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 إقرار الطالب

صعوبات الطبلب ربليل بادلوضوع "قرر الباحث ادلوقعة اآلتية على ىذا البحث 

دعوة ك الار د اإلبتدائية درسةىف ادلا وركنيف تعلم اللغة العربية أثناء كباء ك الثالثلصف ا

قد كتبت ىذا البحث ك إذا ىناؾ أحد من األاخاص  كندارم "  اجملاىدين رااداإل

تدعى ىف ادلستقبل أٌف ىذا البحث ليس من البحث الذم قد قاـ الباحث ك الدرجة 

 ادلكتسبة ستبطل على احلكم. 

 

 مػػٕٕٔٓ سبدمبير ٔٔ كنداري,        

 توقيع الباحث                                                     

 

   رييانس نور أكبر ر.                       
                                  ٕٖٔٚٓٔٓٔٓٓ٘                     
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 المشرف موافقة

، رب ررييانس نور أك ادلقدمة من الطالب : النتائج البحثبعد إطبلع   

 الثالثلصف اصعوبات الطبلب ربليل " بادلوضوع، ََََُُُِّٕٓ: رقم التسجيل

 رااداإلدعوة ك الار د اإلبتدائيةدرسة ىف ادلا يف تعلم اللغة العربية أثناء كباء كوركن

 ةمذكور البحث نتائج  أف ء اإلصبلحات البلزمة أقرر ادلشرؼبعد إجرا "كندارم  اجملاىدين

 .نتائج البحثمتحاف إلتقدًن يف  ا الئقةلعلمية ادلطلوبة كأهنركط االش تقد استوف

 مػػػ َُِِ أكتوبر ِٖ كندارم ،
 ق ُّْْ         

  
 المشرف

 

 نصري عاقب، الماجسدير
 ٖٜٜٖٜٜٜٔٓٓٔٓٛٔٓٓٙٔرقم الدوظيف: 

 

 



 د

 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 KelurahanBaruga, Kendari Sulawesi Tenggara 
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710 

email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id  

 تقرير الممدحنين

يف تعلم اللغة  الثالثلصف اصعوبات الطبلب ربليل"البحث العلمى بادلوضوع 
" كندارم  اجملاىدين رااداإلدعوة ك الار د اإلبتدائيةدرسة ىف ادلا العربية أثناء كباء كوركن

اعبة تدريس اللغة  ََََُُُِّٕٓرقم التسجيل  ،رييانس نور أكرب رللطالب 
راء إجبعد نوف ادلمتحالعربية ىف كلية الًتبية ك علم التدريس جبامعة اإلسبلمية كندارل قرر 

الشركطى ادلطلوبة تاـ لنليل أٌف  ىم يوافقوف ػم َُِِنوفمرب  ُُريخ االمتحاف يف التا
 .درجة سرجانا الًتبية بشعبة تدريس اللغة العربية

 مػَُِِنوفمرب  ُُ، ندارمك
 ق  ُّْْ 

 الممدحنون

 (                         )  نصرم عاقب، ادلاجستَتاألستاذرئيس اجللسة :

 (                         )   ادلاجستَت ،عبد العزيز األستاذ:   أعضاء

 (                         )ادلاجستَت ،ةقريظ ستاحلاجة  الدكتورة ةاألستاذ

 مجلامعة اإلسبلمية احلكومية كندار علم التدريس يف ا لكلية الًتبية ك عميد
 

 الدكدور مسدين، الماجسدير
 ٖٜٜٜٖٕٜ٘ٙٓٔٓٔٔٔٚٙٔ  يف :ظرقم الدو 
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 جريد البحثت
صعوبات ربليل ، بادلوضوع "َّٓ َََُُُِٕر، رقم التسجيل :  رييانس نور أكرب
ار د إبتدائية مدرسةىف ا يف تعلم اللغة العربية ىف أثناء كباء كوركن الثالثالطبلب للصف 

 كندارم" من توجيو األستاذ نصرم عاقب، ادلاجستَت  اجملاىدين راادك اإل دعوةال

يف تعلم اللغة العربية  الثالثلصف ابلب صعوبات الطيصف ىذا البحث عن 
كندارم. ك ىدؼ   اجملاىدين ار الدعوة ك اإلرااددإبتدائية مدرسة ىف كوركنا أثناء كباء  

يف تعلم اللغة العربية  الثالثلصف االطبلب ك عوامل  صعوباتىذا البحًث عن معرفة 
عوبات. ك ىذا الص على للتغلب الطبلب ك ادلعلمة ا ك أيضا جهودأثناء كباء كوركن
ـ الوصفي النوعي، ك ىو حبث ميداين.  ىذا البحث يستخدـ ثبلثةى البحث يستخد

تقنياتو ك ىي مقابلة ك مبلحظة ك توثيقة ك يستخدـ ىذا البحثي بثبلثة ربليبلتو ك ىي 
ك التحىقيق. ك كجد الباحث ستخبلص النتائج ك إ البيانات عرضي ك  ادلعلومات تقليلي 

