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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 النظرية الفصل األّول: الوصفية

 الدعلم .ٔ

Budi Ningsi (0225) لنا بالنسبة غريبة ليست" دراسة" قاؿ أىف  الكلمة .

 ك لكنها ، أًلنفًسنا الفرحً  مشاعرى  الكلمةي  ذبلب ردبا ك ادلرات آالؼ مسعناىا ردبا

 ىل ، ذلك ك مع. ادلشاعر آالؼ من ك غَتىا ك التوتر ك ادللل ادلزاج ذبلب قد

 ىل ىف حياتنا ؟ بالدراسة ننصح دلاذا كلمًة الدراسة ؟ معٌت أنفسىنا سألنا قد

 يساكل مع البالغ ؟. الطفولة عند التعلم طبيعةي 

Dimyati, Mudjiono (2009) كثيقنا ارتباطنا التعلم مصطلح قاؿ أٌف يػىٍرتىًبطي 

 بدكف التعلم دثحي أف. معنا كالتعلم كالتعليم التعلم حيدث. كالتعليم التعلم دبفهـو

 ما على كل يشمل التدريسي  ك أٌما. أخر رمسي كتعلم تعليم أنشطة بدكف أك معلم

 عمليةي  تكوف حىت ادلعلم يقولو ما أساسيو  ك بشكلو  الفصل يف ادلعلم يفعلو

 بالراحةً  يشعركف الطبلبي  ك ذبعل أخبلقينا ك تكوف بسبلسةو  ك التعلم التدريسً 

 الدراسية ادلناىجً  لتنفيذً  زلاكلة عن ك أيضنا تدريس،ال أنشطة من دبعٌت على أحدو 
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ـي  عمد عن يػىتىضمن جهده  ىو ك أٌما التعليم .الفصل يف  ادلهنية ادلعرفةى  ك يستخد

 الدراسية. ادلناىج أىداؼ لتحقيق ادلعلمي  ديتلكو اليت

Lallo ، (0227) التعلم ك .ادلعرفة الكتساب نشاط ىو قاؿ أٌف التعلم 

Slameto (2010: 2 ) لػ كفقنا ، اخلرباءً  بعضي  جيادؿ. معينةو  أاياءً  إلتقاف عمله  ىو

 يف اجلديد تغيَت على للحصوؿ الشخص هبا يقـو ذبارمه  عمليه  ىو التعلم" ،

يف)  Whittaker كفقنا". بيئتو مع التفاعل يف لتجربًتوً  كنتيجةو  كىكيل   السلوؾ

Syaiful Bahri Jamamarah  فيها كعملية التػىعىلُّمً  غةي صيا تىًتمي " ، (12 :2008،

 التعلم فهم. lallo ، (0227)". )اخلربة أك ادلمارسة خبلؿ من تغيَته أك السلوؾ

 .التعلم كطبيعة

 فيما. اخلرباء طرحها نظريات أربع ىناؾ Tekno, Sains (0202، ) من

 األربع : التعلم لنظريات موجز كصف يلي

. كرؤيتها قياسها ديكن اليت نتائجال على تركز نظرية كىي ، السلوكية النظرية .ُ

 .التكرار يلـز ، ركتينينا ادلتوقع السلوؾ يصبح لكي أنو النظرية ىذه تفًتض

. ككامل مستمر بشكل تتم التعلم عملية أف تدرؾ نظرية كىي ، ادلعرفية النظرية .ِ

 النظرية ىذه تعكس ، ذلك كمع. كطاعتو الطالب تقييم مصدر ليس ادلعلم

 ادلعلم بواسطة كتنفيذىا ترتيبها يتم الذين الطبلب هبا يقـو اليت األاياء
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 عملية أف النظرية ىذه ترل. البشر تؤنس اليت النظرية كىي ، اإلنسانية النظرية .ّ

