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في المدرسة المتوسطة   في الفصل السابع "ب"القراءة  محاولة معلم اللغة العربية على تغلب صعوبات
 مية بالنجكارايااألهلية اإلسال

 اإلسالمية اؼبدارس مدرسة من ىي بالنجكارايا اإلسالمية األىلية اؼبتوسطة اؼبدرسة: ملخص البحث
 بالدين، اؼبتعلقة اؼبختلفة اؼبسابقات من اإلقبازات من العديد اؼبدرسة حققت كقد. بالنجكارايا يف مقرىا
 القرآف، قراءة يف السابع يف الفصل العربية اللغة  دركس فإف ذلك، كمع. العامة اؼبسابقات من كغَتىا كاللغة،
 فعالية عدـ يف ذلك كيتجلى. بالنجكارايا اإلسالمية العلـو كلية يف الطالب يتقنها َف اليت اؼبهارات من فهو

 أما اؼبشكلة. ىذه ؼبعاعبة العرب اؼبعلمُت قلق يثَت األمر ىذا أف اؼبؤكد كمن. العربية النصوص قراءة يف الطالب
ما صعوبات اليت يواجهها الطالب فيما يتعلق على مهارة القراءة ( 1 :أسئلة البحث ىذا البحث العلمي

( ما ؿباكلة اؼبعلم لتغلب 2لطلبة الفصل السابع  يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا؟. 
ك الصعوبات على مهارة القراءة لطلبة الفصل السابع  يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا؟. 

ؼبعرفة صعوبات اليت يواجهها الطالب فيما يتعلق على مهارة القراءة لطلبة الفصل السابع يف  (1أىدافو 
ؼبعرفة ما ؿباكلة اؼبعلم لتغلب الصعوبات على مهارة القراءة  (2.اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا

. يكوف كقت البحث ؼبدة شهرين من المية بالنجكارايالطلبة الفصل السابع  يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلس
. ككاف مكانو كىو يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنكارايا. 2017أغوستوس حىت أكتوبَت سنة 

تستخدـ الباحثة نوعا من اؼبنهج ىي الكيفي الوصفي. مرؤكس البحث ىو معلم اللغة العربية. أسلوب صبع 
مها الباحثة كىي اؼبقابلة كاؼبالحظة كالتوثيق. ربليل البيانات اؼبستخدمة كىي صبع البيانات اليت تستخدا

الباحثة  االبيانات كربديد البيانات كعرض البيانات كاستنتاج البيانات. أما نتائج البحث اليت حصلت عليه
نقسم تية بالنكارايا، ىي الصعوبات اليت يواجهها الطلبة يف الفصل السابع اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالم

ىي عوامل الصعوبة اؼبتعلقة بالطلبة أنفسهم، كعوامل الصعوبة اؼبتعلقة دبعلم اللغة العربية،  اؼبختلفة إُف العوامل
كالعوامل البيئية، كعوامل الصعوبة اؼبرتبطة بتعليم مهارة القراءة. بينما ذلك اعبهود اليت يبذؽبا معلم اللغة العربية 

بات اليت يواجهها الطالب يف الفصل السابع اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنكارايا لتغلب على الصعو 
كىو توفَت الدركس اإلضافية يف خارج الوقت الدراسة الرظبية. ىذا اؼبعلم يقدـ الدركس اإلضافية تعد الدركس 

كل عاـ، ألف ىنا يركز اؼبعلم بش "TKA//TPA يف " قراءة القرآفم يتعلكمثل ليس   اػبصوصية يف قراءة القرآف
م يتعلمو على قدرة الطالب على القراءة من خالؿ النظر يف احتياجات التعلم للطالب الذين يدعموف تعلي

 للطالب. في  الصرؼاللغة العربية يف اؼبدرسة. ككذلك تطبيق رب
 القراءةمحاولة، صعوبات، : الكلمة األساسية
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UPAYA GURU DALAM MENGATASI KESULITAN MEMBACA TEKS BERBAHASA 

ARAB SISWA KELAS VII MTs ISLAMIYAH PALANGKA RAYA 

 

ABSTRAK: Madrasah Tsanawiyah Islamiyyah Palangka Raya  merupakan salah satu 

sekolah berbasis islam di  Palangka Raya. Sekolah ini meraih banyak prestasi dari 

berbagai macam perlombaan baik yang berkaitan tentang agama, bahasa, dan perlombaan 

umum lainnya. Namun demikian, mapel bahasa Arab kelas VII pada maharah qira’ah 

khususnya dalam hal membaca teks berbahasa arab merupakan keterampilan yang belum 

dikuasai oleh siswa-siswi yang ada di MTs Islamiyah Palangka Raya. Hal ini dibuktikan 

dengan cara ketidak lancarnya siswa-siswi dalam membaca teks bahasa Arab. Hal ini 

tentunya menjadi perhatian guru bahasa arab untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun 

rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) apa saja  kesulitan-kesulitan  yang  dihadapi  

siswa Kelas VII di MTs berkaitan dengan kemahiran membaca teks berbahasa Arab di 

Mts Islamiyah Palangka Raya. 2) Bagaimanakah upaya guru untuk mengatasi 

permasalahan  kesulitan-kesulitan  yang  dihadapi  siswa Kelas VII di MTs berkaitan 

dengan kemahiran membaca teks berbahasa Arab di Mts Islamiyah Palangka Raya.. Dan 

adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengatahui kesulitan-kesulitan  yang  

dihadapi  siswa Kelas VII di MTs berkaitan dengan kemahiran membaca teks berbahasa 

Arab di Mts Islamiyah Palangka Raya. 2) untuk mengetahui upaya guru untuk mengatasi 

permasalahan  kesulitan-kesulitan  yang  dihadapi  siswa Kelas VII di MTs berkaitan 

dengan kemahiran membaca teks berbahasa Arab di Mts Islamiyah Palangka Raya.. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dan tempat penelitian yaitu di MTs Islamiyah 

Palangkaraya Kelas VII.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, 

yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.Subjek 

penelitian yaitu Guru Bahasa Arab Kelas VII MTs Islamiyah. Teknik pengumpulan data 

yang peneliti lakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil 

penelitian yang peneliti dapatkan yaitu kesulitan yang dihadapi siswa Kelas VII di MTs 

berkaitan dengan kemahiran membaca teks berbahasa Arab di Mts Islamiyah Palangka 

Raya terbagi menjadi beberapa faktor yaitu faktor kesulitan yang berkaitan dengan siswa 

itu sendiri, faktor kesulitan  yang berkaitan dengan guru Bahasa arab, faktor lingkungan 

dan faktor kesulitan yang berkaitan dengan pembelajaran maharah  qiraah itu sendiri. 

Sedangkan upaya yang dilakukan guru Bahasa arab untuk mengatasi permasalahan 

membaca teks berbahasa Arab siswa Kelas VII di MTs Islamiyah Palangka Raya, 

menurut  penulis sebagai analisis adalah guru Bahasa arab sudah cukup mengusahakan 

pembelajaran Bahasa arab, tidak hanya pada pembelajaran formal di sekolah namun ia 

juga meluangkan waktunya untuk memberikan pelajaran tambahan diluar jam belajar 

formal. Les tambahan ini serupa dengan les mengaji, namun tidak sama dengan 

pembelajaran pada TKA//TPA pada umumnya, karena di sini guru memfokuskan 

pembelajarannya pada kemampuan siswa membaca dengan melihat kebutuhan belajar 

siswa yang menunjang dengan pembelajaran Bahasa arab di sekolah. Dan juga Penerapan 

hafalan sharaf kepada siswa. 

 

Kata Kunci : Upaya, Kesulitan, Membaca 
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 التمهيد
 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم

بسم اهلل الرضبن الرحيم. اغبمد هلل رّب العاؼبُت كبو نستعُت على أمور الّدنيا ك 
الّدين. أشهد أف ال إلو إاّل اهلل، كأشهد أّف ؿبّمدا رسوؿ اهلل. الّلهم صّل كسّلم كبارؾ 

 على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت سّيدنا ؿبّمد كعلى ألو كأصحابو أصبعُت. أّما بعد
اغبمد هلل اّلذم قد أعطيٍت نعمة كثَتة كالتوفيق كاؽبداية حىّت سبت كتابة ىذه 

 كالسالـ على سّيدنا ؿبّمد صّلى اهلل عليو كسلم.البحث العلمي. كالصالة 
ىذا البحث العلمي الستفاء الشركط كللحصوؿ على درجة سرجانا لقسم تدريس اللغة 
العربّية ىف اعبامعة اغبكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا. ىذا البحث العلمي ربت اؼبوضوع 

في  السابعفي الفصل القراءة  محاولة معلم اللغة العربية على تغلب صعوبات"
كقف الباحث على األصحاب  ". مية بالنجكاراياالمدرسة المتوسطة األهلية اإلسال

 الذين يساعدكف من أكؿ الكتابة ىذه البحث العلمي ك آخرىا. كلذلك يريد الباحث أف
 يقوؿ الشكر ؽبم يف ىذه الفرصة:

ؽ. اؼباجستَت ىف فضيل السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس ىف اغبقو  .1
 اغبقوؽ، كرئيس اعبامعة اغبكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا

 عميد كلية الًتبية ك العلـو التعليمية، كاؼباجستَت الًتبية، فهميفضيل السيد الدكتورس  .2
كمساعدة العميدة يف األكاديبية فصيلة السيدة اغباجة ركضة اعبنة، اؼباجستَت الًتبية،  .3

 التعليمية كلية الًتبية ك العلـو
 فضيلة السيدة سانيت إرليانا، اؼباجستَت الًتبية ، كعميدة قسم تعليم اللغة .4
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اغباجة فضيل الدكتورة ، كاؼبشرؼ األكؿ ك الدكتور جسماين، اؼباجستَت الدينيةفضيلة  .5
كاؼبشرؼ الثانية اللذاف قد َشجَّعاين كأرشداين حىّت ،  ضبيدة، اؼباجستَت يف الدينية 

 البحث العلمي.سبت الكتابة ىذه 
لجامعة اغبكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا، خصوصا ل سادات اؼبدّرسُت كاؼبدّرسات .6

سادات اؼبدّرسُت كاؼبدّرسات لشعبة تعليم اللغة العربّية اّلذين قد أعطواين العلـو 
 النافعة ماداـ الباحث تدرس ىف ىذه اعبامعة.

إلسالمّية بالنجكارايا على حسن السيد رئيس كمساعدم اؼبكتبة اعبامعة للحكومّية ا .7
 مساعدهتم ىف اقًتاض الكتب احملتاجة ؽبذا البحث.

. الذم أذنت ِف إلقامة مية بالنجكارايااؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالرئيسة  .8
 البحث يف ىذه اؼبدرسة.

 .للمدرسة اؼبتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكاريا سادات اؼبدّرسُت كاؼبدّرسات .9
اهلل أف يوفقهم كيوفر ؽبم اؼبساعدة يف الدنيا كاآلخرة كيغفر ؽبم ذنوهبم  ىذا كنسأؿ

كيكتب ؽبم اغبسنات كهبزيهم خَت اعبزاء كيعينهم يف أعماؽبم. حىّت وْبملنا إُف اعبّنة. 
كللتحسُت اآليت وبتاج الباحث إُف التوصّيات كاالقًتحات كااِلْنِتقاد. آخَتنا، يتوكَّل 

 كوف ىذا البحث العلمي نافعا لنا خصوصا للباحث.الباحث إُف اهلل كي سي
 

 2018يناير  15بالنجكارايا، 
 الباحثة،

 
   سرتيكا

 9409910039رقم التسجيل. 
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ةإقرار الطالب  
 أنا اؼبوقع ادناه :

 سرتيكا :   االسم
 9409910039:   تسجيلرقم ال
  بالنكاريا  7الشارع منداكم :   العنواف
لتوفَت شرط من شركط النجاح لنيل درجة  وأحضرت ذمالبحث العلمي ال اأقر بأف ىذ
شعبة الًتبية ىف قسم تعليم اللغة العربية باعبامعة اإلسالمية اغبكومية  يف ) S-1سرجانا )

 و :موضوعبالنجكارايا. ك 
في  السابعفي الفصل القراءة  محاولة معلم اللغة العربية على تغلب صعوبات

  مية بالنجكارايااألهلية اإلسالالمدرسة المتوسطة 

 أحضرتو ككتبتو بنفسى كما زكرتو من إبداع غَتم أك تأليف األخر

كإذا ادعى أحد مستقبال أنو من تأليفو كتبيُت أنو فعال ليست من حبثي فأنا أربمل 
اؼبسؤكلية على ذلك كلكن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على مسؤكِف شعبة الًتبية ىف 

قرار بناء حررت ىذا اإل للغة العربية باعبامعة اإلسالمية اغبكومية بالنجكارايا.قسم تعليم ا
 على رغبىت اػباصة كال هبربين أحد على ذلك.

 2018يناير  15، بالنجكارايا
 

 
  سرتيكا

9409910039 

6000 
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 أهدى هذا البحث العلمي إلى :
 

اهلل يرضبهما ربياين صغَتا لوالديت احملبوبة احملًتمة، عسى  لوالدم احملبوب الفاضل

 كحفظهما اهلل ىف السالمة اإليباف كاإلسالـ ىف الدنيا كاألخرة

 كارايا جزاىم اهلل خَت اعبزاءجصبيع األساتيذ ىف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية بالن

أخيت الصغَتة احملبوبة كصبيع أىاِف الذين سعدكف بدعائهم حىت كصلت إُف هناية  

 كتابة ىذا البحث

 ب الذين كثَتا اىتمامهم كساعدهتم ىف اسباـ البحثأصحا
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 شعار
 
 

 

 
 
 

 

فَإَِذا   ٦يُۡسٗرا  ٱۡلُعۡسرِ َمَع  إِنَّ  ٥يُۡسًرا  ٱۡلُعۡسرِ فَإِنَّ َمَع 

 ٨ ٲۡرَغبَوإِلَٰى َربَِّك فَ   ٧ ٲنَصۡب فََرۡغَت فَ 

 

( 8-5اإلنشرح:  ) 
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 األولباب ال

 المقدمة

  البحث خلفية .أ 

 كىي كاحدة كاحدة من اللغات اليت ؼبست العاَف من العديدتعد العربية اللغة 

رؤية تطور العصر، ال  . كمنإندكنيسيااألشخاص األجنبية اليت درسها  ةمن اللغ

أف نفهم أك تفسَت القرآف  درس، كلكن تفحسب تدرس اللغة العربية كلغة دينية

 عن لذلك من الضركرمك العربية. اللغة ب غبديث كالنصوص العربية أك اآلدابكا

 .الناطقُت هبا دراسة اللغة العربية الصحيحة لغَت

م اللغة العربية ىو يإف تعل( 298: 2009رأل فخررزم ك مي الدين )

 ىاكتعزيز  تهاكتنمي ىاكتطوير  هاكتوجيهالقدرات تشجيع إُف  شرو ي الذم موضوع

 ،  )فخررزم ك ؿبي الدين اؼبواقف اإلهبابية اللغة العربية سواء كانت متلقية أك منتجة

الًتكيز كاالنتباه الدقيق من إُف اللغة العربية وبتاج  عليملذلك تك . (298: 2009

مت  اػباص. كمن اؼبؤكد أهنا قد كأالعاـ اؼبرحلة العاليةػ إما اؼبرحلة االبتدائية إُف 

 .ىمكتطوير  الطالب تكييفها مع قدرة

 

1 
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على الرغم أف اللغة العربية قد أدرجت يف مواضيعها اػباصة يف اؼبدارس، 

اليت مت  مادة اللغة العربية فهمتأف الطالب من كما ربوؿ النخيل   ،ليس السهل افإهن

يف  اتصعوبالالذين هبدكف  طالب. العديد من الاإتقاهنك  وسيعهاتك  تدريسها

حىت الكثَت  ، اليت مت تدريسها من قبل اؼبعلم.هاكفهم مادة اللغة العربية استيعاب

جدا مع صف من التحفي   ةمثقل األهن اـبيفشيئا  بةالعربمادة اللغة منهم يعتربكف 

 باللغة العربية. 

