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 كلمة التمهيد

خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وعلم  وحده الشريك له احلمد هلل الذي 
اإلنسان مامل يعلم، أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممد رسول هللا. وبعد، فأان 
أشكر هللا جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت 

طلوبة هاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط املتمتكنت من إن
للحصول على سرجاان الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية قسم اللغة العربية جبامعة 

 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل  ةالباحث تلقد واجه

 يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة ةالباحث توخدمة خمتلف األقوام استطاع
قدم الشكر اجلزيل على هاؤالء املساعدين ة أن تالباحث تابجلودة. ولذا ود

 واملشرفني واملشجعني منهم:
" سىت معاىن" واألم "احلاج رضوانوالدّي الكرميني العزيزين احملبوبني، األب " .7

الذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن الرشد وساعداين بقدر 
دراسيت وأسأل هللا أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة طاقتهما على إمتام 

 والعافية ويهديهما صراطا سواي
األستاذ الدكتور مسافر فبباري, م.أ.. مدير جامعة عالءالدين اإلسالمية  .1

 احلكومية مكاسر
عميد كلية الرتبية وشؤون التدريس  م. أ.ل.س.،الدكتور احلاج حممد أمري  .4

 غراجنانج، م. أ. وكيل العميد  احلاج صرب الدين ونوائبه األستاذ الدكتور
وشؤون رئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية  إ..ته، م.محكا إلياسالدكتور  .3

 .التدريس
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 جتريد البحث
 نور رضية:  اسم الباحثة

 10100777044:  الرقم التسجيل
العربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة اللغة عوامل صعوابت تعلم:  عنوان الرسالة

 مكاسر املثاليةىف املدرسة الثانوية احلكومية 1076 /1072الدراسية
 

العربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة  اللغة عوامل صعوابت تعلمهذه الرسالة تبحث عن 
وتعاجل هذه الرسالة ثالثة . مكاسر املثاليةىف املدرسة الثانوية احلكومية  1076 /1072الدراسية

للسنة  كيف الصعوابت الىت واجهها تالميذ الفصل األول ىف تعلم اللغة العربيةوهي:   مشكالت
 الىت تسببما هي العوامل مكاسر,  املثاليةىف املدرسة الثانوية احلكومية  1072/1076الدراسية 

ىف املدرسة  1072/1076صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة الدراسية 
صعوابت تعلم  على التغلب ما هي االشياء الىت يعملها املدرس ىفمكاسر,  املثاليةالثانوية احلكومية 

ىف املدرسة الثانوية احلكومية  1072/1076اللغة العربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة الدراسية 
 مكاسر. املثالية

 واملقابلة املالحظةهي طريقة مجع املعلومات أما احلل للمشكالت املذكورة فاستخدمت الباحثة 

إىل  املعلوماتطريق تنظيم و حتليل املعلومات ب أدوات البحث هي الباحثة أنفسهاو كان  والواثئق
 فئات، ووصف يف وحدة، جتميع وتنظيم يف منط، واختيار

عوامل صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة ومن نتائج البحث أن 
ىف املدرسة الثانوية احلكومية املثالية مكاسر، تتكون من العوامل الداخلية  1072/1076الدراسية 
 عوامل داخلية مبعىن واليت تشمل نقص املعريف، ونقص القدرة على اإلنتاج واللغة، ونقص, واخلارجية

 اخلارجية اليت تشمل املناهج واالسرتاتيجيات والبىن التحتية التعلم.أما عوامل واقعية، و 
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 الباب األول
 مقدمة

 الفصل األول: اخللفيات
الرتبية هي شرط املطلق املطلوب به مدى احلياة كما تعرفها الباحثة "أطلب 

ولذالك جيب علينا أن نطلب العلم والعمل به، ألن 1العلم من املهد اىل اللهد".
 بدون العلم الميكن على مجيع الناس تطور احلياة مبا يتماشى مع أمل ملتقدمة و

 مزدمهة وسعيدة وفقا لنظرهتم اىل مفهوم احلياة.
 من رفةأو املعنقل املعلومات القصص و  مسألة، وليس جمرد التعليم مسألة

اإلخبار  صب من األوتوماتيك، وليست املعقبة كذا ابلتعلموه .التلميذ إىل املعلم
 .الىمخ التالميذ

بب تعلم سب. وكذالك, تعلم اللغة ليس شيء سهال, واحياانهي تكون امللل
اللغة هو احملاولة لبناء احوال اجلديدة يف نفسه ليستطيع التفاعل ويواصل مبلك 

 اللغة.
ميذ تا  تطور خلق سسيية  التالحت ولتسهيل ذالك يف عملية تعليمية

فوائدها إذا كانو  التالميذ  يستطيع ان يذكر و يشعروفعلهم. إمنا نتائج التعلم 
 اتبعني اإلشرتاك يف العملية التعليمية. ألن التعلم الفعلي هو الضرورة مطلقا.

هو  ليالتعلم الفعكان تعلم اللغة مهما جدا. لذالك، للتغلب على امللل، 
 لتالميذاكخياري لتقريب تعلم اللغة واللغة العربية خصوصا. إشرتاك مناسب جدا  

عناصر هامة  أربعة يف التعلم الفعلي مناسب بطبيعة تعلم اللغة نفسها، هم يدرسون
والكتابة. وللحصول على هذه  واحلوار والقراءةاإلستماع فيمهارات اللغةهي 

 مال.املهارات جيدة جيب على التالميذ أن يكونوا تورطا كا

                                                           

1Azhar Arsyad. Retorika Kaum Bijak (Media Pembangkit Motivasi dan Daya Hidup serta 
Penamaan Nilai-nilai dan Budi Luhur), (Cet:Ke-2; Makassar: Yayasan Fatiya Makassar, 2005), 
h.15. 
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اإلمكاانت البشرية الكامنة يف الواقع، وهي إمكانية تلقي التعليم والرتبية 
لتحسني معارفهم. فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية، مث ابلتأكيد لديه كل طالب 
أيضا حمتمل، ولكن التدريب والتوجيه لآلخرين يبقى شيء مهم جدا لكل متعلم 

 بشكل صحيح، ومع ذلك، من أجل حتقيق جناحيف حماولة لتعلم اللغة العربية 
التعلم، واحلواجز دائما هناك مما أدى إىل مشاكل يف عملية تعلم اللغة العربية. 
 وتنقسم إىل عدة عوامل صعوابت التعلم العربية اليت تعاين منها العديد من املتعلمني

وتشمل  إىل قسمني، مها: العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. يعين الباحثني
العوامل الداخلية نقص املعريف، نقص الذاكرة، وعدم القدرة على تقييم وعيوب 
اإلنتا  وأوجه القصور لغة واقعية. أما ابلنسبة للعوامل اخلارجية تشمل املناهج 

 التعلم. واالسرتاتيييات والبنية التحتية اقرتاحات
أساس اإلسالم  على مكاسر كمعهد للتعليم املثاليةمية و املدرسة الثانوية احلك
 يتيزأ التعليم، يف عملية تعليم اللغة العربية هو جزء ال حتت رعاية وزارة الرتبية و

من الصعوابت اليت على حد سواء الداخلية أو من املتعلمني أنفسهم وطبيعة 
 .اخلارجي أو خار  املتعلمني

 واملع على أساس اخللفية املذكورة أعاله، هي ترغب يف إعطاء عنوان "
صعوابت تعلم العربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة 

 "مكاسر املثاليةىف املدرسة الثانوية احلكومية 5102/510١يةالدراس
 الباحثون.

 مشكالت البحث: الفصل الثاىن
كل تنفيذ البحث يبدأ دائما من مشكلة حلها مث املشكلة سوف تكون 

يف البحث  وانضية. مشاكلقادرة على حتفيز البحث العلمي يف التفكري املعقد 
 :. حمور املشكلة يف هذه الدراسة هي كما يلي"املركزالنوعي يسمى "
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 كيف الصعوابت الىت واجهها تالميذ الفصل األول ىف تعلم اللغة العربية .1
 ةاملثاليىف املدرسة الثانوية احلكومية  5112/5112للسنة الدراسية 

  مكاسر.
ميذ الفصل ت تعلم اللغة العربية لدى تالصعواب الىت تسببما هي العوامل  .5

 ثاليةاملىف املدرسة الثانوية احلكومية  5112/5112األول للسنة الدراسية 
  مكاسر.

علم اللغة صعوابت ت التغلب على املدرس ىف الىت يعملها ما هي االشياء .3
ىف  5112/5112ة يالعربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة الدراس

 مكاسر. املثاليةاملدرسة الثانوية احلكومية 
 تركيز البحثى:  الفصل الثالث

 مدرس اللغة العربية .1
 لبةاالط .5

 : توضيح معاين املوضوع رابعالفصل ال
صعوبة تعلم الرتمجة اإلنكليزية لصعوابت التعلم املدى. الرتمجة ليست 

علم. يتم استخدام الت مناسبة ألهنا تعين التعلم والتعلم اإلعاقة يعين صعوابت يف
 5صعوابت التعلم مصطلح يف هذا الكتاب ألنه يشعر أكثر تفاؤال.

 وعموما، فإن العوامل املسببة لصعوابت التعلم تتكون من:
العوامل الداخلية للطالب، أي األشياء اليت تظهر من خالل الطالب  .1

أنفسهم. وتشمل هذه العوامل اضطراابت أو الطالب العيز النفسي 
 واجلسدي، ومها:

وهي املعريف سعامل من حق املؤلف ، مثل القدرة الفكرية  .أ
 ذكاء التالميذ.   منخفضة / 

                                                           

2 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar  (Jakarta: 
RINEKA CIPTA, 2003), h.6. 
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 الذوق ، مثل العاطفي واملوقف.هذا هو الوجدانية سعامل  .ب
أن جيري احلركية سعامل نية ، مثل تعطيل وسائل عرض  .ت

 وآذان . واملستمعني احلواس سعيون
واألشياء اليت أتيت من خار  الطالب. العوامل اخلارجية الطالب،  .5

ويشمل هذا العامل كل الظروف البيئة احمليطة ليست داعمة ألنشطة 
 تعلم الطالب. وتشمل العوامل البيئية:

البيئة األسرية، على سبيل املثال: العالقات غري منسيم بني  .أ
 اآلابء واألمهات، وعدم وجود األسرة احلياة االقتصادية.

سحي فقري ، ورفاق سجمموعة األقران  مطيع: وكانت منطقة حي  .ب
 بلدة البيئة / اجملتمع، على سبيل املثال.

