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 الباب الثاىن 

 نظريةالدراسة ال

 الفصل االّول : تصرّف تعّلم اللغة العربية 

 التعّلم  .1

هّمة يف كل تعليم حبيث ال يوجد تعليم املالتعّلم وهو املصطلح الرئيسي األكثر 

كعملية يكون للتعّلم دائًما مكان واسع يف خمتلف التخصصات املتعلقة بدون التعّلم.  

ابملساعي التعليمي، نظرًا ألمهية معىن التعلم فإن اجلزء األكرب من جمهود البحث 

 (.  2013والتجربة هو حتقيق فهم أوسع وأعمق لعملية التغيري البشري )شياح، 

التعلم نشاط يعاجل ويشكل عناصرًا أساسّية يف تنفيذ كل نوع ومستوى تعليمي 

رمسي وغري رمسي. يعين أن جناح أو فشل حتقيق األهداف التعليمية يعتمد إىل حد  

سواء عندما كان يف املدرسة أو يف  لطالب منها ا عاىنتكبري على عملية التعلم الىت 

 (. 2013)شياح،  مأو عائلته مالبيئة منزهل

فظ احلقائق املقدمة يف شكل احلمع أو اجليعتقد بعض الناس أن التعلم هو جمرد 

معلومات / موضوع، جبانب ذالك أيًضا بعض الناس الذين ينظرون إىل التعلم على 

تمرينات يظهر يف ممارسة القراءة والكتابة. استنادا على هذا اإلحساس،  الجمرد  مأهن
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متكنوا من إظهار بعض املهارات البدنية حىت بدون   سيشعرون عادًة ابلرضا التام إذا

معرفة معىن هذه املهارات وطبيعتها والغرض منها. فيما يلي بعض التعاريف من 

اخلرباء: قال سكينر أن التعّلم عملية تكيف )تعديل سلوك( تتم تدرجييًا ويتم التعبري 

درجيي" بناًء على وجز أن التعلم "عملية تكيف سلوك تاملسؤال العن هذا الرأي يف 

 تمثالية إذا متاألنتائج الأن عملية التكيف ستحقيق  BF Skinnerجتاربه، يعتقد 

 (. 2013إعطاؤها معززًا )شياح، 

زاد خرباء علم النفس أن التعّلم هو جتربة للحياة اليومية أبي شكل من األشكال 

وين شخصية والّسبب يف وجود قدر معني من جتربة احلياة له أتثري كبري على تك

الكائن احلي املعين. رمّبا هذا هو األساس املنطقي الذي هلم فكرة التعّلم اليومي الذى 

 (.  2013شاعهم الربوفيسور جون يب )شياح، 

تجارية يقوم هبا الفرد للحصول على العملية الوهي سالميط  تعريف التعّلم عند

)سالميط،   مالتفاعل مع بيئتهتغيري جديد يف كّل السلوك، نتيجة لتجربة الفرد يف 

، ميكن فهم أن التعّلم نشاط يتم عن قبلهراء اخلرباء املذكورة اآل(. من بعض 2010

طريق إشراك عنصرين مها اجلسد والروح. جيب أن يكون متوافًقا مع عملية الروح 

للحصول على التغيري. بطبع التغيري الذي مت احلصول عليه ليس جسداًي بل تغيري 

 بب تضمني انطباعات جديدة. الروح بس 
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أخريًا االستنباط أن التعّلم عبارة عن سلسلة من أنشطة اجلسد والروح للحصول 

نتيجة لتجربة األفراد يف التفاعل مع البيئة اليت تنطوي على العلى تغيري يف السلوك 

 (.  2008حمرك إدراكي وعاطفي ونفسي )دجامارة، 

 هناك عدة أنواع من نظرايت التعلم:

 ة التعلم السلوكي )السلوك(نظري (1

التغيري يف السلوك بسبب التفاعل بني التحفيز واالستجابة أي   ىالسلوكية ه

نتيجة للتفاعل بني التحفيز واالستجابة.  العلى التصرف  الطالب التغري يف قدرة 

لموسة  امللموسة )ميكن مالحظتها( أو غري املالتغيريات يف السلوك ميكن أن تكون 

 )ال ميكن مالحظتها(. 

 نظرية التعلم املعريف (2

يهتم أكثر بعملية التعّلم من نتيجة التعّلم نفسها. نظري التعّلم الّذى املعريف هو 

تدفق فإن التعّلم ال يتضّمن فقط على عالقة التحفيز ابلنسبة إىل أتباع هذا ال

واالستجابة ولكن أكثر من ذلك يتضّمن التعّلم على عملية فكرية معقدة للغاية.  

