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  الباب األّول    

 مقدمة

 الفصل األّول : خلفية البحث

اللغة هي األداة الرئيسية القادرة على إضفاء الطابع اإلنساين على البشر ، واللغة       

يف كل جيل  هي شكل ثقايف أساسي ينتجه البشر وإضفاء الطابع اإلنساين على البشر

باإلضافة إىل ذلك ، يقال أن اللغة ثقافة أساسية ألا األداة الرئيسية   يف جمتمع اللغة.

وهكذا تصبح االختالفات اللغوية .اليت تشكل أشكاًال خمتلفة وأنواًعا أخرى من الثقافة

يف عالمة على االختالفات يف النظم واألمناط الثقافية وميكن القول أيًضا أن االختالفات 

النظم واألمناط الثقافية هي عالمات على اخلصائص أو اخلصائص أو السمات املختلفة 

  تمع اللغة.

كما نعلم بالفعل أن اللغة العربية ، باإلضافة إىل كوا لغة لألجانب والثقافة            

وم ، ، هلا دور مهم يف العلوم.تلعب اللغة العربية دورًا هاًما يف دراسة واستكشاف العل

وخاصة العلوم اإلسالمية ، بسبب ذلك ، ألن كتب مصادر املعرفة الدينية اإلسالمية اليت 

القرآن الكرمي وأحاديث الرسول  نواجهها غالًبا ما تزال مكتوبة باللغة العربية بشكل عام.

مجيعهم يستخدمون اللغة العربية ، وال تزال كتب العلماء السابقني يف خمتلف فروع العلوم 
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الدينية اإلسالمية تستخدم اللغة العربية يف الواقع ، جعل اهللا اللغة العربية لغة القرآن ألن 

  اللغة العربية هي أفضل لغة على اإلطالق ، كما جاء يف كلمة اهللا:

ُه قـُْرءَٰنًا عَ )  ٢) َوٱْلِكتَِٰب ٱْلُمِبِني (١ِبْسِم ٱللِه ٱلرْمحَِٰن ٱلرِحيِم حم( َربِيا لَعلُكْم ِإنا َجَعْلنَٰ

  Zukhruf[43]:2-(QS.Az-(4  )٤) أُم ٱْلِكتَِٰب َلَديـَْنا َلَعِلى َحِكيٌم(٣ِىف( ۥَوِإنهُ تـَْعِقُلوَن 

ة وحياول التغلب ، فمن املناسب أن حيب املسلم اللغة العربيفال داعي للشك       

  ، ومنها القدرة على فهم النصوص العربية.عليها

نذ فرتة ، ليس من املستغرب أن املسلمني يف إندونيسيا اهتموا بالعربية ملذلك      

، يف املدارس ة العربية يف املدارس أو املدارس، يتم تعلم اللغطويلة. منذ األجداد اآلن

الداخلية اإلسالمية وحىت يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية أو اخلاصة كلها تتعلم 

سلمني. بين على أن اللغة العربية هي لغة الدين ولغة وحدة املاللغة العربية. كل ذلك م

م لعربية كلغة رمسية يف أنشطة األممت اإلعالن عن دور اللغة احىت يف املنتديات الدولية،

    (salim, 2020) .املتحدة
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دائًما ما يكون لكل نشاط تعليم وتعلم هدف يريد حتقيقه يف اية املطاف.          

تسمى أهداف التعلم اليت يتم حتقيق إجنازاا بشكل صريح مع إجراءات تعليمية معينة 

، واملهارات. فيما يتعلق بالعربية التأثريات التعليمية اليت عادة ما تكون يف شكل املعرفة

يمي ألنشطة التدريس والتعلم يف اللغة العربية هو معرفة قواعد اللغة العربية فإن األثر التعل

 ، والكالم (التحدث)، و القراءةومهارات اللغة العربية اليت تشمل مهارات االستماع

، العربيةعليم اللغة مهارة القراءة جزء مهم من منهج ت )٢٠٢٠، cahyaningrum( والكتاب.

