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 الباب االول

 مقدمة

 البحث اتخلفي: الفصل االول

اللغة ىي نظام أن ، يف كتاب أزىر أرشد الدكتور زلمد على اخلوىل قال

اعتباطّي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار وادلشاعر من أعضاء مجاعة لغوية 

عرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد ت اليتواللغة العربية ىي الكلمات 1متجانسة.

طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديث الشريفة،  عنوصلت إلينا 

اللغة العربية ىي أدة إتصالية فإن  2وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.

ث النبوية ياألحادًن و ذلا دورا ىاما يف فهم تعليم اإلسالم من القرآن الكر 

الدينية والعلمية ادلكتوبة باللغة العربية وبدون فهم اللغة العربية فال ديكن والكتب 

 3ا.أن نفهم تعاليم اإلسالم فهما جيد

                                                           

 .۲، ص. ۲٠۲۲مكاسر: مطبعة جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية، طرق تدريس اللغة العربية. أزىر أرشد، 1
 .٢١(، ص.٢۰٢٢القاىرة: القدوس للنشر والتوزيع،  ;)الطبعة الثانيةمع الدروس العربية اج، يٌتيشيخ مصطفى الغالال2

ر" شهرول. "درسة عن مهارة التالميذ افصل الثاين يف فهم الرف واستخدامو يف اجلمل العربية يف ادلدرسة الناوية مبعهد دار اإلستقامة مكاس3
 011(. ص 3102اإلسالمية احلكومية، مكاسر، رسالة سرجانا، كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين )
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 مليف قلوب ادلسلمني يف العاأما أمهية اللغة العربية ما زالت عميقة اجلذور 

ىم رآن واحلديث النبوي ادلصدرين من ألقنظر إىل وضع ىذه اللغة بالنسبة ا

ون جيب أن يفهمها ادلسلم اليتتنشق منها مجيع تعاليم اإلسالم  اليت ادلصادر

فمن أراد أن يفهمها فهما عميقا فيجب عليو أن  4.تطبيقها يف حياهتم اليوميةو 

للمسلمني يف فهم األمور  ةلغة العربية منافع كثي ، إذن كانت اليتقنها كل إتقان

 ينهم والتعامل مع اجملتمع العرب.د

عربية باعتبارىا لغة القرآن  واألدب اإلسالمي ينصح بشدة، درس اللغة ال

ألن العربية  وخاصة بالنسبة للمسلمني وعموما بالنسبة ألولئك غي ادلسلمني

ليست اللغة الوحيدة لإلسالم. كما مؤيد وىناك العديد من اآليات يف القرآن 

 ى النحو التايل:الكرًن اليت تؤكد على أمهية دراسة اللغة العربية، وكلمة اهلل عل

 ."(3يوسف:  صورة) .لعلكم تعقلون اعربي ناآانزلنو قر  اانّ " 

 

                                                           

 01م( ص.  3112 –ه  0231)الطبعة العلى: فستكا عارف،  واحلاجة حفصة إنتان، العربية ادليسرةمصطفى زلمد نوري. 4
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 ةتطبيقطلب جهدا حقيقىيا ىف راىن جدا يتعلم اللغة العربية ىف الوقت ال 

ىذا الوقت  ان يفنا أن تعلم اللغة العربية اليت كىف الفصول الدراسية, التاريخ خيرب 

رس حىت يف الكلية ال يزال غالبا ما يؤكد على ادلوضوع و يعمل يف  سلتلف ادلد

ىف جيرب ىدف ادلواد التعليمية، حبيث القدرة  ومهارات ادلتعلمني تصبح  مهملة. 

مكيفة لنقل ببساطة زلتويات الكتاب, ولكن أقل قدرة  درسهناية ادلطاف ادل

 5على تقدير اسًتاتيجيات التعلم اليت نشطة وشلتعة.

هنا تعلم الناس ككل، و مناسبة كل أنس يال  درسادلجيب أن يكون  

ويكون أكثر تفاىم. عملية التدريس وىو ىف حد ذ اتو حىت أكثر ثراء عاطفيا  

  درسفة يف رلال عملهم. ينبغي للماجليد دائما تزداد العلم ادلعر  درسسيكون ادل

يف رلال ، وكذلك وقتعفا عليها الما اراد  ، إذا كانوقتالسباق مع ال

 6.ةاسًتاتيجيات تدريس اللغ

كثر من أولكن   ،و نقل معرفةأ التعليم ليس رلرد زلاولة لنقل ادلعرفة 

ن ألمها الطالب لغرض التدريس ديكن ذلك ىو اجلهد خللق البيئة الذي يتع

                                                           
يوغياكارتا :  (,Metodologi dan strategi Alternatife Pembelajaran Bahasa Arabرادليا, سيبيت, ٍات اَل. 5

 .7. (, ص2005مكتبة ريهاله اجملموعة, 
 .8. (, ص1991)باندونغ : السماء,  ,Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasaىنري غونًت تارجيان, 6
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اتيجية لتدريس ىف ىذا النوع من الفهم يتطلب اسًت مثل. اعلى النحو األيتحقق 

 .للتعلم و التعلم ادلناسب

امل الع ىف  قد تطورىا كلغة رمسيةآلن أن اللغة العربية يف مرحلة و حقيقة ا 

يكن مفرطا إذا كان ينبغي التأكيد على تدريس اللغة العربية،  والالدويل. 

والحظ بعناية، بدءا من ادلرحلة االبتدائية إىل أعلى ادلؤسسات التعليمية، 

كيد أة, لتعليم. وىذا بالتأو الديني القطاعني العام واخلاص، األسباب العامة

ىو احلال يف ادلدرسة الثانوية تعديلها مع مستوى القدرة ووضع الطالب، ىذا 

تعلم اللغات  يف ختيار الرئيسيلعربية اإلباو باو الذي جعل اللغة ا ينامد

 جنبية  باإلضافة إىل اللغة اإلصلليزية.األ

طالب ىف ادلدرسة الكثي من ىناك   ما زالتادلشكلة اآلن  نّ اومع ذلك،  

سهل الطالب أن يتعلم أسيكون  7الثانوية الذين ال يستطيعون قراءة العربية.

لعربية. لذلك  جيب أن وال عن احلروف اأجيب أن يتعلم الطالب  اللغة العربية،

سًتاتيجيات اليت ديكن أن تسهل الطالب يف تعلم احلروف اإل  درسيكون ادل
                                                           

كلية العمل احلقيقي اٍنغراتيف يف ادلدرسة الثانوية احلكومية ماغووحرجو,   –عبد الرزيد, طالب شلارسة اخلربة ادليدانية 7
WawancaraPribadi,  ,2012يناير 29يوغياكارتا.. 

. 
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ءة العربية سواء يف رسائل وأصبح اجلملة يف العربية شلا يسهل على الطالب قرا

دروس اللغة العربية. حتتاج التأكيد شلا يعٌت قراءة اللغة العربية ىنا ىو قراءة  

 احلروف العربية ال تقرأ يف وقت واحد فهم معناىا. 

ربع مهارات يف اللغة أىل إإلتقان  يريد درسواقع تعلم اللغة العربية ادلىف ال 

والكتابة، ولكن  مهارات القراءة ،كالممهارات االستماع، مهارات ال ىيالعربية 

إذا   يىأربعة للمهارات  الطالب الذين لديهم صعوبة يف فهمكثي من  ما زالت

كان الطالب جتربة صعوبة يف قراءة مث ىذا سيكون لو تأثي على الصعوبات 

  ن يعرفأ. ولذلك الباحث يريدو درسادلالطالب يف فهم ادلواد ادلقدمة من 

باو ىف التغلب  ين باواسًتاتيجية مدرس اللغة العربية مدرسة الثانوية مدإكيفية 

 على ادلشاكل. 

البحث يف الظروف اليت حتدث يف الصف الثامن باادلدرسة  من ادلراقبة 

  ىناك كثي من العقبات اليتما زالت الثانوية مداىن، أن تعليم اللغة العربية 

 ه،  منها: و واجه

 ابتدائية. عامو واخللفية ادلختلفة لدى الطلبة من ادلدرسة ال .0
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 وعدم وجود احلماس من الطالب يتعلمون اللغة العربية . .3

 القران. أن يقر أاك كثي من الطالب مل يستطيعوا ىن .2

 نقص ادلرافق والبنية التحتية اليت تدعم ىف عملية التعليم والتعلم. .2

ين باو باو ألنو اموضوع الدراسة يف الدرسة الثانوية مدقام باحثون يف  

ل من مدير بعد إبداء مالحظات جديدة من قبل البحث وادلقابالت مع ك

ين اانوية مدادلواد الدراسية اللغة العربية ىف ادلدرسة الث درسمع مادلدرسة وكذلك 

باو باو ين االعديد من الطالب ىف ادلدرسة الثانوية مد باو باو، وجد الباحث

عربية اليت حيققها الطالب ايضا  الذين ال يستطيعون قراءة العربية. قيمة اللغة ال

 بعيدا جدا من احلد االدىن من معايي التمكن. تزالما 

دلدرسة الثانوية جراء البحث يف الصف الثامن باإ مع ىذا ويعتزم الباحث 

يف تعلم اللغة ن ىذا الصف الثامن ىو مستوى ادلبتدئني ين باو باو ألامد

العربية، وخاصة للطالب من ادلدرسة العامو. معظم من الطالب الصف الثامن 

سي تعلم اللغة مل تتمكن  بعد من قراءة العربية ولكن ىذا عليو ىو ادلفتاح األسا

يف تدريس اللغة العربية  درسيستخدمها ادلسًتاتيجيات الىت العربية. لذلك، اإل
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للطالب الذين ال يستطيعون قراءة العربية ىذا يصبح لالىتمام يف زلاولة الرعاية  

الطالب تكون بارعة وذكية القراءة العربية لتحقيق اذلدف من تعلم اللغة العربية. 

