
ُ 
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 شكرا و تقديرا

 بسم الٌلو الٌرمحن الٌرحيم...
 فيصِّلىٍت ءىايػىتيوي قػيٍرءىاننا عىرىبًيَّا لِّقىٍوـً يػىٍعلىميٍوفى...ًكتىابه 

اٌلذل قد أعطى الٌصٌحة ىف كتابة  وننستعياحلمد لٌلو، ضلمده نشكره ك 
فى  سبب صعوبة قدرة مهارة القراءةت التىعوامل الرسالة العلمٌية بادلوضوع " 

العالية العامة الحكومية اللغة العربية للتالميذ فى الصف الثاني للمدرسة 
كأحد من الشركط إلنتهاء الدراسة اجلامعة احلكومٌية "  يةشمالالب و جور 

اسوتنا رسوؿ الٌلو صٌلى الٌلو عليو  إىلنرسل  اب. صالة ك سالمك اإلسالمٌية جبور 
ـ مكاـر األخالؽ، ما محل كرًن ادلعجمة عربيٌا ادتإل المماف ما يرسلو ّبخآ،نيٌب كسٌلم

لك مادة البحث ىف ىذه الرسالة ة ك احد من الٌلغة الدكلٌية ك كذللغة اجلنٌ ما فيو 
 العلمٌية فهي القرآف الكرًن دستور ادلسلْب طوؿ المماف.

كبعناية اهلل كىدايتو ظهرت ىذه الرسالة إىل عدـ الوجود حتت إشراؼ 
يرا شكرا جميال كتقدادلشرفْب كإرشاد ادلرشدين ففى ىذه ادلناسبة قدمت الكاتبة 

  ىف كتابة ىذه الرسالة العلمية اىل: عميقا مبساعد
ة كالدين احملبْب يدعواين كيعطياين إشرافا ك نصيحة حٍب إنتهيت ىذه الرسال .ُ

 .العلمية
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الدكتور رمحة ىداية ادلاجستّب، رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية   .ِ
 .جوركب

لقماف آسا ادلاجستّب، رئيس قسم الَببية للجامعة اإلسالمية  جا احل الدككتور .ّ
 ب.ك جور احلكومية 

للجامعة اإلسالمية  برتومواف ىراىب ادلاجستّب، رئيس ختصص اللغة العربية  .ْ
 .بجورك احلكومية 

 .ادلشرؼ األكؿ ىف ىذه الرسالةك  ، الدكتورندس احلاج شفرالدين  ادلاجستّب .ٓ

 ىف ىذه السالة. الثانيةة ادلشرفك  ، نورجنة ادلاجستّب .ٔ

 ، ادلشرفة األكادؽلية. الدكتور رمحة ىداية ادلاجستّب .ٕ

مجيع ادلدرسْب ك ادلوظفْب الذين بذلوا جهودىم كأفكارىم بإخالص يف  .ٖ
  تعليمي كتدريسي اللغة العربية.

، مع َُِِمجيع أصدقائى احملبوبْب ىف ختصص اللغة العربية بدرجة  .ٗ
 النجاح  ىف كل أمورنا.

 يفيتاس أكادؽلية جبامعة احلكومٌية اإلسالمٌية جوركب.ككٌل س .َُ
 ـ   َُِٔ يونيوجوركب،      

 الباحثة 

 
 انتاف مايا سارل

 ََُُِِْٔرقم التسجيل:             
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 التجريد
 بب صعوبة قدرة مهارة القراءةستعوامل التى . 02660624انتان مايا سارى. رقم التسجيل: 

. الرسالة الشمالية جوروبفى اللغة العربية للتالميذ فى الصف الثاني للمدرسة العالية العامة الحكومية 
 .2606العلمّية. جوروب: تخصص الّلغة العربّية، قسم التربّية، الجامعة اإلسالمّية الحكومّية بجوروب 

دلدرس يف تدريس مهارة القراءة. اخللفية الدراسية للتالميذ أصبحت كاحدة من ادلشاكل الٍب يوجهها ا 
، ك تدؿ حبدـ القرآفقدرة القراءة لدل التالميذ ال حتصيل للغاية ادلرجوة بسبب أكثر التالميذ ال يستطيعوا قراءة 

عوامل للمعرفة قدرهتم قراءة النص العريب. ك أيضا عدـ كجود اىتماـ من التالميذ لتعلم العربية. ىذه هتدؼ البحثة 
للمدرسة العالية العامة   IPS3صعوبة قدرة مهارة القراءة ىف اللغة العربية للتالميذ ىف الصف الثاين  الٌب تسبب
 ك كيف طريق التغلب صعوبة ىف تالميذ قراءة اللغة العربية. الشمالية جوركباحلكومية 

مدرسة لل IPS3للتالميذ ىف الصف الثاين ىو  كٌمىالالسكاف يف ىذه  .كٌمىىذا البحث ىو كصفي ال
كقد مت حتليل  . ق ادلالحظة كادلقابالت كالوثائقمجع البيانات عن طري .الشمالية جوركبالعالية العامة احلكومية 

  .البيانات من خالؿ إعطاء معُب للبيانات الٍب مت مجعها كادلعُب الذم يوجو إىل نتيجة
ٌسبب صعوبة القراءة، من بْب أمور أخرل، من العوامل تكأظهرت النتائج أف عدد كبّب من عوامل الٌب 

أما   .العوامل لذ تسبب صعوبة القراءة، العوامل الداخل كالعوامل اخلارج  : األكؿ،الداخلية كالعوامل اخلارجية 
شأ يرغبوف مل تكن ىناؾ ألهنم يشعركف باحلرج لتكرار مرة أخرل من البداية حٌب ال تن ذبالنسبة للعوامل الداخل ال

قراءة  الولدينحيث يقـو معظم  الولدينعوامل  .لديهم أم شيء لقراءة اللغة العربية رغبىذه العادة دلا فيها من 
ألف عامل الوالدين مهم  .أبدا علمتهم لقراءة القرآف بسبب العمل ادلمدحم الولدينسورة القرآف يف ادلنمؿ، ككما  

ألنو اعتاد األطفاؿ من الطفولة حب القراءة ستكوف أكثر   .القراءة، كخاصة يف ادلصاحلجدا لألطفاؿ يف زيادة 
عوامل ادلدرسية حيث كتاب اللغة  .الولديناخلالفات مع األطفاؿ الذين مل تكن تنظر  .عرضة للفهم بسهولة درسا

 بسالسة كأيضا قراءة القرآف ال .ال الكتب درابمين ذلم للقراءة التالميذالعربية مل يكن ىناؾ نص على ذلك أف 
عوامل اجملتمع حيث أصدقائهم نادرا ما يتم قراءة اللغة . PAIبسبب عدـ كجود من معلمي اللغة العربية كمعلمي 

 من العوامل التالميذلذلك ؽلكننا أف نستنتج أف العامل ادلهيمن الذم يسبب صعوبة يف القراءة أكلياء أمور  .العربية
أما عن كيفية  الثاىن، .أيضا شخص يف تعلم اللغة ما تعلم اللغة العربية العوامل البيئية ؽلكن أف تؤثر كالولدين 

، كىذا ىو طريق التكرار يف تالكة ادلعلم الذم سيتم بعد ذلك تليها  تالميذادلعلمْب دلعاجلة صعوبات القراءة لدل ال
باإلشارة  .فظن األسهل للسيكوف م تالميذالذين ليسوا قادرين على قراءة اللغة العربية، حبيث يتمكن ال تالميذال

 .غلب أف يعرؼ احلركؼ كانت قراءة تالميذإىل ال
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 الباب األكؿ
 مقدمة

 الدوافع ال ختيار الموضوع .أ 
، ادلادية، البشرية تشمل رلموعة من العناصر يتكوف التعليم ىو

 ُ.األىداؼ التعليم من أجل حتقيقتؤثر  اإلجراءات الٍب ك ادلعدات، ادلرافق
تنظيم ك مثاؿ التدريب، توجيو، ، التدريس عملية فيها الٍب أنشطة التعليم يف
 يف .غرض الَببيةالوصوؿ اىل التالميذ حٌب ؽلكن تعٌلم حٌب رلموعة  مرافقك 

 .تعٌلم يف بيئةالتعلم  ادلصدرادلدرس ك ك  تالميذبْب ال التفاعل التعليم عملية
مع ادلعلمْب ك تعلم ادلوارد ىف بيئة التعلم.  التالميذالتعليم ىو عملٌية تفاعل 

ؽلكن أيضا تعريف عملية التعلم على شكل سلسلة من التفاعل بْب التالميذ 
 ِك ادلعلمْب ىف اطار البلغ ادراؾ الغرض.

قدرة ، ادلعرفة العلم كللحاصل لغة العربية، التعليم ؾ ايضا اكذ
لغة العربية التعٌلم ألف  تعليم. غرضيطلب جهدا للتعٌلم حٌب حتقيق  .ةادلهار 

 جديقْب ك لغة العربية اللغة األـ، إنساف اجلديد تعٌلم الإختلف بالتعٌلم 
تعليم اللغة العربية عن طريق تعليم األلفاظ العربية الستخدمة ىف . صعوبات

ذه ادلرحلة حٌب يستطيع العبادات ك األذكار. ك اذلدؼ من تعليم اللغة يف ى

                                                           
 ٕٓص. (، َُِّجاكرتا: بومي أسكر، )، كوريكلـو داف مبباالجراف،  عمرمحالكُ
 ُْص.  ،(َُِّ ،جوركب  LP2 STAIN)جوركب:  ،فينجيباصلاف ميديا فيمبيالجاراف باحاث أراب ،نورجنناح ك ريِب ِ
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يقرأ النصوص الدينية من القراىف ك احلديث ك األذكار ىف ادلسلم أف 
 ّالصلوات ك غّبىا مع الفهم.

ك أٌف اللغة العربية  سلطاف شهريلقاؿ مصطفي الغالييِب ىف كتاب 
راضهم ك قد كصلت إلينا من طريق ىي الكلمات الٍب يعٌّب هبا العرب عن أغ

النقل. كرٌجحها السيد ادلرحـو أمحد اذلامشي ك أٌف اللغة العربية ىي إحدم 
اللغات السامية ك ىي لغة أٌمة العرب القدؽلة ك العهود الشائعة الٍب كانت 

 ْتسكن اجلميرة ادلنسوبة إليها ىف الطرؼ العريب من اىسيا.
عربية على تطوير القدرة على كالغرض الرئيسي من تعلم اللغة ال

ىف تعلم اللغة العربية  ٓ.استخداـ دركس اللغة يف كل من الشفوية كالكتابية
معركفة مهارات لغة األربع ينبغي تالميذ ادلملوكة  ىو مهارات اإلستماع، 
مهارات الكلم، مهارات القراءة ك مهارات الكتابة. ىف ادلهارات اللغوية 

ْب أف القدرة اللغوية للشخص حتدد إتقاف قواعد األربعة كما يفَبض اللغوي
 ٔاللغة نفسها.

 األكلوية األكىل عن طريق موضوع الذم يعرض مهارات القراءة
 ىذه .التالميذاتباعها من قبل القراءة ك  موضوعات أكال ادلعلم قراءة للقراءة،
 لتدريبالفم الفم، ك  إىل السرد أك اللفظية ادلهارات الٍب تركم على التمارين

 مهارات القراءة اذلدؼ .العفويةكالوئاـ ك  التحدث بطالقة لتكوف قادرة على
                                                           

 ُُص.  ،(ََُِ ،ملكي فريس UIN)ملنج:  ،تطوير منهج تعليم اللغة العربية ،زلمد علي الكامل  ّ
 ّص.  ،(ََِٖ ،)بندر دلفنج: فكتا فريس ،طرائق تدريس اللغة العربية بْب النظرية ك التطبيق ،سلطاف شهريل  ْ
5
 ُِٗ(، ص. َُُِرؽلج رسد كرم،   PT باندكنغ:) ،عربيةميطضرجي مببّبجرف هبس  أجيب حرمواف،  

 ْص.  ،(َُُِ ،مليكي فريسس UIN)مالنج: ، يمبيالجاراف باحاث أراب إنوفاتيفسَباتيجي ف ،شياإفوؿ موسطوفا  ٔ
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كقادرة  قادرة على ترمجة بطالقة، العربية مع قراءة النصوص قادرة على التعلم
 .على ضلو سلسك  ذلك جيدا فهم على

مهارات القرأءة ىو ادلادة أعلية بْب مواد التعلم. التالميذ الذين 
تعلم القراءة يتفوقوف ىف التعلم أخرل ىف مجيع مستويات يتفوقوف يف 

 ٕالتعليم.
القراة من ادلهارات للغوية الٍب ليست من السهل ك البسيط، ليست 
صٌوت احلركؼ أك الكلمات كلكن مهارة الٍب تشمل سلتلف العقل ك 
الفكر. ىف األحياف الشخص الذم معتدؿ القراءة  غلب توقف االحظة أك 

  ٖمرتْب الٍب دتت قراءة للتفكّب ك الفهم ما ادلقصود من القراءة. يكٌرر مرٌة أك
ك كثّب من كتب القراءة ماجمة عن اجتذاب التالميذ ك تشويقو إما 
لصعوبة أسلوهبا، أك سخف موضوعاهتا، أك بعدىا عما يثّب أىتماـ التالميذ 
ك يتفق مع ميولو كحاجاتو ك يشبع رغباتو، ك ؽلس كجداتو، أك لرداة 

 ٗاجها.أخر 
كيتأثر تعلم اللغة ىف عدة عوامل. العامل األكؿ الذل تتعلق تقويٌة 
بتحصيل اللغة الغريبة ىو لغة التعلم، العوامل اخلارجية ادلتعلمْب، العوامل 

 َُالداخلية ادلتعلمْب ك التعلم كفرد.

                                                           
 ٓٗ(، ص. َُِِ، مليكي فريسس UINمالنج: ، )فيمبيالجاراف باحاث أرابكاحاب ركسييدم ك ماملوعأطوؿ نيعماح،   ٕ
-ُِِ(، ص. َُُِ)يوجياكارتا: سوكسيس كففسيت، ، تيورم ك أفليكاسي يمبيالجاراف باحاث أرابفميطودكلوجي كا مينا،   ٖ

ُِّ 
 ُُْ(، ص. ُْٖٗمصرة: مكتبة النهضة ادلصرية، ، )طرؽ تعليم اللغة العربيةزلمدعبد القادر أمحد،   ٗ

 ُٕ(، ص. ََِٗ، مليكي فريسس UINمالنج: ، )ميديا فيمبيالجاراف باحاث أرابأبدكؿ كاحاب ركسييدم،   َُ
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الرغبة، موىبة،  عامل الداخل ىف بْب عاملىف البحث عامالف ىو 
ىو ادلدرس، الوالداف، الدائرة، اجملتمع، الٌلواـز ك  ارجعامل اخلعادة القراءة. 