حيصلون على املعلومات  الطالب تتضمن هذه النظرية وجهة نظر مفادها أن 

املعرفة  جياد العالقة بنياإلاملبذولة لتنظيم وختزين و  اوالت والدروس من خالل احمل
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اجلديدة ابملعرفة القدمية أو املعرفة احلالية، تركز هذه النظرية على الطريقة اليت يشعر 

 عاجلة املعلومات وختزينها والرّد عليها. ملهبا البشر اب 

 ة اإلنساني  يةمينظرية التعل  (3

 Bloom. وقالـ يةميعملية التعل التوايت احملتؤكد هذه النظرية بقوة على أمهية 

وهي املعرفة )املعرفة والفهم  الطالب االت درسها اجمليُظهر ثالثة  Krathwohlو

والتطبيق والتحليل والتوليف والتقييم(، احملرك النفسي )التقليد واالستخدام والدقة 

قدمة واالستجابة والتقدير والتنظيم واخلربة(. حتتوي  املواالقرتان والتجنس( والعاطفي )

كيفية   الطالب بدأ أنه يف عملية التعّلم جيب أن تعلِّّم هذه النظرية أيًضا على م 

 (. 2006أبنفسهم )مهزة،  يةميفائدة التعل الوتقييم  يةميالتعل 

 السيبريينية  يةمينظرية التعل  (4

وفًقا هلذه النظرية، فإن التعّلم هو معاجلة املعلومات تفرتض هذه النظرية أنه ال 

ثالية للتعّلم جلميع املواقف ألن طريقة التعّلم حتددها نظام املعلومات. املطريقة التوجد 

ن األوىل تسمى اخلوارزمية وهي عملية اوقال الندا أوضح أن عملية التفكري نوع

ومباشرة حنو هدف واحد معني. والثاين هو الطريقة التجريبية  التفكري اخلطي وتتقارب 

 هداف يف وقت واحد. األللتفكري وهو التفكري املتباين حنو عدة 
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 التصرفّ  .2

هي السلوكية، لكن ليس من السهل على حتديد معىن  يةصائص البشر اخلإحدى 

 فعل األفراد السلوك. فهم السلوك وفًقا للقاموس اإلندونيسي الكبري هو استجابة أو ردّ 

نشاط أو أي نوع  الفعل أو العلى احملفزات أو البيئة )قموس اإلندونسية(. السلوك هو 

ها  تجابة أو تلك الردود اليت قدماإلستجابة أو إلفعل أو االمن االستجابة سواء كان رد 

كائن حي. على وجه اخلصوص، تعريف السلوك هو جزء من النمط الرد الفعل املوحد  

هو نشاط يتغري يف األفراد، ويتم احلصول على  Walgito(. السلوك عند 1981)خفلن، 

 (.  2005التغيريات من حيث املعريف والعاطفي ومن حيث احلركية النفسية )بيموا، 

، Walgitoإلنساين كرد فعل بسيط ومعقد. وفًقا لـ عند علم النفس األزور أن السلوك ا

هلا املعىن الواسع، بتاىل السلوكيات الواضحة )على  ات أو األنشط يات فإن السلوك

 السلوك( وأيًضا السلوكيات غري الواضحة )السلوك اخلامل(.

قاال أّن التصرف السليب اللغة ميكن أن حيدث إذا كان الشخص أو اجملتمعة  سري وأغستينا 

 (. 2010 يفتخر بلغتهم اخلاصة ولكّن يفتخر إىل اللغة األخرى )سري وأغستينا، ال

أما السلوك اللغوي واملوقف اللغوي جزًءا من أنشطة جمتمعة اللغة، من اإلصطالحني  

 صعب على إعطاء الفرق املعنوية.  
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البشري عن حالة الفرد  Walgitoوفًقا لسلوك  يةنظرية السلوكالال ميكن فصل 

والبيئة اليت تقع فيها الفرد. يف هذه احلالة هلا من النظرايت املطروحة )بيموا،  نفس ال

2010 :.) 

 نظرية الغريزةال (1

تواجه الالسلوك الناجم عن الغريزة. غريزة هذا السلوك الفطري والغرائز سوف 

  تغيريات بسبب التجربة.ال

 يةالنظرية التشجيع (2

ركات أو  احمل تبدأ هذه النظرية من وجهة نظر مفادها أن الكائن احلي حتتوي على 

تياجات الكائنات اليت تشجع حلعينة. ترتبط هذه الدافعة اباملقراص األركات احمل

 الكائنات احلية على التصرف. 

 النظرية احلوافز (3

 مع احلوافز سوف تشجع الكائنات احلية على التصرف وتسمى احلوافز أيًضا 

 تعزيز اإلجيابية والسلبية. 

 ية نظرية اإلسنادال (4

  بشراي  احيث ميكن أن يكون سلوك ةالبشري يةسباب السلوكاألتشرح هذه النظرية 

 ارجية. اخلسمات الداخلية ولكن أيًضا من السمات اليف األساس من 
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 النظرية املعرفية (5

ختيار على قيامهم. مع القدرة على التفكري اليف سلوك شخص ما جيب ا

رؤية ما حدث كاعتبار مادي ابإلضافة إىل رؤية ما يواجه  التمكن شخص ما من سي

يف الوقت احلايل كما ميكنه أيًضا رؤية ما سيحدث يف الشخص الذي يتصرف يف  

 املستقبل.