بة اليت يقرأها شخص ما لفهم معىن القراءة يف رة يف تفسري وحتليل الرموز املكتألا مها

ومفهوم القراءة مبعناه البسيط يتمثل يف: القدرة على التعرف على  نص الكتب العربية.

احلروف والكلمات، والنطق ا على الوجه الصحيح، ولكن هذا املفهوم تطور فيما بعد 

إىل العملية الفعلية املعقدة، اليت  –ن ال يزال ميثل فقط اجلانب اآليل من القراءة وإن كا –

تشمل اإلدراك والتذكر واالستنتاج والربط، مث التحليل واملناقشة، وهو ما حيتاج إىل إمعان 

  :1442).حسين عبد الباري( النظر يف املقروء، ومزيد من األناة والدقة

لقارئ والكاتب وكشف هرمان عن القراءة، وجوهر القراءة هو عملية التواصل بني ا       

 .مث هناك مباشرة عالقة إدراكية بني اللغة املنطوقة واللغة املكتوبةمن خالل ما كتبه،

)hermawan ،٢٠١١(  
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يف املوضوع. الطالب الذين يتفوقون ، فإن القراءة هي أهم مادة وكما كشف محيد       

لن  مجيع مستويات التعليم. وباملثل،يف دروس القراءة سوف يتفوقون يف مواد أخرى يف

يتمكن الطالب من التفوق يف أي مادة من املادة ما مل يكن لديهم مهارات قراءة 

على القراءة بشكل كبري على جناح تؤثر قدرة الطالب  )٢٠٠٨، Baharuddin( جيدة.

سيجدون لطالب الذين ال يستطيعون القراءة،وخاصة قراءة النصوص العربية،الطالب. ا

  صعوبة يف متابعة املواد العربية.

غالًبا ما حيصلون على اهتمام ل مثل صعوبات القراءة لدى الطالب،بالنسبة ملشاك       

ون املشاركون يف العملية التعليمية كل يوم إىل عدم أقل من املعلم. مييل املعلمون أو املعلم

فهم الطالب الذين يعانون من صعوبات يف التعلم بشكل كامل. اخلطوة األوىل للتمكن 

قراءة احلروف والكتابات  صحيح هي إتقان كيفية من إتقان اللغة العربية بشكل

  ,Sunaryo Kartadinata).ألن القراءة هي رأس املال األويل يف تعلم لغة أجنبية.العربية

2010)  

األخرى يف تعلم اللغة  تلعب مهارات القراءة نفس الدور املهم مثل املهارات       

ألن مهارات القراءة صعبة للغاية وتتطلب ممارسة مستمرة وتتطلب وقًتا طويالً العربية،

  ألخذ هذه املهارات.
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، فة ، حىت مفتاح النجاح يف التعلمالقدرة على قراءة اللغة العربية هي مفتاح املعر        

، ولكن اتضح أن القدرة مل كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة خاصة بالنسبة للطالب 

واليت هي  كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة يتم امتالكها بشكل جيد من قبل الطالب 

جيًدا.  النصوص العربيةقادرون على فهم قراءات موضوع هذه الدراسة. ليس كلهم 

ال تزال منخفضة للغاية. يبدو أنه عند تعلم  النصوص العربيةقدرم على فهم قراءات 

ات اليت ميتلكوا حمدودة قراءة النصوص العربية جيد معظمهم صعوبة يف الفهم. إن املفرد

، واستخدام الكلمات صرف )أن معرفة ترتيب الكلمات واملعاين (علم ال، كما للغاية

 واملعاين يف السياق (علم النحو) غري كافية أيًضا.