 الٌلواـز الٌتمهيديٌة.  
 ادلدرسة العالية العامة جوركب الشمالية من ادلدرسة الٌب تقـو ىف

كابوفاتوف رغلنج ليبونج فريفيسا بينجكولو. ىذه مدرسة العالية العامة 
ؼللق ماٌدة ك  عليادلؤسسة التعليمة بتوفّب التعليم ك تعليم ال جوركب الشمالية
 الٌدرس. أحدىمٌدرس اللغة العربية 

مبعلم اللغة  َُِٓسبتمّب  ِٖبناء على ادلالحظات األكلية ىف 
العربية ىف ادلدرسة العالية العامة جوركب الشمالية أف الكثّب من الشاكل ىو 

بالصدؽ ك تعليم اللغة العربية من  التالميذ ال يستطيع القراءة ك الكتب
الصف االٌكؿ ك الثاين ك الثالثي ال إنتشر ك الطريق إستعمل ىنا ىي الطريقة 

كثر بعض ىنا التالميذ ألنُب اللتالميذ. لقراءة ادلباشرة. خصوصا ىف قدرة ال
ب و الصع اءة. مع الكثّب من العوامل الٌب تسبب التالميذالقر ال يستطيع 

 تعلم اللغة حاؿ ألعلية ىفربية األكؿ ىف قراءة اللغة العربية. م اللغة العيتعل
  ُُقراءة اللغة العربية.ؽللك مهارة ال العربية ىو التالميذ

من ادلشاكل ادلوجود ىف ادلدرسة ك ىف البحاثة سوؽ إجراد حبوث 
قدرة مهارة القراءة فى اللغة   بب صعوبةعوامل التى تسبادلوضوع " 

                                                           
 َُِٓ-َٗ-ِٖ مقابلة، ىف التاريخ   ُُ



ُْ 
 

للمدرسة العالية العامة الحكومية  يالصف الثانالعربية للتالميذ فى 
 "الشمالية جوروب

 تعييبن المسألة .ب 
 الدكافع ال ختيار ادلوضوع  ك ىف تعيينب ادلسألة كمايلى:   بناء على

 اللغة العربيةكثّبا من التالميذ ال يسطيعوف قراءة  .ُ
 اللغة العربيةالصعوبات ىف التالميذ القراءة  .ِ

 تحديد المسألة .ج 
الدكافع ادلسألة ادلاصية فأحٌدد ىذا البحث عن عوامل الٌب كما 

قدرة مهارة القراءة ىف اللغة العربية للتالميذ ىف الصف الثاين صعوبة  ببتس
IPS 3 .للمدرسة العالية العامة احلكومية جوركب الشمالية 

 تعبير المسألة .د 
لتالميذ بب صعوبة قدرة مهارة القراءة ىف اللغة العربية لما عوامل الٌب تس .ُ

 جوركبللمدرسة العالية العامة احلكومية  IPS 3 ىف الصف الثاين
 الشمالية.

 ىف تالميذ قراءة اللغة العربية. صعوبةكيف طريق التغلب  .ِ
 غرض البحث .ه 

بب صعوبة قدرة مهارة القراءة ىف اللغة العربية دلعرفة عوامل الٌب تس .ُ
 الشمالية جوركبللمدرسة العالية العامة احلكومية  IPS 3 لصف الثاينل

 ىف تالميذ قراءة اللغة العربية. صعوبةدلعرفة طريق التغلب  .ِ



ُٓ 
 

 فائدة البحث .و 
 فائدة النظرية .ُ

 ىذا البحث ك من ادلتوقع أف يكوف كمرجع ك يعد ذلك البحث.
 يةقفائدة التطب .ِ

 باحثةلل .أ 
فائدة دلعرفة عوامل الٌب تسبب صعوبة قدرة مهارة القراءة ىف 

 اللغة العربية للتالميذ
 للتالميذ  .ب 

 ال رتفاع قدرة مهارة القراءة ىف اللغة العربية
 للمدرس  .ج 

 .ليعلم ادلدرس أسباب الصعوبات ىف قراءة اللغة العربية
 للمدرسة  .د 

من حاصل ىذا البحث يعطى إذلاـ ك دخوؿ لإلرتفاع قدرة 
 مهارة القراءة ىف اللغة العربية للتالميذ ك إلضافة مرجع ىف ادلكتبة.

 المطابقة بالبحث .ز 
 بعض الٍب تناقش البحث ىناؾ بعض نظرة عامة ادلراجع عد القياـب

اما موضوع الٍب ليست مباشرة متابقة  .ساتدقيق موضوع القضايا ادلتعلقة
 أف تدرس ىي ةالباحث مناقشةبادلوضوع 



ُٔ 
 

 اجليل جوركباحلكومية  اجلامعة اإلسالمػٌية لتالميذاالقوتامودداف 
استطاعة التالميذ ىف مراءة الصوص العربية ك العوامل الٌب  بادلوضوع ََِٕ

 .جوركبتأئرىا بادلدرسة العالية 
 اجليل جوركباحلكومية  اجلامعة اإلسالمػٌية لتالميذاالحاردادم 

طريقة جيكسوا بادلدرسة العالية  ترفيو مهارة القراءة بواسطة بادلوضوع ََِٖ
 ب.ك ور ج

 اجليل جوركباحلكومية  اجلامعة اإلسالمػٌية لتالميذاالأمحاد ياين 
إرتقاء مهارة القراءة بإستخداـ طريقة ك الَبمجو ىف للتالميذ  بادلوضوع ََِٗ

 ىف الصف الثالث للمدرسة العالية مبعهاد الرمحة أيرمليس.
اكتشف مساكاة، معا حبث العوامل ىف مهاراة  حثواب سابقىف الرسالة 

ىنا ال تبحث كيف ترفيو مهارة القراءة  حثوابو قراءة. كلكن كىٍضعي الفرؽ ى
تبحث  حثواببواسطة طريقة ك إرتقاء مهارة القراءة بإستخداـ طريقة ك لكن 

  عوامل ٌسبب صعوبةقدرة مهارة القراءة ك أخصص  صعوبةعوامل ٌسبب 
قدرة مهارة القراءة ىف اللغة العربية للتالميذ ىف الصف الثاين للمدرسة العالية 

 .الشمالية جوركبالعامة احلكومية 
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 تنظيم الكتابة  .ح 
 : كما يلى  الرسالة  البحث دلذهتنظيم  أما

 حتديد ادلسألة ك تعيْب ك ادلوضوع الدكافع الختيار : تتكوف منالباب األكؿ
ك  البحث ئدةفا ك غرض البحث ك ادلسألة تعبّبك  ادلشكلة

 .تنظيم الكتابةك  مطابقة البحث
، التعلم صعوبفهم :  البحث األساسى بالٌنظر تتكوف منالباب الثاىن: 

صعوبة صعوبة تعليم اللغة العربية، ، التعلم صعوب  عوامل
 .فهم مهارات القراءة

ك حٌتليل ادلوضوع ك  نوع البحث طريقة البحث تتكوف من الباب الثالث:
 ك بياناتخطوة مجع المبدأ البحث ك حقيقة البحث ك 

  .حقيقة البحثبيانات ك خطوة حتليل ال
 حاصل البحث   تتكوف من حاصل البحث: محل البحث،الباب الرابع: 

 الباب اخلامس: اخلادتة: اخلالصة ك االقَباح 
 ادلراجع ك ادلالحق.
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 الباب الثاين
 بالٌنظرلالبحث األساسى 

 فهم صعوب التعلم .أ 
صعوبة علية االمر: ضٌد سهل فاالمر صعب : ـ صعبة ج  –صعب 

الفركؽ  .كل فرد ال ؽللك نفسو ُِصعاب. الصعوب ج صعب: الصعب.
يف  .التالميذالفردية ىذه أسباب االختالفات السلوكية يف التعلم بْب 

الظركؼ الٍب ال يستطيع التالميذ يتعلموف بشكل صحيح، كيسمى يعانوف 
  .من صعوبات يف التعلم

ال تسبب دائما بعوامل االستخبارات من اذلدكء،  تعلم ةىذه الصعوب
كىكذا، فإف  .كلكن ؽلكن أيضا أف يكوف سببو عوامل عدـ االستخبارات

  .يف التعلممعدؿ الذكاء ادلرتفع ال يضمن بالضركرة النجاح 
، حباجة التالميذكلذلك من أجل تقدًن التوجيهات ادلناسبة لكل من 

صعوب يف التعلم  .ُّالتعلم ةصعوبإىل معلمْب لفهم ادلشاكل ادلرتبطة 
خاصة ىو اضطراب يف كاحدة أك أكثر من العمليات النفسية األساسية 
الٍب تتضمن فهم كاستخداـ اللغة ك الكالـ أك الكتابة. ىذا االضطراب قد 
تعّب عن نفسها يف شكل صعوبة يف االستماع ك التفكّب ك التحدث ك 

 القراءة ك الكتابة ك احلساب.

                                                           
 ص.  ،(ُٕٖٗ ،دار ادلشق: )بّبكد ،ادلنجيد يف اللغة ك األعالـ ،لويس معلوؼ  ُِ
 ٕٕ ص. ،(ََِٖرينيكا جيفتا،   PT، )حاكرتا: فصيقولوجي بيالجارأبو أمحادم دأف كيدكدك صوفريونو،   ُّ
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صعوبة ىف اجملموعة الٍب تتجلى ىف  كما أظهرت صعوبات التعلم  
شكل صعوبات حقيقية ىف افتناء كاستخداـ مهارات االستماع ك احملادثة ك 
القراءة ك الكتابة. اضطراب جوىرم ك ادلفَبض أهنا ناجتة عن خلل كظيفي 

 ىف اجلهاز الصصى ادلركمم.
صعوبات التعلم ىو حالة مممنة الٍب يمعم أهنا من مصادر انتقائي 

ظلو اجلهاز العصيب ك التكامل أك القدرات اللفظية أك غّب اللفظية. تعطيل 
تظهر صعوبات التعلم بشكل خاص، باعتبار ذلك شرطا عجم حقيقي ىف 
األشخاص الذين لديهم ذكاف متوسط إىل متفوقة، كاذم لديو نظاـ احلسية 

 ُْالٍب ىي مناسبة مكافية من فرصة للتعلم أيضا.
من ذكم  التالميذىي الصعوبات الٍب  صعوبات التعلمقاؿ صونرتا  

اخلّبة يف أنشطة التعلم، شلا أدل إىل اطلفاض التحصيل الدراسي كالتغّبات 
 .زمالء الدراسةالسلوكية الٍب حتدث ال تتفق مع مشاركة ادلستحوذ عليها 

صعوبات التعلم كما تتميم شرط يف عملية التعلم قاؿ صيٍب مرديايت 
العوامل  ُٓ.من أجل حتقيق سلرجات التعلممن خالؿ كجود بعض احلواجم 

الٌب تؤثر عال التعلم ك التعلم جولة الذىاب من النشاط العقلي أك النفسي 
يتأثر بعوامل سلتلفة. العوامل الٍب تؤثر على عملية التعلم ك النتائج ىف سلمط 

ىف بدء الشمسية من اثنْب من العوامل الرئيسية، أم  ُٖٔٗك  ُٖٗٗ
من ادلتعلمْب الذايت. العوامل ادلستمدة من الفرد العوامل  العوامل ادلستمدة

                                                           
 ٕ-ٔ(، ص. ََِّ، )رنك جفت، فبددكن بغى الطلب كسلت بلجر، محن ملْب أبدار  ُْ
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ادلشار إليها األفراد الداجلية ك اخلارجية النابعة من ما يسمى العوامل 
اخلارجية. الذا، ينبغي أف ادلعلمْب احملتملْب ك معلمي ادلدارس ك إيالء 

تعلم االىتماـ دلختلف العوامل النفسية ك العمليات من أجل حتسْب نوعية ال
 ُٔادلدرسي.
لذلك ؽلكننا أف نستنتج أف صعوبات التعلم ىي حالة من عملية  

 .ال ؽلكن أف يتعلم بشكل صحيح التالميذالتعلم حيث 
 التعلمصعوب   عوامل .ب 

بّبسوف القدرة على قراءة شخص تتأثر بعوامل داخل كخارج قاؿ 
الرغبة ك موىبة ك عادة القراءة.  عامل الداخل ىف بْب عامل .شخص

ىو ادلدرس ك الوالداف ك الدائرة ك اجملتمع ك ادلرافق ك البنية  عامل اخلارج
 ُٕ.التحتية

 عامل الداخل .ُ
لعوامل الداخلية ىي العوامل الٍب تنشأ من األطفاؿ أنفسهم، 

 قدراهتم ك السالمة ك مثل الصحة ك .على حد سواء جسديا كعقليا
ا على ما إذا  ىذه اجلوانب ىي تأثّب كبّب جد .ىكذا دكاليك ك رغبة

وامل من ىذا النوع، ع .كاف أك مل يكن الشخص يف نتائج الدراسة

                                                           
 ْٔ-ّٔ(، ص. ََِٖ، )بندنج: ألفبت، فسقلج دمل فنددكنأبدؿ احلدس،   ُٔ
ص.  ،ِط  ،(ََِٗ ،رؽلاجا ركسداكاريا PT )باندكنج:، سَباتيجي فيمبيالجاراف باحاث ،سكانداركاسسيد ك دادانج سينيندارإ  ُٕ

َُُ    
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ىف عامل الدخل ك  ُٖ.فضال عن احتياجات األفراد ادلعنيْب ملموسة
 الرغبة ك موىبة ك عادة القراءة ىي: عاملىذا يشمل 

 الرغبة .أ 
ىي أحد العوامل الٍب من ادلهم جدا أف يؤثر على  الرغبة

ىي عبارة عن اندماج بْب الرغبة أك  الرغبة .القدرة على القراءة
الفائدة ك قاؿ حيلجارد  .االستعداد للتطوير إذا كاف ىناؾ حافم

تعتّب من  ك .ىي ادليل الدائم الحظت كتذكر بعض األنشطة
األنشطة ذات االىتماـ ادلستمر، كسوؼ إذا فعلت يكوف مصحوبا 

يف القراءة كسيلة لتشجيع فهم كلمة  الرغبة ك ُٗ.بشعور من ادلرح
كلمة كاحملتول الوارد يف النص للمركر، حبيث ؽلكن للقارئ أف 

  .يفهم األشياء الٍب مت تفصيلها يف القراءة
قاؿ تارغلاف الرغبة القراءة ىو قدرة الشخص على التواصل 
بالنفس لتقاط ادلعُب الوارد ىف الكتابة ك ذلك لتوفّب جتربة عاطفية 

لشكل مصدر قلق عميق دلعُب قراءات. قاؿ راحيم الرغبة نتيجة 
 َِالقراءة ىو يرافقة رغبة قوية شخص ػلاكؿ قراءة.