نشطة لشخص وضح وغري وضح  األميكن أن نستنتج أن السلوك هو  قبلهمن الشرح 

نظرية الغريزة  النظرية السلوكية من اخلمسة األنواع وهي: الأو مرئي وغري مرئي. تتكون 

 . يةنظرية اإلدراكالو  يةنظرية اإلسنادالنظرية احلوافز و ال األقراص و  ية ركاحملنظرية الو 

 تصرّف الّتعلم  .3

عملية  النتائج الريات ىف ظهار التغياإلالتعّلم هو عملية تتميز بتغيري الشخص. ميكن 

ضافة املعريفة والفهم واملوقف والسلوك واملهارات  اإلأبشكال خمتلفة مثل  يةميالتعل 

 (. 2010والعادات والتغيريات وىف اجلوانب املوجودة ىف التعّلم الفردى )سدجان، 

لى وفًقا ملورغان وزمالؤه ويقدم تعريًفا للتعلم على النحو التايل: ميكن تفسري التعلم ع

نتيجة للممارسة أو اخلربة. الشيء يظهر يف الأنه تغيري سابطا نسبًيا يف السلوك حيدث 

دائم نسبًيا. إىل جانب ذكر أيًضا أن التغيري يف الهذا التعريف هو أن السلوك أو األداء 
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نتيجة للتعلم بسبب املمارسة )املمارسة( أو بسبب اخلربة )اخلربة(. معىن الالسلوك هو 

تجربة العمل ليس ضروراًي  الفهم الالتمرين يتطلب األمر جهًدا على الفرد وما أن 

فرد ميكن أن يغري سلوكه ابإلضافة إىل  الشخص أو التجرب الابلضرورة. يعين أنه مع 

 ين. التمر  يا التغيري لّذى ميكن أن يكون سبب

يوفر سكينر تعريف التعلم كعملية للتكيف التدرجيي للسلوك. التعلم حبد ذاته هو  

عملية من عدم املعرفة إىل املعرفة ومن عدم الفهم إىل الفهم وما إىل ذلك للحصول على 

تغيري السلوك ككل بسبب تفاعلها مع البيئة. من هذا التعريف ميكن القوَل أن التعلم هو 

سلوكية تكيفية تقدمية. يعين أن نتيجة لتعلم الطبيعة التقدمية هناك أكثر املثالية أو  عملية 

 (.  2003أفضل من احلالة السابقة ) بيموا، 

فإن التعلم هو مرحلة تغيري سلوك األفراد الذين يستقرون نسبًيا نتيجة  Syahوفًقا لـ 

كية. فيما يتعلق هبذا للتجارب والتفاعالت مع البيئة اليت تنطوي على عمليات إدرا 

الفهم، من الضروري أن نذكر مرة أخرى أن التغيريات يف السلوك اليت تنشأ بسبب عملية 

النضج واجلنون والسكر والتعب والتشبع ال ميكن اعتبارها عمليات التعلم )شياح، 

2005 .) 
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علم، وفًقا عند الشاح يف فهم معىن التعلم واجلوهر األساسي لتغيري املواقف بسبب الت 

يتفق اخلرباء على أن سلوك التعلم ينقسم على تسعة أشكال وهي: العادات واملهارات  

واملالحظات والتفكري النقايب والذاكرة والتفكري العقالين والنقد واملوقف والتثبيط والتقدير  

 (. 2005والسلوك العاطفي )شياح، 

 التعلم: من بني خصائص التغيريات النموذجية اليت تعد أهم خصائص سلوك

 أ. التغيري مقصود

 ب. التغيري إجيايب ونشط

 ج. التغيري فعال وعملي

التعلم هو نشاط عقلي ال ميكن رؤيته من اخلارج. ما حيدث يف الشخص الذي 

يتعلم ال ميكن أن يعرف مباشرة فقط من خالل مراقبة الشخص. يف الواقع ميكن رؤية  

ن أن يفعل ذلك شيًئا يوضح القدرات نتائج التعلم اخلاصة هبذا الشخص على الفور دو 

 احلصول عليها من خالل التعلم. تاليت مت
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، ميكن أن نستنتج أن سلوك التعلم هو نشاط لنشاط عقلي أو قبله من الوصف 

روحي، حيدث بنشاط يف البيئة مما يؤدي إىل تغيري من حيث املعرفة والفهم واملهارات  

 وقيم املواقف.