باادلدرسة الثانوية  ي, السبب اختار الباحثدراسىل جانب السبب وىذا ىو الإ

سعار معقولة، ليس بعيدا من أان ىو بن ادلكين باو باو كمكان للبحث ألامد

ن اختاذىا يف وقت لذلك عندما تكون ىناك حاجة ملحة ديك ة الباحثاجلامع

 ذونات سهلة من رأيس ادلدارسة.أيضا أقصي،  

ستراتيجية إ كيف"ىلإوسوف تفعل البحث  وقام الباحثىعلاألمن  

لطالب العربية فى تحليل صعوبة قراءة النصوص العربية  للغةا مدرس

 ."مكاسر باوو نى بااالصف الثامن بالمدرسة الثانوية مد

 مشكالت البحث :الفصل الثانى

 :أساسا ادلشكلتني فيما يلى البحثيف ىذه الرسالة  أما 

قيد مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن بادلدرسة الثانوية كان كيف   .0

 ؟ ىف حتليل صعوبة قراءة النصوص العربية ين باو باو امد
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سًتاتيجية مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن بادلدرسة إكيف تطبيق  .3

 ين باو باو؟االثانوية مد

 غراض البحث و فوائدهأ  :الفصل الثالث

 غراض البحث أ .1

النحو على الغرض من تنفيذ ىذا البحث يصاحب مع ادلشكلة البحث،  

 التايل:

الثانوية مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن بادلدرسة  قيد لوصف .0

 .ليل صعوبة قراءة النصوص العربيةحتمداين باو باو يف 

مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن تطبيق إسًتاتيجية  لوصف .3

ليل صعوبة قراءة النصوص حتيف  بادلدرسة الثانوية مداين باو باو

 .العربية
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 فوائده.2

 الدراسة على النحو التايل:فائدة ىذه  

 مهية القراءة العربية يف عملية تعلم العربية.أتقدًن معلومات  .أ 

 وادلسامهة ىف احملج الدراسية عن إسًتاتيجية تعلم اللغة العربية. .ب 

 .أن يعطي ىبة الفكر ويكون مراجع األدب يف احلث التايل .ج 
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 الباب الثانى

 الدراسة المكتبة

 سيت  استدااهاا ه  بلل األساس النظري ىو شفرة التحليل اليت 

اء األساس النظري إىل أبصى حا عطإيت   1كاليل ألنشطتو اللحثية.  اللاحث

دمك  لللاحث ديك  العثمر على هصف نظري لفًتة وجيزة بشكل واضح ه  

 بعض االدبيات ذات الصلة هع التحقيق يف املوضوع. 

 تعريف استراتيجيات  :ولالفصل األ

طريقة التعل  اللغة العربية وبا اكتسلت االىتمام ه  خرباء تعل  اللغة ه   

ساليب أاحباث ملعرةة الفعالية والنااح  العايا ه  الاراسات واألخالل إجراء 

هور ليست أبل أمهية  للحصول على ىو الناج ه  تعل  ءاال التاريس املدتلفة.

ن التعل  ىو ه  خالل حماولة شرح ءللاء االىتمام بالناج ا 2اللغة العربية.

                                                           

 .13. ص ،...Pedoman Penulisan Skripsi،اَل. ،باول هونيبءا ،سيملودو1
) املؤسف : جاهعة االسالم الاولة _ الصحاةة  ،Pembelajaran bahasa Arab،ٍات اَل ،وريل هبارودي ءا ،م. علا احلميا2

 .1. ( ص2008،املؤسفة
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بة بُت املصطلحات برهبا العالغاللا ها تطويرىا بسلب تشاهبا و  اليتاملصطلحات 

للتمييز بُت  سًتاتيايات أو التقنيات التعل .الناج واألساليب واإل التاليةوىي

صفا عاها ىذه املصطلحات الثالثة مث يعطى اللاحث و  صطلحاتامل

 أن األسلوب ىو سلوب، يف حُتالناج ىو اإلطار هشًتك العام ألالثالثة.

سًتاتياية والتقنية ىو هة لتنفيذ اإلاملستداسًتاتياية أو الوسائل اإلطار العام لإل

 شكل ه  أشكال تطليق األسلوب.

 طريقة التشغيل،ىي  لتحقيق شيء ها، ىل خطةإاتياية سًت تشَت اإل 

حتية  ارسى أسلوب التاريس يعتما جاا املوبالتايل ةإنو سوف حيتوي عل

يف عملية التعل ، ةضال ع  املراةق  وكذلك   ارسامل ة  الىت يعرضاا الارس،

 يف عملية التعل . ارسلو املدتلفة الذي يستدااهو املووسائل اإلعالم  بأشكا

ةضال ع   ،ارسليب التاريس تعتما جاا على املساأاإلعااد، وصياغة و  

ألن كل ىذه األهور سوف تأثر  ،دارة الصفإيف  ارسية املإاملاارات الشد

ةضل ءسًتاتياية اإبالتايل ال ديك  أن يقال أن ىذا و . بالفروق يف الظروف

 ،االختالةات املادية ،غرض االختالةات للاميع حاالت التعل  والظروف.
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سًتاتيايات إ ارسملاالختالةات يف هاارات الطالب ةضال ع  الفرق حيتاج ا

 خمتلفة. 

 اللغة العربية تعلم  :فصل الثانىال

تنظ  و  التعل  ىو حماولة هتعماة ه  بلل اختصاصى التوعية لنقل العل ، 

وخلق النظام الليئة بطرق خمتلفة احبيث ديك  للطالب القيام بأنشطة التعل  

 3بفعالية وكفاءة وهع النتائج املثلى.

ة كموضوع يف يف حُت أن املقصود باللغة العربية يف ىنا ىي اللغة العربي 

 باو وةقا للطريقة واملناىج الىت تنطليق على املارسة، ين باوااملارسة الثانوية ها

العربية ىف ىنا بغطى جمموعة هتنوعة ه  اجلوانب املاارات اليت )املفردات(، اللغة 

 )احلوار(،)القواعا(، )القراءة(، )االستماع(، )الكالم(، و )الكتابة(.

ا بعض الطالب كلغة يصعب بل ربىكما نعرف اللغة العربية ال تزال تعت 

يف الوابع أهنا ال حتتاج إىل أن حياث عناها تاريس اللغة  نو اةة.أليو على إ ينظز

                                                           

 ..80. ص ،(2007،) يوغياكارتا : جاهعة يوغياكارتا الصحاةة ،Psikologi Pendidikan،سوجياارتونو ٍات اَل3
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هنا وسيلة أو طريقة مترير لتحقيق أطريقة ديك  تفسَتىا على  العربية بام هناايا.

 أىااف التعل .

ساليب التعل  التدطيط و ديك  بذل كل جاا أوتشمل  مبعٌت واسع، 

وبالتاىل طريقة جياة ىو  4دمك  ه  أجل حتقيق أىااف التعل  بفعالية وكفاءة.

 عشَتف ي ذمشس ال الطريقة التييمك  أن تعزز أنشطة التعل  النشط الطالب.

ىيشرح  يف كتابو اليت تناولت املنااية التعل  اللغة العربية حول الطرق املدتلفة 

 5:وتشمل تعل  اللغة العربية

 الترجمةو  قواعدالطريقة  .أ 

يفًتض ىذا الطريقة  أهنناك هنطقا عامليا واحاا الذي ىو أساس مجيع 

اللغة تعل   وىكذا، جزء ه  الفلسفة واملنطق.والنحوي ىو  اللغات يف العامل،

يت  تشايع  ديك  أن يعزز القارة على التفكَت هنطقا،حل هشكل وحفظاا.