 ىذه يف. كأنفسهم بيئتهم على قادرين الطبلب كاف إذا ناجحة ستكوف التعلم

 لدل احلياة معٌت حوؿ كالوعي الدافع يوفر كميسر دكرنا ادلعلم يلعب ، النظرية

 .الطبلب

 اإلغراءات من ادلشكلة عرض مت إذا أنو تفًتض اليت النظرية كىي ، البنائية النظرية .ْ

 ثقافة لو حي تكوين إلنشاء كمحاكلة أيضنا النظرية ىذه اختتاـ مت. الداخلية

 .معاصرة

 يوجد حالة ىي احلالية احلالة فإف ، اجلانب ذلك إىلك قاؿ الباحث : 

 ، بسرعة ينتشر أف ك ديكن للغاية خطَت كباء ك ىو ، covid-19 بػ يسمى ما فيها

 .الوباء إنتشار لتوقعً  بػيٍعد عىنٍ  التعلمً  إجراءي  يتم لذلك

  :ك مها هنجاف، عن بعد لو التعلمٌ  أفٌ ( َُِِ) Sarwa تقوؿ

 اإلندرنت بعبر بعد عن الدعلم. أ 

ادلتصل  اذلاتف ك الكمبيوتر بإستخداـ الطبلب يتعلم النهج، ىذا يف

 .اإلنًتنت بعرب التعلم ك تطبيقات البوابات من العديد خبلؿ من باإلنًتنت
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 (مدصل غير) اإلندرنت خارج بعد عن ب. الدعلم

ـً  الطبلبي  يتعُت أف يتعلم ال ، النهج ىذا يف  ادلتصلة األىٍجًهزىةً  بإستخدا

 ادلتصل غَت التعلم يف بإستخدامها إستطاعنا التعلم كسائطي  تشمل. باإلنًتنت

 العمل ك أكراؽً  ادلستقلةً  الدراسةً  ك كحداتً  ك الراديو التلفزيوف: باإلنًتنت، بينها

 الكائنات من التعليمية ك الوسائط التعليمية ك الوسائل ادلطبوعةً  التعليميةً  ك ادلوادً 

  .احمليطة البيئة أك

 غَت أك تاإلنًتن بعرب هنجنا زبتارى  أف ادلدرسة أك التعليمً  ىف تنفيذ كحدةً ك 

 .التحتية ك البنية ادلرافق ك جاىزية لًتػىوىافػيرىةً  ًكلىٍيًهمىا من مزجينا أك باإلنًتنت ادلتصل

 الدعلم صعوبة .ٕ

 الدعلم صعوبة تعريف . أ

ىي بقوؿ األىل التالية ،Fatkhan amirul huda, (2018)ك ىذا البحث من 

: 

 يف" أنو( 74: 2999" )التعلم نفس علم" كتاب يف Abu Ahmadi حبسب

 يسمى ذلك فإف ، صحيح بشكل التعلم على الطبلب عدـ قدرة حالة

 ".التعلم صعوبات
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 صعوبات فإف ،Syaiful Bahri Djamarah  (0220 :022 ) كفقنا ، ك أٌما

 بسبب ، صحيح بشكل التعلم الطبلب فيها يستطيع ال حالة" ىي التعلم

 ".التعلم يف االضطرابات أك العقبات أك التهديدات

 أف Gozali in Learning Psychology، (1999: 38) قاؿ كك كذال

 بالرغم ادلرغوب السلوكي التغيَت على احلصوؿ يف صعوبات ىي التعلم صعوبات"

 .التمرين إجراء من

 صعوبات: يؤكد أف  للباحث  ديكن  ادلذكورة اآلراء بعض على كبناءن 

 بشكل التعلم نوديك كال التعلم عملية يف ما اخص يواجهها صعوبات ىي التعلم

 يف كاالضطرابات كالعقبات التهديدات بسبب التعلم صعوبات ربدث. صحيح

 السلوؾ يف تغيَتات إحداث صعوبة بسبب التعلم صعوبات ربدث .التعلم

 (ادلشاغبوف أك العنيدكف الطبلب)

