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 ب األولالبا
  مقدمة
  

 خلفية البحث  . أ
 واحد شكل .اإلنسان  حياة يف جدا مهم هو عامل ملتعلي

إن . التعلم عملية خالل من للغاية فعالة املربني هو األعمال من
الثة وهى املعلم والطالب عملية تعليمية تشتمل على عناصر ث

وهي ما يسميها عبد احلميد اهلامشي بأركان عملية  ،واملادة
  ).١٩٧٢: ٦٩(التدرس 

 يتعني اليت األهداف حتقيق يف التعليمية العملية جناح
 جتعل اليت شياءاأل كل عرفي أن على املدرس جيب مث حتقيقها،
 واحدة" :يلي ما  سوجان نانا قال كما التدريس، يف النجاح

 التخطيط على قدرة لديهم املعلمني أن األساسية املكونات من
  .املعلم ا واملسؤوليات املهام

إن اللغة العربية بتطورها األدىب والعلمي والثقاىف إحدى 
ظهور اإلسالم  وقد اكتسبت هذه الصفة منذ عاملية،اللغات ال
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نزلنا قرآن عربيا لعلكم أإنا : ل القرآن كما قال اهللا تعاىلو ونز 
  ).١٢:٣: القرآن(تعقلون 

وبذلك إن تعلم و تعليم اللغة العربية حمتاج إليه ىف حياتنا 
: خصوصا للمسلمني كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

بدون : الشيخ إبراهيم الباجورى( س تعلمو العربية وعلموها النا
 ).١٩٧١ ،سنة

وإن حماولة املعلم وهي أهم ركن من أركان النجاح املشروع  
 هتماماان يعطى أتعليم اللغة العربية ألن من واجب املعلم 

ن املعلم يبدو جناح أل حنوى الطالب، وىبالغا معاجلة صعوباتو 
  .لهاالعملية أو فش

ة كرجنسمبونج املتوسطة يف مدرسالكاتبة ولكن رأت   
ىف تعليم  وفعال إن املعلم ناجح, اإلسالمية احلكومية شربون

 طريقته عند التعليم،ساليبه و أمن حيث وسائله و  اللغة العربية
ب غري ناجحني ىف التعليم وحيصلون على الطالولكن بعض 

ت الكاتبة ىف  والدليل على ذلك كما رأ. إجناز غري مرجوه
ىف دخول الفصل خصوصا الطالب كشف الغياب أن بعض 

والشك ىف أن بعض  ،ىف مهارة القراءة ىف درس اللغة العربية
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 عاجلةملاوقلة  قراءة نص العربيةب ذلك هو صعوبات ىف اسب
  .عند التعلم

بناء على ذالك تنظر الكاتبة أن حماولة املعلم ملعاجلة 
ذن جيب على كل معلم أن يعلم إ .صعوبات الطالب مهم جدا

  .جيدا معاجلة صعوبات ىف التعليم لتعلم الطالب نجيدا أ
ىف هذه  ن تبحثلك البيان السابق أرادت الكاتبة أوبذ 

ىف صعوبات الطالب  معاجلة على اولة املعلمحمباملوضوع  املسألة
يف مدرسة كرجنسمبونج املتوسطة التعلم قراءة نص العريب 
 .اإلسالمية احلكومية شربون

  فروض البحث. ب
  رير البحثتق. ١   

 ميدان البحث). أ      
  .هو قراءةفىف هده الرسالة  ميدان البحث وأما

  منهج البحث. )ب     
 . الكيفي هوفما منهج البحث ىف هذه الرسالة وأ    

 ثنوع البح). ج
 .وأما نوع البحث ىف كتابة هذه الرسالة فهو أمبريك
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  حتديد املسألة. ٢ 
 معاجلة على املعلم اولةهو حموحتديد املسألة         

تعلم قراءة ىف  )ب( الصف الثامن بالطالصعوبات 
الطالب يشعر الىت  أربعة أبواب يعين نص العريبال
يف  ،إرشادية العربية ابيف كت( صعوبة يف القراءة العربيةب

يف مدرسة   )بواباملرحلتان وجود مخسة أالثاين 
 .كرجنسمبونج املتوسطة اإلسالمية احلكومية شربون

  أسئلة البحث. ٣ 
يف  )ب( ب الصف الثامنالط صعوباتكيف  ١.