كٌل النظريات ؽلكن أف طللص إىل رغبة ىي أحد العوامل 
الٍب يطلق ركح الشخص أك التالميذ حملاكلة أحب أك تعريف 

                                                           
 ُٓص.  ،(َُٗٗ ،بينا إدلو PT)سورابايا:  ،فينجاننتار فسيكولوجي فينديديكاف ،ماحفود سحاالحودين  ُٖ
  ُُّص.  ،نفس ادلرجع  ُٗ
 ُُْص.  ،(َُِّ ،راجا جرافيندك فّبسادا PT)جاكارتا:  ،كيتّبامفيالف ميمباجادادلاف,    َِ
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للتالميذ أنفسهم ىف القراءة. األىن الكثّب من القراءة حبيث دتكن 
 من التعامل صعوبات ىف القراءة ك كخاصة ىف تعلم اللغة العربية.

كالناس الذين لديهم مصلحة قوية يف القراءة ػلدث يف 
 .استعداده الستقباؿ مواد القراءة كمن مث قراءهتا على كعيو اخلاص

 .ُِيف القراءة مرة كاحدة غلب أف يتطور الطفل الرغبةلذلك، 
يف القراءة ؽلكن أف يؤدم  رغبةالـ أف عد حارجاسوجانا قاؿ

إىل عدـ القدرة على القراءة، كعدـ القدرة على قراءة ؽلكن أف 
إىل ادلوقف  الرغبةقد يؤدم . يف القراءة رغبةتؤدم إىل عدـ كجود 

الذم ىو استعداد للقياـ عندما يكوف ىناؾ حتفيم خاص كفقا 
ىي أيضا أساس إلنشاء ىذه  أيضا ك قاؿ صوريا الرغبة .للظركؼ

 .العادة
الرغب يتأثر العوامل ىف النفس ك اخلارج من النفس 
)دائراة(. لكن تأثّب العامل ادلهيمن ىو العوامل دائرة. إىل جانب 

من خالؿ القراءة ك  .القراءة أيضا ىو أنشطة الطٌبيعٌيات ك العقلية
ما ال نعرؼ  ادلعرفة ؽلكن أف صلد ك من ادلغيد بالنسبة لنا حبيث أف

 مٌب سوؼ تكوف مفهوما.

                                                           
 ُُْص.  ،نفس ادلرجع  ُِ
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كبعبارة أخرل،  .لتشكيل ىذه العادة رغبكسيتم تطوير ال
إذا كاف قائما القراءة على  .تكوف حالة تكوين العادات رغبةفإف ال
   .بانتظاـ مرتفعة، مث سيتم تنفيذ ىذه األنشطة ك رغبة

ىذا عندما الرغب ينبت ك ازدىر ىف ادلعُب أف الشخص 
 ِِبدأت أحب القراءة ك مث عادة القراءة ازدىر.ادلعِب قد 

 عادة   .ب 
من خالؿ قراءة  .القراءة ىي األنشطة البدنية كالعقلية

 .ادلعلومات كادلعارؼ الٍب ىي مفيدة للحياة ؽلكن احلصوؿ عليها
ذا كاف ىذا الرغب قد ظلت كتطورت، مبعُب أف الشخص ادلعِب 

 .تتطورقد بدأت مثل القراءة، مث عادات القراءة سوؼ 
أف ىذه العادة ىي كسيلة من األعماؿ الفردية قاؿ صوريا 

قاؿ ركسيانا ذلك ػلدث ىف عادة القراءة  .الٍب اآليل لفَبة معينة
عادة   ك الكتابة غلب دفع القوة ك توافر فرص للقراءة ك الكتابة.

ىف تعلم القراءة ؽلكن تطبيقها على األطفاؿ. مع نسلوب 
ب أك ؽلكن أيضا قراءة الكتبة القٌصة بإلستماع األحياف يدرٌ 

القصة سوؼ يؤدم إىل األطفاؿ االىتماـ لتعلم القراءة ك 
 الكتابة.  

                                                           
 ُُْص. ادلرجع السابق،   ...،سَباتيجي فيمبيالجاراف ،سكانداركاسسيد ك دادانج سينيندارإ  ِِ
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حقيقة العادة ليس ىو عامل الطبيعة كلكن أكثر من 
تؤثر عامل اخلارج. كفوؽ ذلك العوامل تؤثر على عادة القراءة 

ر الكتب أيضا ك ىو عامل جودة التعلم ك زلٌبة الكلم ك توف
 ِّكمناسب باحلاجٌية.

باألحياف نقرأ يميد العلومنا مع ادلفردات ىذا الطادلا 
يستطيع ليس قدء نعرؼ ك بدعم من الكتب مناسب احلاجٌية. 
ىذا نسٌهل أيضا ىف احلصل مهارة الكٌلم ك مهارة الكتب ك 

 مهارة القراءة.
 ادلوىبة .ج 

قاؿ زلٌمد  .ادلوىبة ىي ادلهارات اخلاصة الٍب ؽلتلكها األفراد
علم النفس الَببوم يف كتابو ذكر أف كلمة موىبة صلاليم فوركانط 

أقرب فهم للكلمة الٍب تعِب براعة االستعداد الفطرم، أم القدرة 
  .على قدرة زلددة

قاؿ فوديارتنتا يعرؼ موىبة كشرط الٍب تسمح لألفراد 
للحصوؿ على بعض التدريب كادلعرفة كادلهارات أك سلسلة من 

  ِْ.جاباتاالست

                                                           
 ُُٔص. ، نفس ادلرجع  ِّ

 ِْ http://arkaskdn.blogspot.co.id/2014/12/pengertianbakatpengaruhnyaterhadapmbjr  

http://arkaskdn.blogspot.co.id/2014/12/pengertianbakatpengaruhnyaterhadapmbjr
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كبناء على الرأم ادلذكور أعاله ؽلكن االستنتاج بأف ادلوىبة 
ىي ادلهارات اخلاصة الٍب ؽلتلكها الفرد، كاإلمكانات الٍب ال تماؿ 

 .حباجة إىل تطوير كتدريب أف تتحقق
لذلك يف أنشطة التعلم، كما يلعب عامل ادلوىبة دكرا 

ساس ادلوىبة، لذا ألنشطة التعلم الناجحة الٍب مت على أ .ىاما
العوامل الٍب تدعمها، مبا يف  .غلب أف يكوف ىناؾ عامل دعم

ذلك ادلرفق أك ادلرافق، مبا يف ذلك التمويل كالتشجيع ادلعنوم من 
 .اآلباء كاألمهات كالرغبة ادلملوكة من قبل ىذا الشخص

كذلك لتحقيق أداء التعلم اجليد، كضركرة التوافق بْب 
مع مدل مالءمة  .كالتطلعات كادلواقفادلواىب كالرغبة كالشواغل 

ىذا سيجعل الناس يشعركف بالسعادة يف التعلم كراضوف عن 
 ِٓ.االصلازات الٍب مت احلصوؿ عليها

 عامل اخلارج .ِ
يف  .العوامل اخلارج ىي العوامل الٍب تأيت من خارج نفسو

ادلرافق ادلدرسة ك  ك اجملتمع ك  كالدين ك ادلعلمعوامل خارجية تشمل 
 .التحتية كالبنية

 
 

                                                           
 ِٔص.  ادلرجع السابق، ...،فينجاننتار فسيكولوجي ،ماحفود سحاالحودين  ِٓ



ِٔ 
 

 ادلدرسة .أ 
 علمادل (ُ

ادلعلمْب قاؿ جياف د. جرامبس ك موريس مج جالرم 
ىم الذين خّبة مباشرة بوعي كسلوؾ الفرد لتكوف قادرة على 

  .أف ػلدث يف التعليم
ادلعلمْب ىم من البالغْب الذين يتناكلوف بوعي مسؤكلية 

الشخص الذم دعا ادلعلم ىو  .التالميذتربية، كتعليم كتوجيو 
الشخص الذم لديو القدرة على تصميم برامج التعلم كتكوف 
قادرة على تنظيم كإدارة الفصوؿ الدراسية حبيث ادلتعلمْب ؽلكن 
أف تتعلم كؽلكن أف تصل يف هناية ادلطاؼ إىل مستول من 

 ِٔ.النضج ىو اذلدؼ النهائي للعملية التعليمية
يف  .يف اسَباتيجية التعلملذلك ادلعلم ىو عنصر حاسم 

يعلموف،  تالميذعملية التعلم، كادلعلم ال ؼلدـ فقط كنماذج لل
 ِٕ.كلكن أيضا كمدير للتعليم

يف عملية التعلم، كجود ادلعلمْب ال يماؿ ػلتل مكانة 
ىامة، أنو على الرغم من التقدـ السريع يف التكنولوجيا الٍب 

ادلعلمْب ليس فقط  قاؿ بركي أف .انتشرت يف العامل من التعليم
                                                           

 ،(ََِٖمالنج فريس:  UIN)ماحلج: ، أئتيي ليأرننج داالـ فيمبيالجاراف حباس أراب ،مامحوداح ك أبدكؿ كاحاب ركسييدم أـ  ِٔ
  َُ-ٗص. 

 ،)جاكارت: فريستاسي فوستاكا ،ينجيمباصلاف سيستيم فيمبيالجارافسَباتيجي داف ديساين ف ،صوفاف امرمزلٌمد رامحاف داف   ِٕ
  ْص.  ،(َُِّ



ِٕ 
 

مدرسا يف كسط الصف، كلكن كجمء من منظمة الٍب شاركت 
 ِٖ.تقدـ حاسم حٌب يف ادلدارس العامة

قبل ادلعلمْب على حتديد اسَباتيجيات التعلم كأساليب 
كتقنيات التقييم الستخدامها، مث غلب على ادلعلم أف نفهم 

ىذا ىو بسبب  .أكال اخلصائص ادلطلوبة ليكوف طالبا جيدا
كجود عدد من نتائج األحباث تبْب أف رلموعة متنوعة من 

كقدراهتم كأظلاط التعلم كادلعرفة  التالميذالعوامل، مثل مواقف 
كقدرتو كالتعلم السياقات ىو ادلكوف الذم يوفر ذلا تأثّب ىاـ 

 ِٗ.التالميذجدا على ما يف الواقع غلب أف يتعلم 
ة ينبغي أف تقـو بو كل العوامل الٍب أساسية جدا كمهم 

 التالميذمعلم لعملية التعلم القياـ بو ؽلكن تلمس مصلحة 
كرغبهم كقدراهتم كسلتلف غّبىا من اخلصائص الواردة يف 

 .َّالتالميذ
حيث يف عملية التعلم كادلعلمْب قادركف على تفعيل 
ادلهاـ بشكل جيد، كقادرة على تسهيل أنشطة التعلم لدل 

حتفيم كتوجيو كتوفّب فرصة على نطاؽ  ، كقادرة علىالتالميذ
سوؼ يكوف دعما قويا من  التالميذكاسع الكتساب اخلّبة، مث 

                                                           
 ُٖٖص.  ،(َُِّ ،)باندكنج: الفابيتا ،بيالجار داف فيمبيالجاراف ،اكنوررامحاف  ِٖ
 َُٗص.  ،نفس ادلرجع  ِٗ
 نفس ادلرجع  َّ
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كلكن إذا كاف ادلدرسوف  .أجل حتقيق سلرجات التعلم ادلتوقعة
 التالميذال ؽلكن أف تؤدم كظائف اسَباتيجيات التعلم، ك 

سوؼ تواجو مشاكل الٍب من احملتمل أف تعيق حتقيق سلرجات 
 ُّ.م اخلاصة هبمالتعل

 ادلرافق ك البنية التحتية (ِ
كسائل ىو كادلعدات كاللواـز الٍب يعملوف بشكل مباشر 

كخاصة يف عملية التعلم، مثل ادلباين  .كدعم العملية التعليمية
كالفصوؿ الدراسية كادلكاتب كالكراسي، ككذلك األدكات 

البنية التحتية ىي مرفق ال تدعم بشكل  .كالوسائل التعليمية
مباشر على سّب العملية التعليمية مثل الفناء، كاحلدائق، 
كاحلدائق ادلدرسية كلكن إذا ما استخدمت بشكل مباشر عن 
عملية التعليم كالتعلم، مثل احلدائق العامة كادلدارس لتدريس 

 .ِّعلم األحياء يف نفس ادلدرسة فناء رلاؿ اللعب
مرافق التعلم كالبنية التحتية ىي العوامل الٍب تؤثر أيضا 

كضعت يف حالة ادلباين ادلدرسية  .التالميذعلى نتائج تعلم 
كالفصوؿ الدراسية بشكل جيد، كيتم تنظيم ادلكتبة ادلدرسية، 
كتوافر قاعات الدراسة كادلعامل، كتوافر الكتب ادلدرسية، 

م اإلعماؿ من كالتدريس التعلم الوسائل عنصر مهم لدع
                                                           

 ُْٗص.  ،نفس ادلرجع  ُّ
 



ِٗ 
 

من أبعاد توافر ادلعلم من مرافق  .التالميذأنشطة التعلم لدل 
 .ّّالبنية التحتية كالتعليم كتوفّب سهولة يف تنفيذ أنشطة التعلم

، كتوافر مرافق البنية التحتية التالميذيف حْب أبعاد 
كالتعلم ذلا تأثّب على خلق بيئة تعليمية أكثر مالءمة، كسهولة 

ؿ على ادلعلومات كالتعلم ادلوارد الٍب بدكرىا قد للحصو  لتالميذل
 .تشجع على تنمية الدافعية لتحقيق نتائج تعليمية أفضل

مقارنة مع حالة ادلباين ادلدرسية كالفصوؿ الدراسية، 
فضال عن ادلكتبات ادلدرسية غّب مكتملة، كالتعلم موارد 
زلدكدة للغاية، كل ما سوؼ يكوف ذلا تأثّب على مناخ التعلم 

 .لتالميذكالدافعية ل
كبالتايل تصبح البنية التحتية جمءا ىاما الواجب مراعاهتا 

 ّْ.من أجل دعم حتقيق عملية التعلم ادلتوقعة
 كالدين .ب 

أف الوالدين احلارة، كؽلكن توجيو أطفاذلم مع قاؿ ركبْب 
األنشطة ادلوجهة ضلو التعليم، ترغب يف حتدم األطفاؿ على 
التفكّب كاحلب تشجيع األطفاؿ على أف تكوف مستقلة ىي اآلباء 
الذين لديهم موقف يأخذ الطفل بأنو التحضّب اجليد للتعلم يف 

                                                           
 ُٓٗص.  السابق، ، ادلرجع...بيالجار داف ، اكنوررامحاف  ّّ
 ُٔٗص.  ،نفس ادلرجع  ّْ



َّ 
 

التشجيع يف أنشطة التعلم، ينبغي إعطاء الطفل  ّٓادلدرسة.
إذا كاف األطفاؿ يتعلموف، ال تكوف  .كالتفاىم من الوالداف