 صعوبة التعّلم  .4

 تعريف صعوبة التعّلم. أ

الصعوبة يف التعّلم. هذه املشكلة   الطالب ، وجد يةمي عملية التعل الكما عرفنا يف 

ال تشعر هبا املدارس احلديثة يف املناطق احلضرية بل إهنا مملوكة أيًضا للمدارس التقليدية 

 (.  2013يف القرية. فرق بينهما يف الطبيعة والنوع والعوامل اليت تسببها )شياح، 

جمموعة متنوعة من االضطراابت الىت تؤثر على إكتاب واإلحتفاظ بفهم أو تنظيم 

أو استخدام املعلومات اللفظية وغري اللفظية، هذه اإلضطراابت تنتج عن ضعف ىف 

 (2016واحد أو أكثر من العمليات النفسية املرتبطة بتعلم. )صابر، 

يق األداء األكادميي طالب هلم احلق ابلتأكيد احلصول على فرصة لتحقالكل 

لديهم اختالفات من  الطالب املرضي. ولكن من الواقع اليومية، ظهر من الواضح أن 

حيث القدرات الذهنية والقدرات البدنية واخللفية األسرية والعادات وأساليب التعّلم الّذى  
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اآلخرين )شياح،   الطالب و  الطالب تكون يف بعض األحيان مدهشة للغاية بني 

2013.) 

التعّلم املختلفة املذكورة إنطالقا على ذلك، مدرسة هلا   بةنواع صعو أاملدرسة يف 

مرافق البنية التحتية غري مكتملة مع املعلمني . مقياس النسبة بني قدرة املدرسة، وعدد  

 يتجاوز قدرة املدرسة.  الطالب املعلمني غري املتوازن عدد 

التعّلم هي حالة ال ميكن بناء على الوصف، ميكن االستنباط أن صعوابت 

َتعّلمها بشكل صحيح، بسبب التهديد أو العقبة أو اضطراب التعّلم  للطالب ل

 (.2008)دجامارة،  

 تتكون العوامل اليت تسبب صعوابت التعّلم نوعني مها:

 الطالب ، وهي األشياء أو الظروف اليت تنشأ من داخل للطالبالعوامل الداخلية ل (1

لداخلية هلذا الطالب اضطراب أو نقص القدرة النفسية أنفسهم. تشمل العوامل ا

 وهي: للطالب اجلسدية ل

املعريف )عامل حقوق التأليف والنشر(، من بني أمور أخرى مثل اخنفاض القدرة   .أ

 تشتمل على احلفظ والذاكرة والتفاهم. لطالب الفكرية ل
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استقرار املواقف  العاطفي )عامل الذوق( من بني أمور أخرى مثل املصاحل وعدم   .ب 

 والعواطف وعملية القبول واالستجابة والتقدير. 

حمرك النفسي )عامل النية( مثل اضطراب اإلحساس ابلبصر والسمع )العينني    .ت 

 واألذنني(

وهي األشياء أو الظروف اليت أتيت من اخلارج  تشتمل  لطالب العوامل اخلارجية ل (2

 .الطالب دعم أنشطة تعّلم مجيع املواقف والظروف البيئية اليت ال ت الطالب 

بيئة املنزلية، على سبيل املثال: االهتمام ابألطفال واالنسجام بني األب واألم،  .أ

 واحلياة االقتصادية املنخفضة لألسرة. 

، على سبيل املثال: كيفية تعليم املعلمني وحالة سيئة وموقع املباين  درسةبيئة امل  .ب 

 ووسائط التعّلم األقل دعًما. املدرسية مثل األسواق القريبة وظروف املعّلم

على سبيل املثال: املناطق الريفية أو احلضرية واألصدقاء مع  ة بيئة اجملتمع  .ت 

 األلعاب والطرق االجتماعية. 

إضافة إىل العوامل العامة، هناك أيًضا عوامل أخرى تؤدي إىل صعوابت تعّلم 

ملتالزمة النفسية يف وتعترب هذه العوامل هى عوامل خاصة. على سبيل املثال ا الطالب 

شكل إعاقة لرينية )صعوبة التعّلم( متالزمة تعين جمموعة من األعراض اليت تظهر  

. متالزمات مثل الطالب كمؤشرات للتشوهات النفسية اليت تسّبب صعوابت يف تعّلم 
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صعوبة القراءة )عسر القراءة( وهي صعوبة التعلم عسر القراءة )عسر القراءة( أي تعّلم ال

 (.  2013التعّلم عسر القراءة )عجز تعّلم الرايضيات( ) شياح، صعوابت 

  الطالب . تعريف صعوبة تعّلم ب 

ال  الطالب عّلم هم كعلم يشعرون الصعوابت يف الت الطالب كما أوضُح أن 

يستطيعون التعّلم بشكل طبيعي، ألنه انجم عن هتديدات أو عقبات أو اضطراب يف 

التعّلم، حبيث ميكن مالحظة األعراض من قبل اآلخرين أو املعلمني أو أولياء األمور. 