، كخاصة يف  اؼبدرسة اؼبتوسطة كاؼبدرسة يف مؤسسات التعليم العاـ اليـو

ية العرباللغة م يالعربية ىي العنصر الرئيسي يف تعليم اللغة األجنبية. تعلاللغة ، الثانوية

طالب إتقاف يتمكن الم الذم يىو تعل اؼبتوسطة كاؼبدرسة الثانويةاؼبثاِف يف اؼبدرسة 

،  كأصحابو )ماليبارمبطريقة متكاملة و اؼبعلمسياؼبهارات اللغوية األربع اليت تدر 

. كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة ة اإلستماعمهار . كىي: (1991:79

كسيلة لفهم ما يبكن ظباعو، بل ىي كذلك ألف اللغة العربية ليست عمل سليب، 

فهم اآلخرين الكاألخبار، كالنصوص، كالقراءة، كاػبطاب، كلكن األداء النشط، أم 

إُف  شَتياللغة العربية  من خالؿ التواصل الشفوم كالكتابة. لذلك، هبب أف تعلم

 ،  )حامد ، حىت يتمكنوا التواصل بشكل فعاؿ كسليبطالبتوفَت اإلمدادات لل

2008 :64) . 
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 هافياألنشطة اليت  . كىيالعناصر اؽبامة أحد القراءة ىي كاحدة من ةمهار 

 ،  )عزا كتوباؼب وأك نطق وككضح ، كقاؿ يف قلوبوبالساففهم مضموف ما كتبو ال

2001 :149) . 

 ممنها عوامل اؼبعل عواملىي ال تهانشطة القراءة يف عملياأل على كتشمل

. طالبكال علمكمكاف التفاعل بُت اؼب ة التدريس،قيكطر  تعليميةكالطالب ككسائل ال

مهيمنا جدا على األكثر ك ال يزاؿ دكر اؼبعلم  اؼبتوسطةم اللغة العربية يف مدرسة يتعل

 .يف أنشطة التعليم

 عليميف عملية التكعنصر كاحد   دكر اؼبعلميلـز  ،ميتحقيق أىداؼ التعلكل

 يةعاَف التعليمال يف اليـواؼبعلم ىو شرط من أىم اعبوىر، على الرغم  هكجودألف 

اليت تساعد على سيلة التعليمية و الحققت تقدما سريعا جدا مع النتائج يف شكل 

كالتعلم مثل كما الفيديو، مسجل الشريط، كاإلذاعة كالتلفزيوف ككسائل  عليمتنفيذ الت

 ،  )سوجاف كالتعلم عليماإلعالـ األخرل ال تزاؿ لن تؤثر على دكر اؼبعلم يف عملية الت

. ألف العناصر البشرية اليت توجد على اؼبعلم ال يبكن تغيَتىا، حىت (12: 1989

 مع نتائج التكنولوجيا اؼبتطورة. 

نو هبب أف أم، ك يلم ىو شخص الذم يشارؾ مباشرة يف عملية التعلاؼبع

م تشغيليا، كربديد اؼبواد ي، كصياغة أىداؼ التعلفصلوتكوف قادرة على إدارة 



4 
 

4 
 

م يم، كتقييم نتائج التعليالتعليمية، ككضع األساليب اليت تتناسب مع أىداؼ التعل

 أف أىداؼعلى م كفقا يلاؼبهارات اؼبهنية حبيث يبكن تشغيل عملية التعك كغَتىا 

 . (7: 1992، )عثماف يتحقق

ىي مزيج من اؼبهارات الشخصية كالعلمية كالتكنولوجية  اؼبعلم ةكفاء

، كاليت معلمكفاءة اؼبعايَت اؼبهنية لل  على كاالجتماعية كالركحية اليت بدكرىا تشكل

الشخصية ، كالتعلم التعليمي، كالتنمية على الطالبإتقاف اؼبواد، كفهم على تشمل 

،  ة أربعة أنواع من كفاءات اؼبعلمكيف إطار السياسة الوطنية، صاغت اغبكوم كاؼبهنية.

بشأف معايَت التعليم  2005لعاـ  19كما جاء يف شرح الالئحة اغبكومية رقم 

: 2011 ،  )مصفة جتماعية كاؼبهنيةي الكفاءة الًتبوية كالشخصية كاإلالوطنية، كى

27-28) . 

بكفاءة الشخصية ألف ؽبا تأثَت مباشر تدعم لًتبوية الكفاءة اأف هبب 

، من عنو . السلوؾ الذم يتأثر(2: 2000، )ضبالك طالبكتراكمي على سلوؾ ال

. معٌت و: عادات الدراسة كاالنضباط كالرغبة يف التعلم كالدافعية لكىي بُت أمور

اؼبعلم اؼبعرفة كاؼبهارات كاؼبواقف. كالشخصية اليت عرضها  على الشخصية ىنا يشمل

كثَت الواقع،  . يف طالبمن قبل ال اكما الح ، كحك سوؼ ينظر دائما،  تعليميف ال

الذين مت اعتمادىم الًتبويُت كلكن أقل كفاءة يف ؾباؿ الدراسة اليت  من اؼبعلمي
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إتقاف اؼبوضوع، كلكن  القادرين على الذين مت من اؼبعلمي كثَتحصل عليها. أك ال

ف ؾباؿ الدراسة اليت ال تتفق علمو تقدًن اؼبواد. كأيضا، اؼبعلمي الذين ييف أقل كفاءة 

كلكن اؼبهنية  ،أف اؼبعلم غَت مهٍت قاؿ. كىذا ال يتو من القبلسادر الذم مع العلم 

 . اللمعلم يصبح شك

 اإلسالميةيف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية الذم تقع كما ىو اغباؿ 

، كىي مؤسسة تعليمية إسالمية ربت رعاية كزارة الشؤكف الدينية، كاؼبواد بالنجكارايا

ناىج الدراسية الصادرة عن كزارة على اؼبالعربية دبا يف ذلك اؼبواد األساسية كفقا 

يف اللغة العربية  علمالشؤكف الدينية. يف ىذه اؼبدرسة، من اؼبعلـو أف اؼبعلم الذم ي

 من العامة تعليم اللغة العربية، كلكن  الًتبوية من لفيةاػبو ليس لالسابع الفصل 

ىناؾ بعض العقبات كلكن م اللغة العربية تعمل بشكل جيد، ييبكن أف يرل تعل

بعض  ستطيعب. َف ييف الفصل السابع قراءة اللغة العربية من  الطالب حوؿ قدرة

ب على اللغة اىتمامهم الطالالطلبة قراءة النص العريب بشكل صحيح. كلذلك 

ؼبعلم اللغة العربية، كىو وباكؿ  اىذا األمر يثَت قلق ،يفتقد أيضا. كمن اؼبؤكدالعربية 

تأثَتا كبَتا يف قدرة  اؼبعلم اليت يبدك أف لو اكلةكمن احملمعاعبة ىذه اؼبشكلة. تغلب ك 

خارج قراءة القرآف الذم يعلمو اؼبعلم يف  عليملطالب ىي أنشطة تمهارة القراءة ل

ة تعمل الباحث تاىتم ه اؼبسألةكبناء على ىذم يف الفصوؿ الدراسية. يأنشطة التعل
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الًتبوية  لفيةاػبليس لو الذم اللغة العربية  اليت قاـ هبا معلم اكلةدبزيد من احمل البحث

طلبة الكشكل من أشكاؿ االىتماـ بتقدـ مهارة القراءة لدل تعليم اللغة العربية   من

محاولة معلم اللغة العربية حث ىو "كىكذا فإف عنواف الب. يف الفصل السابع ب

في المدرسة المتوسطة   "ب"في الفصل السابع القراءة  على تغلب صعوبات

 ".مية بالنجكارايااألهلية اإلسال

 البحثلة أسئ .ب 

 اليت ستناقشمشكلة البحث ، فإف اكاستنادا إُف الوصف الوارد أعالى

 ىي كما يلي:  الباحثة

الفصل قراءة لطلبة على مهارة اليواجهها الطالب فيما يتعلق  اليت صعوباتما  .1

 ؟ بالنجكارايا اإلسالميةيف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية  السابع 

يف  السابع الفصل قراءة لطلبة لتغلب الصعوبات على مهارة الاؼبعلم ؿباكلة ما  .2

 ؟ بالنجكارايا اإلسالميةاؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية 

 أهداف البحث .ج 

 أما أىداؼ ىذا البحث اليت تعمل الباحثة فيما يلي:

قراءة لطلبة على مهارة اليواجهها الطالب فيما يتعلق  اليت صعوبات عرفةؼب .1

  بالنجكارايا اإلسالميةيف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية  السابع الفصل 
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 السابع الفصل قراءة لطلبة لتغلب الصعوبات على مهارة الاؼبعلم ؿباكلة  ؼبعرفة ما .2

  بالنجكارايا اإلسالميةيف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية 

 

 فوائد البحث .د 

 ىي كما يلي:  اليت تعمل الباحثة فيما يليىذا البحث  وائديف حُت أف ف

 م اللغة العربية. ياللغة العربية يف عملية تعلبعلومات عن أنبية قراءة النص اؼب إعطاء .1

 العربية.  اللغة مياسًتاتيجية تعلاؼبسانبة يف اؼبنحة على إعطاء  .2

يف قراءة النص باللغة  اتصعوبالاؼبسانبة يف معاعبة الطالب الذين هبدكف إعطاء  .3

 العربية. 

 

 هيكل البحث .ه 

 يلي: تشمل على  أما ىيكل البحث

 أىداؼ البحثك  مشكلة البحثك  البحث خلفيةوبتوم على األكؿ:  بابال .1

 . كىيكل البحثث، فوائد البحك 

 على اؼبرتبطة الذم النظرم طاراإلوبتوم على الدراسة السابقة ك الثاين:  بابال .2

 . باحثةقدـ المن العنواف اؼبنظريات ال
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ع كنو  على منهج البحث تتضمنك البحث، وبتوم على منهجية الثالث:  بابال .3

 ث، كتقنيات صبع البيانات، كتقنيات ربليل البيانات. البح

 . الباحثة كالنتائج اليت مت اغبصوؿ عليها اناتعرض البيوبتوم على الرابع: باب ال .4

 ككذلك االقًتاحات أك التوصيات اؼبقدمة.  االستنتاجوبتوم على اػبامس:  بابال .5
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 

 تعليم مهارة القراءة .أ 

 يف كنو يقرا ما الطالب يفهم أف منها األساسي الغرض فكرم عمل القراءة

 مث العقوؿ شبرات بطرائق كالتلذذ اؼبعرفة اكتساب من ذلك يتبع آما كيسر سهولة

 النقد ملكة تنمية مث اإللقاء كركعة التحدث كحسن النطق جودة الطالب تعويد

 كالفاسد. التصحيح بُت كالتمييز كاغبكم

 التالية:  اؼبراحل يف اؼبفهـو ىذا سار حيث التاريخ عرب تعليم القراءة تطور كلقد

 للرموز البصرم االدارؾ حدكدىا ضيقة دائرة يف ؿبصورا القراءة مفهـو كاف 

 األداء السليم ىو اعبيد القارم ككاف هبا كالنطق كتعريفها اؼبكتوبة

 عقلية فكرية عملية القراءة كصارت الًتبوية للبحوث نتيجة اؼبفهـو ىذا تغَت 

 األفكار من مدلوالهتا إِف اؼبقركءة الرموز ترصبة أم الفهم إِف ترمى

 الشيء مع القارم تفاعل ىو آخر عنصر إليو أضيف باف اؼبفهـو ىذا تطور مت 

 وبزف  أك يسر أك يشتاؽ أك يعجب أك يسخط أك يرضى هبعلو تفاعال كاؼبقركء

 

9 
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 اؼبواجهة يف القارم يفهمو ما استخداـ إِف القراءة مفهـو انتقل كاخَتا 

 0 اغبيوية اؼبوافق يف هبا كاالنتفاع اؼبشكالت

 كالنطق اؼبكتوبة الرموز أدارؾ تعٍت أصبحت القراءة باف نقوؿ أف نستطيع لذا

 كاخَتا يقرا ما مع التفاعل مث اؼبقركءة اؼبادة كفهم أفكار إِف كترصبتها استيعاهبا مث هبا

 .(23: 2000، )اػبوِف الرموز ىذه سبلية ؼبا االستجابة

 

 مفهوم مهارة القراءة .9

 كاضعيها باختالؼ زبتلف التعاريف، من بالعديد القراءة عملية ُعرّفت

 يلي كفيما األخرل، كالتعليم التعلم عمليات من العديد شأف ذلك يف شأهنا

 :التعاريف ىذه من ؾبموعة عرض سيتم

 يتم  نشاط أهنا على النفس لعلم قاموسو يف القراءة يعرؼ سيالمي نوربَت(أ 

 مساعدة على يدؿ القراءة كتعلم مكتوب، نص وبويو ما معرفة خاللو من

 قبل من كاؼبوضوعة عليها كاؼبتفق اؼبكتوبة الرموز تعنيو ما فهم على اؼبتعلم

 اؼبكتسبات أف اؼبدرسة،كما أىداؼ أكُف من يعترب التعلم ىذا اجملتمع، أفراد

 لتلك يكوف حيث االجتماعية، تنشئتو سَتكرة سَت يف تساعد عنو الناذبة

 باؼبدرسة. التحاقو قبل للطفل الشفوية باللغة كثيقة عالقة اؼبكتسبات
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 من اؼبطبوع من اؼبعٌت على اغبصوؿ عملية ىي جودماف يعلرؼ القراءة(ب 

 بأكملها. اللغة القارئ استخداـ خالؿ

 الرموز على التعرؼ ىي عملية القراءة فإف حاف  يعرؼ الفتاح عبد كحسب(ج 

 السابقة اػبربة خالؿ من تكونت قد تكوف معاين تستدعي كاليت اؼبكتوبة،

 يف يساىم الواقعي،إذ مضموهنا إدراؾ مفاىيم،ككذلك صورة يف للقارئ

: 2007 ،  )اغبوامدة معنا كالقارئ الكاتب من كل اؼبعاين ىذه مثل ربديد

110). 