شهدت بعض األطفاؿ يف بعض  .ازعجت مع ادلهاـ يف ادلنمؿ
يف ىذه احلالة ملممة للوالدين إلعطاء التفهم  .الوقت ضعيفة

كالتشجيع، ككذلك شلكن مساعدة يف حل ادلشاكل الٍب تواجو 
ذلك، يف كثّب من األحياف  كباإلضافة إىل .األطفاؿ يف ادلدرسة

حالة من اآلباء كاألمهات الذين تفسد أكالدىم، مث بعد يدخل 
ادلدارس تكوف أقل مسؤكلة كؼلشى أف يواجو  تالميذ الطفل ك

اآلباء أيضا كالدين يف تعليم أبنائهم من الصعب  .حتديات صعبة
 ّٔ.جدا، مث سيتحوؿ الطفل خجوؿ

ىو أحد العوامل اذلامة لذلك ؽلكننا أف نستنتج أف الوالدين 
ألف  .جدا لألطفاؿ يف رفع الفائدة لشخص ما، كخاصة يف القراءة

اعتادكا من حبو القراءة لألطفاؿ ؽليل إىل أف يكوف فهم أكثر 
اخلالفات مع  .سهولة التعلم كأسهل للحصوؿ على ادلعلومات

 .األطفاؿ الذين مل تكن تنظر الوالدين
 
 

                                                           
ّٓ -mempengaruhi-yang-faktor-http://jazzyla.wordpress.com/2010/04/15/faktor

sd-anak-pada-membaca-kemampuan-perkembangan 
 ّٔص.  ، ادلرجع السابق،...فينجاننتار فسيكولوجي ،د سحاالحودينماحفو     ّٔ

http://jazzyla.wordpress.com/2010/04/15/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perkembangan-kemampuan-membaca-pada-anak-sd
http://jazzyla.wordpress.com/2010/04/15/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perkembangan-kemampuan-membaca-pada-anak-sd
http://jazzyla.wordpress.com/2010/04/15/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perkembangan-kemampuan-membaca-pada-anak-sd
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 اجملتمع .ج 
 صدقاء األ (ُ

إذا ػلب  .تأثّب كبّب كدخوؿ أسرع يف نفسية الطفلأصدقاء 
الطفل شنق مع أكلئك الذين ليسوا يف ادلدرسة، مث قاؿ انو 
سوؼ يكوف كسوؿ للتعلم، لألطفاؿ الذين حضركا بطرؽ 

كاجب  .سلتلفة مع األطفاؿ الذين ال يذىبوف إىل ادلدرسة
 .كيراقبهم كمنعهم من احلد من التفاعل معهم كالداف

 اجلّباف (ِ
سلوب حياة اجلّباف على سبيل ادلثاؿ، مثل ادلقامرة، كشرب أ

اخلمر، ال حب التعلم، سوؼ تؤثر على األطفاؿ الذين 
كحد أدىن ىناؾ أم دافع لألطفاؿ  .يذىبوف إىل ادلدرسة

 .للتعلم
 .األنشطة يف اجملتمع (ّ

كقوضت الكثّب من التنظيم، كبطبيعة احلاؿ، سوؼ تؤدم إىل 
إبقاء العْب على، حبيث ؽلكن  كالدافغلب على  .تعلم الطفل

متابعة أنشطة إضافية خارج التعلم دكف أف ننسى مهمة 
 ّٕ.التعلم

                                                           
 ِٗص.  ادلرجع السابق،  فصيقولوجي...،أبو أمحادم دأف كيدكدك صوفريونو،   ّٕ
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ذلك البيئة األسرية ك البيئة أيضا  ؽلكن يؤثر الشخص ىف 
تعلم اللغة ماذا تعلم اللغة العربية. ألف كانوا  العمر األطفاؿ 

للغة من يستعمل اللغة األـ. كٌلما الكثّب من األطفاؿ ػلصوؿ ا
 اجملتمع ك ألنو من ادلشكل شخص ىف تعلم القراءة.

ؽلكن أف أخلص إىل أف العوامل  فأحٌددمن العوامل ادلذكورة 
، التالميذداخل كالعوامل اخلارجية، أثرت بشكل كبّب على صلاح 

اإلشراؼ  لوالدينكغلب على ا .كخاصة يف تعلم اللغة العربية
 .كتثقيف األطفاؿ كتعليم األطفاؿ على القراءة بشكل صحيح

 صعوبة تعليم اللعة العربية  .ج 
 البشرية كادلادية تشمل رلموعة من العناصر يتكوف التعليم ىو
األىداؼ  من أجل حتقيقتؤثر  كاإلجراءات الٍب كادلرافق كادلعدات

كالتدريب، ، كتوجيو، التدريس عملية فيها الٍب أنشطة التعليم يف ّٖ.التعليم
الوصوؿ اىل التالميذ حٌب ؽلكن تعٌلم حٌب رلموعة  مرافقتنظيم ك ك مثاؿ ك 

 ادلصدرادلدرس ك ك  تالميذبْب ال التفاعل التعليم عملية يف .غرض الَببية
مع ادلعلمْب ك تعلم  التالميذالتعليم ىو عملٌية تفاعل  .تعٌلم يف بيئةالتعلم 

ادلوارد ىف بيئة التعلم. ؽلكن أيضا تعريف عملية التعلم على شكل سلسلة 
 ّٗمن التفاعل بْب التالميذ ك ادلعلمْب ىف اطار البلغ ادراؾ الغرض.

                                                           
 ٕٓص. ،  ادلرجع السابق   ...،كوريكلـو داف ،  عمرمحالك ّٖ
 ُْص. ادلرجع السابق،  ،... فينجيباصلاف ميديا ،نورجنناح ك ريِب ّٗ
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ك أٌف اللغة العربية  سلطاف شهريلقاؿ مصطفي الغالييِب ىف كتاب 
د كصلت إلينا من ىي الكلمات الٍب يعٌّب هبا العرب عن أغراضهم ك ق

طريق النقل. كرٌجحها السيد ادلرحـو أمحد اذلامشي ك أٌف اللغة العربية ىي 
إحدم اللغات السامية ك ىي لغة أٌمة العرب القدؽلة ك العهود الشائعة 

 َْالٍب كانت تسكن اجلميرة ادلنسوبة إليها ىف الطرؼ العريب من اىسيا.
قدرة ، العلم كادلعرفةللحاصل لغة العربية، التعليم ؾ ايضا اكذ

لغة التعٌلم ألف  تعليم. غرضجهدا للتعٌلم حٌب حتقيق  تالميذي .ةادلهار 
يقْب لغة العربية اللغة األـ، إنساف اجلديد تعٌلم الالعربية إختلف بالتعٌلم 

تعليم اللغة العربية عن طريق تعليم األلفاظ العربية . صعوبات جدك 
ذه اذلدؼ من تعليم اللغة يف ى الستخدمة ىف العبادات ك األذكار. ك

يقرأ النصوص الدينية من القراىف ك احلديث ادلرحلة حٌب يستطيع ادلسلم أف 
 ُْك األذكار ىف الصلوات ك غّبىا مع الفهم.

 .العربية ىو غّب مألوؼ متعلمي اللغة األجنبية منذ الطفولةاللغة 
كادلبدأ ىو  .فةكمع ذلك، تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية لديها مبادئ سلتل

أف أكجو التشابو بْب اللغات األجنبية كاللغة األـ كإنفاذ سهولة يف تعلم 
كبادلثل، فإف االختالفات ادلوجودة يف اللغة األـ كلغة  .اللغات األجنبية

اللغة العربية  ِْ.أجنبية يسبب صعوبات يف تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية

                                                           
 ّص.  ادلرجع السابق، ...،طرائق تدريس اللغة  ،شهريل سلطاف  َْ
 ُُص.  ادلرجع السابق، ...،تطوير منهج تعليم  ،زلمد علي الكامل  ُْ
 ٗٓ(، ص. َُِِ، )يكياكارتا: ديفا فريسس، ميطودكلوجي صوفّب يفيكتيف فيمبيلجراف باحس أرابكلْب نوحا، أ  ِْ
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قومات القومية العربية، ك ىي لغة ىي لغة العركبة ك اإلسالـ، ك أعظم م
حية قوية، عاشت دىرىا يف تطور ك ظلاء، كاتسع صدرىا لكثّب من 
األلفاظ الفارسية، ك اذلندية، ك اليونانية ك غّبىا، ك ىف القركف الوسطى  
كانت ادلؤلفات العربية ىف الفلسفة ك الطب، ك العلـو الرياضية ك غّبىا 

ة العربية أداة التفكّب ك نشر الثقافة ىف مراجع لألكربيْب، كما كانت اللغ
بالد األندلس، الٌب أشرقت منها احلضارة على أكربة، فبددت ظلماهتا، ك 

 ّْقشعت عنها سحب اجلهالة، ك دفعتها إىل التطور ك النهوض.
الٍب  من ادلواضيع كاحدة اللغة العربية بوصفها تعلم يعتّب كغالبا ما

 األجنبية الٍب اللغة ىي اللغة العربية ألف ىذا ػلدث جدا. بعيدة ادلناؿ ىي
 اللغة األـ. على كمتعلمْب اإلندكنيسية اللغة دتاما عن ىي سلتلفة

 ْْتالميذ.لل أقل جاذبية اللغة العربية دريست صعوبة أصبحت ىذه
تعلم اللغة العربية مع خصائص سلتلفة كالدافع للتعلم لدل غّب 
العرب، ال يماؿ لديو الكثّب من العقبات كادلشاكل الٍب كاجهتها اللغة 

ادلشاكل الٍب تنشأ عادة العربية ال يماؿ غّب لغة سهلة إلتقاف يف اجملموع. 
وية كغّب يف تعلم اللغة العربية لغّب العرب تنقسم إىل قسمْب اجلوانب اللغ

 .مشكلة النظاـ اللغوم أم صوت، كادلفردات، لغوم، كالكتابة .اللغوية
 ْٓ.أم غّب اللغوية كاالجتماعية

                                                           
 ْٖ، )مكر: كارادلعارؼ(، ص. اللغة العربيةادلوجو الفُب دلدرسى عبد العليم إبراىيم،   ّْ
 ْص.  ، ادلرجع السابق،ميديا بيمبالجاراف...نورجٌنة داف ريِب،  ْْ

 ََُ(، ص. َُِْرسدا كريا،  PT، )باندكنج: ميطودكموجي فيمبيالجاراف باىاس أرابأجيف حّبمواف،   ْٓ



ّٓ 
 

 صعوبة فهم مهارات القراءة .د 
قراءة ك معناىا نطق بادلكتوب فيو أك -يقرأ-القراءة من كلمة "قرأ

القراءة ىي العملية الٍب يفعلها  ْٔألقي النظر عليو ك طالعة، كيفية قراءة.
القارء للحصوؿ رسالة من ادلؤلف بواسطة ك سيلة من الكلمات أك اللغة 

 ْٕادلكتوبة.
القراءة ىي التعلم من جوانب اللغات، يعُب لفظ األصوات ك 

القراءة ىي من األنشطة البدنية ك  ْٖادلفردات ك القواعد ك فهم النصوص.
على الرغم من ىذا النشاط ىو عملية العقلية إلكتشاؼ معُب النصوص، 

التعريف على احلركؼ، يقاؿ من النشاط البدين يعُب جمء من اجلسم ك 
باخلصوص العيوف ألهنا فعلت ذلك. يقاؿ من النشاط العقلية يعُب جمء 

 ْٗمن األفكار ك خصوصا الذاكرة توجد فيها.
 الذين ال يستطيعوف القراءة جيدا صعوبة يف ادلشاركة يف التالميذ

لديهم  .العربية اللغة أنشطة التعلم جلميع ادلواد الدراسية مبا يف ذلك قراءة
صعوبة يف استيعاب كفهم ادلعلومات الواردة يف سلتلف الكتب باللغة 

كنتيجة لذلك، فإف التقدـ يف رلاؿ  .العربية، كالكتب الٍب تدعم اللغة

                                                           
 ُٕٔص. ، ادلرجع السابق، ...ادلنجيد يف اللغة ،لويس معلوؼ  ْٔ
 ٕ(، ص. ُّٖٗ ،أنغكاسا: )باندكنغ، متمباجا سيباغام سواتو كيتّب مفيالف بّبباىساحينرم غونتور تاريغاف،   ْٕ
 ّٕ(، ص. ََِٖ، كايل سونغو فريس: سيمارنغ، )إينوفاسي فيمبيالجاراف باىاس أرابسوجاعي،   ْٖ
 ٓٔ(، ص. ُٕٖٗ، أنغكاسا فريس: باندكنغ)كوشلفواف ميمباجا )تيكنيك ميمباجا إيفيكتيف داف إيفيسيْب(، دتفوبولوف،    ْٗ



ّٔ 
 

صعوبة يف التعلم بطيئة جدا بادلقارنة مع أقراهنم الذين ليس لديهم 
 َٓ.القراءة

أما بالنسبة للصعوبات الٍب غالبا ما تواجو ادلتعلمْب من بْب أمور 
 أخرل

 تقرأ غّب)ك(  ك )ا(احلركؼ اإلضافية مثل  (ُ
 مع تتوافق ال الٍب العربية احلركؼ قراءة كيفية ىي احلركؼ مقلوب (ِ

 .مشسيح حرؼ بعد حرؼ الالـ  كما. الكلمات
، ذلوم  )غ، خ، ؾ( الصوت حلقيسبيل ادلثاؿ  النطقالصوت أك  (ّ

عند   )ط، ض،ظ(الصوت  موفكحمح ، ك)ؽ، ح، ؽ( الصوت
 .القراءة بصوت عاؿ

الفرؽ يف اجتاه الكتابة، أم ضلو الكتابة العربية بدأت من الناحية  (ْ
ىذا ىو على النقيض مع عادات نكتب مع الالتينية، بدءا  .اليمُب

 .من اليسار
بطيئة النص  التالميذالصعوبات الٍب تنشأ لدل  .البطيء يف القراءة (ٓ

 .العريب للقراءة غلعل كما لو أف يقرأ حرفا حرفا، يف مقطع أك كلمة
الذين اعتادكا على قراءة بصوت عاؿ  التالميذ. اقرأ بصوت عاؿ (ٔ

كقاؿ انو ال تماؿ تبدك اذلمس أك  .يكوف من الصعب قراءة بصمت
 .مع حركات الشفاه

                                                           
(، ص.  َُِّ، )جوججاكرتا: ديفا فرسس، فّبميناف ادككتيف فندكونج فمبيلجراف باىاس أرابفتحوؿ موجيب داف نيلور رامحويت،   َٓ

َٔ 



ّٕ 
 

الذين كثّبا ما تفعل التكرار يف  التالميذىدة، أم تكرار االجتاه ادلشا (ٕ
 ُٓ.عقاب القراءة جتعل بطيئة يف القراءة

