادلاجستًن يف تعليم اللغة العربية

 إعداد:

 ليلة نظيفة

 041000111081رقم القيد: 

 
 

 بنجرماسني جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 الدراسات العليا
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 االستهالل

 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال

ي   ي  عرن 
: لأ ن  لاب  وأ العرب  لث  ي  و أ حب  ة  عرن  ن  ي  وكلام أ هل الج  ن  عرن 

رأ   الق 

 

 وقال عمر ابن اخلطاب:

 إنها جزء من دينكمف أحرصوا على تعلم اللغة العربية  

 

 

 



 د
 

 إهداء

 أقدم هذه الرسالة العلمية

اغفر ذلما وارمحهما كما إىل والدي الكرميني احملبوبني الذين يربياين تربية حسنة، اللهم 

 ربياين صغريا..

 وإىل أخيت احملبوبة

 وإىل أساتذيت الكرام الذين علموين علوما نافعة

 وإىل زمالئي األعزاء

 ...، إالليس يل كلمات أهديها إليهم

 بارك هللا يل وذلم

 وجزاهم هللا أحسن اجلزاء

 

 

 

 



 ه
 

 شكر وتقدير

العادلٌن محدا كثًنا طيبا مباركا فيو. سبحانك ال حنصي ثناء عليك، أنت كما هلل رب  احلمد

أثنيت على نفسك، خلقت فأبدعت، وأعطيت فأفضت، فال حصر لنعمك، وال حدود لفضلك، 

ونصلي ونسلم على أشرف عبادك، وأكمل خلقك، خامت ادلرسلٌن، ومعلم ادلعلمٌن، نبينا ورسولنا 

 : . وبعدملسو هيلع هللا ىلص ًن من عّلم وأفضل من نصحزلمد بن عبد هللا األمٌن، خ

اسرتاتيجيات تعّلم "فقد انتهت الباحثة من كتابة البحث بعون هللا وتوفيقو حتت موضوع  

جبامعة  مركز اللغاتالّلغة العربية على ضوء أساليب تعّلم الطالب )دراسة وصفية حتليلية يف 

ألداء الواجبات وتوفًن شرط من الشروط الالزمة " أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني(

 .درجة ادلاجستًن يف تعليم اللغة العربيةللحصول على 

تقدم الباحثة شكرىا وتقديرىا لكل من ساعدوىا على إمتام ىذا البحث  ،يف ىذه الفرصةو 

 وأخصهم :

 ٌناري اإلسالمية احلكومية بنجرماسامعة أنتسجبالعليا  مدير كلية الدراسات فضيلة -ٔ

 ًن.ادلاجستالدكتور سيف الدين سبدا 

اري اإلسالمية امعة أنتسجب العليا لدراساتل رئيس قسم تعليم اللغة العربية فضيلة -ٕ

 فيصل مبارك سيف ادلاجستًن.الدكتور  ٌناحلكومية بنجرماس

فضيلة الدكتور فيصل مبارك سيف ادلاجستًن بصفتو كمشرف الباحثة األول الذي  -ٖ

 وجيهات القيمة.قد أرشد الباحثة بالت



 
 

 و 
 

رة رضا درماوايت ادلاجستًن بصفتها كمشرفة الباحثة الثانية اليت قد الدكتو  فضيلة -ٗ

 أرشدت الباحثة بكل جهد وصرب وحب.

لدراسات العليا جبامعة مجيع أساتذة الباحثة الكرام يف قسم تعليم اللغة العربية ل -٘

 ٌن.أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماس

أنتساري جبامعة  مركز اللغاتمن  ٕٕرلموعة يف  والطالبادلدير واألستاذ  -ٙ

 .ٜٕٔٓسنة  ٌناإلسالمية احلكومية بنجرماس

وال تنسى الباحثة أن تشكر والديها احملبوبٌن احلاج عبد الرمحن رمحو هللا واحلاجة  -ٚ

 حسرينة اللَذْين ربياىا وبذال جهودمها يف رعايتها وتربيتها.

