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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
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 املواد يف جيدين الطالب يكون ولن ، األخرى املواد بني من مادة أهم القراءة تعد       

 لتحقيق وسيلة أهم هي القراءة أن القول ميكن. جيًدا القراءة من يتمكنوا مل إذا األخرى

  (Wamuna, 2011) .العرب غري من للمتعلمني وخاصة ، العربية اللغة تعلم أهداف

  القراءة تعلم أهداف. ب

. اخلاصة واألهداف العامة األهداف ومها ، القراءة ملهارات هدفني يلي فيما

  :وهي القراءة مهارات لتعلم العامة األهداف

 للغة املكتوب النص على التعرف) ١

 األجنبية املفردات واستخدام فهم) ٢

 .وضمنا صراحة املذكورة املعلومات فهم) ٣

 .املفاهيمي املعىن فهم) ٤

 .للجملة االتصالية القيمة فهم) ٥

 .الفقرات بني ، اجلمل بني ، اجلمل يف العالقة فهم) ٦

 .القراءات تفسري) ٧

 .اخلطاب يف املهمة املعلومات حتديد) ٨

 .الداعمة واألفكار الرئيسية األفكار بني التمييز) ٩

  .تلخيصها جيب اليت املهمة األشياء حتديد) ١٠
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 وهي ، للغة مستويات ثالثة إىل القراءة مهارات تعلم من احملدد الغرض ينقسم       

  .واملتقدمني واملتوسطني املبتدئني مستوى على

 املبتدئني مستوى) ١

 )اللغة رموز( الرموز على التعرف) أ

 واجلمل الكلمات على التعرف) ب

 الرئيسية والكلمات األفكار عن البحث) ج

  القصرية القراءة حمتويات سرد إعادة) د

 املتوسط املستوى) ٢

 الداعمة واألفكار الرئيسية األفكار عن البحث) أ

  القراءة حملتوى املختلفة األنواع يردد) ب

 متقدم) ٣

 الداعمة واألفكار الرئيسية األفكار عن البحث) أ

 القراءة حمتوى تفسري) ب

 القراءة جوهر جعل) ج

  (Mustofa, 2011) القراءة حمتوى من خمتلفة أنواع بيع إعادة) د

 القراءة مهارات من خمتلفة أنواع. ج
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  :ومها ، قسمني إىل عام بشكل القراءة مهارات تنقسم       

 عال بصوت القراءة) ١

 يف عنها التعبري أو املكتوبة الرموز قراءة خالل من القراءة هي عالٍ  بصوت القراءة    

  .للمبتدئني مالءمة أكثر هذه القراءة ممارسة. مقروءة مجل أو كلمات شكل

 بشكل القراءة نطق من الطالب متكني هو األهم اهلدف فإن ، هذا القراءة ملعيار ووفًقا

 مزايا من العديد هناك ، ذلك إىل باإلضافة. العربية باللغة الصوت لنظام وفًقا صحيح

 ):168 :1993) نببا  كلمة مثل ، عال بصوت القراءة تعليم

 الطالب ثقة زيادة) أ

 الفور على النطق يف األخطاء تصحيح للمدرس ميكن) ب

 يف يفوتوا أال وجيب نشطًا دورًا يلعبون الطالب ألن ، الفصل يف االنضباط تعزيز) ج

 .واحد وقت يف القراءة

 )الكتابة( بالتهجئة النطق لربط الفرصة الطالب منح) د

  اموعات قراءة على الطالب تدريب) هـ

 اخلويل حبسب ، الضعف نقاط بعض هناك ، املزايا هذه إىل باإلضافة ولكن      

  :تشمل) ١١٩-١١٨: ١٩٨٢(
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 الطالب يتعب سوف لذلك ونتيجة ، الطاقة من الكثري تستهلك عال بصوت القراءة) أ

 .بسرعة

 الطالب ألن ، الصامتة القراءة مستوى من أقل عال بصوت للقراءة الفهم مستوى) ب

 القراءة حمتويات بفهم مقارنة الكلمات قراءة يف انشغاًال  أكثر

 .اآلخرين تزعج أن ميكن وأحيانًا ، ضوضاء تسبب أن ميكن عالٍ  بصوت القراءة) ج

(hermawan, 2011) 
 اليت املرور حركة عناصر يشرح تقييم دليل وضع يتم ، الشخصية األحكام لتجنب       

 وتصحيح ، القراءة يف الطالقة: مثل مسبًقا حمددة درجة إعطاء خالل من تقييمها سيتم

 (Hamid, 2010) .والشراف النحو حقائق وقراءة ، واجلمل احلروف نطق

 صامتة قراءة) ٢

 الذي ، القرائي الفهم باسم بصمت القراءة أيًضا تسمى أو الصامتة القراءة تعرف       

 فقط يعتمد ولكنه ، مجل أو كلمات شكل يف املكتوبة الرموز قراءة عدم خالل من يقرأ

 القراءة حمتويات إتقان هو بصمت القراءة من الغرض. الدقيق البصري االستكشاف على

 أن يبدو. سريع وقت يف القراءة حمتوى حول املعلومات من قدر أكرب على احلصول أو ،

 فعالية أكثر القراءة ألن ، جيًدا إتقاا الطالب على جيب أساسية مهارة بصمت القراءة

) Tarigan (1994 / III: 30 مالحظة يف. عالٍ  بصوت القراءة من القراءة حمتويات فهم يف
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 مع باملقارنة. بصمت القراءة أنشطة هي نعيش حنن طاملا اتمع يف القراءة أنشطة معظم