 بُت اؼبوجود االختالؼ رغم أنو السابقة التعريفات حسب القوؿ يبكن

 الصلة إهباد ؿباكلة ىي القراءة عملية أف على اتفاقا ىناؾ أف إال القراءة، تعاريف

 كاأللفاظ اؼبعاين من الكالـ لغة تتألف اؼبكتوبة،حيث كالرموز الشفهية اللغة بُت

 .للفهم األخَتة ىذه تؤدم اليت

 أهمية مهارة القراءة .1

 :تكمن أنبية عملية القراءة فيما يلي

 تعمل على زيادة الثركة اللغوية للقراء كاؼبتعلمُت(أ 

 إشباع حاجات اؼبتعلمُت كربقيق رغباهتم تعمل على(ب 



12 
 

12 
 

تنمي القراءة مهارات التفكَت االبتكارم، كتعمل على مواجهة اؼبشكالت 

 .(217: 2007 ،  )مرؽ اليت يعاين منها اؼبتعلموف يف ضوء اؼبعطيات اؼبكتسبة

القراءة أداة معرفية كنشاط ذىٍت لكشف اؼبكتوب كاستنطاقو كربليلو (أ 

كالتأكيل، كبذلك تعترب كسيلة للتزكيد بالثقافة  كتفكيك رموزه، كالبحث

،  .كىي حاجة ضركرية لتقدـ الشعوب كمقياس لتطورىا كالعلـو

 .القراءة كسيلة الفرد الكتساب اؼبعلومات ك اؼبهارات كاػبربات اؼبختلفة (ب 

تساعد اؼبتعلم على النجاح يف اؼبواد الدراسية، ك بدكف القراءة ال يتم فهم  (ج 

 .(52: 2009 ،  )العماكم التعليمية اؼبختلفةاؼبواد 

 أهداف تعليم مهارة القراءة .4

 كىي اؼبتوسطة يف اؼبرحلتُتالعربية من حيث العامة  القراءة تدريس أىداؼ

 : كالثانوية

 اؼبعٌت كسبثيل األداء كحسن النطق جودة (أ 

 كالقدرة كالفرعية الرئيسة األفكار فهم مع كالسرعة القراءة مهارات اكتساب(ب 

 معاف من السطور بُت ما كإدراؾ االستنتاج على

 اعبديدة كاأللفاظ اؼبفردات باكتساب اللغوية الثركة إثراء(ج 

 يقرأ فبا كاالستفادة اغبرة القراءة على التالميذ يقبل حبيث القراءة إُف اؼبيل(د 

http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
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 صحيحة بطريقة( كالكتايب الشفهي)  التعبَت على الطالب تدريب(ق 

 كالصحف كاجملالت الكتب طريق عن العامة الطالب خربات توسيع(ك 

 كالشعر كالقصص

 أجدادنا خلفو دبا كاالعتزاز رسولو كسنة اهلل بكتاب كتعزيزىا الصلة تأكيد(ز 

 كلغوم. كعلمي كأديب فكرم تراث من

يبكن استخالص أىم أىداؼ تعليم القراءة يف الصفوؼ األكُف من مرحلة 

 : التعليم االبتدائي فيما يلي

اكتساب عادات التعرؼ البصرم على الكلمات، كالتعرؼ على الكلمة من (أ 

 .شكلها، كأيضا من ربليل بنيتها

 .فهم الكلمات، كاعبمل، كالنصوص البسيطة (ب 

بناء رصيد مناسب من اؼبفردات اليت تساعد على فهم القطع اليت سبتد إُف (ج 

 .عدة فقرات

تنمية الرغبة كالشوؽ إُف القراءة كاالطالع، كالبحث عن اؼبواد القرائية (د 

 .اعبيدة

 .كمعرفة اغبركؼ كأصواهتا مع صحة النطق سالمة النطق أثناء القراءة اعبهرية(ق 

 .ككظيفتها يف القراءة التدرب على عالمات الًتقيم(ك 
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توسيع خربات اؼبتعلمُت كإثرائها عن طريق القراءة يف اجملاالت الواسعة (ز 

 .اؼبختلفة

 .تكوين عادات القراءة لالستمتاع أك للدراسة أك غبل اؼبشكالت(ح 

مثل السرعة يف النظر كاالستبصار يف  االستمرار يف تنمية القدرات كاؼبهارات(ط 

 (.52: 2009 ،  )العماكم القراءة

 أنواع تعليم مهارة القراءة .3

 القراءة الصامتة(أ 

ىي قراءة ليس فيها صوت كال نبس كال ربريك لساف أك شفة، وبصل هبا 

القارئ على اؼبعاين كاألفكار من خالؿ انتقاؿ العُت فوؽ الكلمات كاعبمل 

بعنصر الصوت ،أم أف البصر كالعقل نبا العنصراف الفاعالف دكف االستعانة 

يف ىذه القراءة ،كلذلك تسمى القراءة البصرية ، فهي تعفي القارئ من 

 .االنشغاؿ بنطق الكالـ، كتوجيو كل اىتماماتو إُف فهم ما يقرأ

 القراءة اعبهرية (ب 

ىي نطق الكلمات بصوت مسموع حبسب قواعد اللغة،مع مراعاة صحة 

 ،  )اغبسن كسالمة الكلمات كإخراج اغبركؼ من ـبارجها كسبثيل اؼبعٌت النطق

2005 :17.) 
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 القراءة الجهرية .1

 مسموع بصوت باؼبقركء خالؽبا القارئ ينطق اليت كىيالقراءة اعبهرية أما 

  ىي: أىدافهاك  .معناه كفهم اؼبقركء ضبط مراعاة مع

  اغبركؼ ـبارج بضبط النطق جودة على الطالب تدريب(أ 

 اللهجة تصوير كؿباكلة الًتقيم عالمات دبراعاة األداء صحة الطالب تعويد (ب 

 . اٍف..  استفهاـ أك تعجب من اؼبختلفة االنفعالية للحاالت

 . القراءة  يف اؼبناسبة السرعة الطالب تعويد(ج 

 .اعبمهور مواجهة على قدرهتم كتنمية األدبية اعبرأة الطالب إكساب(د 

 : شركط القراءة اعبهرية اعبيدة

جودة النطق كحسن األداء كإخراج األصوات من ـبارجها الصحيحة  سبثيل (أ 

 اؼبعٌت 

 عند عالمات الًتقيماؼبناسب الوقف  (ب 

 السرعة اؼبالئمة للفهم كاإلفهاـ(ج 

 ضبط حركات اإلعراب (د 

  :اياىاأغراضها كمز  

 كسيلة إلجادة النطق كاإللقاء كسبثيل اؼبعٌت  ىي(أ 

http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
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 لتالميذ يف النطق فيتسٌت عالجها كىي كسيلة للكشف عن أخطاء ا (ب 

 اعبماؿ كالذكؽ الفٍت تساعد التالميذ على إدراؾ مواطن (ج 

تساعد التالميذ الشجاعة كتزيل صفة اػبجل كالوجل كالتلجلج كتبعث الثقة (د 

 يف نفوسهم

 تعد التالميذ يشعر كل منهما باللذة كاالستمتاعكالسامع معا فتسر القارئ (ق 

     . اعبماىَت اػبطابية كمواجهة للمواقف

  كىي: مآخذىا كعيوهبا

 قد ال تتسع اغبصة لقراءة صبيع التالميذ (أ 

 التالميذ يف أثنائها بغَت الدرس قد ينشغل بعض  (ب 

 إذا كانت بأصوات مرتفعة  ردبا أدت إِف إجهاد اؼبعلم كالتالميذ كال سيما(ج 

 اقتصادية يف التحصيل  طريقة غَت(د 

اللغة العربية  على القراءة اعبهرية كثَتة داخل دركسالطالبكفرص تدريب (ق 

القراءة الصامتة ففي حصص اؼبطالعة ؾباؿ للقراءة اعبهرية إِف جانب 

كفيحصص النصوص ؾباؿ كذلك كما أف ىناؾ فرصا للقراءة اعبهرية يف غَت 

 .دركس اللغة العربية

http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
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 ة(الثانوياؼبرحلة )كيبكن أف تغفل يف جهرية بقراءة الدرس قراءة  كيبدأ اؼبعلم

 :قراءتو دبا يأيت كالبد أف تتسم

 . الوضوح(أ 

 من ـبارجهااغبركؼ إخراج  (ب 

  الضبط بالشكل(ج 

  مالحظة عالمات الًتقيم(د 

 سبثيل اؼبعٌت (ق 

كبع قراءهتم  اجمليدين القراءة، كبعد ذلك يطلب اؼبعلم من أحد الطالب

ينتهي اؼبوضوع أك اعبزء  قدرا مناسبا يتوقف مث يتلوه طالب آخػػر كىكذا حىت

اليت تقع من  كسبضي القراءة األكُف دكف تصحيح األخطاء اؼبطلوب قراءتو،

فهما  الطالب متابعة القارئ كفهم اؼبوضوع كيستطيعليبقى اؽبدكء الطالب 

لتصحيح الطالب باؼبعٌت فإف اؼبعلم يوقف  ، إال إذا كاف اػبطأ فاحشا ـبالدقيقا

فئة أخرل قراءة الدرس كيهتم اؼبعلم من  اػبطأ، كيف القراءة اعبهرية الثانية يطلب

القارئ يف أثناء القراءة لتصحيح  اؼبعلم ىنا بتصحيح األخطاء على أال يقاطع

 . بدكف إسراؼكلكن القاعدة  اػبطأ كإذا كاف كبويا أك إمالئيا أشار اؼبعلم إُف

http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
http://forum.nooor.com/https:/forum.nooor.com/showthread.php?t=14449
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 مهارة القراءةطريقة تعليم  .3

 الطريقة الًتكيبية كيندرج ربتها : ( أ

 األسلوب اؽبجائي (1

كاألساس الذم تقـو عليو ىذه الطريقة ىو أف القراءة عبارة عن 

القدرة على تعرؼ الكلمات كالنطق هبا، أما الفهم فيبدك أهنم ينظركف 

تلقاء نفسو مىت إليو على أنو عملية عقلية يبكن أف يقـو هبا اؼبتعلم من 

 .تعرؼ الكلمات كنطق هبا

 األسلوب الصويت (2

كىي تلتقي مع الطريقة األجبدية يف األساس، كلكنها زبتلف عنها 

يف خطوة من خطواهتا كىي تعليم أظباء اغبركؼ، فهي ترل أف اؽبدؼ 

يف تعليم القراءة ىو تعرؼ الكلمات كالنطق هبا، كأف ىذا ال يتحقق إال 

أف يتعرؼ األصوات اليت تًتكب منها الكلمة، كلكن  إذا استطاع اؼبتعلم

ىذه القدرة على الًتكيب ال تتطلب سول معرفة أشكاؿ اغبركؼ، 

 .كأصواهتا

 مشكالت اغبركؼ العربية (3
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 على مشاكل يواجهوف العربية اللغة حركؼ تعلم يف اؼببتدئُت إف

 اغبركؼ ىذه أف يركف فهم ؿبدكد، اغبركؼ ىذه عدد أف من الرغم

 تبعا الواحد اغبرؼ شكل تعدد إُف يؤدم فبا كتابتها صور كتتبدؿ تتغَت

 اغبركؼ تعلم يف األطفاؿ يواجهو ما تلخيص كيبكن الكلمة، من ؼبوقعو

  : التالية النقاط يف العربية

 كيف كانفصاؽبا اتصاؽبا حاليت يف كتنوعها العربية اغبركؼ صور تعدد 

 يف زبتلف مثال اعبيم حرؼ فكتابة الكلمة من موقعها حالة

 يف أك كسطها يف أك الكلمة أكؿ يف اغبرؼ ىذا يأيت حُت شكلها

 آخرىا

 باغبركات ؽبا يرمز العربية اللغة يف" الصوائت" اػبفيفة اغبركات إف 

 كىذه َجَلسَ  مثال فنقوؿ كالكسرة كالفتحة الضمة كىي الثالث

 فوؽ نثبتها حُت أننا كيالح  العادية كتابتنا يف تظهر ال اغبركات

 إال اغبركؼ توجد كال ، السطر عن نافرة تأيت فإهنا ربتو أك اغبرؼ

 . كالياء كالواك كاأللف اؼبمدكدة للصوائت

 الصوائت من تارة ؾبيئها يف العربية اللغة يف اغبركؼ بعض تتناكب 

 اختالؼ عيو يًتتب أمر كىو الصوامت من أخرل تارة كؾبيئها
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 ينوم كلمة أك يف الياء فمثال كالظركؼ، األحواؿ حسب لفظها

 .(98: 2005 ،  )اغبسن ناكم كلمة آخر يف الياء غَت ىي

 تعليم األصوات كاغبركؼ  (4

 ربت تندرج اليت القراءة تعليم طرؽ من أخرل طريقة كىذه

 :لتحقيقها التالية اػبطوات اتباع كيبكن ، الًتكيبية القراءة مفهـو

 سهال يراه ما منها كىبتار الصف غرفة يف موجودة أشياء إُف اؼبعلم يشَت (1

 ببطء منها كل بلف  يشرع مث مساحة، دفًت، لوح،: مثل بو التلف  يف

 حركات إُف نظرىم كيلفت تلفظو يف يقلدكه أف األطفاؿ من كيطلب

 أما ، كاحدة دفعة الفم من زبرج( لوح) فكلمة التلف ، ىذا خالؿ الفم

 كلمة زبرج حُت يف دفعتُت، على الفم من فتخرج( دفًت) كلمة

 على كسبرينهم تدريبهم يف اؼبعلم كيستمر دفعات، ثالث على( مساحة)

 مطالبتهم إُف ينتقل مث مقاطع على تشتمل ـبتلفة كلمات استخداـ

  .أكثر أك مقطعُت من مؤلفة بكلمة

 ينتقل مقاطع، إُف الكلمات ربليل على األطفاؿ سبرين من االنتهاء بعد (2

 باستخداـ كذلك أصوات إُف اؼبقاطع ربليل على سبرينهم إُف اؼبعلم

 . اثنُت أك مقطع من مركبة كبسيطة سهلة كلمات
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 يورد أف ىي األصوات من صوت إظهار الطفل لتعليم طريقة أفضل إف (3

 وبلل مث ، كموافقة كمعٌت لفظا بسيطة كلمة يف الصوت ذلك اؼبعلم

 بالصوت تبدأ اليت الكلمة كيفضل تؤلفها اليت األصوات إُف الكلمة

 . باب دكد، سوس،: مثل بو كتنتهي

 أف عليو يتوجب فإنو الكلمة قراءة األطفاؿ بتعليم اؼبعلم يبدأ عندما (4

 بنت، كلد،:  كاحدة دفعة حركفها كيعلمهم أصواهتا صبيع بُت يفرؽ

 صربا منو تتطلب صعوبة األمر بداية يف اؼبعلم يواجو كقد دفًت، قلم،

: 2005 ،  )اغبسن تدرهبيا تسهل ذلك كبعد خاصا كاىتماما

100). 

 الطريقة التحليلية كتشمل : ( ب

 أسلوب الكلمة (1

كىذه الطريقة تسَت على عكس الطريقة الًتكيبية، كىي تقـو على 

البدء بكلمات كاالنتقاؿ منها إُف اغبركؼ، كأساس ىذه الطريقة معرفة 

 .الطفل كثَتا من األشياء احمليطة ببيئتو اليت يعيش فيها مع معرفة أظبائها

 أسلوب اعبملة   (2
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كىي تتفق مع طريقة الكلمة يف األساس كلكن زبتلف معها يف 

تفسَت معٌت الوحدة الكلية فهي ترل أف الوحدة الكلية ذات معٌت كىي 

 اعبملة ال الكلمة، ألف الكلمة اؼبفردة يفهم منها أكثر من معٌت

 .(112: 2005 ،  )اغبسن

 القراءة مهارة ميتعلفي  القراءة الجهريةعالقة بين قراءة القرآن و  .7

 ؿببُت سيو قبل من نقلت كما E.L Thorndike كضعتها اليت لنظرية كفقا

 نفس كجود موضوعُت ىناؾ كاف إذا إال ربدث لن اإلهبابية التحويالت" أف

 بسهولة تعلمي سوؼ الرياضيات يتقن الذم الطالب اؼبثاؿ، سبيل على". العنصر

 الطالب كاف إذا مث ىو، كما(. 170: 2006 سيو، ؿببُت) اإلحصاءات

 .العربية اللغة تعلم السهل من سيكوف القرآف قراءة دهب الذم

 كطبيعة ،(الرسالة خركج) ؼبخرجو كفقا صحيح بشكل القرآف قراءة هبب

 نستنتج أف يبكن كىكذا. كفبارستها فيها الوارد باؼبعٌت كمشًتبة كفهمها الرسالة

 أف هبب القرآف قراءة حبيث ،التجويد العلم عن فصلها يبكن ال القرآف قراءة أف

 تصحيح ىو التجويد ؼبصطلح كفقا. ذبويد من اؼبوجود للقانوف كفقا يكوف

: 2006 برس، إظباعيل) القوانُت بعض لقوانُت كفقا قراءة وكجعل القرآف صوت

 جنوف الرسالة، قانوف الرسالة، حرؼارج ـب رسائل تتضمن القواعد(. 13
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. كاضحة الرسالة تكوف عندما الرسالة مكاف ىي ج اغبرؼر اـب رسائل. فكقك 