 : الطالب كن اعتبارها مؤشرات لصعوابت تعّلم متفيما يلي بعض األعراض اليت 

قيم أقل من املتوسط الذي حتققه جمموعات يُظهر اخنفاض مستوى التعّلم وهي  (1

 يف الفصل. الطالب 

ىف التعّلم  الطالب احملققة ال تتوافق مع العمل املنجز. لقد إجتهد  يميةنتائج التعل   (2

 إال أن القيمة منخفضة دائًما. 

بطيئني يف أداء واجبة التعّلم. لقد ترك دائًما مع أصدقائه يف كل  الطالب كون    (3

شيء. على سبيل املثال العمل على حل املشاكل يف وقت طويل يف أتجيل 

 املهام دائًما. 
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مواقف مثل الالمباالة والتظاهر والكذب واإلهانة بسهولة وما  الطالب يُظهر   (4

 إىل ذلك.

آلخرين. يف هذه احلالة على سبيل املثال،  سلوًكا ال يظهر عادة ل الطالب يُظهر   (5

مزاجيني أو غاضبني أو مرتبكني دائًما أو حزيًنا أو أقل سعادة أو  الطالب يصبح 

 معزولني من األصدقاء مع األلعاب. 

املصنفون على أهنم حاصلون على معدل ذكاء عاٍل من احملتمل أن  الطالب   (6

الواقع حيصلون على إجنازات  يكونوا قد حققوا إجنازات تعليمية عالية لكن يف

 تعليمية منخفضة.

الذين يظهرون دائًما حتصياًل تعليمًيا عالًيا ملعظم املواد ولكن يف وقت  الطالب   (7

 أخرى يتناقص التحصيل العلمي بشكل كبري

 اللغة العربية  .5

 . تعريف اللغة العربية أ

بشكل عام اللغة العربية هى إحدى أدوات التواصل البشرى حيث حياول البشرى  

منذ الوالدة لتواصل مع بيئتهم. من تلك ولدت اللغة بعض الّناس دون التشاور أّوال. ألّن  

كّل اجملتمع يشتمل لغة لتواصل بينهم، أصبح تلك الغات متنّوعة وقفا عند اجملتمع، أينما  
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ربية هى مجلة الىت ٌيصَدرها العرب ملرادهم/ عندهم. قال عبد العليم ولدت اللغة. اللغة الع

 اإلبراهيم أّن اللغة العربية هى لغة العريب و لغة دين اإلسالمى.

وأييت سر احلفاظ على اللغة العربية فيما أودعه هللا فيما من إمكاانت تعبريية  

ها استيعابه وتعرب  كافية، ال حتصى عددا وتستمل وقت احلاجة وتسوعب ما يطلب إلي

 (2001عنه بدقة ومشول. )الدسوقى، 

 غة العربية ىف تطوِّرها إىل ثالثة أقسم : ل ينقسم ال 

غة العربية الفصحية هى لغة القرآن واللغة الىت يستخدمها الشعراء، على سبيل ل ال .أ

 ثال املتنابح وإبن خلد وغريها.امل

 والرادييو والكتاب وغريها.  أدب اللغة العربية هى اللغة املستخدمة ىف اجلريدة  .ب 

 حميط اللغة العربية هى اللغة املستخدمة ىف احمليط األاّيم.  .ت 

اللغة العربية عند بعض اجملتمع هلا اإلمتياز على سبيا املثال وجود احلراكة ميكن 

متييزها بني املوضوعات والكائن وغريهم. تلعب احلروف دور حتريك األفعال إىل اجلواهر 

لغة العربية وليس  الدون احلاجة إىل كلمات إضافية. توجد العديد من امليزات مثل هذه 

ثبتت كلمات الرسول "لقد أعطيت كالًما خمتصرًا وكلمااًت كثرية  يف لغات أخرى. حبيث أ

 املعىن".
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إن الوصول اإلسالمي يسرع من عملية نشر اللغة العربية، جبانب ذلك له اآلاثر  

كبرية أيًضا للغاية على حياة وعقلية األمة العربية. معتمد القرآن أفضل مثال على اللغة 

ا تقليد بنيتهم، حىت بعد دراستهم مًعا، اتضح أن لديه  العربية، لذلك حياول الُكّتاب دائمً 

جمموعة كبرية من التفكري ، مما جيعلهم جيب أن يكونوا أكثر نشاطًا يف دراستهم.  

)القرآن(. احلديث النبوي الذي هلجة قريش هي املصدر الثاين للتعاليم اإلسالمية وعامل 

 مهم يف توحيد اللغة العربية. 

للتعاليم اإلسالمية قد كتبا ابللغة العربية. لذلك لكل من لذالك، كان املصدران 

يريد على استكشاف تعاليم اإلسالمية )من كال املصدرين( جيب أن يتعلم اللغة العربية  

)كلغة اثنية( يف احلياة اليومية. أصبح كالمها )القرآن واحلديث(دلياًل للحياة ألولئك 

ال النيب وهو ما يعين ما يلي: "لقد تركت لك الذين يريدون السعادة يف العامل واآلخرة. ق

 شيئني، لن تضلوا إىل األبد إذا متسكت به  أي القرآن واحلديث(. 