 أي يف إجراؤها وميكن اقتصادية أكثر هي بصمت القراءة فإن ، عالٍ  بصوت القراءة

 (Hermawan, 2011) .مكان

 املعلم على جيب اليت األشياء من العديد هناك ، بصمت القراءة تعلم لفعالية       

 ):١١٨-١١٧: ١٩٨٢( اخلويل يقول. االعتبار يف أخذها

 وخارجه الفصل داخل من قادمة أصوات مع صاخًبا ليس الفصل أن من تأكد) أ

 القراءة يف صوت بإصدار للطالب يسمح ال) ب

 معينة قراءات من االنتهاء يف يقضيه الذي الوقت حتديد) ج

 القراءة بعد احملتويات قراءة بعد بسيطة مناقشة إجراء) د

 ,Acep Hermawan ) معينة زمنية فرتة خالل القراءة نتائج يستهدفون الطالب جعل) هـ

2011)  
 بسرعة قراءة) ٣

 القراءة على اجلرأة على الطالب تشجيع هو السريعة القراءة من الرئيسي الغرض        

 .بالفهم التضحية تستطيع ال لكنها اهلدف هي السرعة. عادام من أسرع بشكل
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 مبا ولكن ، احملتويات تفاصيل فهم الطالب من يُطلب ، السريعة القراءة هذه يف       

 الوقت أداء حتسني على فقط تعمل ال القراءة سرعة بأن اخلرباء جادل.النقاط مع يكفي

  .استيعاا للقارئ ميكن اليت املعلومات كمية إىل تضيف ولكنها ،

 اإلبداعية القراءة) ٤

 القراءة من الغرض ليس. أعاله القراءة بنوع عالقة له القراءة من النوع هذا       

 القراءة نص لفهم وليس ، جديدة أمناط لتعليم وليس ، املفردات كمية زيادة هو الرتفيهية

 اهلدف. يقرؤون مبا واالستمتاع بسرعة القراءة للطالب املمارسة لتوفري ولكن ، بالتفصيل

 .القراءة وحب االهتمام تعزيز هو احملدد

 أصبح وإذا القراءة وشائعة خفيفة تكون أن جيب اليت القراءة مواد اختيار جيب        

 عادة. اللغة وترتيب احملتوى حيث من يقرؤون فإم ، القراءة مبحتويات مهتمني الطالب

 الطالب فهم ملستوى وفقا الشباب لغة يف كانت روايات أو قصرية قصص شكل يف

  .املستهدفني

 التحليلية القراءة) ٥

. املكتوبة املواد من املعلومات على العثور على القدرة على الطالب تدريب        

 الرئيسية األفكار وعرض استكشاف أجل من الطالب تدريب يتم ، ذلك إىل باإلضافة

 عن والبحث ، املنطقي التفكري على أيًضا الطالب تدريب يتم. املؤلف قدمها اليت
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 يف واضح بشكل العامل يكتب ال عندما النتائج واستخالص ، وآخر حدث بني الروابط

  (Mustofa, 2011) .القراءة

 القراءة مهارات جوانب. د

  :ومها ، للقراءة مهمان جانبان هناك ، كموجز

 )املقرء لفظ( امليكانيكية املهارات) ١

 :تشمل اليت اجلوانب من العديد هلا ، األدىن املستوى يف اعتبارها ميكن اليت املهارات

 .احلروف ألشكال مقدمة) أ

 اجلمل ، األمناط ، العبارات ، الكلمات رموز/  الصوتيات( اللغوية العناصر إدخال) ب

 ..)إخل ، اجلمل ،

 عن التعبري على القدرة( والصوت التهجئة أمناط بني املراسالت/  بالعالقة االعرتاف) ج

 .)املكتوبة املواد

  .بطيئة القراءة سرعة) د

 )املقرء فهم( التفاهم مهارات) ٢

 حنو علوم يتقن أن األقل على القارئ على جيب ، النصوص العربية فهم خالل من       

 فمن ، اجلمل إعداد يف الفقري العمود كالمها ألن ،) مورفولوجيا( وشرف) اجلملة بناء(

 معرفة املفيد من". وأمها علمى أبو" لقب على منهما كل حيصل أن جًدا الطبيعي
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 وفًقا ويتغري يتغري أن ميكن الكلمة معىن ألن ، لكلمة القراءة وترتيب ، الكلمة موضع

 وصيغة) بنية( بناءا معرفة يف مفيد شرف أن حني يف ، الكلمة موضع يف لالختالف

 إىل باإلضافة. الكلمة املعىن يف التغيريات على تؤثر أن ميكن اليت للكلمة) متوترة(

 ، املعاين ذلك يف مبا البالغة مثل أخرى داعمة علوم هناك ، أعاله الرئيسيني العلمني

 ليست املعرفة أن فهم ولكن ،) الداللة علم( اهللا علم هو أيًضا واملهم ، والبادي والبيان

  .واحلديث القرآن مثل املفيدة األشياء لفهم استخدامها يشيع كليهما ألن ، ضرورة

  :وهي ، فئات أربع إىل الفهم جوانب) ١٩٧٩( مسيث يقسم      

 احلريف الفهم) أ

 هذه. التفكري من القليل ويتطلب فهم مهارة أبسط أو أبسط هو احلريف الفهم       

 .مباشرة السياق يف واجلمل واألفكار الكلمات معىن على للحصول مهارة هي املهارة

 التفسري) ب

 واملعاين األفكار لتحديد القارئ حيتاجها واليت ، التفكري مهارات التفسري يتضمن       

 على القدرة إىل القارئ حيتاج ، هذه التفسري فئة يف. النص يف صراحة ذكرها يتم مل اليت