 اغبرؼ ىذا كيظهر الرسالة، على تعلق اليت اغبركؼ من ظبة ىو اغبركؼ حرؼ

 الرسالة قانوف. ؽبا رجاـب ؽبا كفقا التحديد كجو على كضوحا الرسالة ىذه بعد

 تنوين،ال مع هبتمع عندما معُت حرؼ كل من القراءة قانوف ىو ىنا إليو اؼبشار

. اعبملة تقصَت أك إطالة قانوف ىو اعبنوف. السكوف يماؼب أكالنوف السكوف 

 تأخذ أف أك االستمرار عدـ إما القراءة، كقف ىو الوقف الوقف، ىو كاألخَت

 .(2: 2008 كاىيودم، مو) القادمة القراءة مواصلة أجل من نفسا

. اءةالقر  علم أيضا ىناؾ الكرًن القرآف قراءة يف التجويد مالعل جانب إُف

. الكرًن القرآف من اعبمل أك الكلمات نطق أشكاؿ من شكل ىوالقراءة 

 شكل نطق كيفية حوؿ النطق شكل ناقشالقراءة ىي ت جستنتت يبكن كىكذا

 .اكبليغ اصحيح جيدا، القرآف من اعبمل أك كالكلمات اغبركؼ

 قراءة على القدرة ىي ىذا البحث يف اليت تبحث الباحثة القراءة قدرة

 تغطي اليت التجويد لقواعد كفقا كطالقة كصحيحة جيدة الكرًن القرآف طالب

 .فككق جنوف ،ج اغبرؼر اماخ رسائل

  القراءة مهارة ميصعوبات تعلال  .ب 

 مفهوم صعوبات تعلم القراءة .9
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يشتمل مفهـو صعوبات تعلم القراءة على عدة تعاريف يبكن عرضها  

ىي عدـ القدرة على فك الرموز الكتابية  Borel- Maisonny تعريف: كاآليت

ليتعدل بعد ذلك إُف الكتابة كفهم النصوص ككل االكتسابات اؼبدرسية 

 8ك 5األخرل، كحسب ىذه الباحثة فإف الطفل يكتسب القراءة ما بُت 

يف حُت أشار زيداف أضبد السرطاكم إُف أف ىذا اؼبفهـو مرتبط عادة  .سنوات

الطالب يف القراءة، إذ يكوف ىذا األخَت أقل من مستول عمرىم بتحصيل 

العقلي بعاـ أك أكثر، مع ضعف يف الطالقة، كفهم اؼبادة اؼبقركءة،كضعف يف 

كربليل   القدرة على ربليل صعوبات الكلمات اعبديدة، كضعف يف التهجئة

  .(217: 2007 ،  )مرؽ اغبركؼ كالكلمات كاألعداد عند القراءة كالكتابة

 

 الصعوبات اللغوية وغير اللغوية .1

مثل العوامل اللغوية الطالب  ىناؾ عامالف يواجههم  ةيف تدريس القراء

 .كغَت اللغوية

 العوامل اللغوية( أ

 إف اؼبشاكل اليت .العامل اللغوم ىو عامل يرتبط بالنحوم نفسو

 :يواجهها الطلبة فيما يتعلق بالعوامل اللغوية ىي
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مثل األشكاؿ النحوية /  .العريب نفسوعدـ فهم الطالب للعلم  (1)

 القواعد

 راءةعدـ اىتماـ الطالب بعالمات الًتقيم يف الق (2)

 لذلك هبد الطالب صعوبة يف ترصبةك عدـ فهم الطالب للمفردات  (3)

 اللغة العربية

 العوامل غَت اللغوية ( ب

كىي مرفقة  .العوامل غَت اللغوية ىي عوامل ال عالقة ؽبا بالنحوم نفسو

 :لتاِفعلى النحو ا

 :تشمل العوامل اؼبستمدة من اؼبعلمُت ما يلي (1)

 من ىذا  .عدـ كجود عالقات متبادلة بُت اؼبعلمُت كالطلبة

يتضح بوضوح من الطريقة اليت ينقل هبا اؼبعلم اؼبواد إُف أف 

تكوف أقل تفاعال مع الطالب، كبالتاِف فإف استجابة الطالب 

 .لدركس العربية أقل

  كسيؤثر اؼبعلموف الذين  أقل مالءمةإدارة الفصوؿ الدراسية

ىم أقل قدرة على تأىل الصف يف خطورة الطالب يف متابعة 

 .تعلم الصف العريب
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  :العوامل اؼبستمدة من الطالب ىي كما يلي (2)

 اللغة العربية ىي  .عدـ اىتماـ الطالب حبضور الدركس العربية

لغة أجنبية ليس من السهل تعلمها إُف جانب أهنا تأخذ 

لذلك يشعر الطالب صعوبة يف تعلم اللغة  .يف تعلمها اعبدية

العربية، أقل اىتماـ الطالب يف تعلم اللغة العربية يف كاحدة 

. من العوامل اليت تعرقل عملية التعلم يف الفصوؿ الدراسية

 لك إُف افًتاض أف اللغة العربيةكيبكن أيضا أف يعزل ذ

 .موضوع صعب للتعلم

تعد خلفية اؼبدرسة الطالبية أحد  ُتخلفية الطالب على اؽبيدركج (3)

العوامل اليت تسبب اختالفات الطالب يف استيعاب الدركس اليت 

كما أف خلفيات الطالب اؼبختلفة ذبعل الطالب  ينقلها اؼبعلم

يشعركف بأف اللغة العربية ىي درس يصعب تعلمو أكثر إذا طلب 

 .من الطالب القراءة كالكتابة كالتحدث كالًتصبة

 امل اؼبستمدة من الطريقة، الوسط التعليمي، البيئةالعو ( 3)

 .كالوقت
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 الطريقة 

 كاحدة من العوامل اغباظبة يف تدريس

 قباح أك فشل نشاط التعليم كالتعلم ىو

 األساليب اؼبستخدمة من قبل اؼبعلمُت يف الوالدة

 .تدرسالمادة 

  كسيلة التعليم 

 التدريس ىي كاحدة يف اؼبكونات

 .التعليم كالتعلم أىم عامل يف أنشطة

  البيئة 

البيئة ىي كل شيء من حولنا، كىذا لو عالقة معنا، 

يف ىذه اغبالة البيئة حيث  .كيبكن أف يكوف ؽبا تأثَت علينا

العوامل البيئية ىي دكر  .الطالب يدرس كيعيش الطالب

مهم، ألف بيئة جيدة سوؼ تدعم سالسة الطالب يف 

 .التعلم كفهم كل درس اؼبستفادة
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   قتالو 

ؼبعرفة شيء يستغرؽ كقتا طويال نسبيا حبيث يبكن فهمها 

كما أف عدد اؼبشاكل اليت  .اؼبستفادة كفهمها جيدا

كاجهت يف تدريس اللغة العربية يرتبط أيضا بشراء كقت 

 تعلم ضيق نسبيا حبيث يكوف ذلك

 .فإف الدركس اؼبستفادة باللغة العربية أقل فعالية

 .(89)قمرالدين، 

 

 :القراءة مهارة ميالمساهمة في ظهور صعوبات تعلالعوامل  .4

تتدخل عوامل ـبتلفة تقف خلف صعوبات تعلم القراءة، فمنها ما لو 

عالقة باؼبعلم، كمنها ما يتصل باؼبتعلم يف حد ذاتو، ك توجد عوامل أخرل 

تندرج ضمن منهج تدريس مادة القراءة، ك يف ىذا اإلطار سيتم التعرض إُف 

 :م القراءة على النحو التاِفيعوامل صعوبات تعل

 :مالعوامل اؼبتعلقة باؼبعل(أ 

ضعف التكوين: من أسباب ضعف التدريس ىو اؼبعلمُت  (1

اؼبستجدين اللذين ليست لديهم اػبربة الكافية، أك اؼبعلمُت غَت 
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اؼبؤىلُت أك غَت اؼبدربُت تدريبا كافيا يبكنهم من فهم نفسية الطفل، 

كميولو، فتتعثر بذلك العملية كمن مساعدتو على تلبية حاجاتو 

 .كينتج عنها متعلموف ضعاؼ ال وبسنوف القراءة التعليمية،

مهارة اؼبعلم: على معلم اؼبرحلة االبتدائية أف يتقن اؼبهارات  (2

األساسية يف برامج القراءة، كأف يعي اؼبهارات اليت وبتاجها اؼبتعلم  

ب أف كخلفية أساسية تساعده يف تعلم اؼبهارات األخرل.كما هب

يكوف قادرا على تشخيص صعوبات تعلم القراءة ، كيعرؼ الفركؽ 

الفردية بُت اؼبتعلمُت كي ينوع يف أساليب تدريسو، كما عليو أف 

يكوف متمكنا من تدريس اؼبهارات القرائية كيضعها نصب عينيو 

 . أىدافا رئيسية يسعى إُف ربقيقها

يكوف للطفل إحساس  موقف اؼبعلم من اؼبتعلم: يف اؼبرحلة االبتدائية (3

مرىف كاستجابة صادقة كسريعة غبوافز اؼبعلم اليت تساعده على 

التغلب على مشكالتو القرائية، كوباكؿ جادنا بذؿ جهد كبَت 

 .الستيعاب مهارة القراءة بالسرعة اؼبمكنة كي يكسب رضا اؼبعلم

كمن مث فعلى ىذا األخَت مسؤكلية تشجيع اؼبتعلم الذم يبدك عليو  (4

درة على القراءة، كيدعمو كيشعره باغبب كاألمن كاالطمئناف عدـ الق
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فبا سيكوف لو أكرب أثر يف مساعدتو على التغلب على صعوبات 

 .(336: 2005 ،  )عاشور تعلم القراءة لديو

تأسيسنا على ما مت ذكره، يتضح أف صعوبات تعلم القراءة قد ترجع   

غَت أنو ال يعترب اؼبسئوؿ الوحيد  إُف اؼبعلم، خاصة العوامل اليت تتعلق بتكوينو،

على ذلك، باعتبار العملية التعليمية ناذبة عن تفاعل كل من اؼبعلم كاؼبتعلم 

 .كاؼبادة التعليمية

 :العوامل اؼبتعلقة باؼبتعلم(ب 

يبكن إصباؿ العوامل اليت تساىم يف ظهور صعوبات تعلم القراءة لدل 

 :ث أقساـاؼبتعلمُت يف مرحلة التعليم االبتدائي يف ثال

 :العوامل اعبسمية  (1

  حاسة السمع: أثناء التعلم تصل األصوات إُف األطفاؿ

اؼبصابُت بأمراض ظبعية بأسلوب مشوش كبذلك تفقد معناىا،  

كما أف بعض األطفاؿ فبن فقدكا حاسة السمع يعانوف من 

حاسة البصر: أكجدت األحباث أنو  صبيع اعبوانب السمعي

توجد عالقة بُت األمراض البصرية كعدـ اؼبقدرة على القراءة، 

حيث أف األطفاؿ ضعيفي البصر عندما يبذلوف ؿباكالت 
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للقراءة فإهنم يشعركف بالتوتر كالقلق كاإلجهاد، فيتوقفوف عن 

االستمرار يف القراءة بعد فًتة قصَتة، بل يرفضوف كيبتنعوف سباما 

 .ن القراءةع

 عقدة اللساف عيوب النطق: ك يبكن أف ترجع ىذه العيوب إُف 

 أكراـ اللسافك 

 كىي: العوامل النفسية (2

 ضعف االستعداد العقلي للمتعلم يف فهمو للمعاين 

  ضعف االنتباه كعدـ القدرة على الًتكيز عند اؼبتعلم عند قراءتو

 . للنصوص اؼبكتوبة

 اؼبتعلم قلق  مضطرب  ظهور بعض السلوكات اليت تدؿ على أف

 .عند تواجده بالقسم

  عدـ توفر القدرات اليت هبب أف تنمو يف األداء القرائي للمتعلم

 .عند كصولو لنهاية اؼبرحلة االبتدائية

 العوامل  (3

يقصد هبا األجواء اليت يعيش فيها اؼبتعلم، خاصة يف أسرتو أك البيئة 

 .اليت ينتمي إليها
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 :ءةالعوامل اؼبتعلقة دبادة القرا(ج 

ىناؾ ؾبموعة من العوائق تقف حائال بُت اؼبعلم كبُت ربقيقو لبعض 

: أىداؼ تدريس القراءة، كيبكن إصباؿ تلك العوائق يف اعبوانب التالية

صبود منهج مادة القراءة، نقائص كتاب القراءة،غياب األساليب اؼبقننة 

 .(85: 2004 ،)بوؼبكاحل للتقييم القرائي

 

 معلم اللغة العربية في تعليم اللغة العربية محاولة .ج 

 تعريف المحاولة( أ

كفقا على القاموس االندكنيسي احملاكلة ىي جهود أك شركط لنقل الغرض. 

كتعرؼ اعبهود أيضا بأهنا ؿباكلة للقياـ بشيء أك نشاط الذم يهدؼ فيو 

تسعى إُف ربقيق الغرض، حل مشكلة إهباد كسيلة للخركج )سردماف،  .معقولة

احملاكلة ىي اعبريبة اليت يبدؿ اجملـر فيها كل ما يف كسعو يف (. 135: 2004

سبيل الوصوؿ إُف ربقيق النتيجة اؼبقصودة دكف أف يتأتى لو ذلك نظرا لظركؼ 

. اعبهود اليت أشار إليو الباحثة ىنا ىو شكل من أشكاؿ خارجة عن إرادتو

 احملاكلة من اؼبعلم. 
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 القراءة مهارة معلم اللغة العربية في تعليم( ب

 كما التالية:  القراءة مهارة ميصعوبات تعلال اؼبعلم أف يتغلبهاهبب أف 

أك  م القراءة يف اؼبرحلة االبتدائيةييبكن عالج صعوبات تعل لكي (1

، ينبغي أف ىُبَصص للقياـ هبذه اؼبهمة معلم كفء يف تدريس اؼبتوسطة

اؼبختلفة، كيكوف ذا مادة القراءة، يعرؼ الطرؽ اؼبختلفة، كأنواع القراءات 

 . ذبربة كاسعة يف اؼبرحلة االبتدائية

للمتعلمُت نصوص قصَتة، حبيث ال ربتوم على كلمات صعبة أف زُبتار  (2

القراءة، كتكوف معاين مفرداهتا بسيطة، كيكوف ذلك ؼبدة شهرين على 

 .األقل، كتكوف حصة القراءة كل يـو

متوسطة من حيث عدد بعد ىذه اؼبدة يشرع اؼبعلم يف تقدًن نصوص  (3

الكلمات كاعبمل، كمن حيث الصعوبة ك يكوف مستواىا حسب التقدـ 

 .الذم أحرزه اؼبتعلموف

ينبغي أف يركز يف مادة القراءة على تعليم آلياهتا ك مهاراهتا األساسية،  (4

فلكي تعاًف اؼبشكلة هبب أف تبدأ من جذكرىا، ك من أمثلة اؼبهارات 

 :يلي كاآلليات اليت يركز عليها ما

 القدرة على ربريك العُت يف خط مواز للكالـ اؼبقركء. 
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 القدرة على التقليل من اغبركات الرجعية للعُت. 

 القدرة على جعل مدل اإلدراؾ البصرم أكسع ما يبكن. 

 القدرة على التمييز بُت اؼبتشابو ك اؼبختلف يف األشكاؿ ك اغبركؼ. 

 القدرة على التمييز بُت اغبركؼ. 

  التمييز بُت أصوات اغبركؼ ك الكلماتالقدرة على. 

 استخداـ عالمات الوقف. 