عرفها مجيع املسلمني وموقف هذا الدين يضمن تاللغة العربية هي لغة الدين اليت 

العالقة بني  وجودها )العربية( يف خضم اجملتمع، طاملا أنه ال يزال حيتضن. وهكذا تظهر 

العربية والدين وهو ما ينعكس يف وجود القرآن نفسه. يف حني أن وجود القرآن واحلفاظ 

 (.  2004على قوانينه حيرسه هللا سبحانه وتعاىل )معني، 
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 ب. مشكالت تعّلم اللغة العربية

يف إندونيسيا إىل قسمني مها   للطالب بشكل العام، ينقسم تعّلم اللغة العربية 

لغوية مثل الكلمات الصوتية واملفردات واجلمل والكتابة. واملشاكل غري املشكالت ال

من اجلوانب االجتماعية  أو احلضارية أو الثقافية أو   اللغوية وهي املشكالت اليت تثري

 (1976النفسية. )أكرام، 

 العوامل اللغوية (1

اإلندونيسيون هي االختالفات اليت  الطالب املشكالت املختلفة اليت يواجهها 

 تسبب صعوابت يف تعّلم اللغة العربية.

 نظام الصوت )علم األصوات( .أ

يُطلق على النظام الصويت العريب تالوة القرآن، واليت تتم من خالل دراسة "  

 املخارج احلروف "

 القواعد )النحو والصرف( .ب 

تسمى قواعد اللغة العربية )النحو والصرف(، ودورها مهم للغاية وترغب يف فهم 

 الكتابة العربية. 

 علم املفردات  .ت 
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يتم احلصول على معظم املفردات ابللغة العربية من خالل إجياد حل )أشتقاق( ، 

 والذي اندراً ما يوجد يف اللغة األم / اللغة الوطنية. 

 ترتيب الكلمات )علم االسلوب( .ث 

ترتيب الكلمات بني العربية واإلندونيسية هو وضع املوضوعات ، املسندات 

 اء. واألشي

 الكتابة )اإلمالء(  .ج

الكتابة من اليمىن إىل اليسرى، وهذا ما مييز اللغة العربية عن اللغات األخرى  

 (1992وكذلك املشاكل اللغوية اليت حتتاج إىل حّل. )دحال، 

 عوامل غري اللغوية (2

نقلت عنها سارينا بوهشاه يف  E. Sadtonoلعوامل غري اللغوية عند الربوفيسور 

واملعّلم واملواد واملرافق واالجتماعية )   الطالب أطروحته، من بني أمور أخرى؛ عوامل 

 (.  2013سارينا بوهشاه، 

 الطالبعوامل  .أ

، ودوافعهم الطالب ما يلي: خلفية تربية  الطالب تشمل العوامل الناشئة عن 

إن  الطالب ومثابرهتم وانفعاهلم. وقلت دمسطة يف كتاب علم النفس لتطوير 

هم واحد من املكوانت البشرية اليت تشتغل مركزي.  الطالب العملية التعليمية، 
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أصبح املتعلمون موضوع االهتمام يف مجيع عمليات التحول اليت تسمى التعليم،  

 (.  2009" )دمسيتا، matrial rawابسم " الطالب وغالًبا ما يشار إىل 

 عامل املعلم .ب 

ميكن تعريفه ببساطة أن املقصود ابملعلمني هو أي شخص يؤثر مباشرة على 

تطلعون إليها )بدييانط، ت( لتحقيق األهداف التعليمية اليت الطالب اآلخرين )

(. تتضمن هذه العوامل قدرة املعلمني ابللغة العربية نفسها على الفصل  2011

اهتم التعليمية والقدرة على استخدام اللغة العربية والقدرة على إدارة بني خلفي

 املواد قبل إجراء أنشطة التعليم والتعلم.

 عوامل املادية .ت 

 . الطالب جيب أن تكون املواد متوافقة مع تطور وقدرة 

 وقاتالعوامل األ .ث 

، كان  الوقت هو عوامل حاسم للغاية يف التعّلم الّلغة. كلما زادت وترية التعّلم 

 أفضل النتيجة.