مدرسة كرجنسمبونج املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ابيف كتأربعة أبواب ( نص العريبال قراءةىف  شربون

وجود مخسة  الثاين املرحلتانيف  ،إرشادية العربية
   ؟ )ببواأ

يف مدرسة  اللغة العربية  حماولة معلم كيف. ٢
 ملتوسطة اإلسالمية احلكومية شربونكرجنسمبونج ا

  ؟بعوبات الطالص عاجلةمل
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  أغراض البحث. ج
يف مدرسة  )ب( طالب الصف الثامن ملعرفة صعوبات  .أ  

ىف  كرجنسمبونج املتوسطة اإلسالمية احلكومية شربون
  . أربعة أبواب نص العريبال قراءة

 يف مدرسة كرجنسمبونجحماولة معلم اللغة العربية ملعرفة . ب
ت صعوبا ملعاجلة املتوسطة اإلسالمية احلكومية شربون

  ).ب( الصف الثامن بطال
 األسس التفكرية.  د

وإن حماولة املعلم وهي أهم ركن من أركان النجاح 
ن لغة العربية ألن من وجب املعلم أتعليم الىف املشروع 

ألن  حنوى الطالب، هتماما ومعاجلة صعوبات بالغاطى ايع
كما قال عامل فورونطو    .لهاشالعملية أو ف املعلم يبدو جناح

كيفية اليت استعملها املعلم للحصول : حماولة املعلم هي
  ).٧٠:١٩٩٦. (على هدف التعليم املقصود

مبا  وامل،حتقيق اهلدف من التعلم من خالل عدة ع
ميكن للطالب  يف عملية التعلم،يف ذلك حالة من الطالب 

بات التعلم الطالب الذين هم حالة أقل جيدة يسبب صعو 



١٨ 

 

 

 

: حمبني شاه(متأثرة اثنني من العوامل لصعوبات تعلم ىف 
٢۰۰۱ :۱۷٣(.   

العوامل الداخلية للطالب هي األمور للطالب الذين . )١
  :داخل الطالب ما يلي يأتون من

وتشمل اضطراب أو انعدام تام للطالب الذين هم . )أ 
  .واخنفاض القدرة  الذهنية النفسية املعرفية، 

  .وتعطل وسائل البصر والسمع طبيعة احلركية، .)ب         
  طالب العوامل اخلارجية   .)       ٢    

 واخنفاض  البيئة العائلية، االنسجام بني األب واألم،   ).أ          
  .متوسط االقتصادي لألسرة

  جتماعيةاالالبيئة  .)ب            
  املعلم وأدوات التعلم هي ذات أوضاع ة،البيئة املدرسي .)ج             

  .خنفاضا
يسبب صعوبة يف تعلم اللغة العربية اليت هي من مسات     

بية وقدرات للغة العربية نفسها كلغة أجنبية واخللفيات العر 
وأشكال الصعوبات املرتبطة  ميتلكها الطالب بداية،

خبصائص اللغة العربية وخصائص لغة أجنبية ختتلف مع 
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الكتابة وبناء اجلملة  سية من حيث النطق،ندونياللغة اإل
إىل صعوبة يف قراءة  حبيث تؤدي هذه القضية بعد ذلك

  . نطق احلروف والكلمات أو اجلمل وفهمها النص العريب،
األشياء اليت ينبغي السعي إىل حل هنا دور املعلمني  

حماوالت للقيام . أو املربني وخرباء اللغة العربية املرتقب
التدريب واملختربات اللغوية والدورات وسائل توفري مراكز 

: ١٩٩٤ نور ،سيف األو الطيار يوسف (والكتب العربية 
معاجلة ىف  جيب على كل معلم أن حياول اذن .)١٨٨

ا هو مصادر عملية التعلميةصعوبة    .تعلم الطالب أل
  خطوات البحث. ه

ذه  البحث التحليلى خطوات تبةتستخدم الكا           
 :ألة كما يلياملس

فتوزع الكاتبة القراطيس الىت فيها  و املالحظة املباشرة).  ١
ملعرفة الظروف احلقيقية عن صعوبات  نص العريبالقراءة 
نص اللغة اليف تعلم قراءة  )ب( الصف الثامنب طال