البيئة املدرسية، على سبيل املثال: ظروف ومواقع املباين املدرسية  .ت
الفقرية أقرب إىل السوق، أوضاع املعلمني وأدوات تعليمية ذات 

 جودة منخفضة.
عينة ميكن أن يؤدي إىل ابإلضافة إىل العوامل العامة، وهناك عوامل م

صعوابت التعلم، أي متالزمات النفسية مثل صعوابت التعلم سصعوابت التعلم . 
متالزمة وهو ما يعين وحدة من أعراض كمؤشر من االضطراب النفسي الذي 

 تكون من صعوابت يف التعلم من:يسبب ت
 عدم القدرة على تعلم القراءة.عسر القراءة:   1
 على تعلم الكتابة. عدم القدرةخلل الكتابة:   5
 3خلل احلساب: عدم القدرة على دراسة الرايضيات.  3
 
 

                                                           

3 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006),h. 182-
184. 
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 أهداف البحث وفوائده  :ام الفصل اخل
يف دورة دراسية لديه اهلدف املراد حتقيقه، حىت أن وجود هذه األهداف 

 ميكن التقاطها فائدة. فوائد هذه البحوث هي:
 ابلنسبة للباحثني  .1

ا إلجراء املعرفة واخلربة من العمل العلمي متهيدميكن للباحثني توسيع  .أ
 البحوث أو حتسن يف املستقبل.

هذه الدراسة ميكن أن تضيف نظرة اثقبة على الصعوابت اليت  .ب
 واجهتها يف عملية تعلم اللغة العربية.

 ابلنسبة للمؤسسات اليت حققت .5
من املتوقع أن تكون مسامهة املعلومات واألفكار للمؤسسات اليت  .أ

 يطر على صعوبة األسباب تعلم اللغة العربية، واليت من املتوقع أنتس
 حتسني نوعية تعلم اللغة العربية ابعتبارها التقدم خطوة للمؤسسة.

ومن املتوقع أن تقدم معلومات عن معلمي اللغة العربية على وجه   .ب
 اخلصوص، كأساس لتحسني تدريس الطريق وتعلم اللغة العربية.

وفر معلومات عن مدرس اللغة العربية من صعوابت ومن املتوقع أن ي  .ت
 يف التعلم اللغة العربية اليت تعاين منها العديد من الطالب.

 لعالءالدين الدولة اجلامعة اإلسالمية ماكاسار .3
ومن املتوقع أن تزيد مرجع مرجع نتائج البحوث القائمة، وال سيما  .أ

 يف جمال تعليم اللغة العربية نتائج هذه الدراسة.
ومن املتوقع أن يزيد املعرفة حول الصعوابت النتائج العربية اليت   .ب

 العديد من الطالب من ذوي اخلربة تعلم النتيية.
ويتوقع نتائج هذه الدراسة إىل تقدمي معلومات عن مجيع   .ت

التخصصات التعليم العربية، لذلك ميكن أن يكون حتليال عن توفري 
 التدريس.
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 منهجيةمناقشة  سادس:الفصل ال
ويقصد مناقشة منهيية لتقدمي حملة موجزة عن مناقشة تتعلق الرسالة. تتكون 
 مناقشة منهيية يف هذه الورقة من أربعة فصول يف حني أن التسلسل هو كما يلي:
وينص الفصل األول مقدمة حملة عامة عن األحباث اليت أجريت. يف الفصل 

وجزا خللفية ية اليت تتضمن وصفا مترمجتها إىل عدة أجزاء مع التفسري، مثل اخللف
القيام أطروحة، مث بناء على ذلك قدم صياغة املشكلة، الفرضية، اليت أدت يف 
هناية املطاف عدة أهداف البحث، واالستفادة من األحباث كل من الباحثني 

 واملؤسسات درس، فضال عن املؤسسات البحثية الدراسة.
إطار  هذا الفصل إىل تقدمي الفصل الثاين هو استعراض النظري، ويهدف

نظري مرجعي يستخدم كأساس للبحث. هذا االستعراض النظري الذي قدمه 
ملخص واستعراض النظرايت اليت ترتبط ارتباطا وثيقا مبوضوع هذه الدراسة، واليت 

 تشمل العوامل اليت تسبب صعوبة يف تعلم اللغة العربية، داخليا وخارجيا.
ث يب واإلجراءات فيه اخلطوط العريضة حبويتضمن الفصل الثالث األسال

 الطرق واإلجراءات املستخدمة يف الدراسة.
الفصل الرابع هو اجلزء الذي حيتوي على نتائج البحوث يف هذا الفصل 
القول ابلتفصيل عن نتائج نتائج البحوث، مث شرح اخللفية من وجوه، وعرض 

 وحتليل البياانت.
 األطروحة أن االستنتاجات املستخلصة مبثابة ملخصالفصل اخلامس كما يف هناية 

 .لنتائج البحوث. وتعرض بعض االقرتاحات كمدخالت أو مواد لدراسة
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 الثاين بابلا
 الدراسة املكتبية

 تعريف صعوابت التعلم.الفصل األول: 
قبل مناقشة أنواع صعوابت التعلم، انقشت ألول مرة عن معىن أو تعريف 

لم املدى. الرتمجة التعليزية لصعوابت التعلم. صعوبة تعلم الرتمجة اإلجنصعوابت 
ليست مناسبة ألهنا تعين التعلم والتعلم اإلعاقة يعين صعوابت يف التعلم. يتم 

 1 استخدام صعوابت التعلم مصطلح يف هذا الكتاب ألنه يشعر أكثر تفاؤال.
تعريف التعلم وفقا هلوارد ل. كينغسلي، "التعلم هو عملية فيها السلوك 

 .اؤها أو تعديلها من خالل املمارسة أو ممارسة الرايضة)ابملعىن الواسع( اليت مت إنش
أما ابلنسبة له صعوابت التعلم اخلاصة، وميكن أن تفسر على أهنا عقبة 
ويتميز اضطراابت التعلم عند األطفال واملراهقني بسبب وجود فجوة كبرية بني 

 2 مستوى من النزاهة واملهارات األكادميية اليت ينبغي حتقيقها.

استنادا إىل الوصف أعاله، فإنه ميكن أن خنلص إىل أن صعوابت وأخريا، 
التعلم هي الشرط الذي ال يستطيع التالميذ يتعلمون بشكل طبيعي، بسبب 

 3 التهديدات والقيود أو اضطراابت يف التعلم.
وهكذا، ميكن القول ميكن الربهنة صعوابت التعلم لدى الطالب من خالل 

حتقيق نتائج التعلم. هذه القيود ميكن أن تكون وجود بعض احلواجز من أجل 
  4النفسي واالجتماعي والفسيولوجي.

                                                           

1Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar  (Jakarta: RINEKA 
CIPTA, 2003),h. 6. 
2 http://almajdzubnews.blogspot.com/2013/02/makalah-kesulitan-belajar-siswa.html  
3 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakara: Rineka Cipta, 2002),h. 201. 

4 http://almajdzubnews.blogspot.com/2013/02/makalah-kesulitan-belajar-siswa.html 

http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7Ckesulitan-belajar&t=1&did=1&uid=69486967&type=bl&subid=583_20667&rkw=kesulitan-belajar&rurl=http%3A%2F%2Fcharierfuadah.blogspot.co.id%2F2013%2F11%2Fjenis-jenis-kesulitan-belajar.html&domain=blogspot.co.id&lnktype=10&v=0.067&browser=Firefox_40&country=ID
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وأخريا، استنادا إىل الوصف أعاله، فإنه ميكن أن خنلص إىل أن صعوابت التعلم 
الشرط الذي ال يستطيع التالميذ يتعلمون بشكل طبيعي، بسبب التهديدات هي 

 5 والقيود أو اضطراابت يف التعلم.
وهكذا، ميكن القول ميكن الربهنة صعوابت التعلم لدى الطالب من خالل 
وجود بعض احلواجز من أجل حتقيق نتائج التعلم. هذه القيود ميكن أن تكون 

 6والفسيولوجي.النفسي واالجتماعي 
 تنصف 

( صعوابت 1بشكل عام، وصعوابت التعلم ميكن تصنيفها إىل جمموعتني، )
( صعوابت التعلم 2التعلم ذات الصلة ابلتنمية )صعوابت التعلم النمائية(. )

األكادميية )صعوابت التعلم األكادميية(. الصعوابت املرتبطة بتطوير التعلم يغطي 
 وصعوابت التعلم والتواصل وصعوابت التعلم يف االضطراابت احلركية واإلدراك،

تعديل السلوك االجتماعي. صعوابت التعلم يف فشل األكادميية على التحصيل 
الدراسي وفقا لقدرهتا املقصود. وتشمل الفشل يف التمكن من املهارات يف القراءة 

 7والكتابة والرايضيات.
 أنواع صعوابت التعلم.:  الفصل الثاىن

 لنوع الصعوبة اليت يواجهها الطالب فهي تتكون من نوعني:أما ابلنسبة 
 صعوابت التعلم الطالب عامة  .1
 املعريف اجملال .أ

كري أو الذكاء الف اإلعاقات املعرفية )جمال اإلبداع(، مثل القدرة املنخفضة
الطاليب. وأوضح وينملن كما نقلت من قبل موليونو عبد الرمحن أشار إىل اإلدراك 
هو "وظيفة العقلية اليت تشمل التصور واألفكار والرموز واملنطق وحل املشاكل. 
                                                           

5 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakara: Rineka Cipta, 2002),h. 201. 

6 http://almajdzubnews.blogspot.com/2013/02/makalah-kesulitan-belajar-siswa.html 

7 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar , h. 11. 

http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7Ckesulitan-belajar&t=1&did=1&uid=69486967&type=bl&subid=583_20667&rkw=kesulitan-belajar&rurl=http%3A%2F%2Fcharierfuadah.blogspot.co.id%2F2013%2F11%2Fjenis-jenis-kesulitan-belajar.html&domain=blogspot.co.id&lnktype=10&v=0.067&browser=Firefox_40&country=ID
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استخدام اللغة  يف قدرةالطفلجتسيد الوظيفة املعرفية ميكن أن ينظر إليه من 
 والفكر".