 العالقات على والعثور ، الدوافع وحتديد ، العواقب عالقة وحتديد ، التعميمات إجراء

 .مقارنات وإجراء باالستنتاجات والتنبؤ ، النص من أجزاء بني

 نقدية قراءة) ج
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 على والقدرة احلريف الفهم على فقط قادرًا القارئ ليس ، النقدية القراءة هذه يف       

 هو ما على احلكم على قادر وهو ، ذلك من أكثر ولكن ، النص حمتويات تفسري

 ما صحة وتقييم املؤلف نقلها اليت لألفكار النقدي التقييم على قادر القارئ. مقروء

  .يقرأه

 القراءة في والضعف القوة نقاط. ه

 القوة) ١

 الرتمجة خالل من وليس ، التحليل طريق عن القراءة فهم على الطالب تدريب يتم) أ

 للطالب املفردات إتقان) ب

 القواعد استخدام الطالب يفهم) ج

 الضعف نقاط) ٢

 )الصوت نطق( عال بصوت القراءة مهارات يف الطالب ضعف) أ

 والتحدث االستماع يف ماهرين الطالب ليس) ب

 احلرة الكتابة يف مهارة أقل الطالب) ج

 بالقراءة فقط تتعلق املقدمة املفردات ألن ، املختلفة النصوص فهم يف الطالب ضعف) د

  (Effendy, 2010) )النص(
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  القراءة تعلم صعوبة. ٣

 القراءة صعوبات فهم. أ

 أيًضا الفردية االختالفات هذه تسبب. نفسه هو ليس الواقع يف فرد كل       

 الطالب فيها يستطيع ال اليت الظروف يف. "الطالب بني التعلم سلوك يف اختالفات

  (Supriyono, 2013) ". التعلم صعوبات" يسمى ما هذا ، ينبغي كما التعلم

 تأيت القراءة عسر وكلمة ، القراءة عسر باسم أيًضا القراءة صعوبة تسمى ما غالًبا       

 يف صعوبة متالزمة بأنه القراءة عسر مريسر يعرف". القراءة صعوبة" يعين مما اليونانية من

 يتعلق ما كل وتعلم واجلمل الكلمات مكونات ودمج ، واجلمل الكلمات مكونات تعلم

  (Abdurrahman, 2010) والوقت واالجتاه بالوقت

 كلمة تقرأ القراءة أن يبدو عندما ، القراءة يف صعوبة جيدون الذين الطالب        

 تظهر بينما. مناسب غري بضغط ويقرأون ، عالية ومالحظات كبري بتوتر يقرأون ، كلمة

 املتعلقة األسئلة على اإلجابة يف األخطاء عدد على القراءة فهم يف األخطاء أعراض

 :مثل املتطلبات من العديد يتطلب القراءة لتعلم. قراءته اجلاري بالنص

 اآلخرين كلمات التقاط الطفل يستطيع) ١

 قلبه عن التعبري الطفل يستطيع) ٢

 املتواضعة القراءة تقنية الطفل يعرف) ٣
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  (Lubis, 2010) معني وصوت معىن هلا والصور الشخبطة أن الطفل يعرف) ٤

 )القراءة عسر( للقراءة التعلم صعوبة خصائص. ب

 :وهي ، )Marcer ، 1983( ، القراءة صعوبات خصائص من جمموعات أربع هناك       

 القراءة عادات) ١

 القراءة تعلم يف صعوبة جيدون الذين األطفال يبدو ما غالًبا ، القراءة عادات يف       

 إيقاع ارتفاع أو التململ أو التحديق مثل توتراً  يظهرون ما غالًبا ، طبيعية غري أشياء

 بسلوك يتميز ذاته حد يف آمن غري بشعور يشعرون أم كما. الشفاه عض أو الصوت

 لذلك ، املسار يفقدون ما غالًبا ، يقرأون عندما. املعلم حماربة أو البكاء أو قراءة يرفض

 .قراءة دون تقفز خطوط هناك أو تكرار هناك يكون ما غالًبا

 الكلمة معرفة خطأ) ٢

 ، والعكس ، واإلدراج ، اإلغفال تتضمن فإا ، الكلمة هذه معرفة خطأ يف       

 .القراءة عند واهلزات ، الكلمة على تتعرف وال ، املكان يف والتغريات ، اخلاطئ والكالم

 الفهم سوء) ٣

 املتعلقة األسئلة على اإلجابة يف األخطاء عدد على القراءة فهم فهم سوء يظهر     

 الذي القراءة موضوع فهم على قادر وغري ، املقروءة القصة فرز على قادر وغري ، بالقراءة

 .قراءته متت
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 خمتلفة أعراض أعراض) ٤

 والقراءة بتوتر والقراءة ، بكلمة كلمة قراءة مثل األنواع مجيع من األعراض تبدو     

  .الئق غري برتكيز

 سواء ، صعوبة يواجهون الذين الطالب املعلمون يواجه ما غالًبا ، القراءة تعلم تنفيذ يف