الثاين يف  ،إرشادية العربية ابيف كت ،أربعة أبواب العربية
 .املرحلتان وجود مخسة أبواب
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هى احملاورة بني الباحثة و مدرس اللغة  خصية،مقابلة ش).  ٢
يف مدرسة كرجنسمبونج املتوسطة اإلسالمية العربية 

اقو ت عن احلكومية شربون الظروف  ملعرفةالكاتبة  م 
حماولة املعلم على معاجلة صعوبات الطالب يف  احلقيقية

 )ب(اللغة العربية لطالب الصف الثامن نصالتعلم قراءة 
ة كرجنسمبونج املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف مدرس

  .شربون

  حتليل املنبع. )٣    
أما حتليل هذه الرسالة على حتليل احملتوى                  

)Analisis konten (  يعىن التحليل عن حماولة املعلم ىف معاجلة
يف تعلم قراءة نص ) ب(الصف الثامن صعوبات طالب

بة املنابع املوقعية ىف هذا أخدت الكاتو  .اللغة العربية
 لعربية،البحث الذى جتمعها الكاتبة تنظر إىل تدريس اللغة ا

املتوسطة ورئيس مدرسة   ب،مدرس اللغة العربية و الطال
  .للمنبع األساسي ربونشاإلسالمية احلكومية كرجنسمبونج 
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  تنظيم الكتابة. و
 بواب تبدأأ ربعةأ ب الكاتبة هذه الرسالة علىتكت

ويفصل تنظيم , تم بالنتائج واالقرتاح واملالحقمة وختباملقد
  :البحث كما يلى

 مقدمة كتابة هذه الرسالة تشرح الكاتبة  :الباب األول
و لبحث و فروض البحث و أغراض البحث خلفية ا

    .تنظيم الكتابة خطوات البحث و األسس التفكرية و
يف  بصعوبات طال ،القراءة عملية تعلم :الثاني الباب

, مشكالت ىف تعليم القراءة. م قراءة نص اللغة العربيةتعل
, صعوبة يف القراءة العربية, طرق تعليم القراءة اللغة العرببية

 .)ب(حتليل عن صعوبات طالب الصف الثامن
ملعاجلة صعوبات الطالب ىف  حماولة املعلم :الباب الثالث

 ،ف احملاولةأهدا ،حماولة املعلممعرفة . يف قراءة نص العريب
حتسني مهارات  وات على معاجلة املشكالت القراءة،خط

حتليل عن . مستوى الصعوبةمرحل تعلم القراءة،  .القراءة
  .ملعاجلة صعوبات الطالب حماولة املعلم اللغة العربية
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  خامتة : الرابع الباب
  

 الثاني  الباب
على الطالب  قراءة نص اللغة العربية تعليم صعوبات فى بحث

 تحليلهاو 

 

 عملية تعلم القراءة  . أ
 فهم القراءة. ١

القراءة هي واحدة أن الكفاءة يف استخدام على 
 .التواصل بشكل غري مباشر، وليس وجها لوجه مع اآلخرين

وفقا هلنري القراءة جونتور ترجا هو عملية نفذت يف 
استخدامها من قبل القارئ للحصول على الرسالة، والذي  

خالل وسيلة من  كان على وشك أن مقدم البالغ من
من ناحية لغوية، والقراءة هي . الكلمات أو اللغة األدبية

) وفك العملية(عملية إعادة ترميز القارئ يتحدث كلمة املرور 
ا أن تنطوي  يف املقابل إىل التحدث والكتابة اليت من شأ

 ).هنري جونتور ترجا). (تسجيل(على 
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ا من قبل رضية زيندين  هو  ٧: ٢٠٠٥فهم قراء
 على وجود منط من التفكري، واحلكم، لنشاط الذي ينطويا

 .وحتليل وحل املشكالت
 الهدف من القراءة. ٢

هو السعي واحلصول على  اهلدف النهائي يف القراءة
هنري (وفهم معىن األدب  املعلومات، مبا يف ذلك احملتوى،