ن عادة يف املناهج الدراسية واستنادا إىل منط النمو املعريف، وعلى الرغم م
ولكن األطفال يف كثري من األحيان واجه صعوابت التعلم ابلضبط ألنه ال يتبع 
منط التنمية املعرفية. ونتيجة لذلك املهام املعرفية احملددة يف املدرسة ليست قادرة 

 التعلم. عوابتص من قبل األطفال الذين يعانون من على أن تستكمل
كما موليونو نقلت وقال حلحا كوفمان وعياض ثنائي األبعاد النمط املعريف الذي  
كسب اهتماما كبريا يف صعوابت التعلم، وهي أبعاد منط إدراكي غري التعلق التعلق 

فكري االعتماد( وأبعاد املعرفية االندفاع أسلوب ت -على البيئة )االستقالل امليدان 
فاع( وأوضح كذلك أن هو غري التعلق التعلق النمط املعريف هو )انعكاسية االند

 قدرة الطفل أو الشخص للتحرر من أتثري على البيئة عند اختاذ
أو القرارات املتخذة، أو الردود اليت يتم إجراؤها تلقائيا أو خارج القدرة بسبب 
 احملفزات. أسلوب االندفاع هو عمل أو استجابة على أساس إرادة القلب أو

 العقل.
 اجملال العاطفي .ب

وتشمل صعوابت التعلم العاطفية )جمال النكهة( اضطراابت مثل عدم 
االستقرار العاطفي واملوقف. ووفقا لقاموس كبري االندونيسي من العواطف 
واملشاعر اليت تنمو وترتاجع يف وقت قصري: الدولة وردود الفعل النفسية 

"األفعال  والفسيولوجية )مثل الفرح واحلزن والشفقة واحلب(، يف حني لفتة تعين
 على إنشاء واملعتقدات. تقوم وهكذا دواليك، واليت 

وفقا لكرو والغراب "العاطفة هي جتربة عاطفية ترافق التكيف الداخلي 
لوكه املعمم والعقلية والفسيولوجية أاثرت الدول يف الفرد، واليت تبني أنه النفس يف س

ة من احلالالعلين". العاطفة هي جتربة عاطفية يرافقه تعديل الفرد 
 يصف االضطراب العاطفي أو السلوكي أو  مرئي النفسيةواجلسدية،ويظهرسلوك
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 املوقف )العاطفي( وجود أربعة أبعاد على النحو التايل:
 ( األطفال الذين يعانون من االضطراابت السلوكية، ومميزة حيب للقتال، وضرب، 1

 مثل التهديد، والغرية، واإلمهال وغريها.
 ( لألطفال الذين يعانون من القلق والعزلة، ومساته متوترة، واخلوف من الشعور 2

 النفس، ال أصدقاء، مشاعر ضائقة حزينة  ابلذنب والقلق، خجولة، العزلة، عزلة
 وحساسة وغريها،آخر.

 ( الطفل االجتماعي العدواين، وخصائصه متوترة، جريئة لسرقة، املوالية لألصدقاء 3
 والبقاء حىت وقت متأخر، واهلروب من املدرسة،  القانون، مثلالذين ينتهكون 

 واهلروب من املنزل.
 ( األفراد الذين مل ينضجوا أبدا.4

 اجملال النفسي .ت
صعوابت التعلم النفسي )اجملال الشعور( هو سبب االضطراابت مبعىن 

 البصر واملستمع.
 ينظر إىل االضطراب البصري من اخلصائص التالية: (1

الصفات اجلسدية مثل: عيون متقاطعة، وامض يف كثري من  (أ
 األحيان، والعيون متعرج، واجلفون احلمراء، وعدوى العني، وحركات 

 غري منتظم، عيون دائما مائي. العني ليست
خصائص السلوك مثل: قراءة قريبة جدا، وقراءة العديد من مير،  (ب

 .واحلصول على متعب عند القراءة
 صعوابت التعلم احملددة  .2
 عسر القراءة .أ

يقول حلحا كوفمان، عياض كما نقلت عنه موليونو أن كلمة عسر القراءة 
أتيت من اليواننية مما يعين: "صعوبة القراءة"، وهناك أمساء أخرى تشري إىل صعوبة 
 تعلم القراءة اليت هي القراء التصحيحية والقراء العالجي. يف حني أن صعوبة تعلم 
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القراءة الثقيلة دعا أليكسيا.ووفقا ملريسر، حبسب ما نقلت عنه موليونو جدا وهناك 
أربع جمموعات من خصائص صعوابت القراءة: أوال، جيري رضي عادة القراءة. 
 اثنيا، اخلطأ يعرف كلمة. اثلثا، اخلطأ يف الفهم. رابعا، وجود أعراض خمتلفة.

لقراءة تعلم، وغالبا ما تظهر عادات ايف األطفال الذين يعانون من صعوابت يف ال
 غري طبيعية، فإهنا غالبا ما تظهر حركات تشبه التوتر، مثل اجللبة والقلق واإليقاع
املرتفع، أو عض الشفاه وحىت تلك اليت تظهر الشعور بعدم األمان يتميز السلوك 

حيان أو ترفض قراءة أو حماکمة املعلم. كثريا ما تصادف عند قراءة يف كثري من األ
يفقد تعقب أبن هناك الكلمات اليت ال تقرأ، فإهنم غالبا ما عرضه حركة الرأس إىل 
اليسار أو إىل اليمني، ووضع بعض األحيان رأسه يف كتاب، هؤالء األطفال أيضا 
يف كثري من األحيان تعقد الكتب أيضا األطفال الشاذة العادي، بني العينني، 

سم(.، وكان هذا يف أنشطتها  3775من  بوصة )أقل 15والكتب اليت تقل عن 
تعلم اللغة العربية قراءة أو القراءة الصعوابت اليت تعاين منها العديد من الطالب 

 إلجنليزيةلعربية مع طالب اللغة االعرب املقرر الرسائل واملراسيم املختلفة القراءة ا
اكاسار، لغة ملغة جافا و  هي من هذا القبيل كانت معروفة إما إىل اللغة اإلقليمي

 حىت خمتلفة عن اللغة اإلندونيسية.
 خلل الكتابة .ب

لة ديسغرافيا هو صعوبة يف تعلم الكتابة. وتسمى صعوبة تعلم الكتابة الثقي
أيضا أغرافيا، والكتابة هو النشاط املعقد الذي يتضمن حركة األسلحة واليدين 

 ومهارات التحدث. غةواألصابع والعينني متكاملة. الكتابة مرتبطة أيضا بتعليم الل
نقال عن عبد الرمحن، بوتيت يعرف "الكتابة هو متثيل مرئي من األفكار واملشاعر 
 واألفكار ابستخدام رموز النظام املوثوق املؤلف ألغراض االتصال وتسجيل.

 وهناك الكثري من التعاريف اليت طرحها العلماء، ولكن ميكن استنتاج ما يلي:
 .ام االتصاالتالكتابة هي أحد مكوانت نظ (1
 واألفكار يف رموز لغة الرسم. الكتابة تصف األفكار واملشاعر (2
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 .يتم الكتابة ألغراض التسجيل واالتصاالت (3
على الرغم من أن الكثري من الناس يفضلون القراءة من الكتابة ألهنم 
يشعرون أهنم يكتبون أبطأ وأكثر صعوبة، ولكن يف الواقع، مهارات الكتابة 
أمر ال غىن عنه سواء يف احلياة املدرسية أو يف اجملتمع. على سبيل املثال، 

خ، تسجيل، سابلنسبة للطالب، فإهنا حتتاج إىل القدرة على الكتابة لن
أدوات إلجناز املهام يف املدرسة. بينما يف حياة اجملتمع، الناس حباجة إىل 

إرسال الرسائل، وملء استمارات، أو تدوين القدرة على الكتابة ألغراض 
 املالحظات.

بعض العوامل اليت هلا أتثري على القدرة على الكتابة ابليد هي: احملرك، 
القدرة على أداء عرب رأس املال، واستخدام اليدين والسلوك، واإلدراك، والذاكرة، و 

املهيمنة والقدرة على فهم التعليمات.كتابة احلروف العربية ختتلف عن كتابة 
احلروف الالتينية. الطالب الذين مل يعتادوا على الكتابة العربية سوف جيدون 

بطيء  مصعوبة يف كتابة اللغة العربية. وينظر إىل هذا يف بعض األطفال الذين ه
جدا وجامدة يف الكتابة العربية، لذلك غالبا ما تواجه أخطاء النظر يف إجراءات  

 كتابة األحرف هيجيا اليت تتغري دائما وفقا ملوقع احلروف يف كلمة واحدة.
 ديسكالكوليا .ت

ديسكالكوليا هو عدم قدرة الطفل أو الطالب يف تعلم العد )الرايضيات( 
عبد  فقا ملعظم، كما نقلتيسمى أكالكوليا. و صعوبة التعلم حلساب الثقيلة 

الرايضيات هي وسيلة للعثور على إجاابت للمشاكل اليت تواجه البشر،  الرمحن.
وسيلة الستخدام املعلومات، وذلك ابستخدام املعرفة من حيث الشكل واحلجم، 

ه يف رؤية فسوذلك ابستخدام معرفة العد واألهم من ذلك التفكري يف اإلنسان ن
 خدام العالقات.واست

 نوذكر عبد الرمحن أن هناك بعض خصائص األطفال الذين يعانون م
 صعوبة يف تعلم الرايضيات، وهي:
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 إن وجود ظروف تعليمية يشتبه اضطراب يف العالقات املكانية (1
فيها بسبب خلل يف الدماغ وظروف خارجية يف شكل بيئة 

ل الذين ااجتماعية ال تدعم تنفيذ التواصل ميكن أن يسبب األطف
يعانون من التدخل يف فهم مفاهيم العالقات املكانية اليت ميكن 

 العدد كله. أن تتداخل مع فهم الطفل للنظام
فمن الصعب أن نرى أشياء خمتلفة   تشوهات اإلدراك البصري (2

فيما يتعلق جمموعات أو جمموعات. األطفال الذين يعانون من 
م عندما يطلب منهتشوهات اإلدراك البصري سيواجهون صعوبة 

إضافة جمموعتني من الكائنات، كل واحد منها يتكون من مخسة 
 وأربعة أعضاء.

األطفال الذين يعانون من صعوبة يف   مجعية السيارات البصرية (3
تعلم الرايضيات يف كثري من األحيان ال تعول الكائنات يف تسلسل 

 يف حني ذكر األرقام "واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، مخسة".
االحنرافات يف شكل االهتمام تعلق على شيء وحده يف  ملثابرةا (4

فرتة طويلة نسبيا من الزمن. قد يكون هذا الطفل يف البداية قادرا 
ق على  ه تعلعلى القيام بعمل جيد، ولكن مع مرور الوقت انتباه

 كائن معني.
ىل ، =،<، وما إ-الرموز املعنية هي،  صعوبة معرفة وفهم الرموز (5

لنوع من الصعوبة ميكن أن حيدث بسبب انقطاع ذلك. هذا ا
 الذاكرة وميكن أيضا أن يكون سببه اضطراب اإلدراك احلسي

 بصرية.
ني هذا الطفل جيد صعوبة يف فهم العالقة ب  ضعاف الرعاية الذاتية (6

أجزاء من جسده. عادة عندما يطلب منهم رسم اجلسم من الناس 
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يست كاملة جزء أهنا سوف تعادل مع أجزاء من اجلسم اليت ل
 واحد من جهة أخرى.