لَْيِلْي ُمْنَتِقيَّْة " اليت ال تنفك أن تشّجع الباحثة يف أخت الباحثة الكبًنة الكرمية "  -ٛ

 دراستها.

مجيع األصدقاء والزمالء الذين قاموا بادلساعدة والتوجيو للباحثة يف كتابة ىذا  -ٜ

 البحث.

فلهم جزيل الشكر والتقدير دلا بذلوا من جهودىم يف إمتام ىذا البحث وال تستطيع 

تدعو هللا سبحانو وتعاىل على ما أسلفوا من حسنات الباحثة أن جتزي حسناهتم إال أن 

 وأن يتجاوز عنهم خطاياىم وسيئاهتم وأن يبعث ذلم مقاما زلمودا.

فالعلم بدون أدب ال ينفع، والعلم الذي ال تصاحبو نفس مطهرة زكية قد يكون 

تى هللا بقلب حجة على صاحبو يوم القيامة، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أ



 ز
 

سليم. وعسى هللا أن يرزق الباحثة الرمحة وادلغفرة وأن يوفقها خاصة والقارئٌن عامة 

 يف خدمة اللغة العربية واإلسالم وادلسلمٌن.

 

 ٕٕٔٓيناير  ٌٙن، ماس نجرب
  الباحثة

 
 ليلة نظيفة               

            ٕٔٛٓٔٔٓٙٓٔٗٓ    
       
 

 



 ح
 

 ةإقرار الطالب

 : ليلة نظيفة  االسم

 ٕٓٗٔٓٙٓٔٔٓٛٔ:   رقم القيد 

 ٜٜٛٔأكتوبر  ٕٗ: بانداوان،   ادليالد

 : تعليم اللغة العربية  القسم

اسرتاتيجيات تعّلم الّلغة العربية على ضوء أساليب تعّلم الطالب  أقر بأن ىذه الرسالة مبوضوع "

من " جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني( مركز اللغات)دراسة وصفية حتليلية يف 

اإلسالمية احلكومية  جبامعة أنتساري العليا الدراساتجهدي شخصيا وقمت بتقدميها إىل 

ٌن. وما اقتبست من شيء إال قد أحلت إىل مصادرىا ومراجعتها. وأقر بأنين مسؤول عن بنجرماس

 مجيع مضامن ىذه الرسالة. 

 ٕٕٔٓيناير  ٌٙن، ماس نجرب
 ادلقرة

 
 ليلة نظيفة                 

          ٕٔٛٓٔٔٓٙٓٔٗٓ 
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 ادلوافقة

)دراسة وصفية  اسرتاتيجيات تعّلم الّلغة العربية على ضوء أساليب تعّلم الطالب:  رسالة ادلاجستًن

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن( مركز اللغاتحتليلية يف 

 ليلة نظيفة:  الطالبة

 ٕٓٗٔٓٙٓٔٔٓٛٔ:  رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية القسم

، وافق ادلشرفان ليلة نظيفةبعد االطالع على رسالة ادلاجستًن اليت أعدهتا وكتبتها الطالبة : 

 على تقدميها إىل رللس ادلناقشة.

 

 م ٕٕٔٓيناير  ٌٙن، نجرماسب

 ةادلشرفة الثاني     ادلشرف األول 

  

 رة رضا درماوايت ادلاجستًنالدكتو     فيصل مبارك سيف ادلاجستًن رالدكتو 
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 ص البحثخلم
 

)دراسة  اسرتاتيجيات تعّلم الّلغة العربية على ضوء أساليب تعّلم الطالب م. "ٕٕٔٓليلة نظيفة،  
 رالدكتو األول  ادلشرف ."جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني( مركز اللغاتوصفية حتليلية يف 
الدراسات  قسم تعليم اللغة العربيةرة رضا دارموايت ادلاجستًن. الدكتو ادلاجستًن، وادلشرفة الثانية  فيصل مبارك سيف