الذين نظرة ثابتة يف اجتاه كاحد يف  لتالميذلكجهة نظر الركود، أم  (ٖ
 .حْب أف يسبب الكثّب من إىدار الوقت كتباطأ يف القراءة

االجتاىات كجهات النظر حوؿ عدد من الكلمات  .ضيق اآلفاؽ (ٗ
 .تؤثر على القراءة السريعة أك البطيئة

بطء يف  التالميذفإف عدد ادلفردات الٍب مل يتقنها ادلفردات.  (َُ
 ِٓ.القراءة

 حيث أف بعض األخطاء يف القراءات الٍب ينبغي جتنبها، مثل:
 .ادلخارج ال تويل اىتماما لكيفية دؽ الرسائل كفقا (ُ
 كاقف.إذغم ال تدفع جنوف االىتماـ )طوؿ قصّبة(،  (ِ
 إيقاع األصوات كفقا للمكاف. ال (ّ
بدء القراءة بغض النظر عن األماكن األكىل لوقف مثل الفواصل،  (ْ

 منقوطة كالنقاط.
  ّٓ.صوهتم ليست ضركرية (ٓ

 :قراءة احلركؼ العربية صعوبةالتغلب ادلدرس يف طريق  حيث

                                                           
 ُُّص.  ادلرجع السابق، ...،ميطودكلوجي صوفّب يفيكتيف أكلْب نوحا،   ُٓ
 ُُْص.  ،نفس ادلرجع  ِٓ
 َْ ص.(، ُُٖٗ: أكسحا نوسيونل، سوربام)، ميتودم كوسوس بينجرف باحس عربأبوبكر زلمد،   ّٓ



ّٖ 
 

كاحدا اذلجائية  حركؼتعلم بتدريس تبدأ  درسكىي ادل طريقة احلرفية (ُ
قراءة ببطء بسبب تتم قراءة حرفا حرفا،  لتالميذاسيقـو  .تلو اآلخر

 .كليس على كحدة الكلمة
التدريس الٍب تبدأ حبرؼ، مث ادلقاطع، مث طريقة صوتية كىي  (ِ

)ػػػػػىػػػػػػ(, مث حركؼ  حركؼ اذلجائية حركة كبدأت التدريس. الكلمات
حتٌوؿ اىل حرؼ الذم حركة  ذالك,كراء حركة )ػػػػػػػًػػػػػػ(, )ػػػػػػػػيػػػػػ(, )ػػػػػػٍػػػػػػػ(. 

)ػػػػػػػًػػػػػػ( ك  )ػػػػػػنػػػػػػ(, )ػػػػػػوػػػػػ(, )ػػػػػػػػهػػػػػػ(. مث حرؼ )ػػػػػػػٌػػػػػ( مرفق بو حركة )ػػػػػىػػػػػػ(,
 ْٓ(.)ػػػػػػػػيػػػػػ(. مث حرؼ )ػػػػػػػٌػػػػػ( مرفق بو حركة )ػػػػػػنػػػػػػ(, )ػػػػػػوػػػػػ(, )ػػػػػػػػهػػػػػػ

، مث ىجائي طعأكال تعلم ادلق تالميذالطريقة مقطع ىجائي يعِب  (ّ
)ا ك  مدحركؼ  دريسخدعة لت. يف الكلمات ىجائي طعالتوتّب ادلق

 م(.
كىي تعلم من كلمة كاحدة، مث تعلم احلركؼ الٍب الكلمة  طريقة (ْ

يعرض كلمة مع  درستنفيذ ىذا األسلوب ىو ادل. تشكل كلمة
اخلطوة التالية تالميذ. الصورة ادلقابلة، مث يقوؿ تكرار كلمة كتليها ال

 تلميذحٌب يكوف ال تلميذق كلمة من دكف صورة معركفة للنط درسادل
 ٓٓ.قادرا على قراءهتا، مث حتليل كحتليل اخلطابات القائمة

 
 

                                                           
 َُِص.  ،ادلرجع السابق ...،ميتودكلوجي ،أكلْب نوىا  ْٓ
 ُِِ-ُُِص.  ،نفس ادلرجع  ٓٓ



ّٗ 
 

 الباب الثالث
 طريقة البحث

 نوع البحث .أ 
البحث الذم أجرم البحث ادليداين للبحوث كفقا لنوعو، كىذا ىو 

، يعن يراقب الكٌمى الوصفي ادليدانية، كذلك باستخداـ طريقة البحث
موضوع حٌد انتج تعرؼ. البحث النوعي ىوحبث افعل يف كضع شيء اٌلذل 

ادلية با القصض ينظر ك يفهم ظاىرة. ما يقع، دلذا يقع، ك كيف يف احلياة 
  ٔٓكقعو.

صعوبة قدرة عوامل الٌب تسبب يتعلق  الكٌمىىف ىذا البحث الوصفي 
ىف اللغة العربية للتالميذ ىف الصف الثاين للمدرسة العالية العامة  مهارة القراءة

لذلك ىذا الغرض من ىذه الدراسة النوعية  ىو   .الشمالية جوركباحلكومية 
عمق مفصلة كاف لوصف كاقع عملي على األرض كراء ىذه الظاىرة يف ال

كشاملة.بسبب فإف استخداـ  مدخل النوعي يف ىذا البحث ىو لتتناسب 
 بْب الواقع العملي للنظريات تتبق طريق باستخداـ طريقة.

 تحليل الموضوع .ب 
 العوامل .ُ

العاملة ج عامالت ك عوامل: مؤنث العامل ك العوامل األرجل 
  ٕٓبقر احلرث ك الدياسة.

                                                           
 ُْٔ.ص ب(،ك جور  LP2 STAINب: ك ، )جور ميطودكلوؾ بينيلتياف جواتيتاتيب ك جواليتاتيبصوكرماف شرنوب،  ٔٓ

 ُّٓص. ادلرجع السابق،   ...،يف اللغة ادلنجيد ،لويس معلوؼ  ٕٓ



َْ 
 

 السٌبب .ِ
للهاء رلرل سٌواه ك االمر كاف األسباب ك جدىا ك  –سٌبب 

 ٖٓسببا لو.
 صعب .ّ

صعوبة علية االمر: ضٌد سهل فاالمر صعب : ـ  –صعب 
صعوبات التعلم   ٗٓصعبة ج صعاب. الصعوب ج صعب: الصعب.

ىو حالة مممنة الٍب يمعم أهنا من مصادر انتقائي تعطيل ظلو اجلهاز 
 َٔالعصيب ك التكامل أك القدرات اللفظية أك غّب اللفظية.

 القدرة .ْ
القدر ج أقدار: الطاقة ك القٌوة. القدرة: القٌوة على الشيء ك 
التمٌكن من فعلو اك تركو, قدرة آلة ما تقاس بالعمل الٍب تأتيو يف تانية 

 ُٔال يف كحدة الممن.
 ادلهارة .ٓ

مهرا ك مهورا ك مهارا ك مهارة الشيء ك فيو ك بو: حذؽ  –مهر 
يف صناعتو:  -اذقا عادلابو كفهو ماىر يقاؿ )مهر يف العلم( ال كاف ح

 ِٔاتقنها معرفة. ادلاىر ج مهرة احلاذؽ السابح اجمليد.

                                                           
 ُّٕص.  ،نفس ادلرجع  ٖٓ
 ص.  ،نفس ادلرجع  ٗٓ
 ٕ-ٔص.   ادلرجع السابق، ...، فبددكن بغى الطلبملْب أبدار،   َٔ
 ُِٔص.  ،نفس ادلرجع  ُٔ
 ٕٕٕص.  ،نفس ادلرجع  ِٔ



ُْ 
 

 القراءة .ٔ
قرأ ك قراءة ك قرآنا كاقَبأ الكتاب: نطق بادلكتوب فيو اك  –قرأ 

قراءة عليو السالـ: أبلفو ايٌاه ك يقاؿ يف  –القى النظر عليو ك طالعة ك 
 ّٔال يقاؿ اقرأه السالـ.االمرمنو )اقرأ عليو السالـ(. بنفصو خطأ ف

.القراءة ىي العملية الٍب  ْٔالقراءة )مص( ج قراءات: كيفٌية القراءة.
يفعلها القارء للحصوؿ رسالة من ادلؤلف بواسطة ك سيلة من الكلمات 

 ٓٔأك اللغة ادلكتوبة.
 اللغة .ٕ

اللغة ج لغى ك لغات ك لغوف: الكالـ ادلصطلح عليو بْب كٌل 
غوم علم اللغة ىو معرفة اكضاع ادلفردات. قـو  ك النسبة اىل اللغة ا

كقد يطلق )علم اللقة( ىي ادلعجمات ام ما يعرفونو بالقواميس اىل 
اللغة ىم العاملوف هبا. كرعما كانت لفظة لغة مأخوذة من لفظة 

 ٔٔلوغوس اليونانية ك معناىا كلمة.
 العربية .ٖ

ص ك العرب العرباء ك العاربة ك العربة ك العربٌية: الصرحاء اخللٌ 
لفظ العرب ىنا مؤٌنث على تأكيل الطائفة. العربٌية: موٌنث العريب اللغة 

                                                           
 ُٔٔص.  ،نفس ادلرجع  ّٔ
 ُٕٔص.  ،نفس ادلرجع  ْٔ
 ٕص.  ادلرجع السابق، ..،.متمباجا سيباغامحينرم غونتور تاريغاف،   ٓٔ
 ّْٕص.  ،نفس ادلرجع  ٔٔ



ِْ 
 

سلطاف قاؿ مصطفي الغالييِب ىف كتاب  ٕٔالعربٌية ما نطق بو العرب.
ك أٌف اللغة العربية ىي الكلمات الٍب يعٌّب هبا العرب عن  شهريل

 ٖٔأغراضهم ك قد كصلت إلينا من طريق النقل.
 التالميذ .ٗ

 ٗٔتالميذ ك تالميذة: من تعٌلم منك علما اكصنعة.التلميذ ج 
 مبدأ البحث .ج 

صعوبة قدرة عوامل الٌب تسبب  " مصادر ىذا البحث حتت ادلوضوع
للتالميذ ىف الصف الثاين للمدرسة العالية العامة  ىف اللغة العربية مهارة القراءة

 :الٌب بأخدىا الباحثة ىىالشمالية"  جوركباحلكومية 
 البيانات األكلية .ُ

ىف  صعوبة قدرة مهارة القراءةعوامل الٌب تسبب  ىي البيانات عن
اللغة العربية للتالميذ ىف الصف الثاين للمدرسة العالية العامة احلكومية 

 الذين يعلموف مدرسي اللغة العربية تالميذ ىي ك .الشمالية جوركب
  .ادلدرسة

 
 
 

                                                           
 ْٓٗص.  ،نفس ادلرجع  ٕٔ
 ّص. ادلرجع السابق،  ..، طرائق تدريس اللغة . ،سلطاف شهريل  ٖٔ
 ْٔص.  ،نفس ادلرجع  ٗٔ



ّْ 
 

 البيانات الثانوية .ِ
البيانات األكلية الٍب يتم احلصوؿ  ىي البيانات الٍب تدعم كتكمل

عليها من خالؿ دراسة األدب من خالؿ تعميق الكتاب ك البيانات 
 َٕادلتاحة على شبكة االنَبنت.

 خطوة جمع البيانات  .د 
ىذه الرسالة ىى يبحث كصفى النوعى, كىف ىذه الرسالة ستبحث 

صعوبة عوامل الٌب تسبب  الوثائق, فهي عن ادلالحظة ك الكاتبة بادلقابلة ك
ىف اللغة العربية للتالميذ ىف الصف الثاين للمدرسة العالية  قدرة مهارة القراءة
 .الشمالية جوركبالعامة احلكومية 

 مقابلة .ُ
كقد استخدـ مقابلة منظم عن تقنيات مجع البيانات، عندما 
الباحث أك البيانات جامع اف يعرؼ بالضبط ما سيتم احلصوؿ على 

كقد كضعت جامعي بيانات تصل إىل أداة  لذلك، يف مقابلة،.معلومات
 ُٕ.البحث يف شكل أسئلة مكتوبة كما مت إعداد اجلواب بديلة

 مالحظة. .ِ
مالحظة ىف البحث مكتىب استعمل بغّب الٌنظاـ، آلٌف حبث 
النتيجة مل مبٌْب. حبث النتيجة انتشر مٌدة مالحظة تواصل. اذا ادلسألة 

                                                           
 ّْص.  (،ُٖٗٗ، رجاغفندفاتا : جاكرتا) ،متدكجلي فنليتيا أنتق سكرفسي داف تسسحسن أمر،   َٕ
 ّٕص.  ،(َُِْ)بندكنج: الفبتا،  فنليتيا قواليتاتف،سوجيونو، ميمحمي   ُٕ
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ااستعمل بنظاـ يستعمل بطريقة البحث بٌْب ىف البحث كٌمى، مالحظة 
 مالحظة.

مالحظة بغّب النظاـ ىو مالحظة بدكف استعداد عن ادلالحظة. 
آلٌف الباحثةمل اعرؼ عن اليالحظة ىف يستعمل مالحظة الباحث بغّب 
استعمل آلة ملفظة، ك لكن ادلعامل ادلالحظة فقط. الجل ذلك، الباحثة 

حتليل ك يعمل يستعمل مالحظة حٌر. كتابة غلذب، يستعمل 
 72اخلالصة.