الطالب على حفظ النصوص األجنلية الكالسيكية والًتمجة ىي يف لغة 

                                                           

هة ءكادديية بوكاا جاهعة االء ) يوجياكارتا : اال ،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،ٍات اَل. ،زينل ،سياهسودي 4
 ..22. ص ،(2006،ااٍلسالهية سونان كاليااغا

 . 100. ص ،.Metodologi Pengajaran Bahasa Arabسياهسودي ، زينل، ٍات اَل.، 5
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على الرغ  ه  أن يف النص  النصوص ذات القيمة  العالية،وخاصة  ،الطالب

 هة.ل املعقاة واملفردات غَت املستداىناك يف كثَت ه  االحيان اهلياكل اجلم

 طريقة المباشرة .ب 

االةًتاضات أن عملية الاراسة لغة مت تطوير ىذه الطريقة على اساس  

باستداام ي أ ثانية أو لغة أجنلية نفس عملية االستحواذ اللغة األوىل )األم(،

بينما  .أيضا االستماع والتحاث اللغة هلاشرة وهكثفة يف جمال االتصاالت،

 القارة على الكتابة و القراءة وضعت يف وبت الحق.

 طريقة القراءة .ج 

 أن التعلي  ال ديك  أن يكون هتعاد األغراض، كذلتفًتض ىذه الطريقة  

 األكثر وابعية ه  حيث احتياجات الطالب.والقارة على القراءة ىو الغرض و 

 معيةسالطريقة  .د 

تعلي   اللغة ىي العادة، وال توصية،ءذلك ىو ا تفًتض طرق الشمعيات 

ك اللغة ذي حيمل تلنظرية القواعا التقلياية وصفي ال اللغة وعام تاريس اللغة.
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جيا وصحيح  كما تقول ه  بلل النحوي. بينما نظرية اللغة اهليكلية اليت 

 ى جيا وصحيح  يستدام ه  بلل الناطقُت هبا وليس ها يقولو اللغويون.ءالرا

 التواصلطريقة  .ه 

نفًتض أن كل  بشكل عام، هصطلح طريقة التواصلغاللا ها هنج التواصل. 

 اللغة . إنسان لاياا بارة ةطرية ودعا اكتساب

 انتقائيطريقة .و 

تفًتض طرق انتقائية ذلك )أ( ال توجا طريقة تعلي  اللغة، بسلب كل  

ستداهاا لتلسيط التاريس، إ)ب( كل طريقة لاياا هزايا اليت هناا هزاياه وعيوبو 

 ىل الطريقة القادية،إليو ليس كرةض إن ينظر ء( والدة طريقة جاياة ينلغي اج)

اسلة جلميع األغراض،مجيع طريقة واحاة واليت ىي هن( ال د)ولك  كما الكمال 

( واألى  يف التاريس تللية ه) ، مجيع الطالب ومجيع براهج التاريس،ارسامل

لايو سلطة واحلرية يف اختيار الطريقة اليت  ارس( كل هواحتياجات طريقة )

 تناسب احتياجات الطالب.

 



16 
 

 القراءة العربية  :الفصل الثالث

 تعريف القراءة  .أ 

يف القاهوس  يت ه  كلمة براءة الذي حيصل على بادئة املذكرة.أالقراءة ت 

االناونيسي الكلَت وبا شرح ذلك القراءة ىي رؤية وكذلك التفاى  حمتوى ها 

 6(.فقطىو هكتوب ) ع  طريق التحاث أو يف القلل

أوال، تغيَت رهز الكتابة  هاارة القراءة الذاتية حيتوي على جانلُت أو ارؤى. 

 7التقاط هعٌت الوضع اليت متثلاا رهوز الكتابة والصوت. ،رهزا للصوت والثاين

ي براءة ةقط ءىا اللاحث يف ىذه الاراسة اءسابقا اليت يقراولك  مت وصفاا 

لتالوة النص العريب احبيث املعٌت األول أكثر هالءهة هلذا اللحث. القراءة ىي 

 راءة هامة جاا لنااح تعل  اللغة.ذلك القل ربع.ءواحاة ه  املاارات اللغوية اال

اي القراءة بصوت عال، براءة يف  بشكل عام ىناك عاة أنواع ه  القراءة،

                                                           

 ..593ص.  ،(1990،) جاكرتا : باعة املكتلة ،Kamus Besar Bahasa Indonesia،وزارة الًتبية والتعلي 6
 .134ص.  ،...Metodologi Pengajaran،.ٍات َال ،زينل ،سياهسودي 7

. 
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هناية كل نوع ه  يف  8براءة سريعة، براءة القراءة اإلبااعية والتحليلية. ،القلب

ىل تاريب على الطالب تارجييا وتفصيلاا هع هستوى بارة إالقراءة حيتاج 

 الطالب.

 في القراءةصعوبات  .ب 

الطللة االناونيسيون لايا  صعوبات يف التعرف على الرهوز العربية،  

 يعٌت:   

 فهم كتابة  .1

الكتابة  باستداام احلروف العربية خمتلفة جاا ع  الكتابة اليت تستدام  

احلروف الالتينية. الكتابة باستداام  احلروف العربية باءا ه  اليمُت إىل 

ه  اليسار إىل اليمُت،  ةضال  باء الالتينيةبينما الكتابة هع احلروف  اليسار،

 ع  القراءهتا ه  اليسار إىل اليمُت.

 

 

                                                           

 .134، ص. ...Metodologi Pengajaran، .َالسياهسودي ، زينل، ٍات 8
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 فهم االختالفات الحروف  .2

كما نعل  أن   .ىل هشكل،  وخاصة للطالب  امللتائُتإرسائل الفرق 

يف  .شكل احلروف يف احلروف الالتينية  خيتلف كثَتا ع  احلروف باللغة العربية

هنتصف وهناية  ،اللغة العربية وبعض احلروف اليت عناها وضعت يف اللااية

 خمتلفة أو هشوىة.

 عالمات الترقيم الرئسية .3

عالهات الًتبي  يف احلروف  الالتينية لاي ىا خالةات هع عالهات 

يف احلروف الالتينية نعرف نارك عالهات الًتبي   الًتبي   يف احلروف العربية. 

املنقوطة، كولون، عالهات االبتلاس، ونقاط التعاب(  ،غيلوبة ،النقطة(هثل 

بينما احلروف العربية اليت نعرةاا بعض عالهات الًتبي  هثل )ةتحة، ضمة، 

 الكسرة، تنوي ،  وعالهات الًتبي  الطويلة(.
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 القراءة فوائد .ج 

غاللا ها يصاف الشعار يف خمتلف األهاك   ،"العامل هنواةذ ىوب اكتال" 

ننا نفا  حمتويات الكتاب، وسوف نعرف تطور إىذا يعٍت  .ووسائل اإلعالم

القارة و  .ال ه  خالل القراءةإلفا  حمتويات الكتابة ل  يتحقق بينما  .العامل

عناها ال  خر جااءسوف يكون تا .على براءة ىو توجية وابع احلياة اليوهية

الذي باهة اجملتمع بإن. تطوير العل  والتكنولوجيا هطاللُت براءة حىت اآلنستطيع  

والناس الذي  حيلون القراءة بساولة احلصول على املعلوهات  .هولعا القراءةبادر و 

 .واملعرةة اليت ه  شأهنا حتسُت ذكائة
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 الباب الثانى

 الدراسة المكتبة

استدااهاا ه  بلل  سيت  األساس النظري ىو شفرة التحليل اليت 

اء األساس النظري إىل أبصى حا عطإيت   9كاليل ألنشطتو اللحثية.  اللاحث

دمك  لللاحث ديك  العثمر على هصف نظري لفًتة وجيزة بشكل واضح ه  

 بعض االدبيات ذات الصلة هع التحقيق يف املوضوع. 

 تعريف استراتيجيات  :ولالفصل األ

اكتسلت االىتمام ه  خرباء تعل  اللغة ه   طريقة التعل  اللغة العربية وبا 

ساليب أاحباث ملعرةة الفعالية والنااح  خالل إجراء العايا ه  الاراسات واأل

هور ليست أبل أمهية  للحصول على ىو الناج ه  تعل  ءاال التاريس املدتلفة.

ن التعل  ىو ه  خالل حماولة شرح ءللاء االىتمام بالناج ا 10اللغة العربية.

بة بُت املصطلحات برهبا العالغاللا ها تطويرىا بسلب تشاهبا و  اليتلحات املصط
                                                           

 .13. ص ،...Pedoman Penulisan Skripsiسيملودو، اءباول هونيب، اَل.،9
، ) املؤسف : جاهعة االسالم الاولة _ الصحاةة Pembelajaran bahasa Arabم. علا احلميا، اءوريل هبارودي ، ٍات اَل،2

 .1. ( ص2008املؤسفة،
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للتمييز بُت  سًتاتيايات أو التقنيات التعل .الناج واألساليب واإل التاليةوىي

صفا عاها ىذه املصطلحات الثالثة مث يعطى اللاحث و  صطلحاتامل

األسلوب ىو  أن سلوب، يف حُتالناج ىو اإلطار هشًتك العام ألالثالثة.