 يف صعوبات من يعانوف طبلب ىناؾ ، التعلم عملية يف عرفنا كما

 ، فحسب احلضرية ادلناطق يف احلديثة ادلدارس هبا رتشع ال ادلشكلة ىذه. التعلم

 يف االختبلؼ فقط. الريفية ادلناطق يف التقليدية ادلدارس أيضنا هبا تشعر بل

 (muhibbin, 2013: 183) .ادلسببة كالعوامل كالنوع الطبيعة
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 الدعلم صعوبة عوامل . ب

 اليت( كاألحداث الظركؼ) األاياء عامل كلمة تعٍت ، KBBI لػ كفقنا

 .ما ايء حدكث على( التأثَت) يف تساىم

 يكملوف اليت الطريقة من الطبلب لدل التعلم صعوبات تظهر ما عادة

 (.اإلنًتنت عرب) الفصل كخارج( باإلنًتنت اتصاؿ دكف) الفصل يف ادلهاـ هبا

 :Muhibbin Syah, (2013)التعلم.  صعوبات عوامل بعض

 الطبلب داخل من تنشأ اليت ظركؼال أك األاياء ىي للطبلب الداخلية العوامل .ُ

 نقص أك االضطرابات الطبلب ذلؤالء الداخلية العوامل كتشمل. أنفسهم

  :كىي للطبلب اجلسدية النفسية القدرات

 ادلنخفضة الفكرية القدرة مثل ،( اإلبداع رلاؿ) ادلعرفية الطبيعة ذات تلك .ُ

 .كالفهم كالذاكرة احلفظ تشمل كاليت للطبلب

احلس( ، مثل االىتماـ ، كادلواقف غَت ادلستقرة كالعواطف ، عاطفية )رلاالت  .ِ

 .كعملية القبوؿ كاالستجابة كالتقدير

احلركية )اجملاؿ ادلتعمد( ، مثل االضطرابات يف حواس البصر كالسمع )العيوف  .ّ

 )كاألذنُت
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 خارج من تأيت اليت الظركؼ أك األاياءى  تعٌت ببلللط اخلارجية العوامل  .ِ

 .الطبلب تعلم أنشطة تدعم ال اليت البيئية كالظركؼ اقفادلو  صبيع الطبلب،

 ، كاألـ األب بُت العبلقة يف كالتنافر ، باألطفاؿ االىتماـ مثل ، األسرية البيئة .ُ

 .لؤلسرة االقتصادية احلياة كتدين

 اللعب رفقاء ، احلضرية ادلناطق أك القرية: ادلثاؿ سبيل على ، اجملتمع بيئة .ِ

 ةاالجتماعي التنشئة كطرؽ

 كموقع حالة كسوء ، ادلعلم تدريس طرؽ: ادلثاؿ سبيل على ، ادلدرسية البيئة .ّ

 الداعمة غَت التعلم ككسائل ادلعلم كظركؼ ، السوؽ قرب مثل ادلدرسية ادلباين

 التعلم صعوبة من يعانوف تعريف الطبلب.   ّ

Afi parnawi(2019)  اخلربة صعوبات ذكم من الطبلب أف توضيح مت كما 

 عن ناتج ،ألهنم صحيح بشكل التعلم يستطيعوف ال الطبلب الذين مى التعلم

 ديكن اليت األعراض تظهر حبيث ، يف التعلم اضطراب أك عقبة أك هتديد

 اآلباء أك ادلعلمُت أك اآلخرين قبل من مبلحظتها

 من الطبلب تعلم لصعوبات كمؤارات األعراض بعض رؤية ديكن

 :التالية التعليمات
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 رلموعة حققتها اليت القيمة متوسط من أقل ، نخفضان م ربصيبلن  يظهر  .ُ