 أو البسيطة اجلمل أو الكلمات أو املقاطع أو احلروف أو األصوات بعالقة يتعلق فيما

 الطالب يواجهها اليت بالصعوبات قائمة يلي فيما. القراءة فهم على الطالب قدرة عدم

 :وهي ، القراءة تعلم يف عام بشكل

 احلروف على التعرف عدم) ١

 كلمةب كلمة قراءة الطالب) ٢

 الكلمات أو احلروف إزالة) ٣

 الكلمات تكرار) ٤

 الرأس وحتريك السبابة ، الشفاه استخدام) ٥

 صوتية صعوبة) ٦

 الكلمات بنيات حتليل صعوبة) ٧

 نطقها وكيفية اجلمل يف الكلمات مبعىن تعرتف ال) ٨
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 استدالل ، األفكار بني العالقة ، التفسريية واألفكار الرئيسية باألفكار تعرتف ال) ٩

  (Khusnin, 2020) .التعميم ، االستدالل

 القراءة صعوبات تسبب التي العوامل. ج

ميكن تصنيف العوامل اليت ميكن أن  Oemar Hamalik)، (2005: 117حبسب د.   

 (أربعة) ، وهي ٤تسبب صعوبات التعلم إىل 

. العوامل من الذات ، أي العوامل اليت تنشأ من الذات ، وتسمى أيضا العوامل ١

، من بني عوامل أخرى ، ليس هلا أهداف تعليمية  ١٨الداخلية. العوامل الداخلية 

الًبا ما تكون ضعيفة ، والكفاءة يف متابعة واضحة ، وقلة االهتمام ، والصحة اليت غ

 الدروس ، وعادات الدراسة ، وعدم إتقان اللغة.

. عوامل من البيئة املدرسية ، وهي العوامل اليت تأيت من داخل املدرسة ، على سبيل ٢

املثال كيفية إعطاء الدروس ، ونقص مواد القراءة ، ونقص األدوات واملواد التعليمية ال 

 قدرات وتنفيذ الدروس الكثيفة للغاية.تتوافق مع 

. عوامل من البيئة األسرية ، وهي العوامل اليت تأيت من داخل أسرة الطالب ، مبا يف ٣

ذلك القدرة االقتصادية لألسرة ، واملشاكل األسرية ، واحلنني للوطن (للطالب من خارج 

 املنطقة) ، وزيارة واستقبال الضيوف وعدم وجود إشراف األسرة.
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عوامل من اتمع ، مبا يف ذلك التدخل من اجلنسني ، والعمل أثناء الدراسة ،  .٤

والنشاط يف املنظمات ، وعدم القدرة على إدارة أوقات الفراغ والرتفيه وعدم وجود شريك 

      دراسة مًعا.

  العربية اللغة تعلم مشاكل. ٤

 أو املشكلة يعين مما" إشكايل" وهو ، اإلجنليزية اللغة من يأيت اإلشكالية فهم إن      

 .مشاكل تسبب أو حلها ميكن ال أشياء املشكلة تعين ، اإلندونيسية يف بينما ، املشكلة

(Debdikbud, 2010) بني فجوة هو املشكلة تعريف أن آخرون خرباء يقول بينما 

 تقلل أن ميكن أخرى بعبارة أو ضرورية تكون قد أو حلها يتم أن يُتوقع والواقع التوقعات

 (Syukir, 2010) .الفجوة تلك من

 املعرفة نقل عملية يف تنشأ خمتلفة مشكالت هي العربية اللغة تعلم مشكلة فإن ، لذا       

 التعلم وأدوات الطالب/  والطالب نعلمةامل من بكل تتعلق العربية اللغة حول املعرفة/ 

 األخرى األجنبية اللغات مثل ، اللغة تعلم تواجه اليت املشكالت تتضمن .ذلك إىل وما

. ومنهجية ونفسية اجتماعية اللغوية غري املشاكل. اللغوية وغري اللغوية املشاكل: شيئني ،

 ، اجلمل وتركيب ، واملفردات ، الصوت نظام: اللغة بعناصر املتعلقة اللغة مشاكل أما

  (Syakur, 2010) .والكتابة ، واملعىن
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 العربية اللغة لتعلم اللغوية المشكالت. أ

 العناصر أما. (Izzan, 2011) علمية بطريقة اللغة دراسة أو اللغة علم هو اللغة علم       

 :من فتتكون العربية اللغوية

 )أشواط/  صوت( الصوتية الجوانب) ١

 أصوات تسلسل ويناقش وحيلل يدرس الذي اللغة علم جمال هو األصوات علم       

 .العلم أي ، واملنطق الصوت أي ، الكلمة خط من أصلمي بشكل يتكون الذي ، اللغة

(Chaer, 2010) يلي ما املقصود الصويت النظام مشاكل وتشمل: 

 و" p" األصوات مثل ، عريب مكافئ هلا ليس اإلندونيسية الصوتية األصوات بعض أن) أ

"g "و "ng" ، صوت نطق يتم حبيث "p "بصوت العرب قبل من "b "، كلمة مثل 

" g" والصوت ، أسبانيا/  أسبانيا تصبح" اإلسبانية" ، يابان/  يبان تصبح" يابانية"

 الصوت وينطق ، jarut/  جاروت Garut كلمة تصبح عندما ،" jim" أو" ghin" يصبح

"ng "باحلرفني "nun "و "jim "أو "nun "التغذية إجنيل/  إجنازي كلمة مثل غن"  و 

 .جرا وهلم

 ، ه ، ت مثل بروناي أو املاليو أو األندونيسية يف هلا مثيل ال عربية صوتيات هناك) ب

 . غ ، ع ، ظ ، ط ، ص ، ض ، ذ ، خ
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 مع ق ، ظ مع ، ض ، ط مع ت ، ع مع أ مثل ، مشابه صوت هلا أحرف هناك) ج