سًتاتياية والتقنية ىو هة لتنفيذ اإلسًتاتياية أو الوسائل املستدااإلطار العام لإل

 شكل ه  أشكال تطليق األسلوب.

 طريقة التشغيل،ىي  لتحقيق شيء ها، ىل خطةإاتياية سًت تشَت اإل 

حتية  ارسى أسلوب التاريس يعتما جاا املوبالتايل ةإنو سوف حيتوي عل

يف عملية التعل ، ةضال ع  املراةق  وكذلك   ارسامل يعرضاا ة  الىت الارس،

 يف عملية التعل . ارسلو املدتلفة الذي يستدااهو املووسائل اإلعالم  بأشكا

ةضال ع   ،ارسليب التاريس تعتما جاا على املساأاإلعااد، وصياغة و  

ألن كل ىذه األهور سوف تأثر  ،دارة الصفإيف  ارسية املإاملاارات الشد

ةضل ءسًتاتياية اإبالتايل ال ديك  أن يقال أن ىذا و . بالفروق يف الظروف

 ،االختالةات املادية ،غرض االختالةات للاميع حاالت التعل  والظروف.
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سًتاتيايات إ ارسملاالختالةات يف هاارات الطالب ةضال ع  الفرق حيتاج ا

 خمتلفة. 

 اللغة العربية تعلم  :فصل الثانىال

تنظ  و  التعل  ىو حماولة هتعماة ه  بلل اختصاصى التوعية لنقل العل ، 

وخلق النظام الليئة بطرق خمتلفة احبيث ديك  للطالب القيام بأنشطة التعل  

 11بفعالية وكفاءة وهع النتائج املثلى.

ة كموضوع يف يف حُت أن املقصود باللغة العربية يف ىنا ىي اللغة العربي 

 باو وةقا للطريقة واملناىج الىت تنطليق على املارسة، ين باوااملارسة الثانوية ها

العربية ىف ىنا بغطى جمموعة هتنوعة ه  اجلوانب املاارات اليت )املفردات(، اللغة 

 )احلوار(،)القواعا(، )القراءة(، )االستماع(، )الكالم(، و )الكتابة(.

ا بعض الطالب كلغة يصعب بل ربىكما نعرف اللغة العربية ال تزال تعت 

يف الوابع أهنا ال حتتاج إىل أن حياث عناها تاريس اللغة  نو اةة.أليو على إ ينظز

                                                           

 ..80. ص (،2007، ) يوغياكارتا : جاهعة يوغياكارتا الصحاةة،Psikologi Pendidikanسوجياارتونو ٍات اَل،11
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هنا وسيلة أو طريقة مترير لتحقيق أطريقة ديك  تفسَتىا على  العربية بام هناايا.

 أىااف التعل .

ساليب التعل  التدطيط و ديك  بذل كل جاا أوتشمل  مبعٌت واسع، 

وبالتاىل طريقة جياة ىو  12دمك  ه  أجل حتقيق أىااف التعل  بفعالية وكفاءة.

 عشَتف ي ذمشس ال الطريقة التييمك  أن تعزز أنشطة التعل  النشط الطالب.

ىيشرح  يف كتابو اليت تناولت املنااية التعل  اللغة العربية حول الطرق املدتلفة 

 13:وتشمل تعل  اللغة العربية

 الترجمةو  قواعدالطريقة  .ب 

يفًتض ىذا الطريقة  أهنناك هنطقا عامليا واحاا الذي ىو أساس مجيع 

اللغة تعل   وىكذا، جزء ه  الفلسفة واملنطق.والنحوي ىو  اللغات يف العامل،

يت  تشايع  ديك  أن يعزز القارة على التفكَت هنطقا،حل هشكل وحفظاا.

الطالب على حفظ النصوص األجنلية الكالسيكية والًتمجة ىي يف لغة 

                                                           

، ) يوجياكارتا : االءكادديية بوكاا جاهعة االءهة Metodologi Pengajaran Bahasa Arabسياهسودي ، زينل، ٍات اَل.،12
 ..22. ص (،2006ااٍلسالهية سونان كاليااغا،

 . 100. ص ،.Metodologi Pengajaran Bahasa Arabسياهسودي ، زينل، ٍات اَل.، 13
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على الرغ  ه  أن يف النص  النصوص ذات القيمة  العالية،وخاصة  ،الطالب

 هة.ل املعقاة واملفردات غَت املستداىناك يف كثَت ه  االحيان اهلياكل اجلم

 طريقة المباشرة .ز 

االةًتاضات أن عملية الاراسة لغة مت تطوير ىذه الطريقة على اساس  

باستداام ي أ ثانية أو لغة أجنلية نفس عملية االستحواذ اللغة األوىل )األم(،

بينما  .أيضا االستماع والتحاث اللغة هلاشرة وهكثفة يف جمال االتصاالت،

 القارة على الكتابة و القراءة وضعت يف وبت الحق.

 طريقة القراءة .ح 

 أن التعلي  ال ديك  أن يكون هتعاد األغراض، كذلتفًتض ىذه الطريقة  

 األكثر وابعية ه  حيث احتياجات الطالب.والقارة على القراءة ىو الغرض و 

 معيةسالطريقة  .ط 

تعلي   اللغة ىي العادة، وال توصية،ءذلك ىو ا تفًتض طرق الشمعيات 

ك اللغة ذي حيمل تلنظرية القواعا التقلياية وصفي ال اللغة وعام تاريس اللغة.
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جيا وصحيح  كما تقول ه  بلل النحوي. بينما نظرية اللغة اهليكلية اليت 

 ى جيا وصحيح  يستدام ه  بلل الناطقُت هبا وليس ها يقولو اللغويون.ءالرا

 التواصلطريقة  .ي 

نفًتض أن كل  بشكل عام، هصطلح طريقة التواصلغاللا ها هنج التواصل. 

 اللغة . إنسان لاياا بارة ةطرية ودعا اكتساب

 انتقائيطريقة .ك 

تفًتض طرق انتقائية ذلك )أ( ال توجا طريقة تعلي  اللغة، بسلب كل  

ستداهاا لتلسيط التاريس، إ)ب( كل طريقة لاياا هزايا اليت هناا هزاياه وعيوبو 

 ىل الطريقة القادية،إليو ليس كرةض إءن ينظر ( والدة طريقة جاياة ينلغي اج)

اسلة جلميع األغراض،مجيع طريقة واحاة واليت ىي هن( ال د)ولك  كما الكمال 

( واألى  يف التاريس تللية ه) ، مجيع الطالب ومجيع براهج التاريس،ارسامل

لايو سلطة واحلرية يف اختيار الطريقة اليت  ارس( كل هواحتياجات طريقة )

 تناسب احتياجات الطالب.
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 القراءة العربية  :الفصل الثالث

 تعريف القراءة  .د 

يف القاهوس  يت ه  كلمة براءة الذي حيصل على بادئة املذكرة.أالقراءة ت 

االناونيسي الكلَت وبا شرح ذلك القراءة ىي رؤية وكذلك التفاى  حمتوى ها 

 14ىو هكتوب ) ع  طريق التحاث أو يف القللفقط(.

أوال، تغيَت رهز الكتابة  هاارة القراءة الذاتية حيتوي على جانلُت أو ارؤى. 

 15التقاط هعٌت الوضع اليت متثلاا رهوز الكتابة والصوت. ،رهزا للصوت والثاين

ي براءة ةقط ءىا اللاحث يف ىذه الاراسة اءسابقا اليت يقراولك  مت وصفاا 

لتالوة النص العريب احبيث املعٌت األول أكثر هالءهة هلذا اللحث. القراءة ىي 

 القراءة هامة جاا لنااح تعل  اللغة.ذلك ل ربع.ءواحاة ه  املاارات اللغوية اال

اي القراءة بصوت عال، براءة يف  بشكل عام ىناك عاة أنواع ه  القراءة،

                                                           

 ..593(، ص. 1990، ) جاكرتا : باعة املكتلة،Kamus Besar Bahasa Indonesiaوزارة الًتبية والتعلي ،14
 .134، ص. ...Metodologi Pengajaran،.سياهسودي ، زينل، ٍات َال15

. 
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هناية كل نوع ه  يف  16براءة سريعة، براءة القراءة اإلبااعية والتحليلية. ،القلب

ىل تاريب على الطالب تارجييا وتفصيلاا هع هستوى بارة إالقراءة حيتاج 

 الطالب.

 صعوبات في القراءة .ه 

الطللة االناونيسيون لايا  صعوبات يف التعرف على الرهوز العربية،  

 يعٌت:   

 فهم كتابة  .4

الكتابة  باستداام احلروف العربية خمتلفة جاا ع  الكتابة اليت تستدام  

احلروف الالتينية. الكتابة باستداام  احلروف العربية باءا ه  اليمُت إىل 

ه  اليسار إىل اليمُت،  ةضال  باء الالتينيةبينما الكتابة هع احلروف  اليسار،

 ع  القراءهتا ه  اليسار إىل اليمُت.