 الفصل يف الطبلب

 الرغم على ، ادلبذكلة اجلهود مع متوازنة غَت ربقيقها مت اليت التعلم نتائج  .ِ

 منخفضة دائمنا درجاهتم كلكن ، جبد الدراسة حاكلوا الطبلب أف من

 مع متركه يتم ما كدائمنا ، التعلم مهاـ أداء يف بطيئوف الطبلب  .ّ

 األسئلة على العمل ادلثاؿ سبيل على ، ما بشيء القياـ يف أصدقائهم

 .الوقت يؤخر ما دائمنا بالواجبات القياـ يف ، للتو انتهت طويلة لفًتة

 ، كالتظاىر ، البلمباالة مثل ، طبيعية غَت مواقف الطبلب يظهر  .ْ

 ذلك إىل كما ، بسهولة كاإلىانة ، كالكذب

 على ، احلالة ىذه يف ، لآلخرين عادة يظهر ال سلوكنا الطبلب يظهر  .ٓ

 دائمنا مرتبكُت أك ، غاضبُت أك ، متقلبُت الطبلب يصبح ، ادلثاؿ سبيل

 أصدقائهم. عن ينعزلوف أك ، سعادة أقل أك ، دائمنا حزينُت أك ،

 ، مرتفعنا تعليمينا إصلازنا حيققوا أف احملتمل من ، مرتفعو  بذكاءو  ًلطبلب  .ٔ

 منخفض ربصيل على لوفحيص الواقع يف لكن

 ، ادلواد دلعظم مرتفعنا تعليمينا ربصيبلن  دائمنا يظهركف الذين الطبلب  .ٕ

 كبَت بشكل التعليمي ربصيلهم ينخفض أخرل أكقات يف كلكن
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 Afi parnawi (َُِٗ )للمدرس ديكن ، تظهر اليت األعراض صبيع بُت من 

 طريقة تكوف قد أك. مالتعل يف صعوبات يواجو قد الطفل أف يتوقع أك يفسر أف

  :خبلؿ من ربقيق إجراء كىي ، أخرل

 اجلسم مراقبة خبلؿ من البيانات على للحصوؿ طريقة ىي ادلبلحظة . أ

 ، الكائن على تظهر اليت األعراض تسجيل يتم ، ادلبلحظة أثناء. مباارة

 التعليمية لؤلىداؼ كفقنا اختياره يتم مث

 ادلباارة ادلقاببلت خبلؿ نم البيانات على للحصوؿ طريقة ىي ادلقابلة . ب

 أكلياء أك مدرسُت) آخرين أاخاص مع أك التحقيق زلل الشخص مع

 الشخص عن معلومات تقدًن ديكنهم الذين( جيدين أصدقاء أك أمور

 ، ادلراقبة ألنشطة دقيقنا داعمنا باعتبارىا ادلقابلة. معو التحقيق يتم الذم

 .مقاببلت ادلراقبة طةأنش تبعت إذا أكثر مضمونة البيانات دقة تكوف

 السجبلت يف النظر خبلؿ من ما ايء مع للتعامل طريقة ىي التوثيقة . ج

 التوثيق تقنية. التحقيق زلل بالشخص ادلتعلقة كادلستندات كاحملفوظات

 ذبعل اليت السببية العوامل على للعثور زلاكلة يف غالبنا تيستخدـ طريقة ىي

 جيب اليت الطبلب كثائق بُت من. التعلم يف صعوبات يواجهوف الطبلب

 ، الطبلب كإصلازات ، للطبلب الذاتية بالسَتة ادلتعلقة تلك عنها البحث
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 تقرير كبطاقات ، للطبلب الصحية كالسجبلت ، االختبارات كرلموعة