 أسباب صعوابت التعلم:  الفصل الثالث
 وعموما، فإن العوامل املسببة لصعوابت التعلم تتكون من:

 العوامل الداخلية .1
 نقص اإلدراك .أ

 من أوجه القصور اإلدراكي:هناك ستة أنواع 
صعوبة يف فهم ومتييز معىن صوت الكالم الصعوابت النامجة عن   (1

مشكلة املدققني، وهذا هو صعوبة يف فهم ومتييز معىن صوت 
 زئةجت الكالم. هذا الشرط يسبب الطفل صعوبة يف الصوتيات،

 الصوت، على سبيل املثال.
صعوبة تكوين املفاهيم وتطويرها يف وحدات داللية )كلمات  (2

لوحدات الداللية )الكلمات واملفاهيم( يظهر معرفة ومفاهيم(. فهم ا
 (.ل صعوبة فهم كلمة التغيري )عددالقرابة كلمة بشكل مناسب، مث

صعوبة تصنيف الكلمة أي أن الطفل يعاين صعوبة يف جتميع  (3
الكلمات الواردة ابللغة العربية. على سبيل املثال: إسيم من بني 

ل يم الطبيعية، تفديأمور أخرى يتكون من إيسيم إيسياروه، إس
عاصم وهلم جرا، فيل من بني آخرين يتكون من فيل مادهي، 

 مودوري فيل، فيل عمرو وغريها.
صعوبة يف العالقات الداللية، أي صعوبة يف إجياد وحتديد الكلمات  (4

اليت هلا عالقة مع كلمات أخرى، على سبيل املثال، الطفل لديه 
هي صعبة لسل الوقت، فصعوبة يف مهمة ترتيب اجلمل املتعلقة تس

 يف اختيار الكلمات الصحيحة.
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هم حلل مشكلة لفظية يتطلب ف  صعوبة يف فهم النظم الداللية (5
العالقة بني املشاكل. وفيما يتعلق ابلدرس العريب، فإن هذه الصعوبة 
جتعل األطفال غالبا ما جيدون صعوبة يف إخبار القصص، وغالبا 

لصعوبة يح وصحيح. هذه اما ال يتم ترتيب تفسرياهتم بشكل صح
 تؤدي إىل عدم قدرة الطالب على املواد )كريواه( و )موهداتسا(.

أعلى مستوى من القدرة على فهم اللغة هو القدرة   اآلاثر الداللية  (6
على التقاط املعلومات الضمنية، واليت مل يتم ذكرها بوضوح. لذلك، 

صص أو قغالبا ما جيد األطفال صعوبة يف فهم القصص املثلية لل
 القصص اخليالية أو األساطري.

 العيوب يف الذاكرة .ب
عدم وجود ذاكرة املدقق ميكن أن يسبب صعوابت يف إنتاج اللغة، مما يسبب 
أيضا أوجه قصور خاصة يف تكرار تسلسل الفونيم، واستدعاء الكلمات، وتذكر 

الطالب على قدرة بترتبط اللغة العربية  ربة العالقات السببية. يف التعلمالرموز وجت
 مما يؤثر على قدرة الطالب على احلوار. حفظ املفردات

 عدم تقييم القدرة .ت
عدم القدرة على احلكم على اختاذ الطفل تقبل جمرد مجلة أو كلمة خاطئة، 

 قادرة على التعرف وتصحيح اخلطأ. دون أن تكون
 االفتقار إىل القدرة على إنتاج اللغة .ث

سيتم تسهيل إنتاج اللغة من خالل القدرة على تذكر، والسلوك الفعال 
مع هذه القدرات هي من ذوي واخلري النفسي. األطفال الذين لديهم مشاكل 

 صعوبة يف إنتاج اللغة.هذه الصعوبة تسبب الطفل يف فهم املواد اليت مت اخلربة
 احملادثة. ابملواد طا وثيقااحلصول عليها. وترتبط القدرة اإلنتاجية هلذه اللغة ارتبا
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 براغماتية العيوب .ج
هناك أوجه قصور يف تقدمي البياانت، وإعطاء ردود الفعل املناسبة للرسائل، 
واحلفاظ على أو احلفاظ على حمادثة، ووسائط تقدميها على أساس احلجج 
القوية. عادة ما يواجه األطفال الذين يعانون من ضعف عملي يف احملاداثت 

 دروسهم العربية صعوبة يف مادة احملادثة.يف 
 العوامل اخلارجية .2

العوامل اخلارجية هي العوامل اليت تنتج عن خارج النفس البشرية نفسها. 
العوامل اخلارجية هي العوامل اليت تعمل وتعمل بسبب التحفيز من اخلارج. وميكن 

يستمر التعلم و أيضا أن يقال العوامل اخلارجية كعامل الشكل الذي يبدأ النشاط 
التعلم،  ةعلى أساس حمركات األقراص اخلارجية اليت ليست ذات صلة متاما ألنشط

 وتشمل هذه العوامل:
 املناهج الدراسية .أ

"املناهج الدراسية أتيت من الكلمة الالتينية، كريكيول وهو ما يعين املسافة 
 اليت يتعني اختاذها من قبل عداء". إذا كانت مرتبطة ابلتعليم مث يتم تعريف

املنهج حاليا مع الفرتة الزمنية اليت جيب أن تتخذ من قبل الطالب الذين 
 يهدفون إىل احلصول على شهادة.

 اج يعترب ضيقا جدا وغري مناسب أيضا بعد اآلن. تعرفولكن تعريف املنه
سالميتو املنهج على أنه عدد األنشطة املقدمة للطالب. وكان النشاط 
حاضرا يف معظمه. مواد الدرس للطالب لتلقي، ماجستري وتطوير مادة 

 الدرس.
وفقا جلمارة "املناهج الدراسية هي خطة للتعلم الذي هو عنصر أساسي 

 ال ميكن للمناهج الدراسية ألنشطة التعليم والتعلم أن تسرييف التعليم". 
على ما يرام، ألن ما هي املواد اليت ينبغي أن ينقلها املعلم يف اجتماع 
الصف، وليس برانمج املعلم من قبل. لذلك جلميع املواد الدراسية، جيب 
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 أن يكون لكل معلم املناهج الدراسية لكل موضوع عقد وتدرس للطالب.
اللغة العربية هي عملية تعليمية هتدف إىل تشجيع وتوجيه ورعاية دروس 

 ية.املهارات العربية على حنو نشط وسليب وتعزز موقفا إجيابيا جتاه اللغة العرب
 اسرتاتيجية التعلم .ب

وبوجه عام، تتضمن االسرتاتيجية تعريفا ملخطط رئيسي للعمل يف حماولة 
كبرية ابهاسا إندونيسيا لتحقيق هدف حمدد سلفا. قاموس مانوروت  

"اسرتاتيجية هي خطة دقيقة من األنشطة لتحقيق أهداف حمددة". وتعرف 
اسرتاتيجية التعلم ابلتعليم، على أهنا األمناط العامة ألنشطة التدريس لدى 
 املعلمني يف حتقيق أنشطة التعليم والتعلم لتحقيق األهداف احملددة.

تمكني كن للمعلمني استخدامها لوهنا بعض اسرتاتيجيات التعلم اليت مي
 املتعلمني يف عملية التعلم العربية.

  فريق املستمع (1
هذه االسرتاتيجية هي تفعيل مجيع املتعلمني من خالل تقسيم 
املشاركني إىل جمموعات وكل جمموعة تعيني مهام خمتلفة. اإلجراء 

 ما يلي: املستخدم هو كما
 األوىل مكلفةينقسم املتعلمون إىل جمموعات. اجملموعة  (أ

إبنتاج األسئلة بناء على املواد املقدمة من املعلمني. وتتوىل 
اجملموعة الثانية مسؤولية حتديد النقاط املتفق عليها وشرح 
السبب. اجملموعة الثالثة مكلفة ابلتعليق على النقاط اليت مل 
 تتم املوافقة عليها وشرح األسباب. يتم تعيني اجملموعة الرابعة

 ل أو تطبيق مادة جديدة يقدمها املعلم.لتقدمي مثا
قدم املعلم املوضوع. مث يتم إعطاء اجملموعات الوقت لتنفيذ  (ب

مهام كل منها. وظيفة املعلم هي فقط لتوجيه، ولكن أيضا 
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دا جك رأي اجملموعة اليت تنحرف بعيداللتعليق إذا كان هنا
 .عن املوضوع

 التعلم املوجه (2
ة مباشرة. إن إجراءات اإلسرتاتيجي ةهذا هو تعديل اسرتاتيجية احملاضر 

 هذه هي:
 سؤاال واحدا أو عددا من األسئلةللمشاركني حيدد املعلم  (أ

 املتعلمني.
يعطي املعلم مادة املوضوع للطالب إما كتابة ذاتيا وكذلك كتااب  (ب

مدرسيا على املواد اليت سيتم تسليمها يف ذلك الوقت. مث املتعلمني 
 على هذه األسئلة.ث عن إجاابت املسؤول عن البح

 يقدم املتعلمون النتائج أو اإلجاابت من األسئلة املقدمة. (ت
 قراءة بصوت عال (3

قراءة النص بصوت مرتفع ميكن أن تساعد املتعلمني الرتكيز عقليا، ورفع 
 النقاش. اإلجراء املستخدم هو:األسئلة وحتفيز 

 خيتار املعلم نصا مثريا لالهتمام مبا يكفي للقراءة بصوت (أ
 عال.

 يشرح املعلم النص للمتعلم لفرتة وجيزة (ب
 يوضح املعلم النقاط الرئيسية أو القضااي الرئيسية املثارة (ت
يشارك املعلم النص مع فقرات أو بطريقة أخرى. سأل  (ث

 ماسرت املتطوعني لقراءة بصوت عال أجزاء خمتلفة.
كما يقرأ، املعلم يتوقف يف بعض األماكن للتأكيد على  (ج

لة. يثري بعض األسئلة، أو يعطي أمث بعض النقاط مث املعلم
ميكن للمعلم إجراء مناقشات قصرية إذا أبدى املتعلمون 
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اهتماما بقسم معني مث ميضي املعلم الختبار ما هو موجود 
 يف النص.