 كثائق .ّ
كثائق خطوة مجع البيانات باالوثائق اسَبجاع البيانات الٍب كجد 

عوامل الٌب عليها من خالؿ الوثائق.  كاستخدمت الكاتبة الوثائق عن 
ىف اللغة العربية للتالميذ ىف الصف  صعوبة قدرة مهارة القراءةتسبب 

 ّٕ. الشمالية وركبجالثاين للمدرسة العالية العامة احلكومية 
 خطوة تحليل البيانات  .ه 

 إجراء البحوث ىف من قبل الباحثْب البيانات ادلستخدمة حتليل
اجلهد  ىف البيانات النوعية حتليل .النوعية الوصفي التحليل باستخداـ تقنيات

مهم اكتشاؼ ما ىو ك حدده،  ك تنظيم البيانات ك البيانات من قبل ادلبذكؿ
كصيغة اإلحصائية  .من قبل اآلخرين أف يقاؿ ؽلكن ماتقرر  ك يتم تعلمو كما

  :البسيطة الٍب سيتم استخدامها لتحليل البيانات النوعية على النحو التايل
                                                           

  ٕٔ .(، صَُِِ ،، )باندكنج: الفابيًبميماحامى بينيليتييا جواليتاتيب صوجيونو،ِٕ
 ِِٕ .ص، (ََُِ ،رينيكا جفتا: )يكيكرتا ،فريسدكر بنلتياف، سوىرسيم ارم كنطارّٕ



ْٓ 
 

P= 
 

 
 x 100% 

 :مالحظات
 = P  األرقاـ مئوية 
 = F  ترددات غلرم البحث مئوية 
 = N ْٕعدد الَبددات أك عدد األفراد 

 :ىي كما يلي حتليل البيانات كتابة  ىف ىذه التقنية تطبيق 
 البيانات  ختفيض .ُ

البيانات الٍب مت احلصوؿ عليها يف رلاؿ مكتوبة أك مطبوعة يف 
شكل أك التقرير كصفا مفصال. كعالكة على ذلك سلفضة، تلخيص، 
اختار موضوع، كالَبكيم على األشياء الٍب ىي مهمة، بالنظر إىل ترتيب 

 .اأكثر منهجية، شلا يسهل السيطرة عليه
 البيانات عرض  .ِ

مرة كاحدة يتم تقليل البيانات ، مث تكوف اخلطوة التالية ىي 
 .يربتب البيانات يف دراسة نوعية دلواصلة

 اخلادتة كالتحق .ّ
األداكات الثالثة يف حتليل البيانات النوعية ىي استنتاج كالتحقق. 
التحقق يعِب التحقق من صحة التقرير، عن طريق التسجيل الٍب ؽلكن أف 

                                                           
 ّْ  ص. ،نفس ادلرجع ْٕ
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يسمع أك يرل، كادلقابالت الٍب مت احلصوؿ عليها. مث نستنتج مجيع 
 ٕٓ.البيانات الٍب مت احلصوؿ عليها

 حقيقة البحث .و 
يف دراسة نوعية للحصوؿ على بيانات ؽلكن االعتماد عليها ىو 
موثوقية البيانات الٍب مت اختبارىا. كتعتّب البيانات صحيحة إذا مل يكن ىناؾ 

 عنها مع ما ػلدث بالفعل على الكائن قيد الدراسة.اختالؼ بْب الباحثْب 
لتحديد صالحية البيانات ادلطلوبة تقنيات الفحص، كيستند ىذا 
األسلوب على عدد من ادلعايّب مبا يف ذلك مستول الثقة، كتثليث التقنية 
ادلستخدمة. التثليث ىو السلوب الذ ييستخد مصحة البيانات كالتحققشيء 

الٍب، ألغراض التحقق أك على سبيل ادلقارنة ضد  آخر من خارج البيانات
 ٕٔالبيانات.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٖٗص.  ،(َُِّ ،)بنضونح: ألفبيت ،ميطودم بيميليتيا بينديديكن ، صوجيوفٕٓ
، )جكرتا: كنجاف برناد مديا جركب ،بنجنَب بنلتياف بنديدكن باح بنجنباصلن بركبس بنديديكاف داف تناج بنديديكاف ،تريانطو ٕٔ

 ِْٗ .ص ،ِ ط ،(َُُِ
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 ربعالباب ال
 البحث حاصل

 جوروب الشمالية 0حالة المدرسة العالية العامة الحكومية  .أ 
 الشمالية جوركب ُتاريخ ادلدرسة العالية العامة احلكومية  .ُ

شارع تقع  الشمالية جوركب ُالعالية العامة احلكومية مبدرسة 
كم  ُ مع مسافة  جوركبمدينة اجتاه  الشماليةقرية جاين ىي . تبارينة

أنشئت  الشمالية جوركب ُمبدرسة العالية العامة احلكومية  ُعن مركم 
رقم  ُٖٓٗنوفمّب  ِِ مع مرسـو التاميم ىف ُٖٓٗىف عاـ 

تسمي ىذه ادلدرسة بادلدرسة . ىف السنة األكىل، ُٖٓٗ/َ/ََُٔ
مث انتقلت ىذه ادلدرسة  ََِٖعاـ  جوركب ّة احلكوميالعالية العامة 

 .الشمالية جوركب ُالعالية العامة احلكومية مبدرسة 
ىف التنمية ك النهوض بالتعليم رغلْب ليبوف مبدرسة العالية العامة 

ىف ىذا الوقت مل تكن تغيّبات مرئية جدا  الشمالية جوركب ُاحلكومية  
ْب الذين خدموا األـ نورجحال دتاما، ك ذلك ألف مديرم ادلدراسة احلالي

 (Nurcaya Megawati S.E)ميجاكايت ادلاجستّب 

شهر كاحد فقط ىف منصب الرئيسى مبدرسة العالية العامة 
. ك مع ذلك، على الرغم من ثهر كاحد الشمالية جوركب ُاحلكومية 

فقط بصفة أصيل، ك سهدت بعض التغيّبات، سواء ىف حتسْب نوعية 
 . (Nurcaya Megawati S.E)   ميجاكايت ادلاجستّبادلعلمْب. نورجحال 



ْٖ 
 

 جوركب ُبقلق بالغ إزاء حالة تالميذ لل مبدرسة العالية العامة احلكومية 
 nurcaya Megawati) ، ك ذلك ألف نورجحال ميجاكايت ادلاجستّبالشمالية

S.E).   ديك االنضباط عالية جدا. مع موقفو ك السماح للغاية لتحقيق
. من أجل مستقبل الشمالية جوركب ُمبدرسة العالية العامة احلكومية 

 أفضل. 
ك حٌب  ُٖٓٗيتم تعيْب مديرم ادلدارس منذ تأسيسها من عاـ 

 الوقت احلاضر ىي كما يلى.
 0اللوحة 

 جوركب ُامة احلكومية قائمة أمساء الرئيسى لل مبدرسة العالية الع
 الشمالية
 السنة الدراسية أمساء رؤساء الرقاـ
 َََِ-ََِِ دكتور أنديس حلمي مستقم  ُ
 ََِِ-ََِْ دكتور أنديس شكريٌو  ِ
 ََِْ-ََِٔ دكتور أنديس نورافكق  ّ
 ََِٔ-ََِٖ دكتور أنديس سيف اهلل  ْ
 ََِٖ-ََُِ دكتور أنديس سافيوم  ٓ
 ََُِ-َُِِ دكتور أنديس ماكردم  ٔ
 َُِِ -َُِْ دكتور أنديس حرطانو  ٕ
 َُِْ-َُِٔدكتور أنديس نورجحال  ٖ
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 ٕٕميجاكايت
جوركب  ُاحواؿ ادلدرسْب ك ادلوظفْب بادلدرسة العالية العامة احلكومية  .ِ

 الشمالية
 2اللوحة 
 اجلدكؿ

 الشمالية جوركب ُمبدرسة العالية العامة احلكومية 
 َُِٔ/ َُِٓالعاـ 

 ادلظيفة اسم الرقم
 مدرس الرٌياضة افرم ذؿ  ُ
 مدرس الرٌياضة اجوس اركانط  ِ
 مدرس الرٌياضٌيات امرركدف  ّ
 BKمدرس  اندرل سياح فرادتا  ْ
 مدرسة تاريخ اإلسالـ افريد مرين يت  ٓ
 TIK مدرس اريو سوكند  ٔ

 TIKمدرسة  ارليك فرادتي  ٕ

 TIKمدرسة  دكم راتنا رامايانٍب  ٖ

 مدرس علم اجلغرافيا دكتور أنديس أيدم أسدير  ٗ
 مدرسة البيولوجيا الس ررلستْب  َُ

                                                           
 يةشمالالب ك جور  ُادلصدر: كثيقة مبدرسة العالية العامة احلكومية   ٕٕ
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 مدرسة اللغة اندكنيسية الفي مريِب  ُُ
 مدرسة التاريخ فيذه ايرلند  ُِ
 مدرس الرٌياضٌيات جحوىٌن سيتياكاف  ُّ
 مدرس الرٌياضة كريس تينيط  ُْ
 مدرسة اإلقتصاد مرنيينٍب  ُٓ
 مدرسة التاريخ مرتْب نوفرتيلوؼ  ُٔ
 مدرس اللغة العربية مرز ىحوندل  ُٕ
 BKمدرسة  مرز نرسنٍب  ُٖ
 Pknمدرس  نذركدف  ُٗ
 الرئيس ادلدرسة نورجحال ميجاكايت  َِ
 مدرسة اللغة العربية نورجِب  ُِ

 مدرسة البيولوجيا دكتور أنديس نرليلي  ِِ

 االجتماعمدرسة علم  رتن اجليِب  ِّ
  Pknمدرسة  ريلندا سّبايت  ِْ

 مدرس علم اجلغرافيا رستكا فراتيوم  ِٓ
 مدرس اللغة اندكنيسية ريسونط  ِٔ
 مدرسة علم االجتماع رتا حّبلْب  ِٕ
 Tikمدرس  ركبيت جونواف  ِٖ

 مدرسة الكيمياة راـ ليسَب  ِٗ
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 مدرس اللغة اإلصللسية رصدم  َّ
 اإلصللسيةمدرس اللغة  رسًب  ُّ
 مدرسة دين اإلسالـ سرم تريسناكت  ِّ
 مدرسة علم الطٌبيعة سّبين  ّّ
 مدرس الفنٌ  سودرمنط  ّْ
 مدرسة الكيمياة  سوكرتنا  ّٓ
 مدرسة اللغة اإلصللسية دكتور أنديس سافينر  ّٔ
 مدرس اإلقتصاد سيفل حبرم  ّٕ
 ٖٕمدرسة اللغة اإلاندكنيسي  كند كيدم اكدتي  ّٖ

 جوركب ُكسائل ك لواـز الَببية بادلدرسة العالية العامة احلكومية  .ّ
  الشمالية

 َُِٔ/ َُِٓالعاـ 
 3اللوحة 

 حالة كسائل ك لواـز الرقم
  جيد

   BK غرفة  ُ
    سلمف  ِ
    غرفة الرئيس ادلدرسة ّ

                                                           
 يةشمالالب ك جور  ُمبدرسة العالية العامة احلكومية  يةشمالالادلرافق ك البنية التحتية فلى   ٖٕ
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    الٌتعاكف ْ
    معمل بيولوغي ٓ
    معمل كيميا ٔ
    معمل  الكمبيوتر ٕ
    ادلسجد ٖ
    فينججا ٗ
    ادلكتبة َُ
    غرفة ادلدرس ُُ
   TU غرفة  ُِ
    الٌصندكؽ  غرفة ُّ
    غرفة  الوكيل ُْ
   UKS غرفة  ُٓ

 احلواؿ التالميذ .ْ
 4اللوحة 
 اجلدكؿ

 الشمالية جوركب ُمبدرسة العالية العامة احلكومية تالميذ اجملتموع 
 َُِٔ/ َُِٓالدراسى 

 العدد النساء الرجاؿ درجة الرقم
 ِٓ ُٔ ٗ ا  ُالفصل  ُ
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 ِٓ ُْ ُُ ب ُالفصل  ِ
 ِٕ ُٓ ُِ ج ُالفصل  ّ
 ِٓ ُٔ ٗ د  ُالفصل  ْ
 ِٖ ُٖ َُ ق ُالفصل  ٓ
 َّ ُٔ ُْ ك ُالفصل  ٔ
 ِْ ُٓ ٗ ز ُالفصل  ٕ
 ِٔ ُٓ ُُ ipa) ُ)ِالفصل  ٖ
 ِٓ ُْ ُُ ipa) ِ) ِالفصل  ٗ
 ِٓ ُٓ َُ ipa) ّ) ِالفصل  َُ
 ِِ ُّ ٗ ipa) ْ) ِالفصل  ُُ
 ِٕ ُُ ُٔ ips) ُ) ِالفصل  ُِ
 ِٕ ُِ ُٓ ips) ِ) ِالفصل  ُّ
 ِٖ ُّ ُٓ ips) ّ) ِالفصل  ُْ
 ِّ ُٕ ٔ ipa) ُ) ّالفصل  ُٓ
 ِْ ُٕ ٕ ipa) ِ) ّالفصل  ُٔ
 ِْ ُٕ ٕ ipa) ّ) ّالفصل  ُٕ
 ِّ ُٓ ٖ ipa) ْ) ّالفصل  ُٖ
 ِٖ ُٓ ُّ ips) ُ) ّالفصل  ُٗ
 ِٖ ُِ ُٔ ips) ِ) ّالفصل  َِ
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 ِٗ ُٓ ُْ ips) ّ) ّالفصل  ُِ
 ّْٕٗٓ ُُّ ِِّ مجل

 حاصل البحث . ب
 مع مدٌرس قابلةعرض البيانات من ادل .ْ

 بب صعوبة قدرة مهارة القراءة ىف اللغة العربية للتالميذالٌب تسعوامل  .أ 
مدرسة مادة اللغة  نورجِب علمبناء على احلاصل مقابلة مع ادل

 جوركب ُدرسة العالية العامة احلكومية ادل ِ لصفالعربية ل
كاف صعبة   التالميذككانت العوامل الٍب تسبب : قالت  ،الشمالية
العوامل العائلية  على قراءة اللغة العربية ك التالميذ الرغبعامل 

 .، كخاصة يف القراءةالتالميذحيث دكر األىل مهم جدا يف صلاح 
أكال تعَبؼ  التالميذجوىر القراءة على ضلو سلس، غلب على 

أكال، إذا كاف الطالب قادرا على قراءة القرآف الكرًن  حيجئيا احلركؼ
لن تواجو أم صعوبة أك تثبيط يف مهارات  التالميذاللغة العربية، مث  ك

عوامل البنية التحتية الٍب فيها ادلدارس ال توفر الكتاب باللغة  .القراءة
خصيصا التالميذ غة العربية تبحث عن كتب الل مدٌرسالعربية لتكوف 

العوامل البيئة العالية العامة احلكومية جوركب الشمالية. ادلدرسة 
ادلدرسية الٍب عقدت مرة كاحدة يف قراءة سورة القرآف معا، كلكن 

   َٖ.العربيةاللغة  ك PAI اآلف ليس بسبب افتقاره للمعلمْب
                                                           

 يةشمالالب ك جور  ُمبدرسة العالية العامة احلكومية  يةشمالالادلوافق ك البينية التحتية ىف   ٕٗ
 َُِٔ-ْ-ِٖ، ىف التاريخ نورجِب مع ادلعلم ةمقابل  َٖ
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 أفٌ ة سابق لذلك إٍستىٍخلصت الباحثة احلاصل مقابل من
 الوالدينرمبا  الوالدينالقراءة عوامل  التالميذالعامل الرئيسي يف 

يف حد ذاتو،  التالميذ الرعبعوامل يقرأ يف ادلنمؿ، مث التأكيد أف 
كاف من الصعب جدا لفتح القرآف ناىيك   التالميذكالٍب ىو فيها 

الٍب تؤثر على  رغبةالك  الوالدين عوامل ليس فقط ك .عن القراءة
كلكن العوامل البيئية على حد سواء البيئة ادلدرسية كالبيئة  التالميذ

 .العربيةاللغة صعوبة يف القراءة  التالميذاجملتمعية ىو أيضا دلاذا كاف 
 أف إسكانداركاسسيد ك دادانج سينيندارككفقا الكتاب 