 ).جونتور ترغا
  أنواع القراءة. ٣

غة العربية وما تعريف القراءة كما قدمه رخال الل
ان القراءة هو نظر من على الكتابة أو . فمختلف منها

من هذا ) ٩٨: ١٩٦٦قورواد ( تطقه على مامكتوب 
  .الرأى أن القراءة هى غملية انشطة العني

لتحقيق األهداف الواردة يف املهارات امليكانيكية 
أكثر األنشطة املناسبة  هي للقراءة) مهارات ميكانيكية(

ت الفهم ألنسب ومهارا بصوت عال،بصوت عال، تقرأ 
  :واليت ميكن أيضا أن تقسم هو قراءة القلب،
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 القراءة واسعة. ا
 قراءة يف حملة - 
 قراءة سطحية - 

 القراءة المكثفة. ٢
حمتويات واليت تشمل قراءة متأنية، والفهم اقرأ استعراض  - 

  .قراءة نقدية والقراءة،
لنوع لديه اخلصائص وهذا ا ،)قراءة مكثفة(القراءة املكثفة . أ

 :التالية
 القيام به يف فئة مع املعلم  . ١ 

واهلدف هو حتسني مفردات مهارات القراءة وإثراء .  ٢
 واملاجستري وهناك حاجة قواعد يف القراءة

املعلمني اإلشراف وتوجيه األنشطة ورصد التقدم احملرز  . ٣
  . من املتعلمني

ن هذا النوع لديه م) قراءة مموسئة(قراءة واسعة النطاق . ب
  :اخلصائص التالية

 أنشطة القراءة اليت أجريت خارج الفصول الدراسية . ١
 واهلدف لتحسني والفهم حمتوى القراءة  . ٢   
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د وحتدي قبل أن األنشطة اليت نفذت، وتوجيه املعلمني،. ٣
دين، ال رضية زين( مهارة القراءة املواد ومناقشته،

٧٢-٢٠٠٥:٧١(.  
 

 القراءة  تعليم مشكالت. ب
ا ا حنموض كما . مسائل القراءة العربية ومسكال أ

يف مدرسة كرجنسمبونج املتوسطة والطالب ا املعلم وجده
ألن كثريا من الطالب مل  اإلسالمية احلكومية شربون

  .يستطيع القراءة العربية بصحيح
وعلى العموم قد يواجه املعلم ىف تعليم القراءة العربية 

  :هذه املشكالت فيما يلى ومن. بعض املشكالت
توجد ىف حاالت حمدودة ىف الكتابة العربية . احلروف الزائدة ). ١

واأللف ) ذهبوا (حروف تكتب وال تلفظ مثل األلف ىف 
وقد تسبب احلروف الصعوبة ) عمرو(والواو ىف ) زاهدا(ىف 

 .لدى بعض املعلمني 
بل كما هي مكتوبة  بعض احلروف ال تقرأ. احلروف امللوب). ٢

مثال ذلك . ظام ثابتجيب قلبها إىل صوت آخر وقفا لن
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ذ جيب قلب هذه الالم إىل إ قبل احلروف الشمسية، الالم
صوتان معاكما ىف  ال لتالية مثصوت يشبه صوت احلروف ا

ذا إ" ال املعرفة " ىف هذا الراى " لا"ن إ). الشمس( كلمه 
اتصلت حبروف مشسية فال حترك هذا اذا وجد على بعض 

سطة الذين خيرجون من املدرسة تو ميذ املدرسة املتال
 .بتدائية فيشعرون الصوبةاال

جيد كثري من املتعلمني صعوبة ىف نطق . األصوات املشكلة). ٣
 ك، خ،/ عربية وخاصة األصوات الطبقية بعض األصوات ال

واألصوات املفخمة / ع ،ح،ق/ ألصوات احللقية / غ
ناء القراءة وهذه املشكالت تظهر ىف أث. صط،ظ،ض،

حممد على ( .وال تظهر ىف أثناء القراءة الصامتة. اجلهرية
 .)١٦١: ١٩٨٧وىل اخل
من هذا الرأى أن هذه احلروف من احلروف الىت         