 

 

                                                           

 .134، ص. ...Metodologi Pengajaran، .سياهسودي ، زينل، ٍات َال16
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 فهم االختالفات الحروف  .5

كما نعل  أن   .ىل هشكل،  وخاصة للطالب  امللتائُتإرسائل الفرق 

يف  .شكل احلروف يف احلروف الالتينية  خيتلف كثَتا ع  احلروف باللغة العربية

هنتصف وهناية  ،اللغة العربية وبعض احلروف اليت عناها وضعت يف اللااية

 خمتلفة أو هشوىة.

 عالمات الترقيم الرئسية .6

عالهات الًتبي  يف احلروف  الالتينية لاي ىا خالةات هع عالهات 

يف احلروف الالتينية نعرف نارك عالهات الًتبي   الًتبي   يف احلروف العربية. 

املنقوطة، كولون، عالهات االبتلاس، ونقاط التعاب(  ،غيلوبة ،النقطة(هثل 

بينما احلروف العربية اليت نعرةاا بعض عالهات الًتبي  هثل )ةتحة، ضمة، 

 الكسرة، تنوي ،  وعالهات الًتبي  الطويلة(.
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 القراءة فوائد .و 

غاللا ها يصاف الشعار يف خمتلف األهاك   ،"العامل هنواةذ ىوب اكتال" 

ننا نفا  حمتويات الكتاب، وسوف نعرف تطور إىذا يعٍت  .ووسائل اإلعالم

القارة و  .ال ه  خالل القراءةإلفا  حمتويات الكتابة ل  يتحقق بينما  .العامل

عناها ال  خر جااءسوف يكون تا .على براءة ىو توجية وابع احلياة اليوهية

الذي باهة اجملتمع بإن. تطوير العل  والتكنولوجيا هطاللُت اءة حىت اآلنستطيع  بر 

والناس الذي  حيلون القراءة بساولة احلصول على املعلوهات  .هولعا القراءةبادر و 

 .واملعرةة اليت ه  شأهنا حتسُت ذكائة
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 الباب الثالث

 طرق البحث

 نوع البحث ومكانه  الفصل األول:

مجيع ادلعلومات، إما من خالل البحث يف ادلكتبة أو يف ادليدان، من قبل 

الباحث باستخدام صفية النوعي، ألنو أرد فقط لتوضيح "ما ىو" األىداف من 

ىذا الوصف ىو دلساعدة القارئ على علم تام حيدث يف البيئة حتت ادلالحظة. 

 .مدرسة مداين باو باومكان ىذا البحث ىو يف 

 تقرير مواضيع البحث  الثاني:الفصل 

لتقرير مواضيع البحث حمتاج مفهوم حملية أي فهم اخلصائص الرئيسية 

 يف الصف الثامن من ىدف البحث. مفهوم احمللية يف ىذا البحث ىو الطالب

. يف ىذا البحث لتقرير مصدر البحث باستخدام مدرسة مداين باو باو

. تقرير موضوع ىادفة purposive samplingإسًتاتيجية أخذ ادلعلومات اذلادفة 

مقصود للحصول على وصف شكل عام ادلعلومات يف ادليدان لوجد معلومات 
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أفضل حول العناصر ادلدورس. إنتخابة إسًتاتيجية أخذ ادلعلومات اذلادفة 

purposive sampling. 

 purposiveأما ما ىو ادلقصود مع إسًتاتيجية أخذ ادلعلومات اذلادفة 

sampling  ىي أخذ عينة مصدر ادلعلومات تستنتج نظر ومعايرا وبعض الصفات

ادلميزة. ىذه اإلعتبارة مثل من نظر أفهم عن مفعول البحث الذي ممكن 

 يستطيع أن يعطي سهولة للباحث يف حبث موضوع أو أوضاع إجتماعي.

 جمع المعلوماتالثالث:  فصلال

لومات ىي: ادلقابلة، يف البحث النوعي ىنا ثالثة طرق أساسية جلمع ادلع

 ادلالحظة، ودراسة الوثائق.

 المقابلة (1

تعترب ادلقابلة من الطرق الرئيسية جلمع ادلعلومات يف البحث النوعي. فعن 

طريق ادلقابلة يستطيع الباحث أن يتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر 

اإلجتماعية اآلخرين. كما متكن ىذه الطريقة الباحث من إعادة بناء األحداث 

 اليت مل تالحظ مباشرة.
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إستخدام ادلقابلة يف ىذا البحث ىي ادلقابلة غري ادلنظمة. ادلقابلة ادلنظمة 

فيها يتم سؤال ادلشارك سلسلة من األسئلة ادلعدة سلفا، واليت سبق وحددت 

أمناط إجابتها، فهناك قدر ضئيل من التنوع يف األجوبة. وقد تستخدم ىنا 

. ويف ادلقابلة ادلنظمة يتلقى مجيع ادلشاركني األسئلة نفسها األسئلة ادلفتوحة

وبنفس الًتتيب والطريقة. ويكون دور الباحث حمايدا. وطبيعة ىذا النوعي من 

 1ادلقابلة يركز على األجوبة العقالنية وليس على األجوبة العاطفية.

 المالحظة (2

الطريقة األساسية الثانية جلمع ادلعلومات يف ىذا البحث النوعي ىي 

ادلالحظة. للمالحظة تاريخ عريق يف العلوم اإلجتماعية.  وذلا أمهية كبرية يف 

البحث الًتبوي بشكل خاص. فكثري من ادلوقف الًتبوية حتتاج إىل أن يقوم 

مما جيري فيها  الباحث مبالحظتها يف وضعها الطبيعي وتسجيل ما يرى ويسمع

حياهتا اليومية الطبيعية. ففي ىذه الطريقة ال يتدخل الباحث يف شؤون الفئة 

                                                           

  23. ص. 23( الطبعة 3122باندونج: ثف. ألفابيت ، )MetodePenelitian Kualitatif. سوغيونو1
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ادلراد حبثها، كما يف بعض طرق البحث، بل يالحظ ما يدور فعال يف الوضع 

 2الطبيعي.

يف ىذا البحث يستحدم الباحث ادلالحظة غري منظمة. وعندما تكون 

حظة تنشأ من خالل سلسلة من العمليات ادلالحظة غري منظمة فإن عملية ادلال

ادلختلفة. فتبدأ باختيار الوضع ادلراد مالحظتو وحتديد طريقة الوصول إليو مث بدء 

عملية ادلالحظة والتسجيل. ومع تقدم الدراسة أو البحث تتغري طبيعة ادلالحظة 

ا حبيث تزداد تركيزا مما يؤدي إىل مزيد من الدقة والوضوح يف أسئلة البحث، وىذ

بدوره يؤدي أيضا إىل دقة أكثر يف إختيار مواضع ادلالحظة. وتستمر ادلالحظة 

ومجع ادلعلومات حىت حيصل للباحث ما يسمى باإلغراق )التشجيع( النظري، 

وىي احلالة اليت حيس فيها الباحث أن ادلالحظة مل تعد تأيت جبديد، بل تكرار دلا 

 سبق. 

 

 

                                                           

 46 . ص.23( الطبعة 3122باندونج: ثف. ألفابيت ، )MetodePenelitian Kualitatifسوغيونو2
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 الوثائق (3

الطريقة األساسية الثالثة جلمع ادلعلومات يف ىذا البحث النوعي وثائق. 

تعترب وثائق التارخيية أو احلديثة مصدرا مهما للبحث الًتبوي النوعي. ومن 

الوثائق ىي الطريقة اليت جتمع فيها الباحث خصائص اجملتمع احلديث التوثيق. 

. سيأخذ الباحث ادلعلومات بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل البحث

ادلعلومات عن أحوال ادلدرسة وادلباين ومكمالت ادلدرسة وغريىا من األشياء اليت 

 تتعلق ببحث ىذه الرسالة. 

تكون أدوات البحث يف ىذا البحث ىي الباحث نفسو. الباحث ىو 

األدواة الرئيسية فيو. جبانب االحث كان األدواة الرئيسية ىناك األدواة ادلؤيدة 

 ادلقابلة وحتليل الوثائق وادلالحظة.  أيضا كمثل

 تحليل البيانات  الفصل الرابع:

لتحليل البيانات اجملموعة يف ىذا البث يستخدم الباحث تقنية النوعي 

معنها حتصل و مجع البيانات بادلقابلة وادلالحظة والوثائق مث بعدىا جيعل تفسري 
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تخدم دور ادلتفاعل  على البيانات. الطريقة يسلك لباحث يف ىذا التحليل يس

 الدور ادلتفاعل كما يلي: Huberman.3و  Milesكما قال 

 تنقيص ادلعلومات . أ

بعد الباحث وجد ادلعلومات يف ادليدان إما من نتائج ادلقابلة وادلالحظة وحتليل 

الوثائق الكثرى حيتاج لتنقيص يعين جيمعها وخيتارىا األساسية وادلناسب بًتكيز 

لكي تأيت الصوُّر الواضح عن البحث. تنقيص  البحث مث يرتبها منهجية

ادلعلومات أيضا عملية اإلنتخابات، تركيز اإلىتمام على تبسيط، جتريدي وحتويل 

البيانات االختالطة اليت تظهر من دفًت ادليدان. تنقيص ادلعلومات باستمرار 

 مامد يقوم بالبحث.