 اجلميع معلم (4
وهذه االسرتاتيجية مناسبة جدا للحصول على مشاركة الطبقة ككل وفرادى. 

لم فرصة لكل متعلم ليضطلع بدور كمتعوتوفر هذه االسرتاتيجية أيضا 
 للمتعلمني اآخلرين. اإلجراء املستخدم هو كما يلي:

ينقسم املعلم إىل قطعة من الورق أو بطاقة الفهرس جلميع  (أ
 املتعلمني، يطلب املعلم من الطالب كتابة سؤال حول املوضوع
الذي يدرس يف الصف أو موضوع خاص سيتم مناقشته يف 

 .الفصول الدراسية
 .املعلمني مجع البطاقات، عشوائيا ومن مث توزيعها على كل املتعلم (ب

 .يطلب املعلم قراءة قلب السؤال على الورقة والتفكري يف اجلواب
 .يطلب املعلم من املتعلمني قراءة السؤال طوعا واإلجابة عليه (ت
 .بعد إعطاء اإلجابة، اطلب من طالب آخر أن يضيف (ث
 .املتابعة مع املتطوع التايل (ج
 رافق والبىن التحتيةامل .ت

تعين البنية التحتية )معىن الكلمات( أداة تعمل بشكل غري مباشر 
وتشمل البنية التحتية  .لتحقيق األهداف )وجودها ليس حامسا جدا(

التعليمية على سبيل املثال: األرض، الفناء، السور، املوقع أو املكان، املباين 
يف حني أن الوسائل هي أداة  .املدرسية، املالعب الرايضية وهكذا دواليك

مباشرة لتحقيق الغرض من التعليم )وجودها حامسة جدا( على سبيل املثال: 
أدوات التعلم، والدعائم، وأدوات املمارسة، وسائل اإلعالم التعليمية 

 .والفضاء والكتب واملكتبات واملختربات وهكذا دواليك
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ليم والتعلم، التعفهم أدوات التعلم هو أداة تستخدم مباشرة يف عملية 
يف  .على سبيل املثال: الكتب، والدعائم، والقرطاسية، وأدوات املمارسة

وفقا ل ايسني كما نقلت من قبل سوريوسوبروتو هو  .حني فهم الدعائم
 أعطت ال أو األشياء اليتأداة للتعليم والتدريس على سبيل املثال: األفع

حول وسائل اإلعالم .لموسةللطالب على التوايل من اجملردة إىل م التفاهم
م التعليمية وفقا لسويتو كما نقلت من قبل سوريوسوبروتو هو وسيلة للتعلي
يق تستخدم كوسيط يف عملية التعليم والتعلم، لتعزيز فعالية وكفاءة يف حتق

 .األهداف التعليمية
، تتكون املرافق 1075/ 970 .وفقا لقرار وزير الرتبية والتعليم واملنهج رقم

 :يمية من ثالث جمموعات رئيسية هيالتعل
 املباين املدرسية واألاثث (1
 .أدوات الدرس اليت تتكون من مسك الدفاتر واملعينات املختربية (2
وسائل اإلعالم التعليمية اليت ميكن جتميعها يف السمعي البصري  (3

ابستخدام أدوات ماهرا وسيساعد حتقيق املرافق والبنية التحتية يف 
بدأت نقاط  .جناح عملية التعليم والتعلمتنفيذ التعليم على 

نية الضعف اليت غالبا ما حتدث يف هيئة تعليمية لتلبية املرافق والب
التحتية حبيث ميكن أن تعيق عملية التدريس والتعلم، على سبيل 
املثال: عدم توافر الدعائم، وهذا ميكن أن تقلل من القوة اإلبداعية 

اضرات ىل استخدام طريقة احملللمعلمني يف التدريس، لذلك متيل إ
 .اليت ميكن أن جتعل املتعلمني ال تزال سلبية
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 خصائص طالب صعوابت التعلم.:   الفصل الرابع
كما شرحت من قبل، والتالميذ الذين يعانون من صعوابت التعلم اليت 
لديها احلواجز، وذلك إلظهار األعراض اليت ميكن مالحظتها من قبل اآلخرين 

 )املعلمني، واملستشارين(. بعض األعراض دليال على صعوابت التعلم هي:
 أظهر تدين التحصيل اليت حققتها اجملموعة الطبقة .1
النتائج اليت حتققت وليس من قبل العمل املنجز. حاول جاهدا ولكن قيمته  .2

 دائما منخفضة
يع مجهو الذي كان دائما وراء مع أصدقائه يف  البطيء يف مهام التعلم. و .3

 النواحي، على سبيل املثال يف العمل على املشاكل يف مهام استكمال
 شرح املوقف الذي هو أقل معقولة، غري مبال كما، التظاهر، كذب، اخل .4
 يبني سلوك خمتلف .5
الطالب تصنف على أهنا وجود معدل الذكاء املرتفع، وحيتمل أهنا ينبغي  .6

ا على ألمر أهنم حصلو أن تصل التحصيل الدراسي العايل، ولكن يف واقع ا
 التحصيل الدراسي املنخفض

الطالب الذين أظهروا دائما التحصيل الدراسي املرتفع على معظم املواد،  .7
 ولكن يف أحيان أخرى اخنفض أداء تعلمهم بشكل كبري.

من ظهور األعراض، املعلم )معلمه( ميكن أن يفسر أبنه قد يكون التعلم 
عراض، وميكن للمعلم أيضا إبجراء صعوبة. ابإلضافة إىل رؤية ظهور األ

 حتقيقات بني اآلخرين من خالل:
  مراقبة، هو وسيلة للحصول من خالل مراقبة مباشرة الكائن. وميكن احلصول

 على البياانت من خالل املالحظة، على سبيل املثال:
كيفية أداء الطالب يف طاعة الدرس، هي عالمات التعب والنعاس،  .أ

 الدرس.وصعوبة يف الرتكيز على 
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كيف هي اكتمال السجل واملعدات يف الدروس. التالميذ الذين  .ب
يعانون من صعوابت التعلم، والتعلم سجالت املعدات أو غري  
كاملة. املقابالت، هو كيفية احلصول على البياانت مع املقابالت 
للشخص قيد التحقيق أو ضد شخص آخر ميكن أن توفر معلومات 

 عن الشخص حمل التحقيق.
 ر تشخيصي، هو وسيلة جلمع البياانت مع االختبار. ملعرفة الطالب اختبا

الذين لديهم صعوبة وتشمل اختبارات التعلم واالختبارات من صنع املعلم 
)معلم اختبار الصنع(، واملعروفة ابسم االختبارات التشخيصية واالختبارات 

اء، كالنفسية. بسبب صعوابت التعلم اليت قد تكون بسبب اخنفاض معدل الذ 
 أي موهبة، وغريها اليت تتطلب اختبارات نفسية.

  الواثئق، هو وسيلة ملعرفة األشياء من خالل رؤية الواثئق والسجالت
واحملفوظات املتعلقة شخص قيد التحقيق. االعرتاف الطالب الذين لديهم 
صعوابت يف التعلم، ميكن أن نرى: أ( اتريخ حياته، ب( وجود الطالب يف 

ج( وجود قائمة الشخصية، د( ويسجل يوميا، ه( مذكرة  متابعة الدروس،
الصحية، و( القائمة موجودة يف املدارس، ز( جمموعة من مكررات، ح( بطاقة 

 8تقرير اخل.

                                                           

8 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakara: Rineka Cipta, 2002),h. 212-215. 
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 كيفية التغلب على صعوابت التعلم.:  الفصل اخلامس
من أجل حماولة للتغلب على صعوابت التعلم ال ميكن جتاهلها جراء البحث 

أنشطة يشتبه كسبب. لذلك، والبحث عن مصادر من األسباب عن العوامل 
 0الرئيسية ومصادر يصاحب اآلخرين القيام به على االطالق بدقة وفعالية وكفاءة.

على نطاق واسع التحدث واخلطوات اليت جيب اختاذها للتغلب على 
 صعوابت التعلم هي كما يلي:

 مجع البياانت .1
لتعلم، واملعلومات الالزمة. العثور على السبب اجلذري للصعوابت ا

للحصول على هذه املعلومات، وحنن حباجة اىل عقد ما يسمى املالحظة املباشرة 
 مع مجع البياانت. ووفقا لسام يف مجع البياانت املطلوبة جمموعة متنوعة من الطرق، 
مبا يف ذلك: املالحظة، دراسة احلالة، اتريخ احلالة، والزايرات املنزلية، وقائمة 

 خصية، دراسة العمل، والعمل اجلماعي الطفل وإجراء اختبارات.الش
 معاجلة البياانت .2

وقد مت مجع البياانت من أنشطة املرحلة األوىل، اليت عقدت مزيد من العالج 
 بعناية. يف خطوات معاجلة البياانت اليت ميكن اختاذها ما يلي:

 حتديد احلاالت. .أ
 مقارنة بني احلاالت. .ب
 االختبار.مقارنة مع نتائج  .ت
 استخالص النتائج. .ث

 التشخيص .3
التشخيص هو قرار )احملددات( على نتائج معاجلة البياانت. وميكن أن 

 تشمل تشخيص ما يلي:
القرارات فيما يتعلق بنوع من صعوابت تعلم األطفال )الثقيلة  .أ

 واخلفيفة(.
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قرارات بشأن العوامل اليت تدخل يف األسباب اجلذرية للصعوابت  .ب
 التعلم.

 ت حول العوامل الرئيسية اليت تسبب صعوابت يف التعلم.قرارا .ت
 الطقس .4

التشخيص يعين "العرافة". ما مت تعيينها يف مرحلة التشخيص، وسوف 
تكون األساس الرئيسي يف إعداد ووضع توقعات بشأن نوعية املساعدة اليت جيب 
أن تعطى له للمساعدة يف حل املشكلة. ختطط التكهن األنشطة / من املتوقع 

 برامج للمساعدة يف التغلب على صعوابت التعلم لدى الطالب.
 عالج أو عالج .5

العالج هنا تعين تقدمي املساعدة إىل األطفال املعنيني )صعوابت التعلم( 
وفقا للربانمج اليت مت وضعها يف هذه املرحلة من التكهن. شكل من أشكال العالج 

والدروس  اليت ميكن أن تدار على سبيل املثال جمموعة دروس،
 اخلصوصيةالفرديةوغريها.

