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 الباب األول

 المقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

 ال ألفٌ  لغةن  ليستٍ  فًهيى  ، العقل فكرة ىف تظهر إذا. التفكَت كسيلة اللغة ىي

ًٍلكي   صبل أك لماتو ك اكل يف العناصر بًتتيب قد رتٌبت الفكرةي  إذا. معيننا اكبلن  سبى

 على ربتوم ألهنا لغة إىل الفكرة تػىتػىغىيػ ري  ،( كتابة) برموزو  ك ادلكتوبً  بالشفهي   يػيٍفصىحي 

 (Izzan, 2011:4) كجود.  اكل

ك  أساسي كتنفس للبشر أساسية لغة ىذه. لغةن  أتوا أف ديلكوا أينما الناس كل

 نستطيع أف نكوف ال. ٌيتػىنىاإنسان نفقد فسوؼ لغةن  ال منلك إذا. اإلنساف حياة يف ضركرم

 (Devianty, 2017)       عاقلو  كإنسافو  العمل على قادرين

ـ أداة. ُ ،معنيُت ينقسم إىل اللغة  كالرغبات األفكار كادلشاعر لتشكيل تيستخدى

ـ أداةي  كاألفعاؿ.  جيدة اخصيةو  على كاضحة عبلمة ىي اللغة .ِ. كالتىأىث رً  للتأثَت تيستخدى

 . اإلنسانية  على كاضحة كعبلمة ، كاألمة األسرة على كاضحة مةكعبل ، سيئة أك

(Devianty, 2017) 
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 كخاصة ، البشري  درسها اليت اللغات إحدل العربية ىي اللغة Kadir (2020)كفقا 

 السامية لغوية إحدل ىي العربية اللغة. مهمو  كمفهوـو  يستخدموف ك الذين ، ادلسلمُت

 كثركف متحدثوف هبا العربية اللغة. اجلديدة كاآلرامية يةالعرب  باللغات كترتبط ك الوسطى

 ادلهارات من جوانب أربعة العربية اللغة تعلم يف. السامية اللغات عائلة يف أخرل لغة من

 : ىي  ك ، تعلمها ذبب اليت

 ( القراءةّ  االستماع (ُ

 ( الكتابةْ      الكبلـ (ِ

  تعٌتطبلب للكلمة "تعلم" لا. ُتجلميع مستويات اجملتمع مألوؼه  ىو ايئه التعلم 

ال يتجزأ من صبيع أنشطتهم يف الدراسة يف ادلؤسسات  يف الواقع جزءه ك كلمة مألوفة، 

 العمر إعًتاؼبل ب التعلم كمكاف  كلٌ  يفعل على يةالتعلم عمليةالرمسية كغَت الرمسية. 

((Syaiful Bahri, 2008: 12

ف صبيع ادلواق لىععملية تفاعل ىو أف "التعلم  (َُِٕ) Rusmanكفقا 

أيضنا التعلم ىو ك  .سلتلفةو  ةو ربذبعلى  النظرى ديكن  تعلمال ادلوجودة حوؿ الطبلب الفرديُت.

شيء. يتم تنفيذ األنشطة الفهم  مراقبة كاستدالؿ كزلاكلة التواصل ك عملية رؤية ك

 للتعلم ك ظركؼ بيئية  ىو خلق   ُتسلوؾ ادلعلم  الطبلب. ادلعلموف كعلى التعليمية 

. يرتبط السلوؾ بتطوير ادلواد التعليمية. ديكن أف تتخذ ادلواد  تعلمىو ال الطبلب  سلوؾ
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 الفنوف ك الثقافة ك جتماعية للفن كاإل ةالقيم الدينية ك ةالقيم شكل ادلعرفة كبالتعليمية 

معقدة. ذلذا  ادلواد التعليمية ديناميكية ك ادلهارات. العبلقة بُت ادلعلمُت كالطبلب ك

التعلم قدر اإلمكاف من أجل ربقيق أىداؼ  ، جيب تصميم أنشطة التعلم كبالسب

التعلم على النحو األمثل. يف أنشطة التعلم ، ىناؾ العديد من ادلكونات اليت ديكن أف 

تدعم بعضها البعض ، كىي: ادلكوف اذلدؼ ، كادلكوف ادلادم ، كمكوف اسًتاتيجية 

ن ىذه ادلكونات مًتابطة كتؤثر على بعضها التعليم كالتعلم ، كمكوف التقييم. كل م

 (ُ" )ص. البعض

أف األنشطة التعليمية ىي زلاكلة خللق مناخ كخدمة (َُِٕ) Rusmanكفقا 

حتياجات الطبلب ادلتنوعُت حبيث إ مواىب ك ىتمامات كإ إمكانيات كلقدرات ك 

ىو  الطبلب. التعلم همكذلك بين الطبلب ك حيدث التفاعل األمثل بُت ادلعلمُت ك

للتأثَت على الطبلب حبيث ربدث إجراءات التعلم. التعلم ىو جهد لتعليم  زلاكؿ

 أف التعلم ىو القدر Agnew قاؿ الطبلب من خبلؿ خلق الظركؼ كبيئة التعلم ادلواتية.