  ،العمل على جعل القراءة خالية من عيوب الكالـ: كاإلضافة

 .اٍف…اغبذؼ، اإلبداؿ، التكرار

  السرعة يف القراءة، حبيث يتمكن اؼبتعلم من قراءة النص بطريقة

 .صحيحة

 :كلن يتسٌت لو ذلك إال من خالؿ اؼبهارات التالية

 .القدرة على فهم الكلمات (1

 .القدرة على ربط اؼبعاين (2

 .القدرة على فهم اؼبقركء (3

إمداد الطفل بثركة من اؼبفردات يبكنو أف يدركها دبجرد قراءهتا حىت  (4

 .يتمكن من اكتشافها يف سياؽ اعبمل ك العبارات
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كتابة صبلة كاحدة يف عبارات ـبتلفة، كأف تكوف صبلة اظبية مث صبلة  (5

 … ب يف اؼبدرسة، ذىب األب إُف اؼبدرسةفعلية مثل: األ

كقد أشار بعض علماء الًتبية إُف استخداـ القراءة اعبماعية يف اؼبراحل  (6

األكُف من اغبصص العالجية، حىت يتعلم الطفل عالمات الوقف،كذلك 

بأف يقرأ اؼبعلم صبلة أك مقطعا منها مث يتبعو اؼبتعلموف، ككلما ىبطئ 

ك يكتبها اؼبعلم على السبورة خبط كاضح ك   اؼبتعلم يف قراءة كلمة إال

كبَت، كيعيد التلميذ قراءهتا من أجل إدراؾ أخطائو كعدـ الوقوع فيها 

 .(44: 1983 ،  )تعوينات مرة أخرل

على اؼبعلم اؼبكلف بالتعليم العالجي أف يشجع اؼبتعلمُت على القراءات 

تب يوزعها اػبارجية، كقراءة القصص مثال، كما يبكنو أف يتحصل على ك

 .فيقرأكهنا كيكافئهم حسب ما قدموه من ؾبهودات عليهم بصفة دكرية،
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 

  هومكان البحث وقت .أ 

 سنةنوفيمبَت  82حىت سبتمبَت  82من البحث ؼبدة شهرين  ف كقتو كي

 .بالنجكارايا اإلسالميةيف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية . ككاف مكانو كىو 8027

 مدخل البحث ومرؤوسه وموضوعه .ب 

 مدخل البحث .1

. قاؿ موليوغ أف الوصفيالكيفي  ىي نوعا من اؼبنهجتستخدـ الباحثة 

شكل  اليت تقـو جبمع البيانات ىفىي الدراسة  وصفية النوعيةالدراسة 

كيرجع ذلك إُف تطبيق األساليب النوعية، ، الكلمات كالصور كليس العدد

 يتم صبعها من اؼبرجح أف تكوف مفتاحا ؼبا مت دراستوباإلضافة إُف كل ما 

بدقة تطابقة  البيانات تتطلب فإف نتائج البحث .(6: 2004،)ميليونغ

تنعكس فبا ذبرم ىف اؼبيداف بالوضح  ا البحثكبالتاِف ىذ  اؼبيدافالبحوث ىف

 .ا سيتم دراستهافب كالتفصيل

 

36 
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ت األحداث اليت كقعت يف ىذا اجملاؿ ككجد ةبعد أف استعرض الباحث

على البحث عميقا  ة هتتمكعليو، فإف الباحثالباحثة اؼبشكلة يف ىذا اؼبكاف. 

ما الصعوبات اليت يواجههم الطالب يف مهارة القراءة ككيف احملاكلة حوؿ 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة السابع يف الفصل ب طاللدل ال يهاعلالذم يعامل اؼبعلم 

 .بالنجكارايا اإلسالميةاألىلية 

كمن الواضح أف أسلوب أخذ العينات يف البحث النوعي ىبتلف عن 

ال تسمى العينة يف البحث النوعي اؼبستفىت، كلكن كخبَت الكمي،  البحث

كما أف العينات  شارؾ، اؼبخرب كالصديق كاؼبعلم يف ؾباؿ البحثاؼباؼبوارد، أك 

ئية، كلكن العينات النظرية ألف يف البحث النوعي ال تسمى العينات اإلحصا

أخذ  .(298 :2004)ميليونغ، الغرض من البحث النوعي ىو إنتاج نظرية

 شمليث يف البحث النوعي ىو اختيار البح العينات

ما ىي اعبوانب، ما األحداث، كالذم يركز على غبظة معينة كالوضع، كبالتاِف 

كعادة ما يأخذ البحث النوعي عينات أصغر، كيؤدم . مستمرة طواؿ الدراسة

ث عن اؼبنتجات كعادة ما يقتصر على حالة بحالأكثر من ذلك إُف إجراء 

يف تقنية البحث النوعي أخذ العينات غالبا ما تستخدـ ىو أخذ  .كاحدة

 (.31: 1996)نوينغ ؿبجَت،  purposive sampling الواعية العينات
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purposive sampling   أخذ العينات الواعية ىو أسلوب أخذ عينات من إف

ىذه التطورات اػباصة مثل الشخص  .بيانات اؼبصدر مع اعتبارات معينة

 من شأهنا أف تسمح للباحثالذم يعترب أف نعرؼ ما نتوقعو أك ردبا انو حاكم 

أك بعبارة أخرل أخذ العينات بناء  .الستكشاؼ الكائن أك الوضع قيد الدراسة

كىكذا، فإف ربديد  (.300: 2008احتياجات البحث )سوجيونو، على 

اػبدعة  ءىا.الدراسة كأثنادخوؿ مت عند  ةبدأىا الباحثتالعينة يف الدراسة اليت 

 البيانات الالزمة، َتتار بعض الناس الذين يعتربكف سوؼ توفة زبىي أف الباحث

 هامث استنادا إُف البيانات أك اؼبعلومات اليت مت اغبصوؿ علي

تعيُت العينات األخرل اليت تعترب ستقدـ  ةكن للباحثسبمن العينة السابقة 

 .بيانات أكثر اكتماال

 مرؤكس البحث كموضوعو .2

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية  اللغة العربية علمم وىالبحث مرؤكس (أ 

تنفيذ اؼبتعلقة ب اليت حصلت منهم كىي البياناتك  .اإلسالمية بالنجكارايا

القراءة عن الصعوبات يف تعليمها كؿباكالت اليت مت بو معلم عملية مهارة 

 كارايا.جبالناإلسالمية  ىليةاألاؼبتوسطة اؼبدرسة يف  اللغة العربية
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ي الصعوبات اليت يوجههم الطالب يف تعليم مهارة ى موضوع البحث(ب 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية  القراءة كؿباكلة اليت مت بو معلم اللغة العربية

  كاراياجبالناإلسالمية 

اإلسالمية األىلية  اؼبتوسطة مدير اؼبدرسةىف ىذه البحث ىي  ؼبخربا(ج 

كالبينات اليت حصلت منهم  كالطالب االخرين فيها اؼبعلمُتك كارايا جبالن

 اللغة العربية ىفتعليم مهارة القراءة الىت مت معلم اللغة العربية عملية كىي 

 .كاراياجلنبااإلسالمية اؼبتوسطة األىلية 

 

 أسلوب جمع البيانات .ج 

ىف  عبمع البيانات ةستخدامها الباحثاليت ت ةقيطر ىي  صبع البياناتأسلوب 

أنشطتو حبيث  ىف ةستخدمها الباحثتك  ىاتار زباألداة اليت  يحُت صبع البيانات ى

أف األساليب  لذلك، من ىذه. (221: 8002 ، )أرم كنت يسر بوممنهجي ك 

الوثيقة ك  ةاؼبقابل كسيلة ستخدـتالبيانات ىذه مع الباحثة ىف البحث عب سهلت

 كما يلي:الحظة  ؼبالوثيقة كاك  ةصبع البيانات من خالؿ اؼبقابلالحظة إما ؼبكا
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  المقابلة .1

اذباه كاحد  ىف واب الذماعبك  سؤاؿالاؼبقابلة ىي صبع البيانات من عملية 

الباحثة كىذه الطريقة  هاتاليت قدمجاء من اؼبقابالت السؤاؿ كىذا يعٍت أف 

ىف اللغة العربية كالطالب  علمإما مع متستخدمها الباحثة من أسلوب السؤاؿ 

 يرد عليها قابلة لتوليد البيانات اليت َفه اؼبكيهدؼ ىذ. السابع الفصل 

  فيما يأيت:البيانات األساليب ذبمع  ىذهكمن . كالبيانات غَت كاضحة

 قراءة ال تعليم مهارةات يف صعوبال نوع من(أ 

الصعوبات  يواجههم تسبب الطالباليت العوامل )الداخلية كاػبارجية( (ب 

 . العريب قراءة النصيف 

يف التغلب على الصعوبات اليت يواجهها  معلم اللغة العربيةؿباكلة (ج 

  الطالب يف قراءة النص العريب.

 

 المالحظة .1

كفيها أحواؿ اؼبالحظة ىي مراقبة متعمدة كمنهجية للظواىر االجتماعية 

. يف ىذه (21: 2111)ميليس ك ىوبرماف،  كسلوؾ الكائن اؼبستهدؼ
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قراءة كمن خالؿ ىذه اؼبالحظة يبكن مهارة م يعملية تعل ةالباحثتلحث اغبالة 

 : التالية بياناتالاغبصوؿ على  ةباحثال

 قراءة ال مهارة ات يف تعليمصعوبال نوع من(أ 

الصعوبات  يواجههم تسبب الطالباليت العوامل )الداخلية كاػبارجية(  (ب 

 . العريب قراءة النصيف 

معلم اللغة العربية يف التغلب على الصعوبات اليت يواجهها ؿباكلة  (ج 

 الطالب يف قراءة النص العريب. 

 

  التوثيق .3

كالنقوش كالكتب ىي طريقة من البحث عن البيانات كمتغَت التوثيق 

للحصوؿ على ا يستخدمها الباحثة ىذكغَت ذلك.  كالصحف كاجملالت

كجدكؿ درس مادة   اؼبواقع البحثية أرثيف اليت توجد ىفبيانات من كثائق أك ال

ككشف  نتيجتها الطالب قائمةها ك مناىجها ك خطط درساللغة العربية ك 

اؼبواقع  ىف تدريسها كتسهيالت تدريسها صور من األنشطةك  ىمحضور 

اؼبدرسة عن البيانات اؼبكتوبة مثل: نظرة عامة ستحصل الباحثة ك  .البحثية

 . تعليميةاألنشطة الك  اػبطط التعليميبالنجكارايا، اؼبتوسطة األىلية 
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 تحليل البيانات .د 

فئات  فرز البيانات ىفك  تنظيمالعملية يعد أساسا ربليل البيانات )النوعي( 

لذلك  كنيب ذمكموضوع ال يبكن العثور على النمط حىت كاؼبخطط األساسي

مث  كالفرز كالتصنيف كترتيبها تنظيم البيانات األكُف ىي ربليل البيانات خطة

كاإلكتشاؼ مث يؤخذ   الغرض من تنظيم كمعاعبة البيانات تقسيمها إُف أنواع.

)ميليس  البيانات ىو التشاؽ البحث النوعيكنظرية عامة. كما سبق أف أصل 

 .(77: 2111 ، برمافكىو 

 عالقة منتظمة بُت نتائج اؼبالحظاتالبيانات  ربليلا البحث توجد ىذ ىف

الصعوبات اليت يواجههم الطالب يف  كاؼبقابالت كغَتىا من اؼبواد للحصوؿ على

يف الفصل ب طاللدل ال يهاعلمهارة القراءة ككيف احملاكلة الذم يعامل اؼبعلم 

 بالنجكارايا. اإلسالميةيف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية  ب السابع 

 أفقاال  ربليل ميلز كىابرماف يىا البحث ىذ اؼبستخدمة ىفربليل البيانات 

 نحو التاِف:ك  راحلاؼب بعدة البحث النوعي يبكن أف يتم ىف البياناتربليل 

 جمع البيانات .1

اليت  اؼبناقشة جها ىفالكن عسبمن مصادر عديدة ذبمع الباحثة البيانات 

بالصعوبات اليت يواجههم الطالب يف مهارة القراءة ككيف احملاكلة الذم  تتعلق
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يف اؼبدرسة اؼبتوسطة السابع يف الفصل ب طاللدل ال يهاعليعامل اؼبعلم 

 بالنجكارايا. اإلسالميةاألىلية 

 البيانات تحديد .2

يبكن  عليو يما ىك تقدـك  البحث ميداف ىفل عليها البيانات اليت ربص

سوؼ تقل من ألف البينات اليت تنقص الصحيحة  نتائج الدراسة إزالتها ىف

 .نتائج البحوث العلمية

 

 عرض البيانات .3

 الباحثة هاتالبحوث العلمية اليت قدممن خاصة ل عليها البيانات اليت ربصف

تجهيزىا شىت بأكثر ما يبكن ل البيانات من مصادر بدكف إزالتها كذبمع الباحثة

بالصعوبات اليت يواجههم الطالب يف مهارة القراءة  الدراسة التالية تتعلق ىف

يف  السابع يف الفصل ب طاللدل ال يهاعلككيف احملاكلة الذم يعامل اؼبعلم 

 .بالنجكارايا اإلسالميةاؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية 
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 ستنتاج البياناتا .4

ال  اإلختصار الذم يؤخذ حبيث حد البيانات ىف فبا سبت دراستو النظر كىو

أك من البيانات اليت سبت ربليلو. كىذه  اليت قد حصلت البياناتعن يد وب

 كصحيحة ك مناسبة للواقع. ملموسة البحث تكوف نتائجاػبطوة أف 

 البيانات صحة قيتحق .ه 

ا الواقع. كىذا ضماف عليه كفقالتأكيد البينات احملصولة  البيانات قيكيتم ربق

ىف  حدثت. كما قيقيةاغبصحيحة ك الىي البيانات  الباحثة معهاذبالبيانات اليت 

صحيحة بُت  البيانات على ال الواقع كتبتها الباحثة ىف ىذا البحث. كاما اغبصوؿ

 التثليث. أسلوب ستخداـكاليت سبت صبعها يف إ كائنات البيانات

بإنفاع البينات  لفحص صحة البيانات ستعملت ليتىو االسلوب ا التثليثك 

 أربعة افيبيز األخرل أك للمقارنة على تلك البيانات اؼبوجودة أما دنزين كمولويغ 

من يف ىذه الدراسة  كالطريقة كاحملققة كالنظرية. صادراؼبستفادة منها إ التثليث أنواع

 التثليث. اؼبصدربإنفاع  فحيصالتأسلوب  ةالباحثالتثليث تستخدـ أربعة أنواع 

اليت توجد بالوقت  اؼبعلوماتكالتحقيق على ثقة  ؼبقارنةادر يعٍت صاؼب بإنفاع

 ػبطوات التالية:يف اربقيق الثقة . كألجل البحث النوعي ختلفة ىفاؼبدكات األك 

 اؼبقابالتك  البيانات بُت البيانات مقارنة. 2
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 كيقولو منفردا األماكن العامة ما يقولو الناس ىف بُت مقارنة. 8

  معظم األكقات ما يقولوك ما يقولو الناس عن كضع األحباث  بُت مقارنة. 2

 ككجهات اجملتمع اؼبختلفة شخصال بُت مقارنة. 1

 .(178: 2004 ،  )ميليونغ ؿبتويات كنتائج اؼبقابالت  بُت مقارنة. 5
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 الرابعالباب 

 تهاومناقش يجةالنت

 

 لمحة عن المدرسة .أ 

 حالة المدرسة .9

بدأ التجار باقبار القبلية للعيش يف ميناء رامبانغ كالناس  1967يف يناير 

 السوؽ باالنغكاسارم اليت مبت على أساس تنمية سكاف البلدة من مدينة

كاؼبسلموف حباجة ماسة إُف كسيلة تعليمية ألطفاؽبم، استنادا إُف ، بالنجكارايا

تتكوف رغبة قوية كمسانبة من التجار اؼبسلمُت عندما شكلت إدارة اؼبدرسة 

من رياض األطفاؿ كمدرسة دينية ك بيسانًتف القرآف يف باالنغكاسارم، مث 

الدكتور  .تطورت إُف اؼبدرسة كطبس سنوات، انتقلت اؼبدرسة مدهتا إُف جل

مرجاين كومبلك بنكيل، الذم كاف يف كقت قريب متاطبا لورشة اؼبعدات 

 .يلينغتانغك بالنجكاراياالثقيلة الركسية اليت مهدت الطريق يف 

اؼبدارس الدينية اليت تنمو بسرعة حبيث الفصوؿ الدراسية  1965يف عاـ 

ربتاج اإلضافات احمللية ىي أكؿ مبٌت من اػبشب، حيث السقف تستخدـ 

 

46 
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على األكراؽ، كتتكوف جدراف مسؤكليات ؾبلس اإلدارة كأرضيات مرصوفة 