 اتصعب أن خترج من خمارج احلروف إذا كان الطالب ناقص
  .الصعوبة فيشعروا التدرب
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ن اليسار كثري من اللغات تكتب وتقرأ م. اختالف االجتاه). ٤
اليمني إىل اليسار  أما العربية فتكتب و تقرأ من. إىل اليمني

 .)١٢٤: ١٩٨٧وىل حممد على اخل(
كات ىف الفتحة اللغة العربية ثالث حر ىف  احلركات املختلفة،). ٥

والضمة والكسرة وقدمتد احلركة فتسمى فتحة طويلة أوضمة 
). ١٣٩: بدون سنة على احلديدى،(ويلة أو كسرة طويلة ط

" إن حرف املد ىف العربية قد تكتب بفتحة طويلة مثل 
  ".به"وكسرة طويلة مثل" إنه" أو ضمة طويلة مثل " الرمحن 

ومن هذا اآلراء أن مشكالت تعليم القراءة هى         
) القراءة(ناقص تدريب الطالب ىف إخراج صوت احلرف 

وكثري من ) القمرية( وال ) الشمسية(واليفارق بني ال 
للغات تكتب وتقراء من اليسار إىل اليمني وما العربية ا

تكتب وتقراء من اليمني إىل اليسار وال يعرف الطالب 
بالصعوبة ىف قراءة اللغة و احلركات اخلتلفة حىت يشعروا 

  .فهنها
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  طرق تعليم القراءة اللغة العرببية. ب
وهي هامة كبرية  طريقة،من نتيجة التعليم  علم أن      

الغرض املرجو من التعليم ولذلك إذ صلحت ى علللحصول 
  .صلح التعليم وإذا قبحت فشل

ىف اللغة العربية فكثرية كما ذكرهتعليم القراءة وأما طريقة     
  :فيما يلى )١٠٨: ١٩٨٢(وىل حممد على اخل  

 الطريقة الحرفية .١
 الطريقة الصوتية .٢
 الطريقة المقطعيه .٣
 طريقة الكلمة .٤
 طريقة الجملة .٥
وقال . هي تعليم احلروف اهلجائية بأمسائها الطريقة الحرفية). ١

وأساس هذه الطريقة هو أن يبدأ املعلم ) ٦: ١٩٩٧(حممود يونس 
إىل آخر أ ب ت  .....تاء ,باء,لفهلجائية من أتعليم احلروف ا

 كتابتها، علم الطالب هذه احلروف كما يتعلمويت. إىل آخر .....
وتسمى هذه  لقراءة املقاطعة مث الكلمة،وبعد ذلك يتعلم الطالب ا

  .و الطريقة اهلجائيةالطريقة بطريقة احلروف أ
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ومن هذا الرأى أن الطالب يتعلم مدرجا من هذه احلروف  
ن حرف اءة املقاطعة مث الكلمة وتعلمها أكتابتها مث القر   كما يتعلم

 ".سني"امسه " س"
ا سهلة ليا هذه ااومن مز  لطالب جتعل ا و لمعلملطريقة أ

ومنها أن اسم الروف الواحد يتكون من عدة . حساسا للحروف
 ".سني"امسه " س"فاحلرف , أصوات بدال من صوت الواحد

مييل إىل القراءة حرفا  وهناك من ينتقه هذه الطريقة من املعلم ألنه
  .حرفا بدال من اإلدراك الكلى

 الطريقة الصوتية). ٢
 حيث االنتقال من طريقة احلرفية منالالطريقة الصوتية و  

ف عنها من حيث ولكنها ختتل احلروف إىل املقاطع إىل الكلمات،
مسا فاحلروف ىف الطريقة احلرفية بعض ا طريقة تعليم احلرف،

ولكن ىف الطريقة " صاد"مثال يعلم على أنه " ص"فاحلرف 
  .ص ص، ص،"ى أنه يعلم عل" ص"الصوتية احلروف 
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 الطريقة المقطعية). ٣
ذه الطريقة املقاطع أواليتعلم الطا مث يتعلم الكلمات . لب 

املد البد من تعليم حروف , وتعليم املقاطع. املؤلفة من مقاطع
مث يتعلمون مقاطعا مثل . والأ أوال فيتعلم الطالب، و، ي،

