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في المدرسة  IBB ١٢لفصل   ةالعربي   وصبة لقراءة النصو عوامل الصعتحليل 
 كنداري٦ ةالعالية العام

 

  الرسالة

  تربية  المطلوبة للحصول على درجة سرجاناقدمت إلستفاء بعض الشروط 

  العربيةبشعبة تدريس اللغة 

  بقلم:

  صالحة سفيرة

١٦٠١٠١٠٢٠٥٥  

  

  كلية التربية و علم التدريس

  الجامعة اإلسالمية الحكومية كنداري

٢٠٢٠ 

  

  



  ب

 

 بةإقرار الطال

عوامل تحليل  " على أن هذا البحث العلمي بعنوان اأدناه ةاملوّقع ةالباحث  تقرر 
 ةفي المدرسة العالية العام ١٢IBBة في لفصل العربي وصبة لقراءة النصو الصع

كتبت بنفسي وإذا أدعى أحد مستقبال أّن تأليف وتّنب أّين ليس من حبث  "كنداري٦
 بعضه أى كّل فالبحث والدرجة املكتسبة ستبطل باحلكم.

  ٢٠٢٠أكتوبر ١٩,كنداري

  ةالباحثتوقيع                                           

  

  صالحة سفيرة       
١٦٠١٠١٠٢٠٥٥  
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  ةموافقة المشرف

رقم  ،صالحة سفيرة: ةاملقدمة من الطالب ةبعد إطالع اإلقرتاح   
بة لقراءة و عوامل الصع"تحليل بعنوان: ، ١٦٠١٠١٠٢٠٥٥التسجيل:

عد ب".كنداري ٦ ةفي المدرسة العالية العام IBB ١٢ة لفصل العربي وصالنص
املذكورة قد البحث  نتائج على أن ةكاملشرف تإجراء اإلصالحات الالزمة أقرر 

البحث نتائجيف امتحان  لتقدمي تصاحل ااستوفت الشروط العلمية املطلوبة وأ.  

  مـــ ٢٠٢٠اكتوبر من  ١٩ كنداري
  ه١٤٤٢ االول ربيعمن  ٢
  
  
 

 ةالمشرف

  

 بيتي مولو, الماجستير ندةالدكتور 

  ١٩٦٣١٢٣١١٩٩٢٠٣٢٠١٠رقم التوظيفة: 
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لجنة إمتحان خطت البحث تقرير  

التسجيل  رقم صالحة سافرة:قرر ممتحنون قبول خطة البحث اليت قدمت الطالبة
ة في العربي وصلقراءة النصبة و عوامل الصعتحليل "بعنوان  ١٦٠١٠١٠٢٠٥٥

نتائج البحث وبعد إجراء إمتحان  "كنداري٦ ةفي المدرسة العالية العام ١٢IBBلفصل 
هم يوافقون علي أن البحث صاحلت والزم للتقدمي   إيل ، ٢٠٢٠ من أكتوبار  ٢٢يف التاريخ,
  البحث العلم

  
 مــ ٢٠٢٠اكتوبر من  ١٩ كنداري

   ه١٤٤٢ روبيو االولمن  ٢
 الممتحنون

  (.....................)        مولو املاجسرت الدكتورندة بييت :  اجللسة ةرئيس

  (.....................)          الدكتور عبد العزيز،املاجستري :  األعضاء

   )(   الدكتور احلاجة سيت قريظة, املاجسرت :

اإلسالمية احلكومية كندارىوكيل عميدة لكلية الرتبية وعلم التدريس يف اجلامعة   

 

 جومردين ال فواس.س إ.,م.س إ

١٩٨١٠٧١٠٢٠٠٥٠١١٠٠٤رقم التوطيف :  
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  ةموافقة المشرف

رقم  ،صالحة سفيرة: ةمن الطالبة املقدم البحث بعد إطالع

 وصبة لقراءة النصو عوامل الصعتحليل " بعنوان: ،١٦٠١٠١٠٢٠٥٥التسجيل:

إجراء بعد "كنداري ٦ ةفي المدرسة العالية العام IBB ١٢ة لفصل العربي

قد استوفت الشروط العلمية  املذكور البحثعلى  ملشرفةت ار اإلصالحات الالزمة أقر 

املناقشةلتقدمي يف امتحان  تصاحل ااملطلوبة وأ. 