صعوبة حفظ ادلفردات ( ُ: على نتائج البحث بينها ك اجلهودة لعوامك ال صعوباتً ال
 اللغة العربية بسبب ادلادةطرح أسئلة حوؿ على  وبةالصع على معريف ك اللغة العربية

تسبب صعوبات يف تعلم اللغة ( ِ. اللغة العربية فهم ادلواد بغَت اإلتقاف على األكلياء
العوامل بسبب ك أيضا  نت أك التعلم من ادلنزؿعرب اإلنًت بالتعلم  ك التعليم بسببالعربية 

 اخلارجيةالعوامل  بسبب ك أيضا اللغة العربية ادلفردات حفظ ضعفً ب بلطبلاالداخلية 
 غالبنا العربية اللغة يتعلموف ألهنم باألنزعاج أحياننا يشعركف الطبلبً  بعضى  أف   بلطبلا

حفظ  ةبو صعبعند :  ب( جهود الطبلّ. الضوضاء بسبب )أخ أك أخت( من منزعجنا
عندما )األكلياء( سأؿ األـ يكاف  ك قليبل فقليبل،كل يـو الطبلب   حفظها ك  ادلفردات

، مث تبحث عن تفسَت أك معٌت على عندما ال تفهم القراءة العربية ك الطبلب عرؼيال 
اللغة العربية لشرحها  معلمةسأؿ أحياننا للحصوؿ على مساعدة مباارة من ياإلنًتنت، 

كل يـو اثنُت إىل ادلدرسة على  الطبلب  بأمر إىلك جهود ادلعلمة :  الواتسابرب عب
 .ادةالعربية للطبلب الذين ال يفهموف ادل ةداللحصوؿ على ارح مباار للم

  ، تعلم اللغة العربيةصعوبات ،ربليل : الكلمة المفداحية
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 كلمة تمهيدية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ينو ك نستغفره ك نعوذ باهلل من اركر أنفسنا ك من إف احلمد هلل ضلمده ك نستع
سيآت أعمالنا من يهده اهلل فبل مضل لو ك من يضل لو فبل ىادم لو. ك احلمد هلل رب 
العادلُت الذم أنزؿ القرآف عربيا لقـو يعقلوف. ك سبحاف الذم أعطانا علما نافعا ال علم 

 لنا إال ما علمتنا إنو ىو السميع العليم.

السبلـ على رسوؿ اهلل خامت األنبياء ك ادلرسلُت ادلبعوث رضبة للعادلُت. كالصبلة ك 
فبهداية اهلل تعاىل ك عنايتو ك توفيقو أمكن كتابة الرسالة البسيطة ال ستيفاء بعض 
الشركط ادلطلوبة للحسوؿ على اهادة سرجانا الًتبية بشعبة تدريس اللغة العربية كلية 

سبلمية احلكومية كندارل. دبناسبة سباـ كتابة ىذه الرسالة  الًتبية علم التدريس اجلامعة اإل
أقدـ جزيلة الشكر ككفائق االحًتاـ إىل كالدين الكرديُت الذين ربياين تربية صاحلة ك أدباين 
تأديبا إىل سن البليغ ادلراد ك على كل التوجيو ك الدعاء اخلالص منهما أسبت كتابة ىذا 

 أف يرضبهما كما ربياين صغَتا ك كاكر إىل:البحث يف كقت معُت ك أدعو اهلل 

األستاذة الفركفيسور الدكتورة فائزة بنت عواض  ادلاجستَت. مديرة اجلامعة  .ُ
اإلسبلمية احلكومية كندارم اليت قد أعطاءت حافزا يف كسائل تعليم 

 الطبلب.
األستاذ الدكتور مسدين  ادلاجستَت. عميد كلية الًتبية ك علم التدريس ىف  .ِ

اإلسبلمية احلكومية كندارم الذم قد بذؿ جهوده لتطوير كلية  اجلامعة
 الًتبية ك علم التدريس.
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األستاذ عبد العزيز  ادلاجستَت. رئيس اعبة التدريس اللغة العربية ىف كلية  .ّ
الًتبية ك علم التدريس باجلامعة  اإلسبلمية احلكومية كندارم. ك الذم قد 

 البحث. صرب ك إحتيط الوقت ىف إكماؿ إعداد ىذا
  مشريف قد فضل بًاإلاراؼ التاـ ك ادلراجعة نصرم عاقب ادلاجستَتاألستاذ  .ْ

 الدقيقة على البحث بًإرااده ك تعليمو إىل أف أمت البحث.
صبيع ادلعلمُت ك ادلوظفُت احملًتمُت الذين علموين العلـو الكثَتة ادلفيدة حىت  .ٓ

 أستطيع أف أمت دراسيت يف اجلامعة.
عبة التدريس اللغة العربية قد فضلوا دبد أيدم معونتهم جلميع الطبلب يف ا .ٔ

 سباـ ىذا البحث.اإلادلادية ك ادلعنوية يف 
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