 إبرز البيانات  . ب

أبرز البيانات أو إبداء البيانات تامة واضحة ملخصة. هبذا يكون الباحث أسهل 

يعرف مًتابطا أو تصورا على أوجو ادلبحوث. إستخدم ىذا إبداء البيانات مادة 

 لتفسري ادلعلومات حىت إستنتاج. 

                                                           

 (2991)كاليفورنيا: ساغى فوبلكتون، Quality Data Analysisميلس و حيوبرمان3
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 اخلالصة . ج

يف بداية حاول الباحث تفسري البيانات اجملموعة وحيتاج أن يبحث عن مًتابطة 

ادلشكلة ادلبحوثة. مجع ادلعلومات إستنتج مؤقتا مث يتحقق أن يبحث عن من 

 ادلعلومات األضيفة.
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 الباب الرابع

 العلمي نتائج البحث

 باو ولمحة عن المدرسة الثانوية مداني عالء الدين باالفصل األول: 

 مكاسر

 لمحة عامة .1

حىت دتكن  دتلكوا ادلعرفة وادلهارة القوية يف عصرنا اآلن، يشًتط للناس أن

التسابق مع اجملتمع العليا. للرد على ىذه التحديات، كل مؤسسة تواجو إىل ذلم 

حتقيق الغرض الوطٌت يف تذكية حياة األمة الفكرية والتنمية البشرية يف إندونيسيا 

سليمة وىو رجل سللص قريب إىل اهلل عز وجل وفاضلة، لديو ادلعرفة وادلهارة، 

د وادلسؤولية الذاتية واإلحساس والصحة اجلسدية والروحية، والشخصية ادلطر 

 باإلنتماء للمجتمع والدولية.

 دائما جتعل قضية وطنيةأصبحت االىتمام و  ىو زلور تورط ادلوارد البشرية

 ىايلعب دورا أن التعليم مسؤولية كبَتة حتقيق من أجل .والدولة لألمة توصيات
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وشلا البد منو ىف عصرنا  الغرض من التعليم. ألصلوىر .الوسطىعاجلة و  ما

احلاضر ان يتسلح الناس بادلعرفة وادلهارة حىت يتمكنوا من التنافس مع بعضهم 

 بعضا ىف احلياة اجملتمع احملضر

حتملت جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية كمؤسسة تربوية إسالمية 

كربي يف صلاح التعليم الوطٍت. وعلى ذلك، أنشأت رؤوساء عالء    مسؤولية

الدين مؤسسة التعليمية اإلسالمية كمخترب التدريس على طالب جامعة عالء 

 الدين ليقوموا بالتدريب العلمى.

ففر عام  الدين باو باودرسة دمدرسة الاانوية مدان عالءمسيت ىذه ادل

مث افتتاحها لقبول الطالب اجلدد ألول مرة رمسيا، وبعدم تقدمت  2002

إفتتحت ادلدرسة العالية التابعة ذلا وذلذا  وحتسنت من حيس الكمية والنوعية,

العالية باو باو. وتقع ىذه  اصبحت ذلذة ادلدرسة مرحلتان ومها ادلدرسة مداين

 1كيلومًتات من مدينة مكسر شرقيا. 10ادلدرسة على بعد

 
                                                           

 .2017أكتوبر  10الباحاُت، وادلوقع اجلغرايف وادلالحظات ادلدرسية، 1
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 .أحوال المدرسين .2

إن ىيئة ادلدرسُت إحدى العوامل اذلامة إلجراء الًتبية والتدريسية وحتسُت 

التالميذ. ويف احلقيقة، إن صلاح التالميذ يف طلب العلم يتوفق على   معارف

 كفاءة ادلدرس ىف تفهيمهم للمادة اليت يعملها . 

كما أن مسافة مسكن ادلدرسُت من ادلدرسة الىت فيها يدرسون تؤثر  

بصفة مباشرة ىف عملية التدريس. إن كان ادلسكن بعيدا من ادلدرسة فمن 

ة إىل ادلدرسة على صوعده، أما إذا كان ادلسكن قريبا الصعب أن يأثر ادلدرس

فالصعوبة تذكر على ادلدرس احلضور قبل بداية التدريس، وهبذا يكون 

 االستعداد كامال.

فبالنسبة للمدرسُت ىف ىذه ادلدرسة فكان معظمهم يسكنون قريبا من 

ىف  ادلدرسة وىذا بالطبع يشارك ىف تيسَت عملية التدريس وكان عردىم موضحا

 2اجلدول التايل.

                                                           

 .2017أكتوبر  12البيانات ادلتعلقة مدرسة الاانوية مدين، 2
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 1جدول 

 أوضاع ادلدرسُت ىف ادلدرسة الاانوية مداين عالء الدين باوباو:

 المدة االسم الرقم
الدراسة 

 األخيرة

1 

 احلاخ أندوسالدكتور 

 فم ، ف. .أ ب و..أخر نديأ

 .إ .د

 S 2 مدير ادلعهد

 S 2 اللغة العربية عبد الرجب، س.أغ .م.تح.إ 2

 I S 1علم األرض  مرحيٍت, س. أ غ 3

 S 1 قراءة وكتابة القرآن حرنا, س. أ.غ 4

 S 3 فقو الدكتور قمارية 5

 S2 قراء وكتابة القرآن د, م,ف.إسيت. نرمحة, س.فد. 6

 S 1 احملفوظات د.إ, س. ف دينو الر ابص 7



31 
 

 

 I S 1اللغة إلصليلزي  دسيت. روغييا, س. ف  8

 II S 1ت إ ك  فإزة, س.س 9

 S 1 اللغة اإلندونيسية د.فطرياين, س. ف  10

 S 1 قراءة وكتابة القرآن حرنا, س. أ.غ 11

 S 3 فقو الدكتور قمارية 12

 I S 1علم األرض  مرحيٍت, س. أ غ 13

 S 1 عقيدة واألخالق م, س. أغشازلمد ح 14

 S2 إدارة أمحد ح. س,ف,د,إ.,م,ف,د,إ 15

 مكمالت المدرسة .3

كما ىو معروف لدينا أن ادلدرسة حباجة إىل الوسائل وادلكمالت 

ادلدرسة, خصة يف عملية دراسية. ولكن من ادلشكالت اليت نواجهها مؤخرا أن 

ال تتوفر مها يف معظم ادلدارس مع أن ذلا دور ىام كمساعدة لتحقيق أغراد 

مية احلكومية ادلتوسطة اإلسالالدراسة. الوسائل وادلكمالت ادلدرسية يف ادلدرسة 

تزداد وتًتقى سنة بعد سنة بسبب ادلعونة اجليدة من ادلشرفُت ورئيس  تينمبونغ
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ادلدرسة وادلدرسُت وادلوظفُت وادلسامهة الكبَتة من قبل احلكومة والدي التالميذ 

والتلميذات. بل مساعدة كاَتة من احلكومة ووزارة الشؤون الدينية يف تنمية 

 3ادلدرسة كمية أم كيفية.

 2جدول 

 :عالء الدين باوباوأما الوسائل ادلتوفرة فيادلدرسة الاانوية مداني

 البيان المجموع الغرف الرقم

 جيدة 1 غرفة ادلدرسُت  1

 جيدة 1 الغرفة اإلدارية 2

 جيدة 6 الفصول 3

 جيدة 1 ادلكتبة 4

 جيدة 1 غرفة الكشافة 5

 جيدة 1 غرفة احلواسب 6

                                                           

 .2017أكتوبر  16الباحاُت، وإجراء مقابالت مع مديري ادلدارس، 3
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 جيدة 1 اجلمعية التعاونية 7

 جيد 3  ادلعمل 8

 جيد 1 ادليدان الرياضي 9

 جيد 1 ادلسجد 10

 جيدة 1 غرفة الصالة 11

 جيد 2 بيت اخلالء/ احلمام 12

 3جدول.

 أحوال طالب الفصل الاامن. أ بادلدرسة الاانوية مداين باو باو:

 األسماء رقم

1 

2 

3 

4 

 أ. فرحان فنجرىغ

 أ. موه. رفاد

 أدتيا بنتىج

 أمحد أمن اهلل
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 أمحد فوزان

 أمحد رحيان أزز مولياه

 أحسن إرداد

 أحسن رفلد

 عيدل نور إحلام 

 أم. أفوق جيند

 أمر وحيودي

 أند دويان أمحد أرفند ب.