 .ذلك إىل كما الدركس جلميع ادلبلحظات كدفاتر ، الطبلب

 يواجهها اليت التعلم صعوبات ربديد إىل التشخيصية االختبارات د. هتدؼ

 االختبارات تتطلب. السابقة التكوينية االختبارات نتائج على بناءن  الطبلب

 صعوبة ديثل أنو يقدر كاحد دلوضوع األسئلة من عددنا التشخيصية

 ىذا إجراء يتم ما عادة. الصعوبة على كتركز متنوعة األسئلة. للطبلب

 أتقنها اليت هاراتكادل ادلعرفة الستكشاؼ عقدت. الدرس بدء قبل االختبار

 الطبلب

 التعلم صعوبة على التغلب جهود.  ْ

Andi setiawan(2017)  القياـ جيب اليت اإلجراءات فهم الضركرم من ، كمعلم 

 األساسي الفهم ىذا خبلؿ من. طبلهبم يواجهها اليت التعلم مشاكل مواجهة عند هبا

 جيب ، أعبله للمفهـو اكفقن . التعلم يف مشاكل تواجو عندما فعلو جيب ما ستعرؼ ،

 كالتشخيص البيانات كمعاجلة البيانات جبمع القياـ التوعية إختصاصيي على

 ترتيب. عبلجية دركس بإجراء ادلعلم يقـو ، العبلج يف. كالتقييم كالعبلج كالتشخيص

. الطبلب عند تنشأ اليت ادلشكبلت مع يتكيفاف الشامل كالتعليم التعلم مصادر غرؼ

 :التالية اخلطوات تنفيذ يتم ، يلالتفص من دبزيد



29 

 

 يواجهها اليت بادلشاكل ادلتعلقة البيانات جبمع ادلعلم يقـو البيانات صبع (ُ

 مع ادلختلفة البيانات صبع طريق عن ذلك كيتم التعلم يف الطبلب

 غَتىا أك ادلبلحظة مقاببلت

 مت اليت البيانات دبعاجلة ادلدرس يقـو احلالة ىذه يف البيانات معاجلة (ِ

 إجراؤىا مت اليت البيانات صبع نتائج من عليها صوؿاحل

 هبا القياـ مت اليت البيانات معاجلة نتائج من قرار ازباذ ىو التشخيص (ّ

 للمدرس ديكن اليت ادلمكنة البديلة اخليارات لتحديد عملية فرغنوسيس ىي (ْ

 التعلم يف مشاكل من يعانوف الذين للطبلب تقدديها

 مشاكل من يعانوف الذين للطبلب ادلعلم يقدمو الذم العبلج ىو العبلج (ٓ

 إعداد أك ، عبلجي تعليم اكل يف العبلج يكوف أف كديكن ، التعلم يف

 .الشامل التعليم خبلؿ من أك ، التعلم مصادر غرؼ

 أـ ناجحنا تقدديو مت الذم العبلج كاف إذا ما معرفة إىل ىنا التقييم يهدؼ (ٔ

 على الطفل مساعدة ديكن مأ ، نكسات أك تقدمنا ىناؾ أف يعٍت ىذا. ال

 اإلطبلؽ على الفشل أك ، التعلم صعوبات دائرة من اخلركج

Andi setiawan  (َُِٕ )مت الذم العبلج صلاح أك فشل إمكانية معرفة ديكن 

 من معينة مادة يف الواردة األسئلة على الطفل إجابة تكوف مدل أم إىل للطفل تقدديو
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 كانت إذا. ربصيل اختبار أك عليميت ربصيل نص اكل يف تقييم أداة خبلؿ

 جيب ، كبالتايل العبلج فشل على عبلمة فهذه ، الغالب يف خاطئة الطفل إجابات

 .للفشل ادلسببة العوامل عن البحث خبلؿ من فحصها إعادة

 العربية اللغة تعليم. ّ

 أ. تعريف اللغة العربية    

 ألفٌ  لغةن  ليستٍ  ًهيى ف ، العقل فكرة ىف تظهر إذا. التفكَت كسيلة اللغة ىي

ًٍلكي  ال  اكل يف العناصر بًتتيب قد رتٌبت الفكرةي  إذا. معيننا اكبلن  سبى

 الفكرة تػىتػىغىيػ ري  ،( كتابة) برموزو  ك ادلكتوبً  بالشفهي   يػيٍفصىحي  صبل أك كلماتو 