ن وكلمات مكنونة م.رى ومقاطعا مثل را، رو،. سا،سو، سي
  .راسى ،مقاطع تعليمها مثل سارا، سريى، سريا، سورى، راسا

 طريقة الكلمة). ٤
األن املتعلم يتعلم الكلمة أوال مث . هي إحدى الطريق الكلية

وهذه الطريقة معاكسة  لم احلروف الىت تكون منها الكلمة،يتع
متاما الطريقة احلرفية والصوتية اللتني تعلمان احلرف أوالصوت أوال 

  .مث تنتقالن إىل التعليم الكلمة
ة قوم املعلم قراءة الكلمة معروففيذ هذه الطريقة أن يوتن

ويكرر الطالب , وينطق املعلم الكلمة عدة مرات. بالصورة املناسبة
قراءة الكلمة يبدأ املعلم ىف حتليل احلروف الىت تتكون منها تلك 

  . الكلمة
  :والطريقة الكلمة مزايامنها
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ذ تبدأ الإلدراك البصرى إ تسر هذه طريقة األساس النفس  . أ
 .والبالكل أ

م بدركون طريقة الطالب على سرعة القراءة ألتعود هذه ال     . ب
ا حرفا حرفا  .الكلمة كوحدة واحدة وال بقرؤ

يبدأ الطالب يقراءة وحدات معىن حبالف الطريق احلزئية الىت      . ج
واألصوات واملقاطع  يبدأ بغري وحدات ال معىن هلا مثل احلروف

مزايا  ذه الرأى أنومن ه) ١١١: ١٩٨٣وىل حممد على اخل(
 .ة ألن الطالب يدركون الكلمةهذه الطريقة هي سرعة القراء

 ولكن هذه الطريقة ال ختلو من عيوب ومن هذه العيوب     
  :مايلى
ا يشغل املعلم  صورة كثرية، إىل حتتاج هذه الطريقة  .١ أل

 .لطلبها
ن يبني الكلمة اىل احلروف حىت ينسى أحيانا يؤخر املعلم أ  .٢

 حممود يونس،(القراءة وهى احلروف  لة اهلامة ىفاحلا
ا أحيب الطالب أن يعرفوا ) ١٩٧٧:١٥ ومن عيو

 .احلروف
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 طريقة الجملة. ٥
قال حممد على  لة،يتم تعليم القراءة بطريقة اجلم

أن خطوات هذه الطريقة أن يعرض ) ١١١: ١٩٨٢(وىل اخل
ة املعلم اجلمل املعلم مجلة قصرية على السبورة مث ينطق

عن مث يعرض املعلم مجلة تزيد . عدة مرات ويرددها الطالب
قها ويرددها الطالب من اجلملة األوىل كلمة واحدة وينط

مث جتري  الوالد مسرعا،, ذهب الوالد: ذلك: بعده مثل
  .مقارنه بني اجلملتني للتعرف على الكلمة إىل حروفها

ىل تسري من اجلملة إىل الكلمة إ طريقة اجلملةإن 
ا أن املدرس يعرض احلرف مجلة قصرية على  .ومن خطوا

عدة مرات ويزيد  مث ينطق اجلملة ويرددها الطالبالسبورة 
عن اجلملة األوىل كلمة واحدة وينطقها ويرددها الطالب من 

  .بعده
  :ومن مزايا طريقة اجلملة ما يلى

ا تبدأ يادراك, تتماشى مع األعاسى النفسى الإلدراك .١  أل
 .ل إىل حتليلهالكل مث تنتق

 تقدم هذه الطريقة وحدات ذات معىن .٢
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الكبرية تقدم هذه الطريقة الطالب على قراءة الوحدات  .٣
 .مما يضمن سرعة القراءة وعلى اتساع املدى البصرى،

برج هذه هذه الطريقة مزاياهلا عيوب ومن أ وغري أن      
ا حتتاج إىل جهد كبريمن املعلم كما  ا تتطلبالعيوب أ  ا

  .ال يتوفردائما األمر الذى وجود معلم حادق متمرس،
ا        وإذا نظرنا سابق أن لكل طريقة مزاياها وعيو