 التقييم .6
التقييم هنا ملعرفة ما إذا مت إعطاء العالج للعمل بشكل جيد، وهذا يعين 
وجود أي تقدم، أو حىت تفشل متاما. إذا اتضح املعاملة اليت يلقاها غري انجحة، 
مث عقد فحص مرة أخرى. وميكن أن تشمل األدوات املستخدمة لتقييم اختبارات 

 19يل الدراسي )إجناز اختبار(.التحص
 

 

 
 

                                                           

9 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h.215. 

10 Ahmad Mudzakir, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Pusaka Setia, 1997),h. 168-172 
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 الباب الثالث
     طريقة البحث العلمى                            

 مناهج البحثالفصل األول : 
 نوع البحث ومكانه .1

كل مجيع املعلومات، إما من خالل البحث يف املكتبة أو يف    
الكاتبة ابستخدام صفية النوعي أعدت، ألهنا أردت امليدان، من قبل 

فقط لتوضيح "ما هو". األهداف من هذا الوصف هو ملساعدة القارئ 
 على علم اتم مبا حيدث يف البيئة حتت املالحظة.

o   مكاسر املثاليةىف املدرسة الثانوية مكان هذا البحث. 
 مصدر املعلومات

الىت تتكون من املناهج ويتم اختيار املخرب كمصدر املعلومات  
 الدراسية، واملدرسني، والطلبة عشوائية.

 طريقة مجع املعلومات .2
. املعلومات مجع من البد اجملال، هذا يف املعلومات على للحصول 

 .والواثئق واملقابلة املالحظة ابستخدام مجعها مت اليت املعلومات
 مالحظة .أ

 مراقبة هي أداة مجع املعلومات الىت يتم من خالل املالحظة
 هذه وتستخدم. منهجي بشكل التحقيق األعراض وتسجيل
املدرسون   يواجهها اليت صعوبة أي حول املعلومات جلمع الطريقة

 املنهجية. الكتب ابستخدام العربية اللغة تدريس يف
 مقابلة .ب

 مكان األحباث أيخذ الذي واجلواب السؤال عملية هي املقابلة
 ملواجهة مباشرة مواجهة االستماع الناس من أكثر أو اثنني يف لفظيا

 على للحصول املقابلة الكاتبة تستخدم. أوالتفاصيل املعلومات
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يف تدريس اللغة  املدرسون يواجهها اليت صعوبة أي عن معلومات
 ستخدام الكتب املنهجية. العربية اب

 توثيق .ت
، دراسة الواثئق هي امكانية العثور على معلومات Arikuntoوفقا 

حول األشياء أومتغريات يف شكل مذكرات، حماضر، والكتب، 
 1والصحف، واجملالت، وحماضراالجتماعات، وما أشبح ذلك.

 أدوات البحث .3
  أدوات البحث هي الباحثة أنفسها 

 حتليل املعلومات .4
هي عملية البحث بشكل منهجي لوجتميع  املعلوماتحتليل 

البياانت اليت مت احلصول عليها من املقابالت، واملالحظات امليدانية، 
إىل فئات، ووصف يف وحدة،  املعلوماتوالواثئق، عن طريق تنظيم 

جتميع وتنظيم يف منط، واختيار وهو أمر مهم و اليت سيتم دراستها، 
 .قبل نفسه أو اآلخرين واستخالص النتائج حىت يفهم بسهولة من

                                                           
1Arikunto,  Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206. 
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 :أهداف البحث وفوائده الفصل الثاىن 
 أهداف البحث .1
 اليت يراد احلصول عليها يف هذا البحث هي: هدافاأل

صعوابت تعلم اللغة العربية  يفصورة نظام تعليم اللغة العربية  معرفة    .أ
ىف املدرسة  2112/2112ة يلدى تالميذ الفصل األول للسنة الدراس

 مكاسر املثاليةالثانوية 
صعوابت تعلم اللغة  يف درساملاليت يواجهها  شكالتامل معرفة .ب

ىف   2112/2112ة يالعربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة الدراس
 مكاسر املثاليةاملدرسة الثانوية 

احملاوالت اليت يقوم هبا املدرس يف صعوابت تعلم اللغة  معرفة .ت
ىف  2112/2112ة يالعربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة الدراس

 مكاسر املثاليةاملدرسة الثانوية 
 فوائد البحث .2

 الفوائد واملنافع يف هذا البحث تنقسم إىل ثالثة أقسام؛ يعىن:
كمقابل ملدرسي اللغة العربية لتحقيق أقصى قدر من الوقت للتعلم  . أ

 .املنهجيةمع املواد الواردة يف الكتب 
كمادة املعلومات للطالب ملواصلةحتسني وتطوير املعرفة يف . ب

 .العثورعلى األحباث اجلديدة اليت ميكن أن تستخدم للتدريس
كمقابل للمدرسني لزايدة تعزيز اإلبداع لتالميذ يف حتقيق أهداف . ث

 التعليم الوطين
 أساس ترتيب الرسالة: الفصل الثالث 

عوامل صعوابت تعلم العربية لدى تالميذ  "هذه الرسالة حتت املوضوع 
 املثاليةنوية احلكومية اىف املدرسة الث2112/2112ة يالفصل األول للسنة الدراس

تندرج حتت كّل ابب منها   ،متتابعة توي على سمسة أبوابالرسالة حت. "مكاسر
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العاّم ملختوايت . فلتوضيحها، قام الكاتب بتشكيل اإلطار فصول عدد من
الرسالة تشكيال منطلقا من وحدة فكرية مرتابطة يرتبط بعضها ببعض بقوة فائقة. 
وذلك أن تتألف الرسالة من األبواب، فالفصول حىت تكتمل فتكون مستويف 

 الشروط العلمّية الالزمة.
فالباب األول يعىن بباب املقدمة، و أوصلته الكاتبة إىل سمسة فصول 

يف كّل فصل منها: خلفية املشكالت، ومشكالت البحث،  متتابعة، فأوضح
وتوضيح معاىن املوضوع، وأهداف وفوائده، فختم الباب يف النهاية أبساس ترتيب 

 الرسالة.
و أوصلته الكاتبة إىل ثالثة  ،يعىن ابلدراسة املكتبيةالباب الثاين و 
اللغة العربية، التغلب على صعوابت تعلم اللغة ، صعوابت تعلم تعريف فصول؛

 .اآلخر من الباب يف الفصلصعوبة تعلم اللغة العربية 
 أوصلته الكاتبة إىل سمسة، و ، فيعىن مبناهج البحثالباب الثالث أماو 
حيث أورد يف كّل فصل منها: نوع ومكان البحث، ومنهج ؛ متتابعة فصول

 البحث.البحث، ومصدر املعلومات، وطريقة مجع املعلومات، وأدوات 
فقد ، فيعىن بنتائج البحثالرابع الذي هو لّب البحث،  البابأما 

أوضح يف فصل منهما حملة عن املدرسة حيث  ،فصولأوصلتها الكاتبة إىل أربعة 
صورة نظام تعليم اللغة العربية يف مدرسة العالية  ،مكاسر املثاليةنوية احلكومية االث
تعليم اللغة  يف درساملاليت يواجهها  شكالتامل ، مكاسر املثاليةنوية احلكومية االث

صعوابت تعلم العربية  التغلب على،  مكاسر املثاليةنوية احلكومية االثالعربية 
ىف املدرسة الثانوية  2112/2112ةيللسنة الدراسلدى تالميذ الفصل األول 

 املثاليةاحلكومية 
الباحثة إىل  ااخلامتة وأوصلته افيه ةوأما الباب اخلامس، فتقدم الباحث

 فصلني، حيث قدمت يف كل فصل منه اخلالصات واالخر املقرتحات.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 الفصل االول : اللمحة العامة عن املدرسة الثانوية احلكومية املثالية مكاسر
 املدرسة الثانوية احلكومية املثالية مكاسرعن  عامةالمحة للا .1

املثالية مكاسر هى احدى من الثانية مدرسة مدرسة الثانوية احلكومية 
املثالية ىف والية سالويس جنوبية وهى ىف السارع أندى فغريا اباترىن رقم وحد.أ 
مكاسر. هذه املدرسة نفس املكان مع مدرسة العالية احلكومية املثالية مكاسر. 

غوا  ةمواقع اسرتاتيجية و سهل ليجد سيارة العام ىف مدينة املكاسر و من املديري
 ايضا

قبل ان يشري احدى من املدرسة الذى وضع مثالية من وزارة الشؤون الدينية 
مدرسة الثانوية احلكومية املثالية اسم قادم تربية مدرس  (bimbaga)مبر املدير الكبري 

 م ( 1191-1191دين احلكومية. اربعة سنة )
سنة وزارة الشؤون الدينية يعملة تغيري الوضع من تربية مدرس  1191ىف 

وجغ ابسم املدرسة الثانوية احلكومية امدرسة الثانوية احلكومية دين احلكومية اىل 
السنة يرفع الوضع  1111فانداغ. بعده املدرسة الثانوية احلكومية اوجغ فانداغ ىف 

 .انوية احلكومية املثالية اوجغ فانداغيكون املدرسة املثالية ابسم املدرسة الث
بتغري اسم املدينة اوجغ فانداغ اىل مدينة املكاسر, اذن املدرسة الثانوية 

سنة تغري ابملدرسة الثانوية احلكومية  1119احلكومية املثالية اوجغ فانداغ ىف 
مكاسر حىت االن. املثالية



 
 

 
 

  الرؤية والرسالة املدارس الدينية

 :رؤية املدارس الدينية .1
 حتقيق منبع قدرة الناس الذى كيفية كبرية ىف جمال علم و تكنوجلية و يرتفع الميان

 و التقوى و طبَّق ىف اجملتمع
 مدرسة الرسالة .2

 ينظف نظام التعليمي الذى ىف الّتوجيه اصالح جوديّ     .أ
 سبحانه وتعاىلجعل التلميذ للمؤمنون و التقوى أىل هللا  .ب
يشكيل التلميذ ليكون الناس الذين يستطيع ىف فهم درس الدينهم  .ت

 .وفقا لتطور العلم والتكنولوجياو طبَّق ىف احلياة اليومية 
 .صاحل وصاحلةحتقيق بيئة نظيفة ومجيلة ومرحية و  .ث

 : عرض و حتليل البياانت  الفصل الثاىن
الدراسة جيب أن تكون مصحوبة عرض البياانت كما مكرب  يف هذه

للصوت. ألن هذا هو ما سيتم حتليلها وفقا لتحليل البياانت املستخدمة، حبيث 
 من البياانت اليت مت حتليلها ميكن أن تتولد اىل نتيجة.