الرغب يتأثر العوامل ىف النفس ك اخلارج من النفس )دائراة(. لكن 
تأثّب العامل ادلهيمن ىو العوامل دائرة. إىل جانب القراءة أيضا ىو 

من خالؿ القراءة ك ادلعرفة ؽلكن أف  .أنشطة الطٌبيعٌيات ك العقلية
صلد ك من ادلغيد بالنسبة لنا حبيث أف ما ال نعرؼ مٌب سوؼ تكوف 

  ُٖمفهوما.
 ىف تالميذ قراءة اللغة العربية. صعوبةالتغلب  مدٌرسطريق  .ب 

مدرسة مادة اللغة  نورجِب علمبناء على احلاصل مقابلة مع ادل
 جوركب ُدرسة العالية العامة احلكومية ادل ِ لصفالعربية ل
على التغلب على  تالميذال كيفية قراءة كالدة: قالت ،الشمالية

غالبا ما التكرار، كقراءة مثل  األستاذةالصعوبات الٍب كسائل 

                                                           
 ُُْص.  ، ادلرجع السابق،...سَباتيجي فيمبيالجاراف ،سكانداركاسسيد ك دادانج سينيندارإ  ُٖ
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غّب القادرين على  تالميذالسيقوؿ  األستاذةالعربية كمث   األستاذة
غلب أف يعرؼ  تالميذالالقراءة لتكرار القراءة. كلكن الحظ أف 

أيضا إىل  تالميذالكاحلركؼ قراءة، كذلك بدال من رلرد القراءة، ػلتاج 
 ِٖحجئيا.معرفة احلركؼ 

 ابق لذلك إٍستىٍخلصت الباحثة أفٌ احلاصل مقابلة س من
 جوركبادلدرسة العالية العامة احلكومية  العربية طريقة مدرس لغة يف

إىل التغلب على صعوبات القراءة للطالب قراءة تكرار  الشمالية
 .أنفسهم التالميذمث سوؼ تتكرر من قبل  معلم

دحالف خطوات يف معاجلة جوايرياح من الكتاب قاؿ 
 مشاكل القراءة

على القراءة بصوت عاؿ مبا فيو  التالميذادلعلم من  تالميذ (ُ
 التالميذتصحيح األخطاء كتطلب من  معلمالكفاية، بينما 

  .لتكرار قراءة تكوين خطأ
بعد االنتهاء من الدرس ما يقرب  تالميذادلعلم طرح األسئلة لل (ِ

أيضا  التالميذمن مخسة األسئلة الٍب غلب اإلجابة، كإال يكوف 
من ادلعلم، كأيضا لياـ ادلسألة، كحٌب أكثر أفضل، أف يطلب 

 عن رعاياه اجلديدة ادلمنوحة من قبل ادلعلم. 
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ؼلتار التشكيل يضم ادلفردات،  معلميف ادلراحل ادلبكرة من  (ّ
كالٍب قد يكوف أظهر، على حد سواء مع الصور كاحلركات 

كما أهنا  .القراءات، كبعض التمثيل حٌب مع شرح معُب
 سياؽ ملحقات ادلفردات الٍب ال حتتاج إىل أف تستخدـ لتفسّب

 .ينظر إليها، على سبيل ادلثاؿ اجملد كاحلقيقة كحٌب
 مع تالميذ الصف الثاين نظمةادل قابلةعرض البيانات من ادل .ٓ

مع  َُِٔأبريل  ِٖ يف التاريخ مالحظةبناء على احلاصل 
 ةالباحثكقدـ ، شخصا ِٔبعض  IPS 3 لتالميذ ىف الصف الثاينا

 .شكل مادة لتالميذاستبياف 
 0اللوحة 

 ىل من الصعب دركس يف اللغة العربية؟ (ُ
 نسبة مئوية الَبددات إجابة
 % ِّ،ٗٔ ُٖ نعم

 % ِٗ،ِٔ ٕ أحيانا
 % ْٖ،ّ ُ ال

  ""نعماإلجابة على السؤاؿ  تالميذتبْب أف ال ُاللوحة من 
  "أحيانا"٘، يف حْب جوابا  ِّ،ٗٔمع نسبة  تالميذ ُٖىناؾ 

 ُ يوجد  "ال"٘، كاجلواب  ِٗ،ِٔكبنسبة  تالميذ ٕىناؾ أجاب 
 ٘ ْٖ،ّمع نسبة مئوية من  تالميذ
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 2 اللوحة
 اللغة العربية؟ كتاب  ىل غالبا ما تقرأ (ِ

 نسبة مئوية الَبددات إجابة
 % ِّ،ُٗ ٓ نعم

 % ٕٔ،َّ  ٖ أحيانا
 % َٓ ُّ ال

  ""نعماإلجابة على السؤاؿ  تالميذتبْب أف ال ِاللوحة من 
ىناؾ   "أحيانا"٘، يف حْب جوابا  ِّ،ُٗمع نسبة  تالميذ ٓىناؾ 
 ُّ يوجد  "ال"٘، كاجلواب  ٕٔ،َّكبنسبة  تالميذ ٖ أجاب
 ٘ َٓمع نسبة مئوية من  تالميذ

 3 اللوحة
 ىل لديك صديق الذم غالبا ما تقرأ اللغة العربية؟ (ّ

 نسبة مئوية الَبددات إجابة
 % َٕ،ِّ ٔ نعم

 % ٗٔ،ٕ ِ أحيانا
 % ِّ،ٗٔ ُٖ ال

 ""نعماإلجابة على السؤاؿ  تالميذتبْب أف ال ّاللوحة من 
ىناؾ   "أحيانا"٘، يف حْب جوابا  َٕ،ِّمع نسبة  تالميذ ٔ ىناؾ
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 تالميذ ُٖ يوجد  "ال"٘، كاجلواب  ٗٔ،ٕكبنسبة  تالميذ ِ أجاب
 ٘ ِّ،ٗٔمع نسبة مئوية من 

 4 اللوحة
يف الفصوؿ الدراسية ادلعلم قاؿ لك لقراءة النص العريب قبل  ىل (ْ

 البدء يف الدرس؟
 نسبة مئوية الَبددات إجابة
 % ِّ،ُٗ ٓ نعم

 % ُٔ،ّْ  ٗ أحيانا
 % ُٓ،ْٔ ُِ ال

 ""نعماإلجابة على السؤاؿ  تالميذتبْب أف ال ْاللوحة من 
ىناؾ   "أحيانا"٘، يف حْب جوابا  ِّ،ُٗمع نسبة  تالميذ ٓ ىناؾ

 ُِ يوجد  "ال"٘، كاجلواب  ُٔ،ّْكبنسبة  تالميذ ٗ أجاب
 ُ٘ٓ،ْٔمع نسبة مئوية من  تالميذ

 5 اللوحة
 يف مدرستك ىناؾ قراءة القرآف معا؟ ىل (ٓ

 نسبة مئوية الَبددات إجابة
 % ّٖ،ُٓ ْ نعم

 % ُٔ،ّْ  ٗ أحيانا
 % َٓ ُّ ال
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 ""نعماإلجابة على السؤاؿ  تالميذتبْب أف ال ٓاللوحة من 
ىناؾ   "أحيانا"٘، يف حْب جوابا  ّٖ،ُٓنسبة  مع تالميذ ْ ىناؾ

 ُّ يوجد  "ال"٘، كاجلواب  ُٔ،ّْكبنسبة  تالميذ ٗ أجاب
 َ٘ٓمع نسبة مئوية من  تالميذ

 6 اللوحة
 يف ادلنمؿ ليعلمك قراءة القرآف؟ ىل كالدين (ٔ

 نسبة مئوية الَبددات إجابة
 % ْٔ،ٖٖ ِّ نعم

 % ٗٔ،ٕ  ِ أحيانا
 % ْٖ،ّ ُ ال

 ""نعماإلجابة على السؤاؿ  تالميذتبْب أف ال ٔاللوحة من 
  "أحيانا"٘، يف حْب جوابا  ْٔ،ٖٖنسبة  مع تالميذ ِّ ىناؾ

 ُ يوجد  "ال"٘، كاجلواب  ٗٔ،ٕكبنسبة  تالميذ ِ ىناؾ أجاب
 ٘ ْٖ،ّمع نسبة مئوية من  تالميذ

 7 اللوحة
 القرآف معا؟ىل دعوة من أم كقت مضى أصدقائك لقراءة  (ٕ

 نسبة مئوية الَبددات إجابة
 % ْٔ،ّٖ َُ نعم

 % ّٖ،ُٓ  ْ أحيانا
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 % ُٓ،ْٔ ُِ ال
 ""نعماإلجابة على السؤاؿ  تالميذتبْب أف ال ٕاللوحة من 

  "أحيانا"٘، يف حْب جوابا  ْٔ،ّٖنسبة  مع تالميذ َُ ىناؾ
 يوجد  "ال"٘، كاجلواب  ّٖ،ُٓكبنسبة  تالميذ ْ ىناؾ أجاب

 ُ٘ٓ،ْٔمع نسبة مئوية من  تالميذ ُِ
 8 اللوحة

 ىل معلمي اللغة العربية الستخداـ كسائل اإلعالـ يف التعلم؟ (ٖ
 نسبة مئوية الَبددات إجابة
 % ٗٔ،ٕ ِ نعم

 % ٗٔ،ٕ  ِ أحيانا
 % ُٔ،ْٖ ِِ ال

 ""نعماإلجابة على السؤاؿ  تالميذتبْب أف ال ٖاللوحة من 
ىناؾ   "أحيانا"٘، يف حْب جوابا  ٗٔ،ٕنسبة  مع تالميذ ِ ىناؾ

 تالميذ ِِ يوجد  "ال"٘، كاجلواب  ٗٔ،ٕكبنسبة  تالميذ ِ أجاب
 ُ٘ٔ،ْٖمع نسبة مئوية من 

 9 اللوحة
 ىل غالبا ما غلدكف صعوبة يف قراءة اللغة العربية؟ (ٗ

 نسبة مئوية الَبددات إجابة
 % ْٔ،ّٖ َُ نعم
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 % ْٖ،ّٓ  ُْ أحيانا
 % ٗٔ،ٕ ِ ال

 ""نعماإلجابة على السؤاؿ  تالميذتبْب أف ال ٗاللوحة من 
  "أحيانا"٘، يف حْب جوابا  ْٔ،ّٖنسبة  مع تالميذ َُ ىناؾ

 يوجد  "ال"٘، كاجلواب  ْٖ،ّٓكبنسبة  تالميذ ُْ ىناؾ أجاب
 ٘ ٗٔ،ٕمع نسبة مئوية من  تالميذ ِ

 06 اللوحة
 ىل كتب مكتبة للغة العربية؟ (َُ

 نسبة مئوية الَبددات إجابة
 % ْٔ،ّٖ َُ نعم

 % ٗٔ،ٕ  ِ أحيانا
 % ْٖ،ّٓ ُْ ال

 ""نعماإلجابة على السؤاؿ  تالميذتبْب أف ال ُِاللوحة من 
  "أحيانا"٘، يف حْب جوابا  ْٔ،ّٖنسبة  مع تالميذ َُ ىناؾ 

 ُْ يوجد  "ال"٘، كاجلواب  ٗٔ،ٕكبنسبة  تالميذ ِ ىناؾ أجاب
 ٘ ْٖ،ّٓمع نسبة مئوية من  تالميذ
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 البيانات عن عوامل الٌب تسبب صعوبة قراءة اللغة العربيةعرض  .ٔ
مع  َُِٔأبريل  ِٖ يف التاريخ  من نتائج األحباث الٍب أجريت

ىذا ىو ادلكاف الذم من الصعب جدا  ّ ipsالتالميذ ىف الصف الثاين 
 العامة. ةلفهم دركس اللغة العربية خللفيتهم التعليمية أف معظم ادلدرس

الٍب  رغبةصعوبات القراءة، كعلا عامل ال التالميذالعوامل الٍب تؤدم 
 احلرؼ حيجيياح يرغب يف قراءهتا أقل ألهنا مل تكن قادرة على ربط 

بشكل صحيح حبيث تكوف كسوؿ لقراءة القرآف كغلعل من الصعب 
قراءة سورة  الولدينحيث يقـو معظم  الولدينعوامل  .قراءة اللغة العربية

أبدا علمتهم لقراءة القرآف بسبب  الولدينيف ادلنمؿ، ككما  القرآف 
عوامل ادلدرسية حيث كتاب اللغة العربية مل يكن ىناؾ  .العمل ادلمدحم

عوامل . ال الكتب درابمين ذلم للقراءة التالميذنص على ذلك أف 
 ّٖ. اجملتمع حيث أصدقائهم نادرا ما يتم قراءة اللغة العربية

 سابق لذلك إٍستىٍخلصت الباحثة أفٌ  منظمة احلاصل مقابلة من
 .التالميذتعلم اللغة العربية ىناؾ أربعة ادلهارات الٍب غلب أف ؽلتلكها 

 التالميذالكثّب من  ادلدرسة العالية العامة احلكومية جوركب الشمالية
الذين ال يستطيعوف قراءة اللغة العربية، كذلك بسبب العديد من 
العوامل الٍب تسبب ذلم ادلتاعب لقراءة اللغة العربية كقراءة القرآف، أم 

 ذأما بالنسبة للعوامل الداخل ال  .العوامل الداخل كالعوامل اخلارج

                                                           
 َُِٔ-ْ-ِٖ، ىف التاريخ مع تالميذ الصف الثاين نظمةادل تقابالادل  ّٖ
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ية يرغبوف مل تكن ىناؾ ألهنم يشعركف باحلرج لتكرار مرة أخرل من البدا
لديهم أم شيء لقراءة اللغة  رغبحٌب ال تنشأ ىذه العادة دلا فيها من 

، كخاصة يف ادلصاحلعامل الوالدين مهم جدا لألطفاؿ يف زيادة  .العربية
ألنو اعتاد األطفاؿ من الطفولة حب القراءة ستكوف أكثر   .القراءة

ر اخلالفات مع األطفاؿ الذين مل تكن تنظ .عرضة للفهم بسهولة درسا
ال يعمل  أيضا الٍب قراءة القرأف ةعوامل البيئية ادلدارس ك .ْٖالولدين

عوامل .  PAI بسالسة نظرا لعدـ كجود معلمي اللغة العربية كمعلمي
البنية التحتية من حيث الكتب باللغة العربية كال يتم توفّب يف ادلكتبة 

لذلك ؽلكننا أف  .للمدرسة العالية العامة احلكومية جوركب الشمالية
نستنتج أف العامل ادلهيمن الذم يسبب صعوبة يف القراءة أكلياء أمور 

العوامل البيئية ؽلكن أف تؤثر أيضا  كالولدين  من العوامل التالميذ
 .شخص يف تعلم اللغة ما تعلم اللغة العربية