 ،كنداري ،مدينةفنغولك فووات يف، تقع اليت ،كنداري  ٦املدرسة العالية العام 

 هذه تفرد وهي ،يف كنداري العامة املدارس من واحدة هي سوالويزي شرق جنوب

 ذلك، ومع. أخرى عامة مدارس متتلكها ما نادرا فيها العربية اللغة تتعلم اليت املدرسة

 من ليس فإنه املدرسة، هذه يف منفصلة مادة يف العربية اللغة تضمني من الرغم على

 جيد. تدريسها مت اليت العربية اللغة مادة وإتقان وفهم استيعاب الطالب على السهل

 اليت العربية اللغة مادة إتقان عن ناهيك وفهم، استيعاب يف صعوبة الطالب من العديد
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 ألم خميًفا شبًحا العربية يعتربون منهم كثري الواقع، يف. معلمهم قبل من تدريسها مت

  .العربية النصوص حفظ من خبط جًدا مثقلون

جنوب  كنداري ، مدينةالشارع فونغولك، اليت تقع يف ٦املدرسة العالية العام 

، وهي  كندار سوالويزي هي واحدة من املدارس العامة أو املدارس العامة يف مدينةشرق 

تلكها مدارس عامة أخرى. تفرد هذه املدرسة اليت تتعلم اللغة العربية فيها واليت نادراً ما مت

، فإنه ة يف مادة منفصلة يف هذه املدرسة، على الرغم من تضمني اللغة العربيومع ذلك

ى الطالب استيعاب وفهم وإتقان مادة اللغة العربية اليت مت تدريسها. ليس من السهل عل

ة اليت ، ناهيك عن إتقان املواد التعليميمن الطالب صعوبة يف استيعاب وفهمجيد العديد 

، الكثري منهم يعتربون اللغة العربية موضوًعا خميًفا ألم يدرسها معلمهم. يف الواقع

 .بيةقلون خبط من حفظ النصوص العر مث

وتتمثل إحدى املشكالت يف هذه املدرسة يف أن بعض الطالب ، حىت مجيع 

الطالب تقريًبا ، ال يزالون يصعب عليهم قراءة النصوص العربية ، بسبب عوامل وأشكال 

خمتلفة من الصعوبات اليت يواجهها الطالب. واللغة العربية هي أحد العوامل يف عدم 

 يةاهتمام الطالب بتعلم اللغة العرب
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هو أحد الدروس  كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة  النصوص العربيةتعلم القراءة

املواد أو األطراف املشاركة يف إعداد املناهج  معلمةاليت تتطلب اهتماًما خاًصا من قبل 

التعليمية. تصبح مهارات القراءة اليت ال تتطابق مع املمارسة أحد العوامل اليت يفتقر إليها 

  الطالب يف مهارات القراءة وخاصة يف النصوص العربية.

بناًء على اخللفية اليت مت شرحها ، يهتم الباحث بإجراء مزيد من البحث حول   

  ٦في المدرسة العالية العامة  ةالعربي وصبة لقراءة النصو تحليل العوامل الصع"

    ".كنداري

  الفصل الثاني : تحديد المشكل

واستناداً إىل اخللفية أعاله ، ميكن للباحث أن يطرح حمور البحث ، وهو: "حتليل 

  ٦يف املدرسة العالية العامة  IBB  ١٢ الفصل يف النصوص العربيةقراءة لصعوبة العوامل 

  ". كنداري

      مشكلة البحث :الفصل الثالث 

  كائن هي املشكلة ألن ، البحث أنشطة يف للغاية مهمة املشكلة صياغة تعد       

 ، أعاله املوضحة اخللفية على بناءً . البحث خالل من حل عن والبحث فحصه سيتم

  :هي صياغتها ميكن اليت املشكالت فإن
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يف املدرسة  ١٢IBBالفصل  يف اءة النصوص العربيةصعوبات الطالب يف القر  كيف .١