من مجيع الطرق  ومادام االمر كذلك فان االصوات االستفادة
وعدم التمسك بطريقة واحدة دون سواها فكما ذكرنا سابقا 

ا وهكذا   .ان الطريقة احلرفية مزاياها وعيو
 املوضوع ىله االراء ان الطريقة الىت تطابق إهذومن       

ا يتعلم الطالب القراءة من األجزاء  هى الطريقة املقطعية أل
ىل الكل و هى يتعلم الطالب مدرجا من الكلمات املقاطع إ
ن كلمات املؤلفة و ىف هذه الطريقة أيضا أن الطالب قبل أال

وا القراءة يعرفوا الكلمة وهم يعرفون احلرف أوال حىت يستطيع
 .جيدا

  القراءة العربية صعوبة .  ج
  يف بنية اللغة العربية مع اللغة األم  ).١
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قبل أن يدرس اللغة العربية، تتقن اللغة احمللية حنن أو ما    
ومن حيث القراءة . يسمى أيضا اللغة األم لغة أجنبية

هذا . والكتابة باللغة العربية من رياض األطفال إىل اليسار
ف مشكلة يف تعلم اللغة العربية، للطلبة الذين هم االختال

  .روف الالتينيةعلى دراية احل

تمع).  ٢   استخدام لغة قوية يف األسرة وا

من اإلسالم، ولكن يف األسرة  دين األغلبية يف إندونيسيا     
بة يف الصعوبات يعق هذه, مل يستخدم اللغة العربية اليومية

  .اللغة العربية اليت يواجهها الطالب يف تعلم

    بعد استخدام املخترب اللغوي).  ٣
يف مدرسة   بينما إلتقان اللغة،هذا هو أداة هامة      

حىت اآلن  كرجنسمبونج املتوسطة اإلسالمية احلكومية شربون
مل يستخدم نظرا لعدم وجود مرافق املختربات اللغوية والبنية 

  .التحتية
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   )ب( منالثاب الصف وبات طالعن صع تحليل. د

عدد ) ب( صعوبات طالب الصف الثامنعن  حتليل      
يف مدرسة كرجنسمبونج املتوسطة اإلسالمية طالب ال ٤٢

فتوزع الكاتبة القراطيس و  املباشرةاملالحظة , احلكومية شربون
جتمعها الكاتبة  بلقراءة الطال نص العريبالقراءة  الىت فيها
    .)٢٠١٢وليو شهرين من شهر مايو حىت يىف  ( للتحليله

 يف كتاب العربية الدروس ،)ب(يف الصف الثامن       
وأنه  ، املرحلتان وجود مخسة أبوابالثاين  يف ,إرشادية العربية

عربية ىف التعليم اللغة ال .بابال أربعة الطالب من الصعب
 الىت ال إرشادية العربية كتابيضا  املعلم ىف التعليم يستخدم أ

قراءة ىف  الطالب بب صعوباتيضا سهذا أ ,كةيوجد حر 
   .عند التعليم ىف الفصل نص العريبال

لك تنظر الكاتبة أن حماولة املعلم ملعاجلة بناء على ذ        
يسبب صعوبة يف تعلم اللغة  .صعوبات الطالب مهم جدا

العربية هي خصائص للغة العربية نفسها كلغة أجنبية 
 ت الطالب ،واخللفيات الطالب وقدراواخللفيات العربية 
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وأشكال الصعوبات املرتبطة خبصائص اللغة العربية مثل 
اللغة اإلندونيسية من حيث  خصائص لغة أجنبية ختتلف مع

إذا حبيث هذه القضية صعوبة  النطق، الكتابة وبناء اجلملة،
يف قراءة النص العريب، نطق احلروف والكلمات أو اجلمل 

  .وفهمها

طالب ىف  عاجلة صعوباتكيف حماولة املعلم مل  ,ذنإ      
ت .م .يبحث ىف الباب الثالث ...؟ القراءة نص العربية

التحليل هو السعى املبني  إن) ١٩٨٧:٣١ MT.Arifin  (عارفني 
إن شاء   .جوابه عن املسائل احلديثةبنظام خص حيصل األ

  .اهللا
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