 أند إنت زلمد شفعت ر.

 أردينشو أسدار

 ن.ب.أ. إكا وحيوين 

 أندى ديان أنغريٍت

 أندى فًت رزكيان

 أوليا فتان قستلن
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 م. أوليا نور أنشة

 دتا رزكى

 ألسا إنايث سننغ

 حنن نبال أالرمحان

 حٌت ملياىن فًتى

 حسنول خادتة

 إنن تر زلفرر

 مجلة نبلة ح.

 أدبا فيكتنسا

 مرزكا زلرىن

 موه. إبراحيم مولنا

 فردوتى

 موه. أريا غدنغ أوال

 موه. سحالن
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 سوجيا فدى 33

 4جدول 

 أحوال طالب الفصل الاامن. ب بادلدرسة الاانوية مداين باو باو:

 األسماء رقم

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 أرى أفند إدحان

 إكا سفًتا رسلى 

 فوزا أبداهلل

 حرموان كرتا وجيا

 م. فرحان رمضان

 أدريانموه. 

 موه. فريد نوفال

 موه. فتواه أبرار

 موه. فتور إحلام
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 موه. نوفال زحدى نورسيدى

 موه. نور حديات

 موه. رحيان حريس

 زلمد رز

 جحان لطفة 

 جلنر إل رمان

 خَت النساة

 خسنول أيٌت شام

 لنتنغ مسنار تيس وىن

 ميا أوليا أمحدىن سليم

 ميسا أزرنا

 مطمئنة 

 نبال أزحرا

 نور حكمة
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 ومسىنور 

 موه. أريا أنغراه

 أ. موه. دفا رحيان

 أينون رسفىت نغرحرى

 موه. أسراهلل ر.

 موه. ألفُت زد.

 إكا ليلة ادلغفرة

 فرديا شة

 5جدول  

 أحوال طالب الفصل الاامن. ج بادلدرسة الاانوية مداين باو باو:

 األسماء رقم

1 

2 

 موه. رسكي الفلنشو

 موه. صدق يوسف
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 موه. شكَت برحان

 موه. زكى فرحان

 زلمد كمل أمُت

 نسرالدين أريف

 نور أزوان أمل الدين 

 نور رمحات إلو شكور

 فرديت نفرزل

 ريان أبداهلل أمسان

 شحر رمضان

 شجرول رمضان

 شحوتل وسل

 نور فضلة

 نورإنده أنغرىن شام

 اإلنيٌت سلسبلنور 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 نورل فًت إمبون

 نورل قلىب 

 رزكى أولية

 ست إسنية

 سرى نور أيشاة معروف

 سكينا

 سكيٌت

 أمراه نور قلسوم

 زكي فحريٌت

 نور رزكى فجر

 بس مرواه

 نبل أسوىن

 أمحد حديات

 موه. رىف
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ني امد مدرسة الثانوية للغة العربية فئة الثامنا قيود المدرس :الفصل الثاني

 التغلب على الصعوبات في القراءة العربيةباو في  باو

 من نتائج ادلقابلة اليت حتصل عليها احملققون من مدرسي اللغة العربية

ين باو باو على القيود يف التعامل مع الطالب صعوبة قراءة امد مدرسة الاانوية

 :اللغة العربية، بُت أمور أخرى

 .رافقادل نقص .1

عملية سلسة للتعلم على حد سواء ادلرفق ىو منشأة اليت ديكن أن تدعم  

سوف تتحقق بوجود مرافق التعلم ادلناسبة مث الطالقة يف  .يف ادلنزل أو يف ادلدرسة

 .بناء على نتائج ادلقابالت علم احملققون مدرس اللغة العربية .التعلم

وباإلضافة إىل . حيتاج إىل أدوات تعليمية لدعم أنشطة التعلم درسادل 

لتعلم مهم جدا على تنظيم أنشطة التعلم، فإن الدعم من أدوات ا قدرة ادلدرس

ها ادلدرسة سوف والكافية للتعلم اليت دتلكيف مساعدة التعلم. إن الوسيلة الكار 

أداء واجباهتم كموظفُت يف رلال التعليم. وبادلال، الغالف  تسهل على ادلدرس

ن أجل دعم عملية التعلم م اجلوي خالل أنشطة التعلم.وينبغي تطوير مرافق
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والتعلم. وذكر يامُت عدة أشياء حتتاج إىل تطوير لدعم عملية التعلم:  التدريس

( البنية التحتية 3دلناىج الدراسية، ) داعمة ألنشطة ا( ادلرافق ال2)( ادلكتبة، 1)

 4ومرافق األنشطة الالمنهجية.

أن ادلرفق ىو  ستنتاج الباحثديكن إ لك من نتائج ادلالحظة أعلىالذ 

وبالنظر إىل أمهية  .التدريسوحتفيز جدا يف عملية  دريسداعم جدا يف عملية الت

بشكل مباشر.  إشراك الطالب وادلدرس يف أنشطة التعلم، سيتم وسائلال

التعلم. ليس لدى مجيع  الوسائلسيكون ادلتعلمون أكار فائدة مع دعم مرافق 

، الوسائل التعلمستخدام اعد إمستوى جيد من الذكاء حبيث يسادلتدربُت 

 درسنشطة التعلم. وسيتم مساعدة ادليف متابعة أ ضعيفونوخاصة أولئك الذين 

شطة التعلم أكار تنوعا وماَتة . وستكون أنوسائلمن خالل دعم مرافق ال

ىتمام وذات مغزى. يف حُت أن ادلدرسة ملزمة بأهنا الطرف األكار مسؤولية لإل

ليت عقدت. باإلضافة إىل توفَت، وحتافظ ادلدرسة أيضا عن إدارة مجيع األنشطة ا

 وحيافظ على البنية التحتية اليت مت دتلكها.

                                                           

 2017أكتوبر  19نتائج ادلقابالت مع ادلعلمُت للغة العربية، 4
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 .ة. العامل من الطلب2

 الطالب لديهم خلفية سلتلفة، وبعضها خترج من ادلدرسة االبتدائية 

تؤدي  . ىذه االختالفات اخللفيةمتخرج من ادلدرسة إبتيدية، وىناك أيضا العامة

ذين لديهم خلفيات أو خرجيون من كن الطالب الإىل اختالفات يف ادلعرفة، دي

من قراءة اللغة العربية، يف حُت أن طالب ادلدارس يف ادلتوسط  مدرسة اإلبتيدية

ويستند ىذا إىل التعبَت عن ال يستطيعون قراءة اللغة العربية.  العامة االبتدائية

 ، قائال: أسرياين أستاذةالعريب،  ادلدرس

الطالب الذين التحقوا هبا من  أكاروقت قبول الطالب اجلدد، يف " 

بتدية، اهنم إلدرسة ايأتون من مقليل جدا من الذين العامة، و  ادلدرسة االبتدائية

ال يرغبون يف تعلم اللغة العربية. لذلك، يف قراءة النص العريب يصبح غَت فعال 

 5ألن الطالب ال يعرفون احلروف العربية". 

 الاانويةاللغة العربية أن الصف الاامن  ستنادا إىل مقابالت مع مدرسوإ 

إلعطاء  ين باو باو قال: "أحد أسباب الصعوبة يرجع إىل آباء الطالب أقلامد

                                                           

 .2017أكتوبر  20نتائج ادلقابالت مع ادلعلمُت للغة العربية، 5
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ىتمام والتشجيع ألطفاذلم لتكون قادرة على قراءة القرآن، وىو حكم جتويد إلا

 6وفقا وىذا أيضا ديكن أن تعطي تأثَت للطالب يف قراءة احلروف العربية".

أن تشجيع األسرة،  من نتائج ىذه ادلقابالت الباحث يأخذاإلستنباط 

ليت يواجهها الطالب ألنو وخاصة الوالدين ىو ادلفتاح للتغلب على الصعوبات ا

 د. اجلبدون دوافع األسرة، والطالب ال يدرسون ب

العديد من  ية التدريس والتعلم، وجد الباحثعمل عندما الحظ الباحث 

 مع احلروف الالتينية. اذلجائيالطالب الذين ال يستطيعون التمييز بُت احلروف 

القراءة فقط احلروف العربية بدءا من احلق يف الطالب اليسار وحده من الصعب 

أن نفهم، ناىيك عن قراءة مع احلروف الالتينية بدءا من اليسار إىل اليمُت. 

حىت تكون قادرة على قراءة القرآن جيب أن يعرف الكتابة العربية من خالل 

 تعلم اللغة العربية أوال. 