وفقا ألساليب مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هو عن طريق 
البياانت الواردة يف الواثئق والبياانت املستمدة من استخدام جمموعة من 

املالحظات والبياانت الواردة يف الواثئق والبياانت املستمدة من املالحظات 
 والبياانت اليت مت احلصول عليها من املقابلة.

يف هذه الدراسة، حاول الباحثون تعريض فكرة عن صعوابت تعلم اللغة 
ىف املدرسة  1112/1112ة يل للسنة الدراسالعربية لدى تالميذ الفصل األو 

الثانوية احلكومية املثالية مكاسر، مع هذه الظاهرة ومت احلصول على البياانت يف 
هذا اجملال. وبعد أن شهدت البياانت العملية االنتقالية بطرق خمتلفة، فمن يف 

ليها ع هناية املطاف إىل التحقق من البياانت، وذلك ألن البياانت اليت مت احلصول
 يعترب ممثل )متثل( الستخدامها يف التقرير.
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كما نوقش يف الفصل الثاين، واللغة هي نظام االتصاالت املتكاملة اليت 
تتضمن لغة الكالم والقراءة والكتابة. وابلنظر إىل نطاق واسع جدا من نظام 

 ياالتصاالت، وذلك يف هذه احلالة فقط وانقش املسائل اهلامة وفقا لإلطار النظر 
ل الذي مت املبينة يف الفصل الثاين من صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفص

ثانوية احلكومية املثالية ىف املدرسة ال 1112/1112ة ياألول للسنة الدراس
وسوف نتناول فيما يلي يف تسلسل البياانت اليت تشري إىل صياغة  مكاسر.
 املشكلة.

 11ها الباحثون مع السيد اشكني يف واستنادا إىل املقابالت اليت أجرا
، وأوضح. "إن الصعوابت اليت واجهت عملية تعلم اللغة العربية ىف 1112أبريل 

املدرسة الثانوية احلكومية املثالية مكاسر ميكن أن يقال أن تكون معقدة، هي 
سبب الصعوابت نتيجة لعوامل خمتلفة، من بني أمور أخرى: ألن اخللفية التعليمية 

 .ة الطالب خمتلفة"للعائل
"قدرة الطالب يف القراءة والكتابة العربية هي متنوعة  وقال أشكني أيضا:

جدا، كل هذا ألن هناك بعض الطالب الذين حصلوا على تعليم القرآن وكتب 
القرآن الكرمي سواء يف املدرسة ويف مسجد احلي، ولكن العديد من أولئك الذين 

ثانوية عملية تعلم اللغة العربية ىف املدرسة ال ال ننشد، لذلك أنه يؤثر على سالسة
احلكومية املثالية مكاسر، على الرغم من أن معظم الطالب قد مت تدريبهم على 
قراءة اللغة العربية، وهناك العديد منهم الذين ال يستطيعون قراءة األدب يف اللغة 

ي تعليم ه العربية بشكل صحيح، ولكن واحدا من أهداف الربانمج اللغة العربية
 الطالب قادرين على قراءة اجلمل العربية بشكل صحيح.

، بدا الكثري 1112أبريل عام  19 -أبريل  11من مالحظة نفذت من 
من الطالب الذين هم أقل محاسا يف أعقاب التدريس وتعلم اللغة العربية. صعوبة 

يف أيضا  هيف القراءة والكتابة كما مت تقدميه من قبل السيد أشكني الباحثني واج
 بارة:يدعى نور الرفدة أن يقرأ ع عندما قال طالبالصف األول. على سبيل املثال:

 طالب أنت هل
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وطالب لديه صعوبة حىت لو غريهم من الطالب قد قرأت الفقرة اليت أوردانها  
أعاله بصوت عال. واجه صعوبة أخرى أيضا عندما سأل طالب يدعى رزق 

 )ان طالبة ىف هذه املدرسةأ ( عملية تكرار قراءة الكلمات:
عندما قابلت بعض الطالب يقولون اهنم يقولون أن اللغة العربية هي اللغة 
اليت من الصعب جدا ابلنسبة هلم للتعلم. واحد الصف واحد امسه مهفي رمدىن 

"كانت الدروس العربية بو الصعب، بدءا من قراءته حىت كل الدروس".  ما يلي:
"وتكمن الصعوبة ألن نطق الكلمات العربية  ف أيضا:حممد اقرأ األول الصف يضي

خمتلفة عن اإلندونيسية، مث صعوبة أخرى يتم فك رموز الكلمات اليت مت دراستها، 
أبريل  12بناء اجلملة املعقدة، وشكل الكلمات اليت النثرية" )مقابلة بتاريخ 

1112) 
لغة ، السيد أشكني مدرسا ل1112نيسان عام  11يف مقابلة أجريت يف 

 العربية، ويوضح:"هناك الكثري من العوامل اليت تسبب صعوبة يف تعلم لغة أجنبية،
إما ابللغة اإلجنليزية أو العربية، والعامل األساسي هو العامل يف غضون هذا شيء 
أييت من الطالب أنفسهم، من بني أمور أخرى: القدرة املنخفض لألطفال على 

ع و. بعد لديه كل عريب فرق كبري جدا م حفظ الكلمات الواردة يف لغة أجنبية
اإلندونيسية واللغات طالب يتحدث، لذلك حتما شخص تعلم لغة أجنبية جيب 
أن يكون حماولة لتذكر الكلمات اليت مت دراستها، لكنها ليست كافية، والطالب 
جيب أيضا أن يكون جمتهدا لدراسة بنية اللغة الواردة يف العربية، مث من أجل 

ى معرفتهم جيب أن لديها القدرة على إنتاج اللغة احلقيقية ")مقابلة احلفاظ عل
 (.1112أبريل  11بتاريخ 

السيد أشكني وأعرب أيضا من قبل بعض الطالب الذين مقابالت مع 
 يدعى حممد الشريف البيان:الباحثني، مثل أن ألقى طالب الصف السابع 

ليت مت منه حفظ الكلمات ا"ابلنسبة يل أصعب لتعلم اللغة العربية أمر ال بد 
تدريسها، حبيث جيعلين من الصعب ترمجة وفهم دروس اللغة العربية، وكذلك يف 

 .(1112أبريل  12. )مقابلة بتاريخ استكمال مهام العربية"
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وبناء على مقابالت وأجريت من قبل الباحثني املالحظات امليدانية أظهرت 
دم  التعلم نشأت العربية من عأن كل واحد من الطالب الذين لديهم صعوابت يف

وجود ذاكرة حلفظ املفردات تعلموه، مؤثر جدا يف التمكن من املواد التالية، على 
سبيل املثال، فإهنا جتد صعوبة يف دراسة هيكل اجلمل الواردة يف العربية، مثل بناء 
اجلملة اليت تتكون من مبتدأ "وخرب أو ترتيب من مجلة أخرى، وابلتايل فإن مهمة 
جتميع كلمة أو بناء اجلملة امللحق مع الكلمات اليت تتوفر ابلفعل )عن املباراة أو 
مباراة(. ومما يعزز ذلك أيضا البياانت اليت ميكن للباحثني أن تكون ذات قيمة 

( العوامل 1112أبريل  12للطالب يف العمل على املشاكل ")مقابلة بتاريخ 
 هذه العربية هو عامل خارجي، يفاألخرى اليت تسبب صعوابت يف تعلم اللغة 
 احلالة حاول الباحثون للعثور على البياانت:

املناهج الدراسية، كما هو موضح يف الفصل الثاين أن املنهج هو عنصر هام  أوال:
جدا يف جمال التعليم. مع املناهج الدراسية وميكن لألنشطة التعليم والتعلم املشي 

 11يضا من قبل السيد أشكني )بتاريخ أو أن تتم بشكل صحيح. ومت التطرق أ
( وأوضح: "مع املنهج املدرس ميكن أن يعد ما هي املواد جيب 1112أبريل 

 جتماع عقد يف الفصول الدراسية".تسليمها يف ا
كما يقول السيد أشكني: "يف الدروس احملددة لدروس اللغة العربية هي 

ألن الطالب  ة العربية، وذلكأيضا من العوامل املسامهة يف الصعوابت يف تعلم اللغ
القدرة املنخفض نسبيا الذي جعل الوقت املتاح إلتقان مادة يصبح أقل جدا. مث 
هذا يؤدي إىل صعوابت يف املعلمني التدريس، فيه املعلم جيب أن جتعل الطالب 

املناهج  احملددة يفإتقان املواد، بينما من انحية أخرى املعلم جيب إكمال األهداف 
 " الدراسية

تعلم اسرتاتيجية، واحدة من مهام املعلمني عند إعداد الدرس هو جعل  اثنيا:
الطالب على التفكري حول كيفية معاجلة املعلومات املقدمة وكيفية تكون قادرة 
على ربط املعلومات مع العلم أبن لديهم قبل الطالب. ولذلك، ينبغي املعلمني 
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قت و  ولة أكرب وميكن أن يفهم يفهتيئة الظروف من أجل معاجلة املعلومات بسه
 واحد تعلق طويال يف ذاكرهتم.