 .وغريها ، ه مع ح ، س مع ت ، ك

 )المفردات/  الكلمات تكوين( المورفولوجية الجوانب) ٢

 شكل/  صيغة يف تغيريات عدة من تتكون اليت الكلمة منط دراسة هي املورفولوجيا       

 جمال هو التشكل علم بأن فرهار جيادل. املورفولوجيا يف احلايل للنظام وفًقا ، الكلمات

 .الكلمات ألجزاء النحوي الرتكيب يدرس لغوي

 غري ولكن مقروءة كلمات هناك ، والقصرية الطويلة ، احلركات مثل أخرى اختالفات) د

 ال" مثل ، مقروءة غري ولكنها مكتوبة كلمات وهناك ،" هذا ، ذالك" مكتوبة

 (M.Verhaar, 2010) ".الشمسية

 السمة باعتباره) التصريفات( مرتافق منط وجود هو اجلانب هذا ظهور خلفية       

 .الفلكي لغات وهي ، سهلة كلغة األرخبيل يف تُعرف ال اليت العربية للغة الرئيسية

 :تشمل املورفولوجية املشكلة هذه حول املهمة األشياء بعض

 تستغرق معينة قواعد وموضوع فصل لكل حيث ، الصرف واملواضيع الفصول عدد) أ

 .صعبة وجتعلها الوقت بعض أحيانًا

 ينصب الفعل مثل بينهما عالقة هناك ألن ، النحو و الصرف باب بني التكامل) ب

 .يدرسهم ملن واالرتباك الشكوك يثري وهذا ، الصرف دراسة موضوع يف مفعولني
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 ، مصدران له واحد فعل: مثل ، الصرف فصول بعض يف والقياس السمع بني اجلمع) ج

 .ذلك إىل وما جحودا- جحدا-جحد: املثال سبيل على

 .الصرف فهم صعوبة على تؤثر ، الصويت النظام يف أخطاء) د

 )القواعد/  الجمل تكوين( النحوية الجوانب) ٣

. والعبارات والعبارات واجلمل اخلطاب تعقيدات يناقش اللغة من فرع أو جزء هو النحو

 ,M.Ramlan) والتعابري الكلمات تعقيدات عن تتحدث اليت املورفولوجيا عكس على

 .اجلمل لصنع والقواعد املبادئ علم أنه على اجلملة بناء تفسري ميكن لذلك. (2011

 :يلي ما النحوية املشكالت بعض تتضمن

 تعلم يف الطالب تعلمها اليت األرقام منط عن العربية اللغة يف األمناط عدد يف الفرق) أ

 األجنبية اللغات يف بينما ، طالب حممد العربية باللغة مثال. األخرى األجنبية اللغات

 am  ،is ،are :(Muhammad  is" (يكون أن" الفعل استخدم) اإلجنليزية( األخرى

student  يبدأ ال اإلجنليزية اللغة يف ولكن ، حممد جاء العربية باللغة الفعلي العدد و 

 .وهكذا ،Muhammad came: فعلية عدد يزال ال أنه من الرغم على ، لفعلاب

 يعطي مما ، أخرى أجنبية بلغات تصادف مل اليت اإلعراب ميزات أو اإلعراب) ب

 العربية اللغة فهم بصعوبة االنطباع

  .األخرى اللغات مع اجلمل تركيبة يف االختالف) ج
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 )المعنى( الداللية الجوانب) ٤

 التعقيدات ومعرفة ، الكلمات يف الوارد املعىن/  املعىن دراسة هو الداللة علم        

. املعىن بنية أو باملعىن املرتبطة اللغة بنية من جزًءا أيًضا يعين ، الكلمة معىن يف والتحوالت

 :تشمل الداللية املشاكل بعض

 املختلفة الكلمات معاين مع املختلفة اجلمل معىن) أ

 .معينة وخصائص مبزايا العديدة العربية الكلمات تتميز) ب

  .والصياغة بالتشكيل تتعلق مجلة كلمات معىن) ج

 العربية اللغة تعلم في لغوية غير مشكالت. ب

 الطالب يتعلمها اليت باللغة مباشرة تتعلق ال مشاكل هي اللغوية غري املشاكل      

 :التايل النحو على أخرى أمور بني من ، العربية اللغة تعلم وفشل جناح يف تساهم ولكنها

 النفس علم) ١

 لن). مويل( الفائدة وتعلم) الدوايف( التحفيز مثل النفسية بالعوامل املتعلقة املشاكل

 مادة من يتجزأ ال جزًءا الكراهية كانت إذا خاصةً  ، أبًدا دافع بدون التعلم ينجح

 .بتدريسها يقومون الذين نعلمةامل

 :الطالب تعلم لتحفيز طرق عدة هناك ، مدمجا حارس من زلينا نقلت كما

 .والتوضيح االنتباه جلذب التعليمية الوسائل استخدام) أ
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 العمل ألن داخله من ارتياح ظهور أو املعلم من مدح شكل على حوافز تقدمي) ب