بسبب االختالف األساسي بُت احلروف العربية صعوبة قراءة العرب  

باو باو  ينامد مدرسة الاانوية والرسائل الالتينية، وذلك لتالميذ الصف الاامن
                                                           

 .2017أكتوبر  24نتائج ادلقابالت مع ادلعلمُت للغة العربية، 6
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وا من أمل تكن تدرس سابقا ألن معظمهم جالذي تعلم اللغة العربية اليت 

سيكون بالتأكيد  العامة وليس من ادلدرسة إبتيدية اإلسالمية ادلدرسة االبتدائية

 صعوبة. 

من أحد طالب وبصرف النظر عن ذلك قام الباحث بإجراء مقابلة  

ين باو باو. حول صعوبات قراءة اللغة العربية امد الصف الاامن مدرسة الاانوية

 اليت يواجهها طلبة الصف الاامن أنفسهم.

 أن: إلسستنباطيأخذ ا من نتائج ىذه ادلقابالت الباحث 

كن أن الطالب يف قراءة اللغة العربية اليت ال دي "ىناك صعوبات يعاين من 

ة، وإتقان الًتقيم يف احلروف العربية مال )فتح جييد يف قراءة احلروف ىيجائي

 7."(دومة، كسرة، تانوين، وغَت ذالك

 

                                                           

 . 2017أكتوبر  36نتائج ادلقابالت مع طلبو مدرسة الاانوية مدين، 7
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اللغة العربية في الصف الثامن مدرسة  مدرسإستراتيجية  :الفصل الثالث

 باو باو في التغلب على صعوبة قراءة اللغة العربية نيامد

مدرسة من مدرس اللغة العربية  دلقابالت اليت حصل عليها الباحثمن ا 

العريب الصف الاامن  سًتاتيجية ادلدرسين باو باو حول تنفيذ إاالاانوية مد

بُت ين باو باو يف التغلب على صعوبة قراءة اللغة العربية من امد درسة الاانويةم

 أمور أخرى:

 مرتفعةسًتاتيجية القراءة بصوت إ  .1

يستمع الطالب إىل ما  لكي درسيستخدمها ادلالقراءة بصوت عال يتم  

 ويهتم الطالب بو. درسيقرأه ادل

القراءة بصوت عال ىو نشاط القراءة من خالل التعبَت عن النص الذي  

يقرأ مع الكلمات الصحيحة والتجويد حبيث ادلستمعُت والقراء ديكن التقاط 

ادلعلومات اليت نقلها ادلؤلف، سواء يف شكل أفكار، مشاعر، مواقف، أو خربة 

 ادلؤلف. 
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اللغة  درسعنها ادل اءة بصوت عال كما يعربادلهارات ادلطلوبة يف القر  

 العربية مال:

ستخدام الكالم الصحيح، وذلك باستخدام العبارة الصحيحة، وذلك "إ 

تقان عالمات ل من الصوت، يف موقف حسن اخللق، إباستخدام التجويد معقو 

غَت الًتقيم، القراءة بشكل ساطع وواضح، القراءة مع الشعور، معربة، القراءة 

يقرأ، والسرعة تعتمد على قراءة ادلواد يقرأ، يقرأ ما  وفهم ادلواد القراءة مًتدد،

 8دون النظر باستمرار يف قراءة ادلواد، القراءة باقة لنفسو".

ذه عندما تتم ى تقنيات القراءة بصوة عال البا ما يستخدم ادلدرسوغ 

 ستيعاب الطالب للتنفس العريب بطالقة.عملية التعلم هبدف إ

 سًتاتيجية خاطئة أو صحيحةإ .2

 انطالب نظامهاسًتاتيجية خاطئة أو صحيحة، ىذه اإلسًتاتيجية إ 

قراءة حقيقية من قبل  أ اآلخر مث اآلخر يصحح ماضي قدما، وعندما يقر اللم

 صديقو.  يصحح ما خيطأ منصديقو، إذا كان خطأ مث الطالب 
                                                           

 .2017أكتوبر  30نتائج ادلقابالت مع ادلعلمُت للغة العربية، 8
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 للتعلم من األصدقاء ةسًتاتيجي. إ3

ل اإلسًتاتيجية ليس فقط يف الفصىذه سًتاتيجية التعلم من األصدقاء إ 

وكذلك  ،ل الدراسيةلغة العربية ولكن أيضا خارج الفصالدراسية عند تعلم ال

عندما يكون ىناك الواجبات ادلنزلية ديكن للطالب أخرب األصدقاء الذين مل 

 ل الدراسية. هموا الدرس اليت يدرس يف الفصيف

لكونو يرافقو  مفيدرلموعات التعلم ديكن أن يكون نشاط التعلم  

 سًتخاء. بحث يف ادلنزل حىت أنو ديكن أن تكون أكار إاألصدقاء وي

ىي أيضا مطلوب أن تشارك  وادلدرسلتعلم من ىذا الصديق "تقنيات ا 

و، وادلساعدة، والتوجيو، والتحفيز، والدوافع مباشرة لتوفَت التعلم يف شكل توجي

 9فعالة يف التعلم".حبيث ديكن الطالب أن تكون 

لذين لبعض الطالب ىناك ا  اإلسًتاتيجية يف استخدام ادلدرستأثَت 

ًتاتيجية اللغة العربية، ألن الطالب حيبون االس درسيتلقون دروسا يف تدريس ادل

ل باللغة العربية، نفسو، أو الطالب ادلألوفُت بالفع ادلستخدمة من قبل ادلدرس
                                                           

 .2017نوفمرب  2نتائج ادلقابالت مع ادلعلمُت للغة العربية، 9
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، دمة من قبل ادلدرساتيجية ادلستخالذين ال حيبون االسًت  ىناك طالب أيضا

 ليسوا على دراية باللغة العربية. ألن الطالب

 العادة للطالب لقراءة النصوص العربية  تقدًن . 4

العربية على  لنصيف تقدًن ا ادلدرسة التدريس والتعلم يستمر يف عملي 

دلعرفة كيفية ذكر وبالتايل سوف يعتاد الطالب على أنفسهم  اءةشكل قر 

 .فصيحاحلروف العربية 

 للطالب. قدًن الدوافعت. 5

جدا، ألنو ينمو ويضخ روح  مهم إعطاء الدافع للطالب يف عملية التعليم 

ادلواد يف يف تقدًن  ح التعلم. عندما جيب على ادلدرسالطالب للحفاظ على رو 

إىل روح التعلم. تعلم القراءة  الدراسية االنتباه إىل ادلتعلم الذي يفتقر لالفص

 العربية، وادلمارسة لقراءتو أمر ضروري جدا.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

  خالصةال  :لفصل االولا

بعد أن حلل الباحث نتائج املقابلة, واملالحظة, ومن الوثائق ىناك قيدا  

 املدرس اللغة العربية يف التغلب على الصعوبات يف القراءة العربية مها:

 نقص املرافق .1

 العامل من الطلبة .2

على صعوبة قراءة اللغة وأما إسرتاتيجية مدرس اللغة العربية يف التغلب 

 العربية ىي:

 سرتاتيجية للقراءة بصوت عالإ .1

 صحيحةخاطئة أو  اسرتاتيجية ةسرتاتيجيإ  .2

 صدقاء األ منللتعلم  ةسرتاتيجيإ .3

 لنصوص العربية العادة للطالب لقراءة ا تقدمي .4



51 
 

 
 

 للطالب. تقدمي الدوافع  .5

  قتراحاتمال  :الفصل الثاني

مدرسة الثانوية  يف الصف الثامنلى نتائج البحث الذي أجرى بناء ع

مع الطالب الذين لديهم  حتليلمث يتم حتليل هبذه طريقة، مث باو باو ين امد

يعطي بعض االقرتاحات اليت  فضل الباحثيعوبة يف القراءة العربية حيث أن ص

مدرسة الثانوية  سؤسةة اليت أصبح  ىدفا للبحث وىيتكون مفيدة هلذه املس

 .:القارئ بصورة عامة كما يليباو أيضا  باو ينامد

 اللغة العربية درسامل .1

سرتاتيجيات التعلم اليت تةتخدم إاللغة العربية ينبغي تطوير  درسم . أ

خاصة للتعامل مع الطالب الذين لديهم صعوبة يف قراءة اللغة 

 . العربية

اللغة العربية الدافع أكثر للطالب حيث  درسينبغي إعطاء م   . ب

يشكل بيئة يكون الطالب إبقاء الروح يف تعلم القراءة العربية 

 جيدا.تعلم القراءة العربية ال



52 
 

 
 

 للطالب .2

لقراءة اللغة العربية سواء يف املدرسة  ينبغي أن يتعلم الطالب دائما . أ

 أو يف املنزل.

احلصول عليها من وجيب تكرار الطالب كثريا ما املواد اليت مت   . ب

 .مدرسة خاصة فيما يتعلق بقراءة اللغة العربية

 لآلباء واألمهات .3

ينبغي إعطاء اآلباء واألمهات املثال وأخذ الوق  لتوجيو أطفالو يف 

 .التعلم للغة العربية
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