 (Izzan, 2011:4) كجود  اكل على ربتوم ألهنا لغة إىل

Amalliah kadir  (2020)" :البشر يتعلمها اليت اللغات من يةالعرب اللغة ، 

 لغة ىي كالعربية. مهم أساسي كمفهـو تستخدـ كاليت ، ادلسلمُت كخاصة

. -كالنيو بالعربية كترتبط السامية اللغات عائلة إىل تنتمي ، كسطى سامية

 يف أخرل لغة أم من أكثر متحدثوف هبا العربية اللغة: اآلرامية اللغات

 اليت ادلهارات من جوانب أربعة ىناؾ ، العربية اللغة تعلم السامية. يف األسرة
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 ، كالقراءة ، كالتحدث ، االستماعة: ذلك يف دبا ، كامتبلكها تعلمها جيب

 (ُكالكتابة )ص. 

 العربية اللغة ب.تطوير

 Izzan  (2011) :،  اللغة اهدت ، كالسياسة السلطة فًتة تطور على بناءن 

 تاريخ يف حدث أىم بأف كاللغويوف العلماء ادؿجي. للغاية سريعنا تطورنا العربية

 مناطق إىل لؤلمُت رضباف دين كانتشار اإلسبلـ كصوؿ ىو العربية اللغة تطور

 القرآف ككحي اإلسبلـ كصوؿ إف. إفريقيا غرب إىل الوسطى آسيا من سلتلفة

 العربية باللغة كاف كالذم التالية القليلة القركف يف احلديث صبعو الذم

 كخاصة ، اجملتمع انتباه كجذب للغاية مهمنا ايئنا العربية اللغة علج الفصحى

 ، اإلسبلـ أتباع عدد زاد كلما أنو إنكار الصعب من .االجتماعيُت الباحثُت

Qs Al Baqoroh) بالقوة اإلسبلـ انتشار ربرًن مبدأ أف من الرغم على ،2: 

 دلس ىي لفصحىا العربية اللغة. كاسع نطاؽ على التأثَت انتشر كلما (256

 أتباع حيب ، العالية الدينية كالركح الركح من بدافع العاديُت الناس حياة

 القرآف قراءة أك العبادة سياؽ يف سواء ، دائمنا كدراستو القرآف قراءة اإلسبلـ

 زلتويات فهم أف متزايد بشكل كيستنَتكف ادلسلموف يدرؾ ، اآلف. فقط

 .ذبنبها يصعب ضركرة اإلسبلمية كالقيم التعاليم الستكشاؼ كزلتوياتو القرآف
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 الظهور يف اإلسبلـ مع العربية اللغة دمج جهود بدأت ، ىنا من بدءنا