  مــ ٢٠٢٠اكتوبر من  23 كنداري

 ه١٤٤٢ االول ربيعمن  6

 ةالمشرف

   بيتي مولو, الماجستر الدكتورندة

  ١٩٦٣١٢٣١١٩٩٢٠٣٢٠١٠رقم التوظيفة: 
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 ملخص البحث

" حتليل عوامل الصعوبة يف قراءة بعنوان  ١٦٠١٠١٠٢٠٥٥صالحة سفيرة :
" شعبة تدريس اللغة كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة  ١٢النصوص العربية يف الفصل 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى. املشرفة :  العربية بكلية الرتبية وعلم التدريس,
  الدكتورة بيىت مولو, املاجسرت

يف الفصل  يهدف البحث ملعرفة الصعوبة الطالب يف القراءة النصوص العربية 
واجهها الطالب ,ملعرفة عوامل الصعوبات اليت تكنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة  ١٢

و جهود  كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة  ١٢ يف قراءة النصوص العربية يف الفصل
 .كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة  ١٢الطالب يف الفصل املعلم يف تغليب الصعوبات 

العربية صعوبة الطالب يف القراءة النصوص  صياغة املشكلة يف هذه البحث هي
واجهها الصعوبات اليت ت, عوامل كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة  ١٢يف الفصل 

و  كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة  ١٢الطالب يف قراءة النصوص العربية يف الفصل 
  ٦يف املدرسة العالية العامة  ١٢الطالب يف الفصل جهود املعلم يف تغليب الصعوبات 

  كنداري

 طالب جلميع حبثية موضوعات مع ، وصفي نوعي حبث عن عبارة البحث هذا
 أخذ مت وقد ، كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة  العربية اللغة معلمة ، ١٢ الصف

  .اإلنرتنت عرب واملقابالت البحثية واالختبارات املالحظة خالل من ناتايالب

أقل التعرف على  ،صعوبة الطالب يف قراءة النصوص العربية البحث نتائج
استعمال ,تكرار الكلمات,حذف احلروف أو الكلمات,اقرأ كلمة بكلمة,احلروف

ال ,صعوبة حتليل تراكيب الكلمات,الصعوبات الصوتية ,الشفتني والسبابة وحتريك الرأس
  يتعرف على معىن الكلمات يف اجلمل وكيفية نطقها



  خ

 

يف  ١٢ الصف طالب لدى العربية النصوص قراءة يف الصعوبة عامل عن أما
: وهي ، اللغوية الصعوبات: الداخلية العوامل: وهي ، كنداري  ٦املدرسة العالية العامة 

 عدم ، املفردات قلة ، العربية النصوص قراءة يف األصوات فهم على الطالب قدرة عدم
 إىل العربية اجلمل ترمجة على الطالب قدرة. العربية القواعد فهم على الطالب قدرة

 ، القرآن قراءة مثل تزال ال النصوص العربية وقراءة ، صحيح بشكل اإلندونيسية
  اجلملة على والتأكيد والتنغيم الرتقيم عالمات حتديد يف والصعوبات

  .النصوص العربية ، القراءة ، الصعوبة عوامل ـ  األساسية الكلمة
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  مهيديةتالكلمة ال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من        

سيآت أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له و من يضل له فال هادي له. و احلمد هللا رب 
العاملني الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون. و سبحان الذي أعطانا علما نافعا ال علم 

 إنه هو السميع العليم. لنا إال ما علمتنا

والصالة والسالم على رسول اهللا خامت األنبياء و املرسلني املبعوث رمحة للعاملني.  
فبهداية اهللا تعاىل و عنايته و توفيقه أمكن كتابة الرسالة البسيطة الستيفاء بعض الشروط 

ة الرتبية و املطلوبة للحصول على شهادة سرجانا الرتبية بشعبة تدريس اللغة العربية كلي
مبناسبة متام كتابة هذه الرسالة، أقدم علم التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري.