 ٌن.العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماس
 

 للمادة معىن التعلم اسرتاتيجيات تعطي حيث التعلم، رلال يف مهًما شيًئا التعلم اسرتاتيجيات تعترب
 وتشجيع فهما عميقا ادلواد لفهم فرصة للطالب التعلم اسرتاتيجيات تعطي كما الطالب، احلياة يف وتطبيقها
 اليت التعلم أنشطة يف مهمة خطوة التعلم، وىي أساليب ىناك أخرى، ناحية ومن. التعلم يف النجاح على الطالب

 .التعلم يف الطالب جناح على تؤثر ىي أكثر العوامل اليت التعلم أساليب إن لذا. التعلم نتائج مع إجيابية عالقة ذلا
 على بناءً  العربية اللغة تعلم يف للطالب ادلختلفة االسرتاتيجيات عن الكشف إىل الدراسة ىذه هتدف

 ومن( والرتاكب وادلفردات األصوات) اللغة عناصر حيث من سواء( واحلركية والسمعية البصرية) همتعلم أساليب
 (.والكتابة والكالم والقراءة االستماع) اللغوية ادلهارات حيث

من مركز تطوير اللغة   ٕٕلطالب رلموعة  البحثية ادلوضوعات مع نوعي حبث عن عبارة البحث ىذا
. ومقابالت استبانات عن عبارة الدراسة ىذه يف البيانات مجع أدوات كانت. طالبا ٕٓعددىم  ،ٜٕٔٓ سنة

 واستخالص البيانات وعرض البيانات تقليل ىو الوصفي التحليلي البحث ىذا يف وأسلوب حتليل البيانات
 مييلون ٜٕٔٓسنة  مركز اللغاتمن  ٕٕ اجملموعة يف الطالب منٝ ٓٙ أن إىل البحث ىذا نتائج تشًن.النتائج

 يتعلمون بأسلوب منهمٝ ٘و الطالب مييلون إىل التعلم بأسلوب مسعي، منٝ ٖ٘ و بصري، بأسلوب التعلم إىل
 .حركي

 رؤية إىل حيتاجون أهنم يف البصري التعلم لديهم أسلوب الذين للطالب التعلم إسرتاتيجيات تتمثل
 واخلطوطالرائعة  األلوان باستخدام التعلم يف ويرتاحون  عليهم فهم الدرس، أثناء التعلم لتسهيل األشياء

أن يقرأ ذلم  من أن يقرؤون بأنفسهم بدالً  إليو ويفضلون يسمعون مما أكثر يرونو وىم يتذكرون مبا. واألشكال
 على حاستهم اعتمادىم يف السمعي للطالب الذين ذلم أسلوب التعلم التعلم اسرتاتيجيات تتمثل .اآلخرون

 القراءة ويفضلون أكثر مما يرونو، ون مما يسمعون إليويتذكر  أهنم حبيث وادلعرفة، ادلعلومات لتلقي السمعية أكثر
 إسرتاتيجيات بالواجبات اليت تطلب منهم االنتباه البصري أكثر. تتمثل القيام يف صعوبة وجيدون عال، بصوت
عند ممارسة  ويرتاحون يف التعلم. كثرة حركاهتم أثناء التعلم يف احلركي التعلم أسلوب لديهم الذين للطالب التعلم