. اإلقليمية احلدكد عرب توغلت اليت الببلد أضلاء صبيع يف االجتماعي كالتواصل

 كرة مثل التدحرج يف كاستمر كبَت أثر العربية اللغة كنشر الفكرة لبدء كاف

 جدا كاعد التطور ىذا بالطبع. البعيدة األراضي إىل تكصل حىت الثلج

 .اإلسبلمي للعامل كالثقافة الدين لغة ستصبح اليت العربية اللغة دلستقبل

Abdul Mu’in (ََِْ) :ثبلث إىل تطورىا يف العربية اللغة تقسيم ديكن 

 :رلموعات

 الشعراء يستخدمها اليت كاللغة القرآف لغة ىي الفصحى العربية اللغة .ُ

 .ك ما إىل ذالك...  خلدكف كابن كادلتنبو كالشعراء

 كالكتب كالراديو الصحف يف ادلستخدمة اللغة ىي األدبية العربية اللغة .ِ

 .ذلك إىل كما

 .اليومية التفاعبلت يف ادلستخدمة اللغة ىي االجتماعية العربية اللغة .ّ

 ؼحرك  كجود مثل دبيزات ادلختلفة اجملموعات ذلذه العربية اللغة تتميز

 تلعب. كغَتىا كاألاياء ادلوضوعات بُت التمييز خبلذلا من ديكن اليت العلة

. إضافية كلمات إىل احلاجة دكف اجلوىر إىل الفعل نقل يف دكرنا احلركؼ

 من لذلك. أخرل بلغات كليس العربية باللغة ىذه مثل سلتلفة ميزات توجد
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 ذات لبةص ككلمات موجزة كلمات أعطيتٍت" الرسوؿ كلمات أف الواضح

 ىذا كموقع ، ادلسلمُت صبيع لدل معركفة دينية كلغة العربية اللغة ".معٌت

 كىكذا. زلتضنان  يزاؿ ال طادلا ، اجملتمع كسط يف( العربية) كجوده يضمن الدين

 القرآف كجود يف تنعكس كالدين العربية اللغة بُت كثيقة عبلقة ىناؾ أف يبدك

 سبحانو اهلل حيرسو قوانينو على كاحلفاظ القرآف كجود أف حُت يف. نفسو

 .كتعاىل

 العربية اللغة تعلم مشاكل. ج

Daniel Haryono (2012يف ) مشاكل  على حيتوم ايء إاكالية اللغة

 (ٕٔٔ)ص. 

Ahmad fikri amrullah (َُِٖيعتمد ) العربية اللغة تعلم تقدـ 

 لغتهم بُت كالتشاهبات االختبلفات عدد: أكالن  ، عاملُت على لئلندكنيسيُت

 تعلم عملية على الطبلب تأثَت مدل: كثانينا ، يدرسوهنا اليت العربية كاللغة

 (ّٔ)ص. .العربية اللغة

Hidayat, Nandang، (َُِِ )اللغة تعلم يف تنشأ أف سبكن اليت ادلشاكل 

 :ىي العرب لغَت العربية
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 اللغوية مشكبلت .ُ

ـي  . أ  الصوتً  نظا

ـي  ىذا يتميز  ك خيتلف الصوًت يف سلتلفةً  خبصائصً  الصوًت العرب   نظا

 ، نطقها الصعب من جيعل الذم خاصةً  خصائصً  منها ك لكل نطقو طريقة

 بعض. منو النطقي  يصعب الذم( خ) النطق ككذلك ،(  أ، ع ) كاألمثلة

 كغَتىم. الناس

 الصوتياتً  بعض أف  : بينها الصويت النظاـ ىذا مشاكل ك تىٍشمىلي 

لذالك  ، NG ك G ك P أصوات مثل العربية، اللغة يف مثيل ببل اإلندكنيسيةً 

( جيرم jepang) الكلمة مثل ، B بصوت العربي  تنطق P صوتً  نطقي  يتم

 جيرم )كامبار( ،ؾ Kampar جيرم )األسبانية(، Spanyol ؾ ، )ياباف(

 .)جاركت( يصبح Garut كلمة مثل أك )ج(، جيرم )غ( G صوت

 ادلفردات  . ب

 مشاكل يف العربية إىل أجنبية لغة من الكلمات نقل يتسبب أف ديكن

 النطقي، يبقى األصلي، الصوت عن النطق تغيَت ادلعٌت، تغيَت: منها ، سلتلفة

 كمها ، فئتاف اإلندكنيسية يف االمسيًة، األعدادً  حاؿً  من. ادلعٌت لكن يتغَت
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ك  ك ادلثٌٌت  ادلفرد ك ىي ، فئات ثبلث العربية اللغة ك أٌما يف ، ك  اجلمع ادلفرد