 .ناجح

 .ما شيء عرفةمل الرغبة تزايد) ج

 .التعليمية املواد تنظيم) د

 .للتعلم مريح جو خلق) هـ

 .واضحة تعليمية أهداف الطالب لدى يكون حىت املساعدة تقدمي) و

  (Zalyana, 2010) .الراجعة التغذية تقدمي) ز

  المتعلمين) ٢

 أو القدرة حيث من سواء ، واحد صف يف الطالب لدى الفردية الفروق مشكلة

 :ذلك يف مبا ، واسًعا فهًما للطالب التعلم صعوبات تتضمن. التعلم حنو التوجه

 ظهور بسبب الشخص تعلم عملية قطع فيها يتم حالة هو التعلم اضطراب) أ

 أن منهم يطلب مث ، الصعبة الرياضات على الطالب اعتاد: مثال. متضاربة استجابات

  .التعلم يف هادئني يكونوا

 الطالب قبل من التعلم عملية إجراء يتم حيث األعراض أحد هو التعلم اختالل) ب

 احلالة الواقع يف يظهر ال الطالب أن من الرغم على ، صحيح بشكل يعملون ال الذين

 .األخرى النفسية االضطرابات أو احلسية االضطرابات أو العقلية املعيارية
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 من مبستوى الواقع يف يتمتعون الذين الطالب إىل التحصيل مصطلح يشري) ج

 حتصيلهم مستوى ولكن ، الطبيعي املعدل فوق أا على املصنفة الفكرية اإلمكانات

 .نسبًيا منخفض التعليمي

 حيتاج فهو لذلك ، التعلم عملية يف بطيء طالب هو البطيء التعلم أو البطيء التعلم) د

 .اآلخرين الطالب من جمموعة من أكثر وقت إىل

 التعلم على قادرين غري الطالب فيها يكون اليت األعراض إىل التعلم صعوبات تشري) هـ

  (Syamsu, 2010) .الفكرية إمكانام من أقل التعلم نتائج فإن وبالتايل ، التعلم جتنب أو

 مدرس) ٣

 ال جزءًا املعلم يصبح. واالجتماعية والشخصية والرتبوية األكادميية ، نعلمةامل قدرة       

 وبعض. املعلم جهود على أيًضا يعتمد التعلم فشل أو جناح ألن ، التدريس من يتجزأ

 :هي املعلمون يالحظها أن جيب اليت املبادئ

 جمموعة تستخدم أن وميكن نقله يتم الذي املوضوع حول الطالب انتباه تثري أن ميكن) أ

 .ختتلف اليت التعلم وموارد الوسائط من متنوعة

 وإجياد عن والبحث التفكري يف نشطة لتكون الطالب مواقف إثارة على قادرة) ب

 .اخلاصة معارفهم
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 الطالب يعرفها اليت باملعرفة إعطاؤها سيتم اليت الدروس ربط على قادر املعلم) ج

 )اإلدراك أنشطة(

 أكثر الطالب استجابات تصبح حىت وتكرارًا مرارًا الدراسة وحدة شرح املعلم يستطيع) د

 .وضوًحا

 خربة شكل يف الفرص توفري خالل من الطالب تركيز على املعلمون حيافظ أن جيب) هـ

  (Sobur, 2011) .عليها حيصلون اليت املعرفة وتلخيص حبث أو مراقبة أو مباشرة

 التحتية البنية) ٤

 اللغة تعلم وحدة كتاب مثل العربية اللغة تعلم ومصادر اإلعالم ووسائل التحتية البنية

 وجيعل املتعة من مشاعر خيلق أن ميكن أنه هو التوجيه. األخرى الداعمة والكتب العربية

 وضع أو فعل وهي ، التدريس أدوات شكل يف واملعاين. الدراسة غرفة يف الطالب

 مع ألنه ، للغاية مهم التعليمية الوسائل دور. تعليمية أهداف لتحقيق قصد عن األشياء

  .الطالب قبل من التعليمية املواد فهم بسهولة ميكن الدعائم هذه

 الطريقة) ٥

 إجراء عند الطالب مع عالقات إقامة يف املعلمون يستخدمها طريقة هي الطريقة       

 هذه تؤكد ، والرتمجة النحو طرق ، أوالً . طرق مخس هناك اللغة تعلم يف. التدريس

 ، املباحث طريقة ، ثانًيا. الرتمجة وممارسة النحو استخدام حتليل على تطبيقها يف الطريقة
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. الفصل يف التفاعالت تعلم عند العربية اللغة استخدام على تؤكد اللغة لتعلم طريقة وهي

 التحدث ممارسة على األساليب هذه تؤكد ، والشفوية الشفوية األساليب ، ثالثا

 أكثر يركز منهج وهو ، القروعية منهج: رابعاً . العربية اللغة تعلم عملية يف واالستماع

 (Hamid M. , 2010) .التعلم عملية يف القراءة ممارسة على

 الطريقة مع ألنه. التعلم عملية جناح حتقيق يف للغاية مفيد املناسبة األساليب استخدام

 جتعل أن وميكن الطالب قبل من بسهولة املنقولة املواد رسالة قبول ميكن ، الصحيحة

  .الصف يف التعلم عملية متابعة يف مشبعني غري الطالب

 الوقت) ٦

 يف سواء ، اخلدمات على للحصول الكايف الوقت توفر هو واحلل ، املتاح الوقت       

 كبري بشكل سيساعد املناسب التعلم وقت من االستفادة إن. الفصل خارج أو الفصل

 مفيًدا سيكون التعلم لعملية املخصص الوقت مقدار إن. التعلم عملية أهداف حتقيق يف

 .األهداف هذه حتقيق يف جًدا

 البيئة) ٧

 خجل دون التحدث على الطالب تشجع أن ميكن اليت املدارس يف التعلم بيئة إن       

 يعيش اليت البيئة يعين وهذا. اللغة من جًوا ختلق لن ، خمطئني يكونوا أن من خوف أو

 بشكل أيًضا للطالب املنزلية البيئة دور يؤثر ، التعلم عملية حيث من ، الطالب فيها
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 عملية لدعم مواتية تعليمية لبيئة حاجة هناك ، لذلك. التعلم يف الطالب على كبري