ن ربياين تربية صاحلة و أدباين اذلالكرميني ال ودىوالجزيلة الشكر ووفائق االحرتام إىل 
كتابة وعلى كل التوجيه والدعاء اخلالص منهما إىل أّن أمتت   تأديبا إىل سن البليغ املرشد
  و أدعو اهللا أن يرمحهما كما ربياين صغريا. ووشكر إىل :  هذا البحث يف وقت معني

اجلامعة  مديرة ، املاجستري.عواداألستاذة الفروفيسور الدكتورة فائزة بنت  .١
حافزا يف وسائل تعليم   تاإلسالمية احلكومية كنداري اليت قد أعطاء

 الطالب.

األستاذ الدكتور مسدين، املاجستري. عميد كلية الرتبية و علم التدريس  .٢
اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد بذل  جهوده لتطوير كلية 

 الرتبية وعلم التدريس. 



  ذ
 

األستاذ عبد العزيز، املاجستري. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية  .٣
 ية احلكومية كنداري. وعلم التدريس اجلامعة اإلسالم

 ت قد فضليتوال ةاحملبوب يت، املاجستري. مشرفبييت مولو الدكتورة ةاألستاذ .٤
إىل أن أمت  اوتعليمه اواملراجعة الدقيقة على البحث بإرشاده ةالتام ةباإلشراف
 .البحث

واألستاذات واملوظفني واحملرتمني الذين علموين العلوم الكثرية  تيذمجيع األسا .٥
  أستطيع أن أمت دراسيت يف اجلامعة.  املفيدة حىت

,األستاذ عبد العزيز,املاجسرت, ، املاجستريبييت مولو الدكتورة ةاألستاذ .٦
األستاذة الدكتور احلاجة سيت قريظة, املاجسرت, كاملمتحنني و املمتحنات و 
اليت قد فضلوا باإلشراف التام واملراجعة الدقيقة علي البحث بإرشادهم إيل 

 ثأن أمت البح

جلميع الطالب و الطالبات يف كلية الرتبية و علم التدريس الذين قد فضلوا  .٧
  مبد أيدي معونتهم املادية و املعنوية يف إمتام هذا البحث.       

و أخريا، أسأل اهللا تعاىل أن يقبل أعمايل و أعماهلم، و جزانا خري اجلزاء و  .٨
  .ملستقيم و احلمد هللا رب العاملنيهدانا إىل الصراط ا

  ٢٠٢٠مارس ١٥,كنداري

  ةتوقيع الباحث                                                             

  

  صالحة سفيرة       
١٦٠١٠١٠٢٠٥٥ 
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 محتويات البحث
    أ  .........................................................  صفحة الغالف

    ب  ..........................................................  ةإقرار الطالب

  ت  ........................................................  ةموافقة املشرف

  ث  ......................................................  ملخص البحث

  خ  ....................................................... كلمة التمهيدية

      ذ  .......................................................  حمتويات البحث

  المقدمةالباب األول : 
   ١  ...........................................  الفصل األّول: خلفية البحث

    ٤  ...........................................  البحث ديدحتالفصل الثاين: 

    ٤  .........................................  الفصل الثالث: مشكلة البحث

    ٤  ..........................................  الفصل الرابع: أهداف البحث

  ٥  ..........................................  الفصل اخلامس: فوائد البحث

    الباب الثانى : اإلطار النظري
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  ١٩  ......................................  النظرية الوصفيةالفصل األّول: 
  ١٩  ......................................................  الصعوبةتعريف 

 ١٩  ................................................  تعريف مهارات القراءة

 ٢٠.....................................................أهداف تعلم القراءة

 ٢٢...........................................قسم مهارات القراءةبشكل عامت
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 ٣٠...........................................تعلم القراءةخصائص صعوبة 

  ٣١....................................العوامل اليت تسبب صعوبات القراءة

  ٣٢  ...............................  اللغةالعربية تعلم مشاكلثّالث: الفصل ال
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  الباب الثالث : منهج البحث
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  كنداري.  ٦العالية العام صورة العام عن املدرسة الفصل األول : 
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