 .معينة أثناء التعلم أشياء دلس أو ما قد قرأواه والتدرب عليو،
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Strategi belajar merupakan satu hal yang penting dalam bidang pembelajaran, 

strategi belajar memberikan makna dari sebuah materi dan penerapannya dalam kehidupan 

siswa, strategi belajar juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami materi 

secara mendalam serta mendorong siswa untuk berhasil dalam belajar. Di sisi lain, terdapat 

gaya belajar yang merupakan satu langkah penting dalam kegiatan belajar yang memiliki 

hubungan positif terhadap hasil belajar. Sehingga gaya belajar adalah faktor terpenting yang 

mampu mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyingkap berbagai strategi 

mahasiswa dalam belajar bahasa Arab berdasarkan kecendrungan gaya belajar yang mereka 

miliki (Visual, auditori, dan kinestetik) baik dari segi unsur bahasa (ashwat, mufradat, dan 

tarakib) maupun dari segi kemahiran berbahasa (istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah). 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan subjek penelitian mahasiswa UPB 

Grup 22 tahun 2019 yang berjumlah 20 orang. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah angket dan wawancara. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian analisis 

deskriptif ini dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 60% mahasiswa grup 22 UPB 2019 

mempunyai kecenderungan belajar dengan gaya visual, 35% mahasiswa merupakan 

pembelajar auditori, dan 5% dari mereka merupakan pembelajar kinestetik. 

Strategi belajar dari mahasiswa dengan kecenderungan gaya belajar visual adalah 

mereka perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah memahami dan mengerti, 

mereka lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna, garis, dan bentuk. Mahasiswa 

dengan kecenderungan visual lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang 

didengarkan dan lebih suka membaca daripada dibacakan. Strategi belajar dari mahasiswa 

auditori adalah dengan lebih mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan ilmu 

pengetahuan, sehingga mahasiswa dengan tipe belajar auditori akan lebih mudah mengingat 

apa yang didengar daripada apa yang dilihat, lebih senang membaca dengan mengeluarkan 

suara, dan merasa kesulitan dalam tugas yang melibatkan visual.Strategi belajar dari 

mahasiswa dengan gaya belajar kinestetik adalah belajar dengan melibatkan gerakan. Mereka 

merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca, tapi juga 

mempraktikkannya. Dengan cara melakukannya atau menyentuh objek tertentu. 
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Learning strategies are essential in learning. They provide the meaning of a material 

and its application in student life and opportunities for students to understand the material in-

depth and encourage students to succeed in learning. On the other hand, learning styles are 

also an essential step in learning activities that have a positive relationship with learning 

outcomes making them the most important factors influencing student success in learning. 

Therefore, this study aims to uncover various student strategies in learning Arabic 

based on their learning styles (visual, auditory, and kinesthetic) both in terms of language 

elements (ashwat, mufradat, and tarakib) and in terms of language proficiency ( istima ', 

kalam, qira'ah, and kitabah). 

This research is qualitative research, with the research subjects being 20 students of 

UPB Group 22 in 2019. The data collection instruments in this study were questionnaires and 

interviews. The data processing techniques in this descriptive analysis research are data 

reduction, data presentation, and conclusion drawing. 

This study indicates that 60% of students in group 22 UPB 2019 tend to learn in a 

visual style, 35% of students are auditory learners, and 5% of them are kinesthetic learners. 

Students' learning strategy with a visual learning style tendency is that they need to 

see things visually to make it easier to understand and understand so that they are more 

comfortable learning with the use of colors, lines, and shapes. Students with visual tendencies 

remember what they see more than what they hear and prefer reading rather than being read. 

The learning strategy of auditory students is to rely more on hearing to receive information 

and knowledge so that students in this type will find it easier to remember what they hear 

than what they see, prefer to read with sound, and find it difficult to do tasks involve visuals. 

Finally, the learning strategy of students with a kinesthetic learning style is learning by 

involving movement. They find it easier to learn something, not just reading, but also 

practicing it by doing it or touching particular objects. 
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 حمتويات البحث

 الصفحة ادلوضوع

 أ  صفحة الغالف ......................................................................

 ب صفحة ادلوضوع ......................................................................

 ج ............................................................................استهالل 

 د إىداء ...............................................................................

 ه شكر وتقدير .........................................................................