 .التعلم

 النصوص العربية. ٥

 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

 أما. الدروس إلعطاء ويستخدم العربية احلروف يستخدم يكتب النصوص العربية       

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

  :يشمل أن جيب النصوص العربية أن القامسي علي وذكر. بسهولة القارئ ويفهمه

 قراءات. أ

 األمور حول حوار شكل على القراءات تكون أن جيب ، تواصالً  أكثر لتكون       

 .اتمع يف أو املنزل يف أو املدرسة يف سواء ، الطالب حبياة املتعلقة

 العربية القواعد. ب

 من يكن مل إذا ألنه ، العربية بالصيغة ملزمة هنا القواعد تكون أن جيب ال        

 .املعنيني للطالب اللغة صياغة استخدام يف ضرر فال ، الطالب فهم يبطئ أن املمكن

 املمارسة بعض. ج
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 املعلم من بتوجيه الطالب ا يقوم أن جيب اليت والكتابية اللفظية التمارين من كل  

 .املعين

  العربية باللغة العرض مراحل. د

 لبس أي هناك يكون ال حىت حًقا الدرس يف التقدميي العرض مراحل مراعاة جيب 

 إجراء جيب ، املادة تقدمي عند ، لذلك. تكون أن ميكن اليت املادة عرض مراحل يف

 .املناسب التدرج اختيار

 قصري قاموس. ه

 مت سواء ، النص يف مضمنة وصعبة جديدة كلمات على حيتوي قصري قاموس

 ,Asyrofi) .النص من األخرية الصفحة يف وضعها أو قراءا بعد مباشرة املفردات وضع

2010) 
 العربية النصوص قراءة صعوبة. ٦

 :ذلك يف مبا ، القراءة يف الصعوبات من العديد املبتدئون القراء يواجه ما غالًبا       

 زايدة إضافية رسائل. أ

 ذهبوا يف ألف حروف مثل تقرأ ال ولكن ، العربية احلروف كتابة تتم احلاالت بعض يف

 مشكلة األحيان بعض يف املشاكل هذه مثل تصبح. عمرو على واو ، زاهدا يف أليف أو

 .الطالب لبعض
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 مقلوب حروف. ب

 ، ا كتبت اليت نفسها بالطريقة قراءاا ليست اليت العربية احلروف بعض هناك

 األمثلة ومن. ا املعمول للقواعد وفًقا أخرى بأصوات استبداهلا أو عكسها يتم ولكن

 الم احلرف حذف يتم حيث ، الشمسية احلرف قبل املوجود الم احلرف ذلك على

 املبتدئني الطالب. الشمس كلمة يف كما بعده يقع آخر حروف بصوت واستبداله

 قراءة بالطبع. مرئيا يزال ال الم صوت". الشام" وهي ، هي كما الكلمة هذه قرأوا الذين

  .القواعد ينتهك هذا مثل

 النطق أو الصوت صعوبة. ج

 األصوات وخاصة ، العربية احلروف بعض نطق يف صعوبة الطالب من العديد جيد

 ، ع/  ح/  ق البنفسجية فوق األشعة ذات واألصوات ، غ/  خ/  ك مثل القطبية

 يف بينما ، الصاخبة القراءة يف الصعوبات هذه تظهر. ط/  ض/  ظ ، املفخمة أصوات

 .رؤيتها ميكن ال املتأنية القراءة

 العربية الكتابة يف اختالف. د

 النصوص العربية يبدأ بينما ، األيسر االجتاه من قراءا وكيفية الكتابة معظم تبدأ

 التعود يف صعوبة فسيجدون ، األوىل الفئة من الطالب كان وإذا ، اليسار إىل اليمني من
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 وميكن شديدة ليست الصعوبة هذه تكون ما عادة ، ذلك ومع. اليمني من القراءة على

 .املتكرر والتكيف املمارسة خالل من بسهولة عليها التغلب

 بطيئة قراءة. ه

 لو كما ، شديد ببطء البعض يقرأ. السرعة قراءة يف صعوبة الطالب بعض جيد

 يقرأ أن جيب أنه من الرغم على. بكلمة بكلمة أو ، مبقطع أو ، حبرف الرسائل يقرأ كان

 القراءة من املقصود ليست الفهم دون السريعة القراءة أن إال ، مثالية مجلة وحدة

  .السريعة

 عال بصوت لقراةا. و

 بصمت بالقراءة تكليفهم عند بصمت القراءة على معتادين ليسوا الذين الطالب

 يبدو يزال ال ، الواقع يف. الشفاه حبركات مصحوبة أو ومهسات القراءة يرون يزالون ال ،

 القراءة يستطيعون ال الذين األشخاص.  الدقيقة القراءة فئة يعين ال هذا كل. مرتفًعا

 .موجود غري فهمهم ومستوى ببطء القراءة على قادرين يكونون ما عادة بصمت

 القراءات تالوة. ز

 متت اليت األسطر أو للكلمات نظرهم وجهات يكررون ما غالًبا الذين الطالب

 يف التكرار جتاوز مت إذا ، ذلك ومع. الفهم مستوى من أحيانًا يزيدون ناحية من ، قراءا