  ؟كنداري  ٦العالية العامة 

يف املدرسة  ١٢IBBالفصل  يف العربية النصوص قراءة يف الطالب الصعوبة عوامل ما .٢

 ؟و ماجهود املعلم يف تغليب علي صعوبات قراءة الطالب كنداري  ٦العالية العامة 

  أهداف البحث: الفصل الرابع 

 أما أهداف يف هذا البحث هي:

يف  ١٢IBBالفصل  يف اءة النصوص العربيةيف القر الطالب  الصعوبات ملعرفة .١

 .كنداري  ٦املدرسة العالية العامة 

 ١٢IBBالفصل  يف اءة النصوص العربيةيف القر  الطالب الصعوبة عوامل ملعرفة . .٢

املعلم يف تغليب علي صعوبات و جهود  كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة 

 . قراءة الطالب

    فوائد البحث: الفصل الخامس 

 الفوائد البحثية املتوقعة هي:

 فوائد النظرية .١

من املتوقع أن يثري هذا البحث خزانة التعليم وتطوير اللغة العربية ، وميكن أن 

 بشكل خاص. النصوص العربيةيساهم يف حتسني مهارات قراءة 
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  فوائد العملّية .٢

  نمعلمةلل  . أ

ميكن إجراء هذا البحث يف معرفة جديدة خللق طرق مناسبة للطالب    .أ 

 .النصوص العربيةلتحسني مهارام يف قراءة 

يف حماولة لتجديد طريقة تعلم القراءة ، حماولة لتحفيز الطالب على   .ب 

مهارات القراءة واجلهود املبذولة لتحسني اجلودة واإلجناز ، وخاصة يف 

 ة.جمال اللغة العربي

  للطالب   . ب

من املتوقع أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إىل زيادة اهتمام الطالب   . أ

  النصوص العربيةوحتفيزهم للتعلم ، وخاصة يف قراءة مهارات 

اجعل من السهل على الطالب تطوير اإلبداع يف قراءة النصوص العربية   . ب

ولديهم اختالفات يف املمارسة والتعلم من خالل التعلم املناسب وخاصة 

  مهارات القراءة

  ج. للمدارس
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ميكن أن يؤخذ يف االعتبار يف تطوير وحتسني التحصيل املدرسي وخاصة   .أ 

مع استخدام األساليب املناسبة  النصوص العربيةيف قراءة مهارات 

  للطالب.

  الفصل السادس:.التعريف التشغيلي

املؤلف لرتكيز املشكلة وجتنب سوء فهم القارئ جتاه عنوان هذه الرسالة ، سيقدم 

  شرًحا وتأكيًدا ملصطلحات العنوان التالية:

 التحليل .١

التحليل هو نشاط حيتوي على عدد من األنشطة مثل التحليل والتفاضل والفرز 

لتصنيف شيء ما وإعادة جتميعه وفًقا ملعايري معينة مث البحث عن االتصال وتفسري 

ياء ، حقائق ، ظواهر) معناه. مبعىن آخر ، التحليل هو موقف أو اهتمام بشيء ما (أش

لتكون قادرًا على تفكيكها إىل أجزاء والتعرف على العالقة بني هذه األجزاء ككل. ميكن 

أيًضا تعريف التحليل على أنه القدرة على حل أو حتليل مادة أو معلومات إىل مكونات 

  أصغر حبيث يسهل فهمها.

 صعوبة القراءة .٢

أا أعراض صعوبة يف تعلم املكونات  غالًبا ما يتم تعريف صعوبات القراءة على   

الطالب الذين جيدون صعوبة يف القراءة يواجهون صعوبة  (Abdurrahma, 2010) واجلمل.
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غالًبا ما يُظهر األطفال الذين جيدون  (jumaris, 2010) أو أكثر يف معاجلة املعلومات.