 تعوامل التسهيال .ج

اللغة  واملقصود هنا املرافق اليت تدعم عملية تدريس وتعّلم اللغة العربية مثل كتب 

 العربية واملكتبة واملخترب. 
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 عوامل االجتماعية .ح

املواقف والشروط الذى يتم فيها تدريس   ىاملقصود ابلعوامل االجتماعية هنا ه

(. قال حبر الدين إن العوامل االجتماعية هي 2010اللغات األجنبية )منرية، 

املواقف والظروف البيئية بينما يتم تدريس اللغات األجنبية ويقول بعض اخلرباء 

علق : "فيما يتF Pattyإن األفراد ال يعنيون شيًئا دون أن تؤثر البيئة عليهم. وقال 

هبذا، فإن البيئة هي شيء حييط ابألفراد يف حياهتم، سواء يف شكل بدين مثل 

الوالدين أو املنزل أو زمالء الّلعب أو اجملتمعات احمليطة وكذلك يف شكل بيئات 

نفسية مثل املشاعر من ذوي اخلربة واملثل العليا واملشاكل اليت تواجهها 

 (. 2007)هبارالدين، 

كن أن متجبانب العوامل اللغوية وغري اللغوية، عديد من العوامل الداخلية اليت 

تؤثر على التعّلم اللغة العربية، مبا ايىل اجلوانب )اجلسدية( واجلوانب النفسية )الروحية(  

مثل الذكاء واالهتمام والدافع. ابإلضافة إىل هذه العوامل الداخلية هناك عامالن  

 (.  2002ثري على تعّلم اللغة العربية )شياح، خارجيان ميكنهما التأ
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 حمواالت للتغلب على صعوابت التعلم  .6

من أجل التغلب على صعوابت التعلم، هلا أشياء ال ميكن جتاهلها يف البحث   

عن عوامل يشتبه أبهنا السبب. لذلك جيب أن يتم البحث عن مصادر األسباب 

دقة وعاطفية وكفاءة. بشكل عام، ميكن الرئيسية ومصادر األسباب املصاحبة األخرى ب

من خالل ستة مراحل  الطالب تنفيذ اخلطوات املتخذة للتغلب على صعوابت تعلم 

 وهي: مجع البياانت ومعاجلة البياانت والتشخيص والعالج والتقييم.

 . اجلمع البياانت أ

للعثور على مصدر صعوابت التعلم يتطلب الكثري من املعلومات. 

املعلومات جيب إجراء مالحظة مباشرة للكائن اإلشكايل. تقنيات للحصول على 

املقابلة )املقابلة( أو تقنيات املالحظة من املقابالت والواثئق  الثالثة تكمل 

بعضها بعضا يف إطار دقة البياانت. ميكن بذل جهود أخرى ابستخدام مجع  

 البياانت العادية من خالل األنشطة التالية : 

 ية الزايرات املنزل (أ

 الدراسات احلالة   (ب 

 التاريخ   (ت 
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 القائمة الشخصية  (ث 

 البحث عن عمل األطفال  (ج

 إجراء االختبارات إما اختبارات الذكاء واختبارات التحصيل  (ح

 عاجلة البياانت م. ب 

لن تكون البياانت متت مجعها إذا مل تتم معاجلتها بعناية. العوامل اليت 

غري معروفة واخلطوات ميكن اختاذها يف إطار   لطالب تسبب  صعوابت التعلم ل

 معاجلة البياانت هي كما تلي:

 حتديد احلالة (أ

 مقارنة بني احلاالت   (ب 

 تطوير نتائج االختبار   (ت 

 استخالص النتائج   (ث 

 Diangnosaج. التشخيص 

التشخيص هو قرار )تقرير( بشأن نتائج معاجلة البياانت. ابلطبع مت اختاذ القرار بعد 

 البياانت اليت متت معاجلتها. ميكن أن تكون اجلملة يف شكل األمور التالية : حتليل 
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األثقل ومستوى صعوابت التعلم  لطالب القرارات املتعلقة بنوع صعوابت التعلم ل (أ

 الطالب تصورها تاليت 

 .لطالب القرارات املتعلقة ابلعوامل اليت تسهم يف سبب صعوابت التعلم ل  (ب 

 لطالبمل الرئيسية اليت تكون أسباب صعوابت التعلم لالقرارات املتعلقة ابلعوا  (ت 

ألن التشخيص هو حتديد نوع املرض عن طريق فحص )فحص( األعراض أو  

عملية فحص األشياء اليت تعترب خاطئة، حبيث دقة القرار املتخذ ليست خاطئة ابلطبع  

اء يف تتطلب دقة عالية ودقة للحصول على نتائج مقنعة من األفضل طلب املساعدة خرب 

جماالت خربهتم. مثل األطباء وعلماء النفس واألطباء النفسيني وعلماء االجتماع ومعلمي 

 الصف وأولياء األمور. 

 د. إنذار 

هي أساس أنشطة التشخيص. يف  diaognosis القرارات املتخذة بناًء على نتائج

التشخيص يتم تنفيذ األنشطة الربانجمية ويتم التنبؤ فيما يتعلق ابملساعدة الذي ينبغي  

 تقدميها للشرج ملساعدته على اخلروج من الصعوابت التعلم.