طاء ىدية من الرماؿ، ننظر إُف الوضع كما كاف، ؿباف  ذبيليك ريفوت إع

 .دالشارع األرض حيث ربوؿ مكانو قليال من اؼبكاف األصلي كالبقاء على 

اؼبدارس الدينية االسالمية ىي مدرسة أنشئت  .مرجاين يف اؼبوقع اغباِف

بدأت يف  1968، يف عاـ بالنجكارايااجملتمعات اإلسالمية ألكؿ مرة يف 

السنة فقط عدد قليل  6الوجود طالب التخرج بشهادات االمتحانات النهائية 

كاف ىناؾ اؼبدارس  1975من الطالب، مدرسة دينية تتقدـ بسرعة أف عاـ 

سواء اؼبستول الثانية،  الدينية االسالمية األكُف كاؼبدارس الدينية االسالمية

 .يةائاإلبتد

مدرسة النظاـ التجارم اؼبتعدد األطراؼ فتحت 1987سنة  يف

كأخَتا  اؼببٌت افاإلسالمية اليت بنيت من عائدات اؼبباين اغبكومية البحتة طوابق

 اغباج (،رحـوؼباماجيدم ) اغباج نتائج الزعماء الدينيُت 1990يونيو  25يف 

علي أسرم  اغباجف تكلارم كاعبماعة علي أسرم خباغباج ، ل خالدبوسر 

 9يف  عبعل مؤسسة الًتبية اإلسالمية اجملتهدين شةأرديان .ك درس لر سبو 

خبارم بدأ الشعور اعتالؿ الصحة أف أسرم علي  . اغباج2002سبتمرب 
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 تفشل لو، على أف اجتماع مؤسسة يـو رأت أف النتائج أشارت إُف الدكاترة

 اجملتهدين.  سابقا كزيرة هبرم رئيس مؤسسة التعليم االسالميةشة، أرديان

 المدرسة ومهمتها وأهدافهارؤية  .1

 بتعديل للسماح راية باالنغكا اإلساؼبية اإلساؼبية اؼبدرسة منهج تنظيم مت

 اإلساؼبية راية باالقبكا مدرسة كإمكانيات احتياجات لتلبية التعليمية الربامج

 تنظيمية كحدة بوصفها راية باالنسكا اإلسالمية اؼبدرسة كتراعي. الثانوية

 التطورات ىذه كتشمل. اؼبستقبلية كالتحديات التطورات أيضا للتعليم

 من سبكن اليت العوؼبة( 2) كالتكنولوجيا، العلم تطوير( 1: )يلي ما كالتحديات

 عصر( 3) كاألماكن، القطاعات كعرب بُت كالتنقل للتغيَت السريع التدفق

 اجملتمع كعي تغيَت( 5) ك السلوؾ تغيَت على العوؼبة تأثَت( 4) اؼبعلومات،

 .اغبرة التجارة كحق( 6) بالتعليم، األمور كأكلياء

 اؼبدرسة اؼبتوسطة قبل من تستجيب أف هبب اليت كالفرص التحديات

 اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبدرسة رؤية فإف كبالتاِف ،بالنجكارايا اإلسالمية

 صورة سول ليست الرؤية. التطورات ىذه الذباه كفقا اؼبتوقع بالنجكارايا

 يف راية باالنغكا اإلسالمية تسانويا اؼبرغوبة اؼبدرسة صورة تصور أخالقية

 اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطة رؤية تظل أف ينبغي ذلك، كمع. اؼبستقبل
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 أيضا الرؤية تنظر أف هبب. الوطنية التعليمية السياسة فبر ضمن بالنجكارايا

 أمل( 2) ،بالنجكارايا اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطة إمكانات( 1) يف تنظر كأف

 .بالنجكارايا اإلسالمية تسانويا اؼبدرسة زبدمو الذم اجملتمع

 بالنجكارايارؤية اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية (أ 

 "كالتكنولوجيا كالعلـو الدين يف اؼبؤىلة البشرية اؼبوارد إنشاء"

 شكل يف دبهمة االضطالع الضركرم من الرؤية، ىذه كلتحقيق

 على كضعت مهمة ىي ىنا. كاضح توجو ذات األجل طويلة أنشطة

 .أعاله الرؤية أساس

 بالنجكارايامهمة اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية (ب 

 فبارسة على كقادر ذكي الفاضل، اؼبؤمنُت، الطالب إنشاء (1)

 اغبي كيف اؼبدرسة بيئة يف سواء اليومية اغبياة يف معارفهم

 لنوعية كمكافئة كالتكنولوجيا العلـو ؾباؿ يف مؤىلُت طالب إنشاء (2)

 اإليباف أساس على أخرل اؼبساكاة قدـ على ىم الذين الطالب

 كالتفاين

 كمصاٌف مواىبهم لتطوير للطالب كمكاف اإلسالميا متس كضع (3)

 .اؼبستقبل يف اشراقا أكثر إقباز ؼبتابعة كجسر الستخدامها
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 :يلي ما أعاله البعثة كصف كيتضمن 

 على طالب كل يتطور حبيث فعاؿ بشكل كالتوجيو التعلم تنفيذ (1)

 .لإلمكانات كفقا األمثل، النحو

 .اؼبدارس سكاف عبميع مكثف بشكل التميز ركح تنمية (2)

 حبيث إمكاناتو، على التعرؼ على طالب كل كمساعدة تشجيع (3)

 .األمثل النحو على تتطور أف يبكن

 .كالتكنولوجيا العلـو إتقاف يف كتشجع تنمو (4)

 بناء أجل من األمة كثقافة عقدت اليت الدينية التعاليم تقدير زرع (5)

 .كالنبيلُت األكفاء الطالب

 كالتقول العالية، كاألخالؽ كاإلقبازات، اؼبؤىلُت، اػبرهبُت تشجيع (6)

 .كتعاُف سبحانو اهلل إُف

 بالنجكاراياأىداؼ اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية (ج 

اؼبدرسة  من الغرض فإف أعاله، اؼبذكورة كالرسالة الرؤية على بناء

 :يلي كما ىي باعبكارايا اإلسالمية اؼبتوسطة

 .اؼبدرسية كالرعاية الدينية األنشطة يف ينجح (1)

 UANقيمة  أفضل على اغبصوؿ يف ينجح (2)
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 .البالد  MA/SMA/SMK لدخوؿ اؼبنافسة يف تنجح (3)

 العلـو يف كخاصة كالتكنولوجيا، العلم تطبيق يف ينجح  (4)

 .كالرياضيات

 .الكشفية كاؼبسابقات باسكربا، دبر، الفنوف، الرياضة، يف تنجح (5)

 .اؼبدرسة كالتخضَت النظافة يف تنجح (6)

 على عليها كالسيطرة كتقييمها تدرهبيا مدرستنا ىدؼ رصد كسيتم

 للكفاءة الوطٍت الصعيد على موحد معيار لتحقيق الوقت، من فًتة مدل

 :التاِف النحو على ،اؼبتوسطة كاؼبدرسة( SKL) العليا الدراسات مدرسة

 .اغبياة يف يعتقد اليت الدينية التعاليم كيعيش فهم، صدؽ، (1)

 .دبسؤكلية البيئة من كاالستفادة بالعمل كااللتزاـ اغبق كفبارسة فهم (2)

 اؼبشاكل، حل يف كمبتكرة كخالؽ، نقديا، منطقيا، التفكَت (3)

 .اؼبختلفة اإلعالـ كسائل خالؿ من كالتواصل

 .الفن كنقدر استمتع  (4)

 .اغبياة مبط كصحية صاٌف، نظيفة، تشغيل (5)

 .كالوطن األمة كفخر حملبة انعكاسا اغبياة يف اؼبشاركة (6)
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 كالطالب، اؼبعلمُت من مشًتؾ قرار على ذلك، على كعالكة

 اإلسالمية مت طالب من الشخصي كما تفصيال أكثر ىو كسكل

 :التاِف النحو على راية باالنغكا

 انعكاسا باعتباره كالطابع اػبلق حسن عادات عرض على قادرة (1)

 .اإليباف كالتقول النبيلة للشخصية

 كفقا كالرياضة، الفنوف ـبتلف يف نفسها ربقيق على قادرة تكوف أف (2)

 .الختياره

 .اؼبعرفة من ـبتارة فرع تعميق على قادرة تكوف (3)

 كلمة، ؼبيكركسوفت نشط كمبيوتر جهاز تشغيل على قادرة (4)

 .اإلنًتنت كبرامج التفوؽ،

/  لو كفقا MA/SMA/SMK أفضل إُف قدما اؼبضي على قادرة (5)

 .ـبتارة الذايت اػبيار ربقيق خالؿ من اختيارىا

 األكاديبية كغَت األكاديبية اؼبسابقات ـبتلف يف اؼبنافسة على قادرة (6)

 .كالوطنية كاإلقليمية كاؼبدينة، اؼبنطقة، مستول على

 كالبيئية كاالجتماعية الشخصية اؼبهارات على اغبصوؿ على قادرة (7)

 .اؼبهنية اغبياة كقبل
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 البيانات الشخصية .4

 اغباج عبديلة : االسم

منطقة فرعية هباندكت الشارع الدكتور مرجاين  : العنوان

 كارايانجالفرعي، بال

 1971ديسيمبَت  11 : تاريخ الميالدي

 اؼبدرسة االبتدائية دار العلـو  مكة  • : رواية التربية

 أمونتام باقبارماسُتطة صالتية اؼبدرسة اؼبتوس  •

 أمونتام باقبارماسُتاؼبدرسة الثانوية صالتية   •

كارايا من جبالناؼبعهد دار العلـو يف  سدر اؼب  • : تجريبة العملية

 2004إُف عاـ  1997عاـ 

اؼبدرسة اؼبتوسطة  مدرس اللغة العربية يف •

 كحىت اآلف 1997اإلسالمية منذ عاـ 

تثقيف الطالب ؼبعرفة لغة القرآف حىت أف تريد  : الداعمة في تعليم اللغة العربية

 كثر حب اهلل كرسولوت

 



54 
 

54 
 

 نتيجة البحث (5

في  السابع قراءة لطلبة الفصل بمهارة الالطالب فيما يتعلق  صعوباتال .1

 المدرسة المتوسطة األهلية اإلسالمية بالنجكارايا

 اليت الصعوبات فإف الباحثة، بو قامت الذم البحث إُف كاستنادا

يف اؼبدرسة السابع قراءة لطلبة الفصل دبهارة الالطالب فيما يتعلق  يواجهها

 اؼبشكلة كنبا كىي مشكلتاف رئيستاف، اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا

 اؼبقابالت من ىذه اؼبعلومات للباحثة كسبكن. اللغوية غَت كاؼبشكلة اللغوية

 .اؼبخربك ةرساؼبد كمدير العربية اللغة كمعلم الطالب مع الباحثة اأجرهت اليت

طلبة الفصل  إُف بعض الباحثة أجرهتا اليتكهتدؼ اؼبقابلة الرئيسية 

فيما هم اليت يواجه يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكاراياالسابع 

مع بعض الطالب،  اليت الباحثة قابلةاؼب فيما التاِف، . كىناقراءةدبهارة اليتعلق 

 على النحو التاِف: 

 : (2017أكتوبَت  5حبييب،  أضبد)كقاؿ 

ف أقرأ أبة، ألنٍت َف أجيد و يف رأيي، قراءة النصوص العربية صع
القرآف، أدرس كتاب اإلقراء، لذلك عندما طلب من اؼبعلم قراءة 

 نصوص اؼبواد العربية، ما زلت أزعج يف قراءة نص القراءة
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 ما يلي:فيأيضا  (2017أكتوبَت  5 )نور جنة تكباؼبثل، ذكر 

بة قراءة النصوص العربية ىي سبييز اغبركؼ اغبجائية اؼبتصلة ك غَت و صع"
اؼبتصلة. كما أنٍت َف أجيد أف أقرأ القرآف، لذلك لدم صعوبة عند قراءة 

 " النصوص باللغة العربية يف الفصل
 

مرة أخرل كما ىو موضح  (2017أكتوبَت  5 )ريزكا،أضيفت من قبل 

 ما يلي:في

يف قراءة النصوص العربية أشعر بصعوبة عندما يطلب مٍت أستاذم قراءة "
اعبمل العربية دكف خطوط، لدم صعوبة يف االنتباه إُف عالمات الًتقيم، 
مثل عندما يكوف ىناؾ قراءة يف شكل صبلة يسبقها حرؼ النصب، ففي 

اليت يسبقها حرؼ اعبر، ففي هناية هناية اعبملة يقرأ الفتحة أك صبلة 
، ففي هناية  اعبملة ىو قراءة الكسرة، أك اعبملة يسبقها حرؼ اعبـز

 ِف" ه تدكخاعبملة يقرأ السكوف، كىذ

 الشيء نفسو: (2017أكتوبَت  5)سيسكا، ذكر أيضا من قبل ت

حرت يف كل قراءة اعبمل العربية دكف الشكل، ألف الشكل يبكن أف 
 "الذم يسبق ذلك ىبتلف تبعا للحرؼ
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 :(2017أكتوبَت  5)ريسكي، ختلفة أيضا عن طريق اؼبشياء األتتم 

الطالب اؼباىركف فقط لقراءة  أشعر بعقدة النقص، ألف اؼبعلم طلب"
النصوص العربية، بعض من أصدقائي يف الفصل ىم ماىركف بقراءة 

كلكن أنا َف أجيد، ألنٍت َف أجيد أف أقرأ القرآف، أكلئك الذين  النصوص.
يقرأكف اللغة العربية بقراءة النصوص يف الفصل ىم أصدقاء الذين 

 " فآيوجدكف أف يقرئوا القر 
 

 أجرهتا اليتمن خالؿ مقابالت  اكتستكمل اؼبعلومات اؼبذكورة أعالى

العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية  اللغة مع معلم الباحثة

 : يف التعليمالطالب  مبالنجكارايا فيما يتعلق الصعوبات اليت يواجهه

 :(2017أكتوبَت  6كقاؿ )عبدعلة، 

يتحدث عن الصعوبات اليت يواجهها الطالب خالؿ مهرة القراءة  ىو 
اؼبشكلة  . عابشكل   الواقع باؼبشكلة من الطالب يف اؼبدرسةاآلخرين

أف نظريا، فإف . اليت يواجهها ىذا الطالب ىي من حيث اعبوانب اللغوية
االختالفات اللغوية بُت اللغة العربية كاإلندكنيسية سوؼ يسبب 
صعوبات للطالب لتعلم اللغة األجنبية )العربية(. حىت نظاـ الكتابة 
اؼبختلف بُت اللغة العربية كاإلندكنيسية ىو اؼبشكلة للطالب 

ندكنيسية. على عكس اللغات األجنبية األخرل مثل اإلقبليزية، اال
فرانسيس كغَتىا، لقراءة النصوص العربية فقط بشكل صحيح، فإنو 
يتطلب معرفة كافية للمورفولوجيا العربية كبناء اعبملة، كليس لتكوف قادرة 
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على فهم معناىا. لذلك، فمن الطبيعي أف الطالب االندكنيسية لديهم 
َتة يف اعبوانب اللغوية عند دراسة اللغة العربية، دبا يف ذلك صعوبة كب

أيضا عند ترصبة النصوص العربية إُف اإلندكنيسية. إُف جانب اؼبشاكل 
األخرل اليت ربدث ىو قباح قراءة النصوص العربية ترتبط ارتباطا مباشرا 
دبستول قدرة الطالب على القراءة للقرآف. العالقة بينهما قريبة جدا. 

لطالب الذين هبيدكف قراءة القرآف أكثر بليغة يف ذكر اعبمل العربية من ا
حيث غناء كخطوط. كىذا يثبت بالتأكيد أف إحدل اؼبشاكل اليت 
ربدث يف قدرة اؼبتعلمُت على القراءة ىي مستول قدرهتم على القراءة 

 للقرآف
 

، ككذلك ىذه اؼبشكلة علومات عناؼبكبشكل عاـ، يقدـ مدير اؼبدرسة 

معو ىي كما  لةاؼبقابنتيجة  مع مدير اؼبدرسة. ك ةا الباحثهتاؼبقابلة اليت أجر 

 يلي:

 :(2017أكتوبَت  6)كقالت، 

قدرة الطالب على استيعاب تعلم اللغة العربية دبا يف ذلك من حيث "
كىي اػبلفية  الًتصبة ىي ـبتلفة يف األساس، كتدعمها عدة عوامل.