كشف ميجر أف التعلم البشرم   ب. كبلىو أمر أساسي للط على تنظيم ادلعلومات ك

ظهور  ، كىي التحضَت، كالتسليم، كالتدريب ، ككلو يتكوف أساسنا من أربعة عناصر

لذا فإف التعلم ىو نظاـ يتكوف من مكونات سلتلفة مًتابطة مع بعضها البعض ، . النتائج

كتشمل ىذه ادلكونات ؛ األىداؼ كادلواد كاألساليب كتقييم التعلم. جيب أف يأخذ ادلعلم 
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سواء يف إعداد خطة الدرس  ،األربعة عند تنفيذ أنشطة التعلم يف االعتبار ادلكونات

(RPP.ككذلك يف عملية التعلم يف الفصل أك خارج الفصل الدراسي ، )  .ص(ِ-ّ) 

اليت  كاجبيةً  كمادةً  العربية اللغة ذبعل تعليمية كجبت عليها مؤسسة يف عرفنا كما

 اإلبتدائية ادلدرسة مستول من اإلسبلمية التعليمية ادلؤسسات يف أف يتعلم الطبلب ذبب

 كاحلديًث الذاف القرآفً  لغة ىي العربيةى  ك قد عرفنا أٌف اللغةى  ، اإلسبلمية العالية ادلدرسة إىل

 القرآف لنفهمى زلتوياتً  نصعب اإلسبلميًة ك بدكف الفهم أف جعبل مصدرى الشريعةً 

  .كاحلديث

 ("ِ)يوسف:  م تىعًقليوفى اًن اۤ اىنزىلٰنوي قيرٰءننا عىرىبًيًّا ل عىل كي اؿ اهلل تعاىل ىف كتاب القرآًف "ق

 بغَت ىناؾ ، ىي كاجبة العربية اللغة بتعلم ادلسلمُت كصية أف اآليةي  أكضحتٍ  لقد

 ىي اىتمامة كإتقاهًنا العربية اللغة لفهم ك أٌما ، كفهمها العربية اللغة تعلم لعدـ سبب

 صعوباتً  كلةً مش حلًىل   دلطلوبً  ادلعلمُت كاجبة فهذه التعلم العايل، يف ك مثابرةه  كبَتة

 العربية اللغة تعلم يف الطبلب

  اجملاىدينرااد اإلعوة ك دالاًر درسة دادلىف حبثنا  ، أجرل الباحثي  البحث ايف ىذ
اًر درسة دادلىف من الطبلب . ك ىي كثَتة ىي ادلرحلة األكيل لتعلم اللغة العربية ككندارم 

، ك الوباءأثناء  غة العربية صعوبةن يف تعلم اللكندارم يشعركف   اجملاىدينرااد اإلعوة ك دال
العاـ كصعوبة فهم معٌت اللغة العربية ك كصعوبة قراءة اللغة العربية بسبب بغَت إتقاف على 
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كوف الطبلب تيف تعلم اللغة العربية  ىدؼ الثالث كىو للصفخاصة  ،قراءة القراف
ين( يف مادة اللغة الكلمات كادلعا ربليل العناصر اللغوية )األصوات ك قادرين على فهم ك

 العربية،

 كقد اذلدؼ ىف تعلم اللغة العربية، ىو الذم اذلدؼى  حيققوا مل الطبلبى  ىؤالء لكن
 اللغة العربية درس معلمة مع ادلقابلة تقنية بإستخداـ أٌكلينا حبثنا الباحث أجرل

 اللغة تعلمً  صعوباتً  مشكلةي  كىي مشكلةن  الباحثي  كجد ، ادلقابلة خبلؿ من
 كصعوبة األساسية العربية اللغة درسى  يتقنوا مل زالوا ما الطبلب من كثَتة ، أفٌ العربية

 الطبلب يشعر حبيث( ادلفردات) ادلفردات حفظ ك صعوبةً  اللغة العربية، األصوات
 معٌت ربليل يف صعوبة الطبلبي  يواجوي  ك أيضا بسيطةو، صبلةو  أك كلمةو  ربليل يف بصعوبة

يتعمل  التعلم ألف ك أيضنا األمورً  أكلياءً  من دىٍعمى  يوجد ال نوأ ىو العربية، العامل اللغة
 بإجراءً  الباحثي  يهتم فبذالك ، ببلسبلسةو  ك بذالك التعليم اإلنًتنت بعرب الطبلبي 
 .كندارم  اجملاىدينرااد اإلعوة ك دالاًر درسة دادلىف  على اللصف الثالث البحثً 