 ح رار الطالبة ..........................................................................إق

 ط .............................................................................  ادلوافقة

 .................................................................... يتقرير جلنة ادلناقشة 

 ك .........................................................ص البحث باللغة العربية .خلم

 ل .................................................... ..ص البحث باللغة اإلندونسيةخلم

 م ....................................................باللغة اإلجنليزية ....ص البحث خلم

 ن ..............................زلتويات البحث ........................................
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 الباب األول
 ادلقدمة

 ٔ .................................................................خلفية البحث - أ
 ٚ أسئلة البحث ................................................................- ب
 ٚ ................................................................أىدف البحث  -جـ
 ٚ فوائد البحث .................................................................. -د
 ٛ ..........................................................حتديد ادلصطلحات... -ىـ
 ٜالدراسات السابقة .............................................................  -و

 

 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 ٘ٔ............................................... للغة العربية ومميزاهتا ........ا -ٔ
 ٘ٔ.................................... ..............اللغة العربية ب التعريف- أ

 ٜٔ............................................ وادلهارات اللغويةة ويعناصر اللغال -ٕ
 ٜٔ ..........................................اذلدف من تعليم اللغة العربية - أ

 ٕٓ................................... العناصر اللغوية ومهارهتا .........- ب
 ٖٔأساليب التعلم ..........................................................  -ٖ

 ٖٔ............................... تعريف أساليب التعلم ..............- أ
 ٖٖ أنواع أساليب التعلم ...............................................- ب

 ٖٗ خصائص أساليب التعلم .........................................    -جـ



 
 

 ع 
 

 ٖٛ............................... فوائد من معرفة أساليب التعلم .....    -د

 ٓٗ............................... العوامل اليت تؤثر على أساليب التعلم    -ه

 ٕٗاسرتاتيجيات التعلم .....................................................  -ٗ
 ٖٗ .................................... اسرتاتيجيات التعلمتعريف - أ

 ٘ٗ....................... .............. اسرتاتيجيات التعلمأنواع - ب

 ٜٗ......... علم .............العالقة بٌن أساليب واسرتاتيجيات الت -جـ 

 لثالباب الثا

 منهجية البحث

  ٔ٘ ..................................................... البحث ومدخلو نوع -ٔ
 ٕ٘..................................................... .موضوع البحث ... -ٕ
 ٕ٘......................................... ............ذات البحث ....... -ٖ
 ٕ٘ىا ...................................................... البيانات ومصادر  -ٗ
 ٖ٘............................................... ..... مجع البيانات أساليب -٘
 ٘٘...................................................  حتليل البيانات أسلوب -ٙ
 ٙ٘ىيكل البحث ...........................................................  -ٚ

 الباب الرابع

 نتائج البحث وحتليلها

 ٛ٘..........................  .عن مكان البحث ................... حملة موجزة- أ
 ٖٙ............................. .......................وحتليلها عرض البيانات - ب



 
 

 ف 
 

   ٘ٙمناقشة البيانات ...........................................................  -جـ 

 ٘ٙ..........................................أساليب تعلم الطالب ....... -ٔ
 ٚٙ اسرتاتيجيات التعلم الطالب ........................................... -ٕ

 ٚٙ...................... طالب البصريٌن ..........اسرتاتيجيات التعلم ال ( أ
 ٕٛاسرتاتيجيات التعلم الطالب السمعيٌن ............................. ( ب

 ٕٜاسرتاتيجيات التعلم الطالب احلركيٌن ................................ جـ ( 

 ٜ٘اسرتاتيجيات تعلم الطالب على ضوء أساليب تعلمهم ....................  -ٖ

   

 الباب اخلامس

 اخلالصة واالقرتاحات

 ٗٓٔاخلالصة ............................................................... - أ

       ٘ٓٔاالقرتاحات ............................................................ - ب

 قائمة ادلراجع وادلالحق 

 ٚٓٔ.......  قائمة ادلراجع ............................................................

 ٖٔٔ............................... ادلالحق ..........................................