"طريقة أو اسرتاتيجية التدريس هو أيضا شيء له دور مهم جدا ولكن  
هذا األمر قد يكون أسهل للفهم الطالب، واسرتاتيجيات التدريس متنوعة وميكن 

 بأو ضاقوا ذرعا حىت يتمكن الطال أن جتتذب الطالب ال حيصلون على ابمللل
ة املستخدمة يف تيجيوفيما يتعلق االسرتا ومتابعة الدروس سلمت املعلم املتحمس"

د أشكني مكاسر السي العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية املثالية عملية التعلم
 أوضح أيضا:

"وخالل هذا الوقت وعادة ما ختتار حماضرات االسرتاتيجية تعديالت 
رصة ل شرح يل املوضوع ومث إعطاء الطالب الفخمتلفة يف التدريس، واليت يف أو 

لطرح األسئلة حول املواد اليت مل يفهم الطالب، حبيث يتمكن الطالب سوف 
يظن من املواد اجلديدة واليت مت احلصول عليها، وإذا مل أسئلة من الطالب عادة 
أان واحد الذي سيعطي هذه املسألة. مع هذه االسرتاتيجية آمل والطالب سوف 

قادرة على احلصول على املواد إىل احلد األقصى للطالب ابإلضافة إىل تكون 
السمع، ويتم تدريب الطالب أيضا إىل التفكري ومناقشة املواد اليت جيري دراستها، 
أما ابلنسبة للطرق الدراسة يف اخلارج يف اجملموعتني األوىل اندرا ما تستخدم ذلك، 

ر مل تكن خجيات ال يزال البعض اآلرمبا فقط بضع مرات، يف حني أن االسرتاتي
 مألوفة حمفورة "

هو ابلفعل اليت الحظها الباحثون يف املراقبة امليدانية، وتقنيات أخرى إىل 
جانب احملاضرات يف الفصول الدراسية، يف التعليم وتعلم اللغة العربية املعلمني ال 

عندما قابلت (. وابملثل، 1112أبريل  12تنفيذ اسرتاتيجيات جديدة )املالحظة 
 مع بيان امحد فضال درجة واحدة. العديد من الطالب، مجيع الطالب واتفق

"ويف تقدمي األب املواد الدراسية أشكني فقط استخدام اسرتاتيجيات 
حماضرة، املعلم أبدا وقال الطالب لتشكيل جمموعات الدراسة يف الفصول 

 (1112أبريل  12الدراسية" )مقابلة بتاريخ 
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 البنية التحتية، استنادا إىل بياانت الرصد اليت أجريت من قبل ابحثني يف اثلثا:
مية املرافق والبنية التحتية اليت هي ىف املدرسة الثانوية احلكو  1112أبريل  11اتريخ 

املثالية مكاسر بدا راض متاما، على سبيل املثال، حالة املبىن جيد، ساحة كبرية، 
 ، لكفايةرفة الصف هو جيد مبا فيه اعلى كرسي الوالية، وطاولة يف غ

السيد أشكني مشريا اىل ان عدم وجود أدوات التعلم مثل الكتب أو  الرابع:
 وسائل اإلعالم املتعلقة تعلم اللغة العربية.

 مناقشة وتفسري : الفصل الثالث
يف هذا القسم يتم مناقشتها وتفسريها مت احلصول على نتائج البياانت 

للمحور املشكلة، وهي صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ وحتليلها وفقا 
 الفصل األول للسنة الدراسة ىف املدرسة الثانوية احلكومية املثالية مكاسر.

العوامل الداخلية سبب صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل   .1
الية املثىف املدرسة الثانوية احلكومية  1112/1112ة ياألول للسنة الدراس

 مكاسر.
وبناء على عرض وحتليل البياانت مت شرح من قبل، أن العوامل الداخلية 
 اليت تسبب صعوابت يف التعلم ووجهت يف العوامل الداخلية العربية السبب
ة يصعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة الدراس

لية مكاسر، سوف ىف املدرسة الثانوية احلكومية املثا 1112/1112
 الباحثون التالية وأوضح مبزيد من التفصيل:

 القصور اإلدراكيأوجه   .أ
من مالحظة الباحثني امليدانيني فعل ابإلضافة إىل نتائج املقابالت 
مع املخربين، فإنه ميكن أن ينظر إىل أن عدم وجود طالب املعريف 

عترب يتصبح واحدة من الصعوابت األسباب يف تعلم اللغة العربية، و 
هذا النقص من الطالب الذين لديهم صعوبة يف فهم ومتييز األصوات 
والكالم ينغ الواردة يف العربية، مثل عدد الطالب الذين جيدون 
صعوبة عندما طلب منه قراءة أو الكتابة أو ببساطة نقال عن العربية، 
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على الرغم من أن كثريا ما تتكرر عبارة يف أنشطة التعليم والتعلم. 
آخر هو حوار قوي ابللغتني احمللية وبوغيس ماكاسار،  مثال

والطالب مما تسبب صعوبة يف قوله الرسالة حيتوي على بعض يف 
 العربية، على سبيل املثال، احلرف "زا" قراءة "سا"
العديد من الطالب الذين جيدون صعوبة يف تعلم أشكال الكلمات 

مجع، مؤنث  يشكلالعربية هي يف الواقع كثريا، على سبيل املثال، 
أو مذكر. ال تزال هناك العديد من الطالب الذين ليسوا قادرين 
على فهم. بعد االطالع على النتائج من األسئلة فعلت الكثري من 

 الطلبة الذين حصلوا على أقل من ذلك.
 نقص الذاكرة .ب

واستنادا إىل البحوث اليت أجريت، وميكن أن خنلص إىل أن نقص 
تسبب صعوابت تعلم اللغة العربية مؤثرة  الذاكرة هو عامل كانت

جدا. ، حىت الباحثون مراقبة قالت مجيع الطالب والباحثني 
مقابالت مع أن األكثر صعوبة هو أن أحفظ يتم إعطاء املفردات 
وبناء اجلملة ابللغة العربية مجيع املخربين يؤكد ذلك. هذا يسبب 

أن لديهم  علمصعوابت للطالب لتعلم اللغة العربية، وذلك على امل
صعوبة يف تدريس املواد التالية. ومع ذلك، يف هذه الدراسة جيب 
أن تكون اللغة العربية بشكل منهجي من مستوى السهل جدا إىل 
املستوى الذي هو أكثر صعوبة، إن مل يكن مث الطالب سوف تشهد 
قفزة إىل االعتقاد أبن زايدة تعقيد سيوة فهم املواد اليت جيري 

 دراستها.
 لقدرة عيوب اللغة اإلنتاجا .ت

 املدرسة ىفإنتاج لغة النقص ترتبط ارتباطا وثيقا احملاداثت املادية. 
ض القدرة على اإلنتاج اللغة منخف مكاسر املثاليةنوية احلكومية االث

جدا. العربية ال تزال صعبة جدا للطالب لتطبيق حقيقي، ميكن 
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علم ابستمرار من قبل املهؤالء الطالب إال أن أقول احملاداثت تتكرر 
ل املثال، ية وفتح، على سبييف بداية كل اجتماع يف الفصول الدراس

 يقول:
 (واآلخر ,خبري واحلمد هلل ,أهال وسهال ,صباح اخلري ,كيف حالكم)

العوامل اخلارجية تتسبب صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل  .1
املدرسة الثانوية احلكومية املثالية ىف  1112/1112ة ياألول للسنة الدراس

 مكاسر.
 املناهج الدراسية .أ

املناهج املستخدمة ىف املدرسة الثانوية احلكومية املثالية مكاسر تعترب 
صعبة للغاية للطالب ىف املدرسة الثانوية احلكومية املثالية مكاسر 
الذين مل يسبق هلم دراسة اللغة العربية، إىل جانب احلد األدىن من 

ة من الدروس، وجعل امتصاص الطالب من املواد منخفضة ساع
جدا. كما أصبح من الصعوابت عامل اخلارجية تعلم اللغة العربية 

 ىف املدرسة الثانوية احلكومية املثالية مكاسر.
 اسرتاتيجيات التعلم .ب

أنشطة التعليم والتعلم العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية املثالية 
نوعا، فذلك ألن املعلم هو أقل خالق استخدام مكاسر، بدا أقل ت

أو تطبيق اسرتاتيجيات التعلم، واملعلمني ابستخدام اسرتاتيجيات 
حماضرة بطبيعة احلال، حبيث يتمكن الطالب سوف يشعر ابمللل 

 والتعب. وهكذا فإن املواد ميكن أن يتقن منخفضة جدا.
 بنية التحتية .ت

املدرسة الثانوية  العربية ىف لمكتيب املستخدم يف أنشطة التعليم والتع
احلكومية املثالية مكاسر ال تزال غري كافية وسائل اإلعالم ذات 
الصلة لتعلم اللغة العربية ما زالت تفتقر إىل دعم أنشطة الطالب، 
ويؤخذ هذا أيضا يف أسباب خارجية من الصعوابت يف تعلم اللغة 
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إلضافة إىل احلاجة ابالعربية، ومؤيد واحد يف تعلم اللغة العربية، هي 
مجع يف املكتبة الرئيسية من الكتب ابللغة العربية، لذلك سوف دعم 
أنشطة التعليم والتعلم يف تدريس اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية 

 احلكومية املثالية مكاسر.
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 الفصل األول: اخلالصات
قدميه، توبناء على وصف الفصول السابقة، واستنادا إىل التحليل الذي مت 

 ميكن استنتاج ما يلي:
 االستنتاجات العامة .1

عوامل صعوابت تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل األول 
ىف املدرسة الثانوية احلكومية    5112/5112ة يللسنة الدراس

 ن العوامل الداخلية واخلارجيةاملثالية مكاسر، تتكون م
 استنتاج خاص .5

من نتائج هذه الدراسة خلصت إىل أن عوامل صعوابت تعلم 
 ةياللغة العربية لدى تالميذ الفصل األول للسنة الدراس

ىف املدرسة الثانوية احلكومية املثالية مكاسر،   5112/5112
 مل داخلية مبعىن واليت تشمل نقص املعريف، ونقص القدرة على عوا

 ونقصواللغة،  اإلنتاج
عوامل واقعية، واخلارجية اليت تشمل املناهج واالسرتاتيجيات والبىن التحتية 

 التعلم.
 : املقرتحاتلفصل الثاىنا

ومن املتوقع أن تكون املواد الدراسية ذات مغزى لتحسني نوعية التعليم وتعلم 
رتاحات. قاللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية املثالية مكاسر هذه اال

 االقرتاحات هي كما يلي:
 للمدير .1

ومن املتوقع أن زايدة حتسني نوعية التعليم يف اللغة العربية، من  .أ
خالل النظر يف نوعية املعلمني، على سبيل املثال من خالل متكني 
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 هذا احلدث الذي ميكن أن يعززمشاركة معلمي اللغة العربية يف 
 قدرات التدريس.

 
انظر املتوقع جنبا إىل جنب مع منسق املناهج الدراسية للمبادرة  .ب

جتديد املناهج اليت كانت يف واقع األمر، على سبيل املثال عن يف 
 طريق إضافة ساعات من دروس اللغة العربية.

 ملعلم العربيةا .5
جيب تعزيز نوعية التعليم الذي مت على التوايل يف هذا الوقت، على 

 سبيل املثال ابستخدام األساليب واالسرتاتيجيات اليت هي 
أكثر تنوعا لذلك ال دائما استخدام أسلوب اخلطاب الذي يسبب 
الطالب على الشعور ابمللل والتعب. ومن املتوقع أيضا أن املعلمني 
االستمرار يف حماولة لتحفيز والتعرف على اخللفية النفسية للطالب، 

 الذين لديهم صعوبة يف التعلم.خصوصا ابلنسبة ألولئك 
 الطالب .3

م دائما العربية من تعلم القراءة والكتابة ابللغة ومن املتوقع أن تعل
 العربية.
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