 .القراءة بطء إىل سيؤدي معقولة حدوًدا األحيان من كثري
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 اآلراء ركود. ح

 حلظات بضع يف واحد اجتاه يف نظرهم وجهات إصالح يتم الذين القراء عادات

 .القراءة وإبطاء الضائع الوقت من الكثري أيًضا تسبب

 ضيقة رؤية. ط

 العني رؤية على القادرة الكلمات عدد هو العرض اجتاه. ضيقة رؤيتهم قراء هناك

 القراءة على القدرة كانت كلما أوسع الرؤية اجتاه كان كلما. واحدة عرض طريقة يف

 .أسرع

 املفردات. ي

 صعوبات تؤدي أن ميكن. املفردات مشكلة هي القراء جيدها أخرى صعوبة

 على جيب ، املشكلة هذه على للتغلب. الفهم من منخفضة مستويات إىل املفردات

 ,Al-khul) .القراءة مرحلة قبل اجلديد الدرس يف صعبة تعترب اليت املفردات تعليم املعلم

2010)  

 الصلة ذات الدراسة  .١

 آخرون باحثون أجراه الذي السابق البحث سيتضمن ، الدراسة حسب       

 حتليل" بعنوان املؤلف أجراه الذي البحث. املؤلف أجراه الذي بالبحث متعلقون

  ".كنداري  ٦املدرسة العالية  يف العربية النصوص قراءة صعوبة عوامل
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  :هي إجراؤه سيتم الذي بالبحث الصلة ذات السابقة الدراسات 

 ، الرتبية كلية طالبة ، ر ساري أروم ننيم األخت كتبها اليت األطروحة ، أوالً        

 حتليل" بعنوان كاليجاغا سنن اجلامعة اإلسالمية احلكومية ، العربية الرتبية يف ختصص

 مدرسة من G الثامن الصف لطالب العربية اللغة نصوصال قراءة يف الصوتية األخطاء

. العربية النصوص قراءة يف الصوتية األخطاء فقط الرسالة هذه تشرح". الثناوية فيونغا

  .صوتية ألخطاء املسببة والعوامل الصوتية اجلوانب جمال يف فقط حبثه يكون حبيث

 قسم ، الرتبية كلية طالب ، مصيف برهان األخ كتبه اليت األطروحة ، ثانياً        

 ميتعل" بعنوان كاليجاغا سنن اجلامعة اإلسالمية احلكومية ، العربية اللغة تعليم

 تركز". بانتول بليت ونوكرومو ةلفطر املعهد ا يف السوروجان نظام مع القراءة مهارات

 الكالسيكي الكتاب يف السريوجان نظام مع القراءة تعلم على فقط األطروحة هذه

  ).األصفر الكتاب(

 ، الرتبية بكلية طالب ، صاحل الرمحن فاتور األخ كتبها أطروحة ، ثالثا       

 بعنوان كاليجاغا سنن اجلامعة اإلسالمية احلكومية ، العربية الرتبية يف ختصص

 كياكرتايJPPI منهج املسلمني  يف املبتدئني للطالب النحو ميالتعل صعوبات"

 من تعلم النحو الصعوبات على الرسالة هذه تؤكد". الدراسي العام 2015/2016

  .العربية النصوص فهم عدم تعلم حيث
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 به سيقوم الذي البحث أن االستنتاج ميكن ، أعاله البحث إىل واستناداً          

 األولى األطروحة تتناول حيث ، أعاله الدراسات بعض مع اختالفات له الكاتب

 واحًدا جانًبا الرسالة هذه تناقش حيث ، العربية النصوص قراءة يف الصوتية األخطاء

 حبثه يف الكاتب سيفعله ما أن حني يف. األصوات علم اجلوانب وهو أال ، فقط

 يف الطالب صعوبة وعوامل الطالب يواجهها اليت الصعوبات شكل أيًضا سيناقش

 غري واجلوانب ، املفردات ، اللغوية القواعد جوانب ذلك يف مبا العربية النصوص قراءة

  .العربية النصوص قراءة تدريس على نعلمةامل وقدرة الطالب خلفيات مثل اللغوية

 تعلم مهارات يف تبحث واليت ، القراءة تعلم يف الثانية األطروحة تبحث       

 دراسة نطاق يف حبثه فإن ، ذلك على عالوة .القراءة صعوبات حول وليس القراءة

 مؤسسة يف) الكالسيكي الكتاب( األصفر الكتاب باستخدام السوروجان نظام

 الكاتب به يقوم عما واضح بشكل البحث هذا خيتلف حبيث ، داخلية مدرسة

  .كنداري  ٦املدرسة العالية  يف الطالب هو البحثي هدفه الذي

النصوص  فهم وليس النحو ميتعل يف الصعوبات الثالثة األطروحة تبحث       

 قراءةال صعوبة حول يعين الكاتب مع البحث البحث هذا خيتلف لذلك. العربية

  .القراءة ميتعل جمال يف العربية النصوص
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 إن. الكاتب فعله عما بوضوح أعاله املذكورة الثالث الدراسات ختتلف حبيث      

 ، العربية النصوص قراءة صعوبةال وعوامل شكل إىل موجه املؤلف أجراه الذي البحث

 املذكورة الثالث الدراسات عن والدراسات واألهداف األشياء مجيع فيها ختتلف واليت

 .أعاله

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