التعليمية ؼبختلف الطالب، كىناؾ بعض الطالب الذين قدموا تعليم 
اللغة العربية منذ مدرسة اؼبدرسة اإلبتدائية، كلكن ىناؾ َف يتعلموا اللغة 

كىذا االختالؼ ىو ما هبعل عدـ اؼبساكاة، لذلك إذا َف تؤخذ العربية. 
ة. ليس يف على ؿبمل اعبد من اؼبعلمُت سوؼ يسبب مشاكل مستدام

موضوع قراءة اللغة العربية، كلكن على جوانب أخرل من مواد التعلم 
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العربية، كمن الذم يعرفوف اؼبعلموف، ىو عدـ االىتماـ بالطالب من 
البيئة األسرية اليت كاف ينبغي أف يالح  يف كقت مبكر، مثل تدريس 

 أك الدراسة خارج اؼبدرسة. TPAاللغة العربية من خالؿ اتباع 

م يعملية تعل أف تستنتج عنيبكن  انتائج اؼبقابالت اؼبذكورة أعالىمن 

الفصل يف  طالبال ميواجههاليت ختلفة اؼبصعوبات الاللغة العربية ىناؾ 

اليت ات صعوبال يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا.السابع 

 يف النقاط التالية: ةلص إليها الباحثزب

قراءة  تهم يفلذلك فإنو يؤثر على طالقك ، ةبطالق القرآفَف يقرأ الطالب  (1)

  ائيةجاغبرؼ اؽبستخدـ اليت تالنص أك اعبملة ة أك العربيالكلمة 

ز اغبركؼ اؽبجائية اؼبستمرة كغَت اؼبستمرة، تميأف ي يتمكن الطالب َف  (2)

  ةبطالقف قراءة النص العريب ك در قال يفبا هبعل الطالب ك 

النصب ز عالمات الًتقيم، كاليت ينبغي أف تقرأ تميأف يلطالب اال يبكن  (3)

  أك اػبفض أك السكوف.

ر ، حبيث يبكن أف تشعلصفتفاكت قدرة الطالب على القراءة يف الَف ت (4)

 قةيقرأكف النصوص العربية بطال أفدىن من الطالب الذين ال يزالوف األ

أف من قبل اؼبعلم الذم هبعل الطالب  ااص فردياػبىتماـ االليس ىناؾ  (5)

 . ايتعلموف متأخر للطالب الذم دىن األيشعركف 
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اليت يسبب اػبلفية التعليمية لطالب الذين يبيزكف اختلفة من اؼبنواع األ (6)

 ت القدرة على قراءة النص العريب.مستوياأف يتميز 

بكرة، كىو ما يتم اؼبسن  ذتعلم اللغة العربية منعن البفاض اىتماـ اآلباء  (7)

 القرآف الكرًن. قراءة مثل عادة خارج التعلم اؼبدرسي يف 

ربية كاإلندكنيسية مثل الشكل العنبا لغوية بُت اللغتُت ال ىناؾ اختالفات (8)

 ىو .بُت العربية كاإلندكنيسية ة فيهاكتابالتلف أف ىبحىت  ،كبناء اعبملة

 مشكلة للطالب االندكنيسيُت. يعٍت 

 ،ةهبا الباحث تماكيف الوقت نفسو، من نتائج اؼبالحظات اؼبيدانية اليت ق

 ىي:  ةعليها الباحث تكالبيانات اليت حصل

السابع يف االفصل طلبة ال مالصعوبات اليت كاجهه ،يف اؼبالحظة األكُف

القراءة  ةتعلق دبهار اليت تيف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا 

اليت اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا نصوص العربية يف عن ال

بعض الطالب صعوبة يف قراءة هبدكف كىي  يف ىذا اجملاؿ ةا الباحثهتكجد

عند  مصوهت تلفاغبرؼ الذم ىب صوت هبدكفالكلمة. ك  شكلاغبركات أك 

. كاغبركؼ العربية نفسها ؽبا خصائص الضمة أكتو إما اػبفض أك النصب قراء

 على الطالب الذين اتبو صعال لذلك هبعلك ا ػبصائص كل منها. ـبتلفة كفق
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َف يقرأكا اعبملة العربية بطالقة. حالة أخرل مع الطالب الذين هبيدكف يف 

، كينظر إُف حد كبَت ـبتلفة جدا، ألهنم يقرأكا اعبملة العربية بطالقةك  الدراسة

أف ربتاج على الرغم أف ال تزاؿ العربية  شاكل يف قراءة اعبملةاؼبليس لديهم 

. يبكن أف ينظر عندما يطلب اؼبعلم من الطالب فهار ـبارج حإُف النظر يف 

)اػبميس،  .بالتناكبالواردة يف الكتاب اؼبدرسي  الفقرة من العربية قراءة صبلة

 (.2017أكتوبَت  12

يف االفصل  طلبةال مالصعوبات اليت كاجهه فكانت ،الثانية اؼبالحظة أما

 ةتعلق دبهار اليت تيف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا السابع 

نصوص العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية عن الالقراءة 

بعض الطالب َف يتمكنوا  كىي يف ىذا اجملاؿ ةا الباحثهتبالنجكارايا اليت كجد

يف ك . ةملاعبأك  ةكلمال بُت ختلطةاؼب فو كي ذمية الائجؽبتميز اغبركؼ اأف ي

شكل  وفعرفي لكن َفكحدات، ك  ةيائجاؽبىم يعرفوف اغبركؼ  ،األساس

عندما يطلب واحدة. يبكن أف ينظر الكلمة السلسلة إُف  تاغبركؼ إذا كان

يف الكتاب اؼبدرسي الواردة  الفقرة منالعربية ملة اعبن الطالب قراءة عاؼبعلم 

 (2017أكتوبَت  19)اػبميس،  .بالتناكب
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يف االفصل  طلبةال مفإف الصعوبات اليت كاجهه ،ةلثالثا يف اؼبالحظة

 ةتعلق دبهار اليت تيف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا السابع 

نصوص العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية عن الالقراءة 

بعض الطالب لديهم كىي  يف ىذا اجملاؿ ةا الباحثهتبالنجكارايا اليت كجد

". كيبكن أف يسمع ذ" أك "شمثل " ةيائصعوبة يف نطق بعض اغبركؼ ىجال

ف قادرة على سبييز أصوات حرؼ العلة من و كي بوضوح أف الطالب َف

اؼبعلم طلب عندما ي عسمأف ت. يبكن اعوظبيف اغبركؼ اليت ىي تقريبا 

 (2017أكتوبَت  26)اػبميس، الطالب لقراءة اؼبفردات. 

يف االفصل  طلبةال مفإف الصعوبات اليت كاجهه ،الرابعة يف اؼبالحظة

 ةتعلق دبهار اليت تيف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا السابع 

نصوص العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية عن الالقراءة 

على  عدـ اىتماـ الطالبكىي  يف ىذا اجملاؿ ةا الباحثهتبالنجكارايا اليت كجد

عل الطالب ال تركز اؼبواد كهبجدا منخفض التعلم اؼبستمر، صوت اؼبعلم 

)اػبميس،  مع أصدقائهم على منت الطائرة. تكلما . كبعض الطالبالتعليمية

 (2017نوفمبَت  2
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خالؿ فًتة الدراسة، يبكن من  ةالباحثأجرهتا من خالؿ اؼبالحظات اليت 

 اليت م اللغة العربية ىناؾ صعوبات ـبتلفةياالستنتاج أنو يف عملية تعل

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية السابع يف االفصل طلبة م اليواجهه

يف  ةخلص إليها الباحثتت صعوبة اليتال القراءة. ةتعلق دبهار اليت تبالنجكارايا 

 النقاط التالية:

الكلمة. كهبدكف  شكلهبدكف بعض الطالب صعوبة يف قراءة اغبركات أك (أ 

 أكتو إما اػبفض أك النصب عند قراء مصوهت تلفاغبرؼ الذم ىب صوت

 الضمة

ف و كي ذمية الائجؽبتميز اغبركؼ اأف يبعض الطالب َف يتمكنوا  (ب 

ىم يعرفوف اغبركؼ  ،يف األساسك . ةملاعبأك  ةكلمال بُت ختلطةاؼب

سلسلة إُف  تشكل اغبركؼ إذا كان وفعرفي حدات، كلكن َفك  ةيائجاؽب

 واحدةالكلمة ال

" شمثل " ةيائصعوبة يف نطق بعض اغبركؼ ىجالبعض الطالب لديهم (ج 

 "ذأك "

جدا منخفض التعلم اؼبستمر، صوت اؼبعلم على  عدـ اىتماـ الطالب(د 

 التعليميةعل الطالب ال تركز اؼبواد كهب
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قراءة بمهارة الالطالب فيما يتعلق لتغلب الصعوبات المعلم محاولة  .2

في المدرسة المتوسطة األهلية اإلسالمية السابع الفصل لطلبة 

 بالنجكارايا

 من العديد ىناؾ كىي الباحثة، بو قامت الذم البحث إُف كاستنادا

 الصعوبات اليت على لتغلب معلم اللغة العربية يبذؽبا اليت البارزة اعبهود

يف اؼبدرسة السابع قراءة لطلبة الفصل دبهارة الالطالب فيما يتعلق  يواجهها

 حصلت الباحثة اؼبعلومات كيبكناؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا. 

 كمخرب. اؼبدرسة كمدير العربية اللغة معلم مع أجرهتا اليت اؼبقابالت من

معلم اللغة العربية استهدفت  اليت ثةا الباحهتأما اؼبقابلة الرئيسية اليت أجر 

تعلق دبا جهود ي يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا، فكانت

الطالب فيما يتعلق  يواجهها الصعوبات اليتبذلو لتغلب على الذم  اؼبعلم

 دراسة:الأثناء يف قراءة دبهارة ال

 (2017أكتوبَت  6كشرح )عبديلة، 

 كصعوبات مشاكل على للتغلب فعلت اليت كاحد للعمل بالنسبة أما
 على اػبصوصية، الدركس دركس إجراء ىو العريب النص قراءة يف الطالب
عادة. TPA/TKA مثل ليست أعلم اليت  القرآف دراسة أف من الرغم

 الطالب مهارات ضبط خالؿ من كسرعة علمت بشكل عاـ فقط



64 
 

64 
 

 صنفت ، مثفواحد كاحدا الطالب مهارات قومت البداية يف .اغباليُت
اؼبناسب. التعلم لتوفَت علي تسهيل ؾبموعات، حيت يف الطالب مهارات

 على فواحد، كاحدا اغبركؼ ـبارج كضحت أكال العريضة، اػبطوط يف
 كلكن ىيجائية اغبركؼ كصوت شكل يعرفوف الطالب معظم من الرغم
 نسبة تزاؿ ال الصوت، اليت حيث من تشبو اليت اغبركؼ من عدد ىناؾ
 ثانيا .صحيح بشكل على لفظها سبييز يبكن ال الطالب من صغَتة
 كلمة يف ترتيبها مت اليت ىيجائية اغبركؼ شكل يف التغيَت شرحت
 كتكرارا، مرارا علمت ىذا. حركاتو أك الشكل فرؽ شرحت مث كاحدة،
 ربفي  طبقت أنا ذلك، إُف كباإلضافة. أفراد أك ؾبموعات يف سواء

 فعل ك اؼباضى فعل تصريف من ، السهل بالتحفي  للطالب الصرؼ
 شرحت وبفظوا أف بعد. بالفرد حفظو الطالب من أطلب اؼبضارع،
 فإف اغباؿ، . كبطبيعةالفعل يف التغيَت أشكاؿ من شكل كل أحكاـ
 ليست قصَتة اػبصوصية الدركس من عليها اغبصوؿ مت اليت النتائج
 غَت الطالب مثل كجدت، اليت العقبات من العدد ىناؾ أف كما فورية،
 للتعلم، الطالب كعي عدـ إُف باإلضافة الوقت، كقصر اؼبوجودة نظامية
 مثل بيئية عوامل إُف ذلك يعود كقد.  دائما حفزت أنٍت من الرغم على
 TPA/TKA مثل العربية، اللغة تعليم بتوفَت اؼبنزؿ يف  الوالد اىتماـ عدـ
 اؼبنزلية الواجبات بالتأكيد ىو ىذا لذلك. اؼبنزؿ إُف األقرب اؼبنطقة يف

 .اؼبنزؿ يف كالوالد ِف بالنسبة ذلك كاف سواء صبيعا، لنا بالنسبة
 

علومات عن اعبهود اليت يبذلو معلم اللغة العربية اؼبيقدـ مدير اؼبدرسة 

قراءة يف دبهارة الالطالب فيما يتعلق  يواجهها اليتلتغلب على الصعوبات 
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مع مدير اؼبدرسة.  ثةا الباحهتأدناه، اليت أجر  ةصف الباحثتكما   ،قراءة النص

 معو ىي كما يلي: لةاؼبقابنبيجة ك 

 (،2017أكتوبَت  6شرحت ) 

 خاصة سألنا اؼبدرسة مدرس من ككبن اؼبشكلة، ىذه على للتغلب
 ألف الدراسة، ساعات خارج يف التعلم من مزيد لتوفَت العربية اللغة ؼبدرس
 اليت الطالب احتياجات تليب ال التعلم من ساعات استعراض، لدينا كما
 النص القراءة يف الصعوبات من العديد تزاؿ ال طالبنا اغبالة، ىذه يف

 كبن لذلك الكرًن، القرآف لدراسة ارتباطا يرتبط  العربية اللغة نص. العريب
 أطفاؽبم، لنوعية االىتماـ إيالء على األكصياء/  للوالد توجيهات نقدـ
. الرئيسية ؼبناطقهم كفقا  TPA/TKA أقرب إُف أطفاؽبم كضع خالؿ من

 ". اؼبشكلة ىذه على التغلب على أيضا يساعدنا سوؼ لذلك
 

ا هتخرل يف مقابالت أجر األعلومات اؼبكقد أضاؼ بعض الطالب 

 : ةالباحث

 :(2017أكتوبَت  5، سيسكا ك ريزكا) تاشرح

 كاحدة مرة كل اؼبعلم عقد اليت اػبصوصية الدركس  تبعنا كإخواين أنا"
 ىيجائية اغبركؼ ؼبعرفة فقط نتعلم ال كىناؾ اؼبدرسة، يف األسبوع يف

 مع.  طويلتها اغبركؼ قصَتة ك ىاراكات ؼبعرفة تعلمنا أيضا كلكن
 " اؼبدرسة يف العربية اللغة صبل قراءة يف بطالقة أصبحنا بركفة، فبارسة
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 :( 2017أكتوبَت  5، ريزكي)كأضافت أيضا 

 حىت اؼبدرس من مطلوبا كاف ألنو اػبصوصية الدركس  حضرت لقد"
 جانب إُف الفصل، يف العريب النص قراءة يف صعوبة ىناؾ يكوف لن أنٍت

 كقت يف. اغبركؼ دبخارج كفقا ىيجائياة اغبركؼ قراءة أف أيضا تعلمت
 على اؼبكتوبة اعبمل قراءة فبارسة على فقط ركزنا اػبصوصية الدركس
 " اؼبدرسة يف كما ترصبتو إُف اغباجة دكف السبورة،

 
أكتوبَت  5 ،نور جنة(من قبل   كىناؾ شيء آخر يضاؼ أيضا

2017:) 

 تعلمنا قراءة النص العريب، كلكن أكثر تأكيدا على إدخاؿ رسائل"
 "م ذبويداغبركؼ مثل تعلم العل كصوتقصَت  أك ، كطوؿاغبرؼ اؽبجائية

 
 (:2017أكتوبَت  5 ، أضبد حبييب)نفسو يقاؿ عن  الشيء

  
يعلمنا قراءة  أخذت الدركس اػبصوصية يف اؼبدرسة ألف ىناؾ معلم"

 " TKA/TPA مثل يفارج اغبرؼ القرآف عن رسائل ـب
 

م ييف عملية تعل ايبكن االستنتاج أهن امن نتائج اؼبقابالت اؼبذكورة أعالى

تغلب على لعديد من اعبهود البارزة اليت بذؿ اؼبعلم اللغة العربية ىناؾ ال
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. قراءة يف قراءة النصدبهارة الالطالب فيما يتعلق  يواجهها اليتالصعوبات 

 ما يلي:فيكتشمل اعبهود 

مرة كاحدة يف  اءة القرآفقر يف  للطالبالتدريس اػبصوصي عقد اؼبعلم (أ 

 األسبوع

مهارات  هم، مث يصنففواحداهارات لطلبة كاحدا اؼبـ اؼبعلم بتقييم اق (ب 

 الطالب يف ؾبموعات، لتسهيل حصوؽبم على التعلم اؼبناسب. 