ىي أحد العوامل الٍب  أف الرغبة ماحفود سحاالحودينككفقا 
ىي عبارة عن  الرغبة .ثر على القدرة على القراءةمن ادلهم جدا أف يؤ 

ك قاؿ  .اندماج بْب الرغبة أك االستعداد للتطوير إذا كاف ىناؾ حافم
 ك .الفائدة ىي ادليل الدائم الحظت كتذكر بعض األنشطةحيلجارد 

تعتّب من األنشطة ذات االىتماـ ادلستمر، كسوؼ إذا فعلت يكوف 
 كسائل ك لواـزأف  اكنوررامحافككفقا  ٖٓ.مصحوبا بشعور من ادلرح

                                                           
 ّٔص.  السابق،، ادلرجع ...فينجاننتار فسيكولوجي ،ماحفود سحاالحودين  ْٖ
 ُُّ .ص ،نفس ادلرجع  ٖٓ
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كضعت يف  .التعلم ىي العوامل الٍب تؤثر أيضا على نتائج تعلم التالميذ
حالة ادلباين ادلدرسية كالفصوؿ الدراسية بشكل جيد، كيتم تنظيم 
ادلكتبة ادلدرسية، كتوافر قاعات الدراسة كادلعامل، كتوافر الكتب 

عنصر مهم لدعم اإلعماؿ من  ادلدرسية، كالتدريس التعلم الوسائل
من أبعاد توافر ادلعلم من مرافق البنية  .أنشطة التعلم لدل التالميذ

ذلك البيئة  .ٖٔالتحتية كالتعليم كتوفّب سهولة يف تنفيذ أنشطة التعلم
األسرية ك البيئة أيضا  ؽلكن يؤثر الشخص ىف تعلم اللغة ماذا تعلم 

األطفاؿ يستعمل اللغة األـ. كٌلما الكثّب اللغة العربية. ألف كانوا  العمر 
من األطفاؿ ػلصوؿ اللغة من اجملتمع ك ألنو من ادلشكل شخص ىف 

 تعلم القراءة.
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 الباب اخلامس
 اخلادتة

 الخالصة .أ 
بناء على احلاصل حتليل من قبل الباحثة ؽلكن يأخذ اخلالصة كما 

    : يلى

  .الداخل كالعوامل اخلارج العواملصعوبة القراءة، العوامل لذ تسبب  .ُ
يرغبوف مل تكن ىناؾ ألهنم يشعركف  ذالداخل الأما بالنسبة للعوامل 

باحلرج لتكرار مرة أخرل من البداية حٌب ال تنشأ ىذه العادة دلا فيها 
حيث  الولدينعوامل  .لديهم أم شيء لقراءة اللغة العربية رغبمن 

أبدا  الولدين قراءة سورة القرآف يف ادلنمؿ، ككما  الولدينيقـو معظم 
ألف عامل الوالدين مهم  .علمتهم لقراءة القرآف بسبب العمل ادلمدحم

ألنو اعتاد األطفاؿ   .، كخاصة يف القراءةادلصاحلجدا لألطفاؿ يف زيادة 
 .من الطفولة حب القراءة ستكوف أكثر عرضة للفهم بسهولة درسا

عوامل ادلدرسية  .الولدينالذين مل تكن تنظر  اخلالفات مع األطفاؿ
ال  لتالميذاحيث كتاب اللغة العربية مل يكن ىناؾ نص على ذلك أف 

كأيضا قراءة القرآف ال بسالسة بسبب عدـ  .الكتب درابمين ذلم للقراءة
عوامل اجملتمع حيث . PAIكجود من معلمي اللغة العربية كمعلمي 

لذلك ؽلكننا أف نستنتج أف  .اللغة العربيةأصدقائهم نادرا ما يتم قراءة 
من  لتالميذاالعامل ادلهيمن الذم يسبب صعوبة يف القراءة أكلياء أمور 
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العوامل البيئية ؽلكن أف تؤثر أيضا شخص يف تعلم  كالولدين  العوامل
 .اللغة ما تعلم اللغة العربية

، كىذا  تالميذأما عن كيفية ادلعلمْب دلعاجلة صعوبات القراءة لدل ال .ِ
 تالميذىو طريق التكرار يف تالكة ادلعلم الذم سيتم بعد ذلك تليها ال
 تالميذالذين ليسوا قادرين على قراءة اللغة العربية، حبيث يتمكن ال

غلب أف يعرؼ  تالميذباإلشارة إىل ال .فظسيكوف من األسهل لل
 .احلركؼ كانت قراءة

 اإلقتراحات .ب 
 رئيس ادلدرسة .ُ

يرجى أٌف ريسى ادلدرسة تستطيع أف رئيس ادلدرسة اىل 
دعم ت ٌبالالوسائل سعي تك  .رسةادلدتلك يف  اللغة العربية مادة ترتقى

 ْبتدريب ادلدرس سعيتك  رشد،يعطى احلث، يعملية التعليم. ك كدائما 
 لتالميذ. لاللغة العربية  ةءقرا مهارة تدريبهم يف ترقية

 للمدرس .ِ
 اللغة العربية مادة ترتقىتستطيع أف اللغة العربية  ةمدرساىل 

مهارة  يف ترقيةكثّبة  دكرىا يف ساعد التالميذ   ترتقىك  .رسةيف ادلد
 لتالميذ.لاللغة العربية  ةءقرا
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 للتالميذ .ّ
نشط، ال، ك على اجلد اللغة العربية مادةأف يتبعوا  اىل التالميذ

الذين ال يستطيعوف قراءة  تالميذلا .ك اال حتهاد حٌب قنفع لنفسهم
 .على قراءة القرآفين قادر  وا حٌب مأف يتعلٌ حليهم القرآف غلب 

 الباحثْب .ْ
سة إىل توسيع ادلعرفة تعليم اللغة العربية. الدر  يتبعوا من ك

 .كمن ادلتوقع أف تأخذ العلم من األحباث الٍب مت القياـ بو
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 اجعر ادل
رؽلج رسد    PTباندكنغ:  ،بهس عربية ميطضرجي بمبيرجرن ،أجيب حرمواف

 .َُُِ ،كرم
، سوربام : أكسحا ميتودي كوسوس بينجرن باحس عربأبوبكر زلمد، 
 ُُٖٗنوسيونل، 

رينيكا   PTحاكرتا: ، فصيقولوجي بيالجار أبو أمحادم دأف كيدكدك صوفريونو،
 ََِٖجيفتا، 
 ََِٖبندنج: ألفبت، ، فسقلج دلم فنددكنأبدؿ احلدس، 

 باندكنج:، ستراتيجي فيمبيالجاران باحاث ،سكانداركاسسيد ك دادانج سينيندارإ
PT رؽلاجا ركسداكاريا، ََِٗ 

مليكي  UINمالنج: ، ميديا فيمبيالجاران باحاث أراب أبدكؿ كاحاب ركسييدم،
 ََِٗ، فريسس

أئتيي ليأرننج داالم فيمبيالجاران  ،أـ مامحوداح ك أبدكؿ كاحاب ركسييدم
 ََِٖ، مالنج فريس UINماحلج: ، بحاس أراب

 َُِّ ،باندكنج: الفابيتا ،بيالجار دان فيمبيالجاران ،اكنوررامحاف
 ميطودولوجي صوفير يفيكتيف فيمبيلجران باحس أراب،كلْب نوحا، أ

 َُِِكياكارتا: ديفا فريسس، ي
رسدا   PTباندكنج: ، ميطودوموجي فيمبيالجاران باهاس أرابأجيف حّبمواف، 

 َُِْكريا، 



َٕ 
 

 LP2:جوركب ،بيمبيالجاران  كي إلموان باهاس عراب ،برتومواف ىاراىاب

STAIN CURUP َُُِ 
بنجنتر بنلتيان بنديدكن باح بنجنبانجن بروبس بنديديكان دان تناج  ،تريانطو

 َُُِ، جكرتا: كنجاف برناد مديا جركب ،بنديديكان
 ،ميمباجا إيفيكتيف دان إيفيسيينك تيكنيكوممفوان ميمباجا دتفوبولوف، 

 ُٕٖٗنغكاسا فريس، أ: باندكنغ
 ،جاكرتا: فاتا رجاغفند ،متدولجي فنليتيا أنتق سكرفسي دان تسسحسن أمر، 

ُٖٗٗ 
، باندكنغ متمباجا سيباغاي سواتو كيتير مفيالن بيرباهساحينرم غونتور تاريغاف، 

 ُّٖٗ ،أنغكاسا: 
 َُِّ ،راجا جرافيندك فّبسادا PTجاكارتا:  ،كيتيرامفيالن ميمباجا ،دادلاف

بندر دلفنج:  ،طرائق تدريس اللغة العربية بين النظرية و التطبيق ،سلطاف شهريل
 ََِٖ ،فكتا فريس

سونغو فريس: سيمارنغ،  كايل، إينوفاسي فيمبيالجاران باهاس أرابسوجاعي، 
ََِٖ 

 ََُِ، رينيكا جفتا :يكيكرتا، فريسدور بنلتيان، سوىرسيم ارم كنطار
جكرتا:  ،فرسيدور فينيليتيان سواطو فيديكتان فراتيكسحرسيمي أريكونط، 

 ََِٔرنيكا جيفتا، 
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مالنج:  ،يمبيالجاران باحاث أراب إنوفاتيفستراتيجي ف ،شياإفوؿ موسطوفا
UIN مليكي فريسس، َُُِ 

 LP2جورب: ، ميطودولوك بينيلتيان جواتيتاتيب و جواليتاتيبصوكرماف شرنوب، 

STAIN جورب 
 َُِِ، ، باندكنج: الفابيًبميماحامى بينيليتييا جواليتاتيب صوجيونو،
 َُِّ ،بنضونح: ألفبيت ،ميطودي بيميليتيا بينديديكن ،صوجيوف

 ، مكر: كارادلعارؼالموجه الفنى لمدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم، 
 .َُِّبومي أسكر،  جاكرتا:، كوريكلوم دان بمباالجران، عمرمحالك

، فيرمينان ادوكتيف فندكونج فمبيلجران فتحوؿ موجيب داف نيلور رامحويت
 َُِّوججاكرتا: ديفا فرسس، ج، باهاس أراب

 ُٕٖٗ ،بّبكد: دار ادلشق ،المنجيد في اللغة و األعالم ،لويس معلوؼ
 ،ملكي فريس UINملنج:  ،تطوير منهج تعليم اللغة العربية ،زلمد علي الكامل

ََُِ 
مصرة: مكتبة النهضة ادلصرية، ، طرق تعليم اللغة العربيةزلمدعبد القادر أمحد، 

ُْٖٗ 
 ََِّ، رنك جفت، فبددكن بغى الطلب كسلت بلجر، محن ملْب أبدار

بينا  PTسورابايا:  ،فينجاننتار فسيكولوجي فينديديكان ،ماحفود سحاالحودين
 َُٗٗ ،إدلو
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ينجيمبانجان سيستيم ستراتيجي دان ديساين ف ،زلٌمد رامحاف داف صوفاف امرم
 َُِّ ،كارت: فريستاسي فوستاكاجا  ،فيمبيالجاران

 LP2جوركب:  ،فينجيبانجان ميديا فيمبيالجاران باحاث أراب ،نورجنناح ك ريِب

STAIN  جوركب، َُِّ 
 َََِ،جكرت: مبي أكشر ،ميتودي ريسيرخ بينيلتييا إلميه، نسوتيوف ما أ

مالنج: ، فيمبيالجاران باحاث أراب ماملوعأطوؿ نيعماح،حاب ركسييدم ك كا
UIN مليكي فريسس،َُِِ 

 تيوري و أفليكاسي، فيمبيالجاران باحاث أرابميطودولوجي  كا مينا،
 َُُِ يوجياكارتا: سوكسيس كففسيت،

 َُِٓ-َٗ-ِٖ ، ىف التاريخكبسّبفاسي
 يةشمالالب ك جور  ُادلصدر: كثيقة مبدرسة العالية العامة احلكومية 

ب ك جور  ُمبدرسة العالية العامة احلكومية  يةشمالالادلرافق ك البنية التحتية فلى 
 يةشمالال

 َُِٔ-ْ-ِٖ، ىف التاريخ مع تالميذ الصف الثاين نظمةادل تقابالادل

 َُِٔ-ْ-ِٖ، ىف التاريخ نورجِبمع ادلعلم  ةمقابل
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 حقالمال
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Wawancara terstruktur  

Nama : 

Kelas :  

Petunujuk pengisian 

Berikut ini disajikan beberapa pertanyaan mengenai faktor kesulitan 

membaca. Anda diharapkan menjawab isi pertanyaan tersebut dengan memilik dari 

salah satu huruf a, b dan c 

Beri tanda silang (x) pada salah satu jawaban dibawah ini, sesuai pilihan jawaban 

anda untuk setiap nomor pertanyaan. 

1. Apakah pelajaran bahasa arab itu sulit? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak  

2. Apakah adik sering membaca buku bahasa arab? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak  

3. Apakah adik mempunyai teman yang sering membaca buku bahasa arab? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

4. apakah didalam kelas guru menyuruh kalian membaca teks bahasa arab 

sebelum memulai pelajaran? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

5. Apakah disekolah kalian ada kegiatan membaca al-qur`an secara bersama-

sama? 
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a. Ya  

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

6. Apakah orang tua dirumah mengajari kalian membaca al-qur`an? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

7. Apakah teman kalian pernah mengajak kalian untuk membaca al-qur`an 

bersama? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

8. Apakah guru bahasa arab menggunakan media dalam belajar? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak  

9. Apakah adik sering mengalami kesulitan dalam membaca bahasa arab? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak  

10. Apakah diperpustakan menyediakan buku bahasa arab? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 
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Pedoman wawancara untuk guru 

 

1. Bagaimana respon dari murid ketika belajar Bahasa Arab ? 

2. Menurut ibu seberapa penting, kemahiran membaca dalam pembelajaran 

Bahasa Arab? 

3. Apakah setiap pelajaran ibu sering meminta anak untuk membaca teks bahasa 

arab terlebih dahulu ? 

4. Menurut ibu, faktor apa saja yang menyebabkan siswa itu sulit untuk 

membaca teks bahasa arab 

5. Metode apa saja yang ibu terapkan dalam pembelajaran Bahasa Arab, 

terutama untuk kemahiran membaca murid ?  

6. Apakah disekolah ini menyediakan buku bahasa arab? 

7. Apakah disekolah ada kegiatan membaca al-qur`an secara bersama-sama 

8. Media apa yang ibu gunakan, terutama dalam kemahiran membaca siswa 

9. Menurut ibu, Kesulitan apa yang sering siswa alami dalam membaca bahasa 

arab? 

10. Bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan membaca teks bahasa arab siswa? 
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Foto: wawancara dengan ibu Nurjani 

 

 