الذين يعانون من صعوابت يف التعلم ميكن طرح   للطالب عند إعداد برامج املساعدة 

 5W + 1Hاألسئلة ابستخدام 
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 ؟ من جيب أن حيصل على املساعدة؟للطالب من: من يقدم املساعدة  (أ

ما: ما هي املواد املطلوبة؟ ما األدوات اليت جيب إعدادها؟ ما هي األساليب   (ب 

 واألساليب املستخدمة يف تقدمي املساعدة لألطفال؟

 االسبوع؟ أومىت: مىت مت تقدمي املعونة للطفل؟ اي شهر   (ت 

 أين: أين نفذت اهلدية؟   (ث 

 الذين يتم منحهم األولوية حيصلون على املساعدة أواًل؟ الطالب أي:   (ج

كيف: كيف يتم تقدمي املساعدة؟ يف هنج الفرد أو اجملموعة؟ ما نوع العالج  (ح

 ؟لطالب الذي ميكن إعطاؤه ل

 و. عالج 

الذين يعانون   للطالب ج. يهدف العالج إىل تقدمي املساعدة العالج هو العال 

من الصعوابت يف التعلم وفًقا للربامج اليت متت إعدادها يف عملية التشخيص. شكل 

 العالج الذي ميكن إعطاؤه هو:  

 من خالل الدروس اخلصوصية الفردية  (أ

 من خالل التعلم اجلماعي  (ب 

 املوادمن خالل التدريس العالجي لبعض   (ت 
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 من خالل توجيه الوالدين يف املنزل  (ث 

 توفري االنفصال الشخصي للتغلب على مشاكل علماء النفس  (ج

 تقدمي التوجيه حول كيفية الدراسة بشكل جيد بشكل عام  (ح

 تقدمي إرشادات حول كيفية التعلم بشكل جيد وفًقا خلصائص كل موضوع  (خ

 الفصل الثاىن : البحوث الّسابقة

الّسابقة هي دراسة للباحثني السابقني الذين انقشون مع نفس املوضوع البحوث 

ملعرفة أين خيتلف موقع هذا البحث عن األحباث السابقة، كما هو احلال ابلنسبة  

 للبحوث الّذى أجراءه.

. البحث الّذى عمِّل رايف رشيدة علمي يف أُطُروحة بعنوان ‘حتليل صعوابت  التعّلم 1

 2015يف عام  MAN Pakem Sleman Yogyakartaصل التاسع اللغة العربية يف الف

بصعوابت يف تعّلم  الطالب توضح نتائج الباحث أن األطراف يف املشكلة اليت يشعر 

واهتمامهم ىف التعّلم ودراسة اللغة العربية.   للطالب ( ال يوجد اهتمام 1هي : ) الطالب 

( إستخدم املعلمون طريقة  3ليس لديهم الدافع لتعلم اللغة العربية. ) الطالب ( 2)

ابمللل وليس لديهم   الطالب احملاضرة ىف أثناء عملية تعّلم اللغة العربية فقط، لذلك يشعر 

احلكمة واإلبداع يف أساليب التعّلم اليت تكون ممتعة ومثرية لالهتمام، حبيث يشعر 
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ورغبتهم يف التعلم  الطالب ابلسعادة يف تعّلم اللغة العربية حبيث تعزز دوافع  الطالب 

 (. 2015واملزيد استكشاف العربية )رشيد العلم، 

. البحثة الىت عملت فيىت نور فاطمة يف أطروحة بعنوان "حتليل صعوابت تعّلم اللغة 2

يوضح   2018سليمان يوجياكارات  2العربية يف الصف التاسع. مدرسة سناوية نيجري 

( اخللفية الرتبية  1وابت التعلم هي : )يف صع الطالب الباحثة نتائج البحث أن مشاكل 

هي خرجيي املدارس االبتدائية يعين أهنم ما زالوا غري معتادين على اللغة العربية.   الطالب 

لديهم مصلحة يف تعّلم اللغة العربية ألن بعض منهم لديهم دوافع  الطالب ( قلة من 2)

إلشراف على تعّلم األطفال يف ( قلة اهتمام الوالدين اب3منخفضة يف تعّلم اللغة العربية. )

 (.  2018املنزل )فاطمة، 

. أجريت هذا البحث من سّيدة سرينا بوهشاه يف أطروحة بعنوان ‘مشكلة تعّلم اللغة 3

من  2013 التايالند  Witya Narathiwatالعربية عند طالب الفصل الثامن داراسات 

ة يف الفصل الثامن ليكون ( هدف تعليم اللغة العربي1نتائج الدراسة هناك عدة وهي: )

قادرين على القراءة والكتابة والرتمجة ومضاعفة املفردات وأن يكونوا قادرين على  الطالب 

( يف تعّلم 2تكوين هياكل كلمة بسيطة ويكون هلم أساس يف فهم القرآن، أي العربية. )

ود  ( جه3مشاكل من حيث اللغوايت وغري اللغوايت. ) الطالب اللغة العربية، يواجه 
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( العوامل اليت تؤثر على 4يف تعّلم اللغة العربية. ) الطالب املعّلم يف التغلب على مشاكل 

 (.2013قدرة طالب الصف الثامن )سرينا بوهشاه، 

 

  