 زمييت أف ، حبيث يبكن للطالبأكال ةيائجـبارج اغبركؼ اؽبشرح اؼبعلم (ج 

 بشكل صحيح.  لفظها

اليت مت ذبميعها معا يف كلمة  ةيائجاؽب شكل اغبركؼ فسر اؼبعلم تغيَت(د 

 . الشكل كاحدة، مث يفسر الفرؽ من اػبط أك

كفر اؼبعلم الدافع اؼبستمر من خالؿ رصد التقدـ احملرز يف القراءة أك (ق 

 قراءة النص. من لفادز الطالب 

يف التدريس اػبصوصي  ةهريالقراءة اعبعلى سبارين القراءة أك  ركز اؼبعلم(ك 

دكف أف يطلب من الطالب ترصبة اعبمل اليت يقرأىا الطالب، من أجل ي

 العربية يف اؼبدرسة. م اللغةيدعم قدرة الطالب على تعل
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تصريف للطالب. ىذا الشكل من مادة الصرؼ ربفي  عن اؼبعلم ق طب(ز 

 الفعل اؼباضى كالفعل اؼبضارع.

، ةهبا الباحث امتكيف الوقت نفسو، من نتائج اؼبالحظات اؼبيدانية اليت ق

 عليها ىي:  تكالبيانات اليت حصل

 تغلباللغة العربية ل، فإف اعبهود اليت يبذؽبا معلم األكُف  يف اؼبالحظة

اؼبدرسة اؼبتوسطة السابع الفصل يف الطالب  يواجهها اليتعلى الصعوبات 

التدريس  وبضراللغة العربية  معلم ، كىواألىلية اإلسالمية بالنجكارايا

كل طالب   وهببك  يقـو بو اؼبعلم ذمال اءة القرآفقر يف  للطالباػبصوصي 

أما التدريس اػبصوصي يف . مرة لكل األسبوع يتعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة

و يعلم كأن. "TPA/TKA ثلوف "اللغة العربية ال يب معلمالذم قاـ القرآف قراءة 

من اغباليُت. كيبكن  الطالب كيعدؿ احتياجات فقط بشكل عاـالقرآف قراءة 

مساء من تنفيذ الدركس اػبصوصية اليت عقدت يف  اغباؿ ذلكأف ينظر 

 12)اػبميس، ، فضال عن األنشطة اؼبضطلع هبا خالؿ عملية التعلم. اليـو

 (.2017أكتوبَت 

على  تغلبفإف اعبهود اليت يبذؽبا معلم اللغة العربية ل، الثانية اؼبالحظة يف

اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية السابع الفصل يف الطالب  يواجهها اليتالصعوبات 
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، اؼبعلم يتم تنفيذه ذماللغة العربية ال نشاط تعليم، كىو اإلسالمية بالنجكارايا

، كألنو يف تعليم اللغة العربية كثرالعربية أفبارسة قراءة النصوص اؼبعلم ركز 

، مث كثَت من نصالقراءة مرحلة عرؼ أف ضعف من الطالب ال يزاؿ على ي

أف يستطيع ر فبارسة قراءة النص حىت يبكن للطالب تكر ياؼبعلم  ،األحياف

، كيبدك م يتم تنفيذهيقة. كيبكن أف ينظر إليو من عملية التعلبطالالنص قراءة 

أف دركس اللغة العربية تركز يف بعض األحياف فقط على سبارين القراءة فقط. 

 (2017أكتوبَت  19)اػبميس، 

على  تغلبفإف اعبهود اليت يبذؽبا معلم اللغة العربية ل الثالثة،يف اؼبالحظة 

اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية السابع الفصل يف الطالب  يواجهها اليتالصعوبات 

الدركس تابعة دبالطالب لـز باللغة العربية  معلم ، كىواإلسالمية بالنجكارايا

الذم  "TPA " اػبصوصية اليت عقده، كما أنو وبفز الطالب على متابعة

 (2017أكتوبَت  26)األربعاء،  يقرب حوؿ بيتهم.

خالؿ فًتة الدراسة، يبكن من  ةالباحثأجرهتا من خالؿ اؼبالحظات اليت 

م اللغة العربية ىناؾ اعبهود اليت يبذؽبا معلم اللغة ياالستنتاج أنو يف عملية تعل

يف اؼبدرسة السابع يف االفصل طلبة م اليواجهه اليتصعوبات  تغلبالعربية ل



70 
 

70 
 

 اليت اعبهود القراءة. ةتعلق دبهار اليت تاؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكارايا 

 يف النقاط التالية: ةخلص إليها الباحثتت

 اءة القرآفقر يف  للطالبالتدريس اػبصوصي  معلم اللغة العربية وبضر(ب 

مرة  كل طالب يتعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة  وهببك يقـو بو اؼبعلم  ذمال

 لكل األسبوع

فبارسة قراءة ، ركز اؼبعلم اؼبعلم يتم تنفيذه ذمنشاط تعليم اللغة العربية ال(ج 

عرؼ أف ضعف من ي، كألنو يف تعليم اللغة العربية كثرالعربية أالنصوص 

اؼبعلم  ،نص، مث كثَت من األحيافالقراءة مرحلة الطالب ال يزاؿ على 

النص قراءة أف يستطيع تكرر فبارسة قراءة النص حىت يبكن للطالب ي

 بطالقة

اػبصوصية اليت عقده،  دبتابعة الدركس الطالب لـز باللغة العربية  معلم(د 

 الذم يقرب حوؿ بيتهم "TPA " كما أنو وبفز الطالب على متابعة

عن   كاؼبالحظات اليت أجرهتا الباحثة اؼبقابالت تدعم اليت البيانات توثيق

السابع قراءة لطلبة الفصل دبهارة الفيما يتعلق  الطلبة يواجهها اليت الصعوبات

 اعبهود بعض ، ككذلكمية بالنجكارايايف اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسال

يف الطالب  يواجهها اليت صعوباتال لتغلب العربية اؼبعلم بذلو اليت البارزة
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 منصور  ىي اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية بالنجكاراياالسابع الفصل 

 لمعلمل ينتمي كتوبةاؼب ادةأيضا كاؼب اؼبقابلة كعملية ميالتعل عملية أثناء النشاط

 .الطالب قبل منالذم يقرأىم  اعبملة شكل يف

 تحليل البحث (3

، سواء من اؼبقابالت كاؼبالحظات ةمن البيانات اليت مت صبعها من قبل الباحث

 ىي كما يلي: كتحليال  باحثة، مث كفقا للةصل عليها الباحثربتوثيق اليت الك 

اؼبدرسة اؼبتوسطة السابع الفصل يف طلبة الإف الصعوبات اليت يواجهها  .1

عوامل ىي عوامل الصعوبة الإُف ينقسم ، األىلية اإلسالمية بالنجكارايا

 ،اللغة العربية كعوامل الصعوبة اؼبتعلقة دبعلم ،اؼبتعلقة بالطلبة أنفسهم

عطي ت. ىنا ة القراءةر اصعوبة اؼبرتبطة بتعلم مهكعوامل ال ،كالعوامل البيئية

 التحليل على النحو التاِف:  ةالباحث

قراءة يف  تهمب القرآف بطالقة، لذلك فإنو يؤثر على طالقَف يقرأ الطال .1

ية. من ىذه ائجؼ اؽبك ستخدـ اغبر ت يتال ةالعربي وصالنصأك ملة اعب

الطالب َف تكن قادرة  :ماثلة مثلاؼبشاكل اؼباؼبشكلة األساسية يبدك 

تكن قادرة  كَف، ستمرةاؼبجائية مستمرة كليس اؽبعلى سبييز اغبركؼ 

ىي اؼبشكلة  ساسية. ىذه اؼبشكلة األالًتقيم عالمات سبييزعلى 
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 الباحثة م. ىذا يبكن تصنيفهايعلى عملية التعل االيت تؤثر كبَت  رئيسيةال

يعٍت الصعوبات اؼبقصود . عوامل الصعوبة اؼبتعلقة بالطلبة أنفسهمأهنا 

 .ةلغويالكغَت  ةلغويالاؼبرتبطة بالطلبة أنفسهم 

الطالب  هبعل الذم اؼبعلم قبل من فرديا اػباص االىتماـ ىناؾ ليس .2

 كيبكن. متأخر كقت يف األدىن للطالب الذم يتعلموف يشعرك أف

 ال يسمح كلذلك الطالب كثَتا، عدد ألف اؼبشكلة ىذه اؼبفهـو

 كلكن مكثف، بشكل فردية لطالب اىتماما خاصا توِف أف للمعلم

 الطريقة لديو اؼبعلم كاف إذا الواقع يف اؼبشكلة على التغلب يبكن

ىذا يبكن . التعلم مرافق الستكماؿ اإلعالـ كسائلأك  الصحيحة

 أم. العربية اللغة دبعلم عوامل الصعوبة اؼبتعلقةأهنا  الباحثة تصنيفها

 .اللغوية غَت بالصعوبات يتعلق الصعوبات ىذه من

، حبيث يبكن أف  لصفعدـ اؼبساكاة يف قدرة القراءة لدل الطالب يف ال .3

بالطالب الذين ال يزالوف ال يقرأكف النصوص العربية يشعر األدىن 

بطالقة، كأنواع اػبلفية التعليمية للطالب ـبتلفة، ككذلك ضعف 

م يكقت مبكر، كعادة ما يتم التعل منذم اللغة العربية ياىتماـ اآلباء بتعل

 الباحثة القرآف الكرًن. ىذا يبكن تصنيفهاقراءة مثل  ةخارج اؼبدرسيف 
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امل ىو تأثَت  و بالبيئة. يف األساس ىذا الع عوامل الصعوبة اؼبتعلقةهنا أ

م اللغة العربية . أم من ىذه الصعوبات يتعلق يكبَت على تطوير تعل

 بالصعوبات غَت اللغوية.

العربية كاإلندكنيسية مثل ىي لغوية بُت اللغتُت الىناؾ اختالفات  .4

ُت اللغة العربية ب ةتلفالتشكل كبناء اعبملة. حىت نظاـ الكتابة اؼبخ

ىذا يبكن أيضا مشكلة للطالب االندكنيسيُت.  يكاإلندكنيسية ى

ة ءقراالرة ام مهيبتعل عوامل الصعوبة اؼبتعلقةأهنا  الباحثة تصنيفها

جدا.  اكبَت   الغوي ااختالف ىناؾ العربيةة غللااإلندكنيسية ك  ةغللانفسها. ك 

 سواء من الناحية الفنية أك عمليا.

 اليتعلى الصعوبات  تغلباعبهود اليت يبذؽبا معلم اللغة العربية لأما  .4

اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية السابع الفصل يف الطالب  يواجهها

أف  كالتحليل، فإف معلم اللغة العربية يكفي  باحثةفوفقا لل، بالنجكارايا

كلكن  اؼبدرسة دراسة اللغة العربية، ليس فقط على التعلم الرظبي يف تهدهب

 الدراسة الرظبية. ىذا اؼبعلمالوقت  جخار يف ضافية اإلدركس التوفَت كىو 

لكنو ك ، يف قراءة القرآف الدركس اػبصوصيةتعد ضافية اإلدركس ال يقدـ

بشكل عاـ، ألف ىنا  "TKA//TPA يف " قراءة القرآفم يتعلكمثل ليس  
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خالؿ النظر يف  تعلمو على قدرة الطالب على القراءة منييركز اؼبعلم 

ية يف اؼبدرسة. م اللغة العربياحتياجات التعلم للطالب الذين يدعموف تعل

من الفعل  الصرؼللطالب. شكل ربفي   في  الصرؼككذلك تطبيق رب

. اللغوممن حيث ىو كاحد من جهود اؼبعلم اؼباضى كالفعل اؼبضارع. ىذا 

كلمة الن تغيَت الشكل م تعد مصطلح التعلمىذا اللغة العربية تعليم يف 

 يؤثر بشكل كبَت على قدرة الطالب. خصوصا أكثر يف القراءة.الىت 
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 الخامس الباب

 االختتام

 الملخض . أ

اؼبدرسة اؼبتوسطة األىلية اإلسالمية السابع الفصل يف طلبة الإف الصعوبات اليت يواجهها . 1

كعوامل  ،اؼبتعلقة بالطلبة أنفسهمعوامل ىي عوامل الصعوبة الإُف ينقسم ، بالنجكارايا

م يكعوامل الصعوبة اؼبرتبطة بتعل ،كالعوامل البيئية ،الصعوبة اؼبتعلقة دبعلم اللغة العربية

 . ة القراءةر امه

يف الطالب  يواجهها اليتعلى الصعوبات  تغلباعبهود اليت يبذؽبا معلم اللغة العربية لأما  .9

كالتحليل،   باحثةفوفقا لل، األىلية اإلسالمية بالنجكارايااؼبدرسة اؼبتوسطة السابع الفصل 

دراسة اللغة العربية، ليس فقط على التعلم الرظبي  أف هبتهد فإف معلم اللغة العربية يكفي

الوقت الدراسة الرظبية. ىذا  جخار يف ضافية اإلدركس التوفَت كىو كلكن  اؼبدرسة يف

كمثل لكنو ليس  ك ، يف قراءة القرآف ػبصوصيةالدركس اتعد ضافية اإلدركس ال يقدـ اؼبعلم

تعلمو على قدرة يبشكل عاـ، ألف ىنا يركز اؼبعلم  "TKA//TPA يف " قراءة القرآفم يتعل

الطالب على القراءة من خالؿ النظر يف احتياجات التعلم للطالب الذين يدعموف 
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للطالب. شكل ربفي   في  الصرؼم اللغة العربية يف اؼبدرسة. ككذلك تطبيق ربيتعل

 من الفعل اؼباضى كالفعل اؼبضارع. الصرؼ

 التوصياتقتراحات و اإل . ب

 كىي: اؼبدرسة ئيسةإُف ر كالتوصيات  أما اإلقًتاحات

 .كالتدريس بشكل عاـ، كعملية التعليم كالتعلم النشاطأف هتتم اؼبدرسة  ةب على رئيسذب .1

 الطالب لتكوف ككذلك يةالعرب اللغة اؼبدرسة أف تعطي تشجيع معلم ةب على رئيسذب .2

 .أكثر نشاطا يف تعلم اللغة العربية

 معلم اللغة العربية كىي:إُف كالتوصيات  أما اإلقًتاحات

تعلم اللغة العربية، من أجل ربقيق األداء  توفَت اغبافز للطالب لتكوف أكثر نشاطا يف  .1

 .األمثل

 تقدًن لذلكك ، القراءة رةاهم تقنياتتستخدـ يف طرؽ التدريس ك  طالبتقدًن اؼبشورة لل .2

 .كالطالب واد أكثر إثارة لالىتماـ للمعلماؼب

  .تفضيال اعبوم لقحىت ىبلتكوف قادرة على شرط الطبقة   .3

 :لطالباإُف كالتوصيات  أما اإلقًتاحات

يف متابعة الدرس  أف تكوف أكثر نشاطا يف دراسة اللغة العربية، ككذلك أكثر نشاطا .1

 .العريب
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 .كليس آفة للتعلم اللغة العربية، حبيث العربيةمضيفا معرفة  .2

توفَت الدافع للطالب ؼبتابعة درس قراية الذم يقـو بو اؼبعلم العريب كأيضا متابعة  .3

TPA/TKA خارج اؼبدرسة. 
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 ( 1983ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، 

بعض العوامل التعليمية اؼبسامة يف ظهور أخطاء تالميذ السنة ليندة بوؼبكاحل، " 
هة نظر معلمي السادسة من التعليم األساسي يف القراءة باللغة العربية من كج

مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف علـو الًتبية فرع علم  الصف السادس،
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