صعوبة يف القراءة عادات قراءة أقل إجهاًدا مثل التحديق أو القلق أو اإليقاع أو رفع 

الصوت أو عض شفاههم. وفًقا ملرسر ، هناك أربع جمموعات من خصائص صعوبات 

) أخطاء ٣) أخطاء يف التعرف على الكلمات ، ٢) عادات القراءة ، ١القراءة ، وهي 

بشكل عام ، "الصعوبة" هي   (Shodiq, 2010) اع) أعراض من مجيع األنو ٤يف الفهم و 

حالة معينة تتميز بالعقبات يف األنشطة للوصول إىل اهلدف ، لذلك تتطلب املزيد من 

اجلهود النشطة لتكون قادرة على التغلب عليها. ميكن تفسري صعوبات القراءة كشرط يف 

ئق معينة أمام حتقيق نتائج التعلم. قد يتم حتقيق هذه عملية القراءة اليت تتميز بعوا

احلواجز وقد ال تتحقق من قبل أولئك الذين يعانون منها ، وميكن أن تكون اجتماعية 

  (Mulyadi, 2010) ونفسية يف عملية التعلم بأكملها.

 النصوص العربية .٣

 الكلمات يف خمطوطة عن عبارة النص. الدروس إلعطاء مكتوب أساس هو النص       

 والقراءات والكتب الورق مثل وسيط خالل من للقارئ عرضها يتم للمؤلف األصلية

  .ذلك إىل وما واالت
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 أما. الدروس إلعطاء ويستخدم العربية احلروف يستخدم يكتب النصوص العربية        

 تواصليًا نًصا يصبح لكي املعايري من العديد هناك يكون أن فيجب ، للنص بالنسبة

  بسهولة القارئ ويفهمه

 الثقافة واللغة العلم/ IBB  (Ilmu Bahasa Dan Budaya)الفصل  .٤

) من جمموعات من املواد اإلجبارية. وهي SMA( عاليةيتكون منهج املدرسة ال

اموعة (أ) واموعة (ب) واموعة (ج) ، وهي جمموعة التخصص اليت تتكون من 

  الرياضيات والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واللغة والعلوم الثقافية.

هو علم مرتبط بعلم اللغة من حيث شكل اللغة وعناصر اللغة وثقافة  IBBقسم 

من عدد من املوضوعات ، وهي اإلندونيسية واإلجنليزية  IBBتكوين اللغة. يتكون 

 واألنثروبولوجيا. واللغات األجنبية األخرى (حسب توفر املعلمني)

أو اختصار لفئة اللغويات والثقافة هي فئة من اهتمامات ومواهب الطالب  IBBفئة 

يف املدرسة العالية العامة السادسة كنداري حيث يركز هذا الفصل على تنمية اهتمام 

هذه املدرسة هي اللغة  الطالب بتطوير لغة الطالب وثقافتهم ، إحدى اللغات يف

 العربية. 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

  الفصل األول : النظرية الوصفية

 الصعوبة. ١

 تسبب اليت األشياء الكلمة صعوبةال تعين ،" اإلندونيسي القاموس"  وفًقا

 فتعين الصعوبة أما (Kebudayaan, 2010) .حلها ميكن ال اليت األشياء أو ، املشكالت

 يف العوائق خصائص تظهر حالة هي الصعوبة. صعب شيء أو والظروف والضيق املشقة

 .االضطراب على للتغلب أفضل جهًدا تتطلب حبيث األهداف لتحقيق األنشطة

)Subini ،٢٠١٢( 

 القراءة مهارات. ٢

   القراءة مهارات تعريف. أ

 رموز( مكتوب شيء حمتويات على فيالتعر  على القدرة هي القراءة مهارات   

 اتصال األساس يف هي القراءة. القلب يف هضمها أو قراءا طريق عن وفهمها) مكتوبة

 بني معرفية عالقة توجد فيه مباشرة مث ، كتبه الذي النص خالل من والكاتب القارئ بني

 )٢٠١١، hermawan( .املكتوبة واللغة املنطوقة اللغة