 "ربت ادلوضوع حبثا الباحثي  يهتم ادلذكورة، للمشكبلت على الوصف مرتكز

ا فى في تعلم اللغة العربية أثناء وباء كورون الثالثلصف اصعوبات الطالب  تحليل

  "كنداري  المجاهدين رشاداإلدعوة و الار د اإلبددايية مدرسةال

 الفصل الثانى: تحديد البحث

 ك عواملصعوبات ربليل على البحث ىذا ث الباح يركز قبلو، نظرنا على الشرح

 تذليل ادلعلمة يف جهود ك يف تعلم اللغة العربية الثالثلصف اطبلب الصعوبات 
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دار الدعوة ك  بتدائيةاإلدرسة ادلا يف يف تعلم اللغة العربية أثناء كباء كوركن الصعوبات

 .كندارم  اجملاىديناإلرااد 

 البحث الفصل الثالث: مشكالت

ا ىف لعربية أثناء كباء كوركنيف تعلم اللغة ا الثالثلصف اطبلب الصعوبات  .كيفُ

 كندارم ؟  اجملاىديندار الدعوة ك اإلرااد  بتدائيةاإلدرسة ادل

ا ىف يف تعلم اللغة العربية أثناء كباء كوركن الثالثلصف اطبلب الصعوبات  عوامل ما. ِ

 كندارم ؟  اجملاىديندار الدعوة ك اإلرااد  بتدائيةاإلدرسة ادل

يف تعلم  الثالثلصف اصعوبات الطبلب  تذليل يفالطبلب ك ادلعلمة  جهود كيف. ّ

  اجملاىديندار الدعوة ك اإلرااد  بتدائيةاإلدرسة ادلا ىف اللغة العربية أثناء كباء كوركن

 كندارم ؟

 ف البحثالفصل الرابع: أهدا

صعوباًت  يعٍت لتعريف صعوباًت ك عوامل البحث ىذا يف ربقيقىها تتعُت اليت فؤلىداؼ

 تذليل يف ادلعلمةالطبلب ك  ك جهوديف تعلم اللغة العربية  لثالثالصف ابلب الط

دار الدعوة ك  بتدائيةاإلدرسة ادلا ىف يف تعلم اللغة العربية أثناء كباء كوركن الصعوبات

 كندارم  اجملاىديناإلرااد 
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 البحث الفصل الخامس: فواءد

 الفوايدة النظرية . أ

يف تعلم  الثالثلصف االطبلب صعوباًت  لتعريف صعوباًت ك عوامل

يف تعلم اللغة العربية  الصعوبات تذليل يف ادلعلمةك  ك جهود الطبلباللغة العربية 

 كندارم  اجملاىديندار الدعوة ك اإلرااد  بتدائيةاإلدرسة ادلا ىف أثناء كباء كوركن

 الفوايدة العلمية . ب

ك  العربية اللغة تعلم يف الصعوبات عن جديدةن  ليجد الباحث معرفةن : للباحث .ُ

 ستطيع أف ديارس ىف تعليم اللغة العربيةي

 العربية اللغة تعلم يف بصعوبات يشعركف للطبلب الذين زلىٍليٍوؿى ليكوف : للطبلب .ِ

 .الوباء ىف أثناء العربية اللغة حىت يفهموا ارحى ادلعلًم الذم يػيعىل مي 

 ةن جيدةن زلىٍليٍول الطبلًب ك يستطيع أف جيد صعوباتً  عواملى  ليعرؼ: للمعلم .ّ

 الوباء ىف أثناء العربية اللغة تعلم يف الطبلب صعوبات على تغلبلل

 عمليةً  ك إستمراريةً  للمدرسة ىف حالةو  يكوف ادلعلومات يستطيع أف: للمدرسة .ْ

 ىف أثناء العربية اللغة تعلم ىف الطبلبي  يواجهيهىا اليت ك العقبات العربية اللغة تعلم

 الوباء
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 الدعريف الدشغيليالفصل السادس: 

من طبلب الصف الثالث  سيئةال الةدلعرفة احل ربقيقه  ىو الصعوبات يلربل .ُ

 من الذين يعانوف  دار الدعوة ك اإلرااد اجملاىدين كندارم بتدائيةاإل درسةبادل

 .اأثناء كباء كوركنلدل التعلم بعرب اإلنًتنت مؤاتية  غَت ظركؼ أك صعوبات

 لفهم التعلم تفاعبلت يفود ادلعلم لدل الطبلب جه ىو العربية اللغة تعلم .ِ

 .جيد بشكل العربية ادلواد حوؿ الطبلب

 الوحدات إحدل ىيدار الدعوة ك اإلرااد اجملاىدين كندارم  اإلبتدائية درسةادل .ّ

 جبنوب بواسيا مدينة كندارم حي يف ادلدرسة اإلبتدائية ك تقع التعليمية دبستول

 سوالكيزم.  ارؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