 .اجلمع

 ج. الكتابة

 أف تكوف عقبةى  أيضنا ك األخرل الكتابات ادلختلفًة عن كتابة العربيةً 

 النصي  فيبدأ. إندكنيسية من ك خاصة العرب، غَت العرب للطبلب منفصلةً 

. اليمُت إىل اليسار من العرب   النصي  يبدأ ك أٌما ، اليىسىاًر إىل اليىًمٍُتً  من البلتيٍتٌ 

 فإف ، ك الصغَتة الكبَتة األحرؼ ك مها ، اكلُت على البلتينية األحرؼ ربتوم

 ، كالوسط ، كالبداية ، ادلستقلة األاكاؿ أم ، سلتلفة أاكاؿ ذلا العربية احلركؼ

 .كالنهاية

  اللغة د. قواعد

 العرًب، غَت الطبلب من الواقع يف الفهم سهلةي  ليستٍ  العربية اللغة قواعد

 ذبد لن اإلندكنيسيًة، اللغةً  قواعدى  تػىت ًقني  الرغم على ، إندكنيسية من الطبلب مثل

 .اإلندكنيسية ىف اللغة مقارناتً 
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 لغوية غَت مشكبلت .ِ

ك ىف ىذه  اللغة، جىٍوىىرً  خىارًجى  تنشأ اليت ادلشاكل ىي اللغوية غَت مشاكلي 

 :منها ، العناصر من ادلنظورة احلالة

 كانت ية،العرب اللغة كمدرس الكفاءة على يػىٍفتىًقري  الذم ادلعلم . أ

 .إجتماعية أك اخصيةً  أك ًمٍهًني ةً  أك تػىٍربىًوي ةً  كفاءاتي 

 خلفيةً  أك العربية اللغة ىف تعلم قوم   الذين بغَت دافعو  الطبلب . ب

 .العربية اللغة فهم يف الطبلبً 

 .الطبلبً  بإحتياجاتً  إرتباطنا أقل تعليمية مىوىادي . ج

يىةه  مرافقه . د  .العربية اللغة تعلم عملية يف ةك داعم كافية غَت ربتية ك بػينػٍ

 الفصل الثانى : الدراسة السابقة

 صعوبات ربليل" بعنواف أطركحة يف( َُِٖ) رضًبينىة أجرهتا الذم البحث .ُ

يف  الفصل العاار يف الثانوية ادلدرسة خرجيي لطبلب العربية اللغة تعلم

 تلفةادلخ الصعوبات على التعرؼ إىل الدراسة ىذه هتدؼ " إنريكانغ مدرسة

 يف الثانوية ادلدرسة خرجيي طبلب منها تعاين اليت العربية اللغة تعلم يف

 مث الصعوباتً  ىذه ربليلي  سيتم. إنريكانغ  عاليةيف مدرسة  العاار الفصل
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 نوعيه  كصفيه  حبثه  ىو البحث عليها. ىذا للتغلب حلوؿ إجياد زلاكؿ

 ك التوثيقةً  تك ادلقاببل ادلبلحظة اكل يف البيانات صبع تقنياتً  يستخدـ

 ك أعطى ك االستنتاجية االستقرائية األساليب بإستخداـ البيانات ك ربليلي 

  .ادلستخلصة معٌت ىذا من صبعها مت اليت لًلبيانات معٌت

 إنريكانغ عالية يف مدرسة العربية اللغة (ٔأف  :  الدراسة ىذه نتائج

 كتابي  ىو ادلستخدـ كالدليل ،( K13) عشر كثبلثة ألفُت منهج تستخدـ

 (.LKSالطالب ) عمل كرقةً 

 طبلب تواجهها اليت العربية اللغة تعلم يف الصعوبة عوامل تشمل (ٕ 

 عوامل إنريكانغ عالية يف مدرسة العاار الفصل يف الثانوية ادلدرسة خرجيي

 سول ليستٍ  الطبلب عواملي . العربية اللغة مدًرس أك ادلعلم ك ىو ، ادلعلم

 كالعوامل ، اللغويُت غَت أك اللغويُت طبلبال حيثً  من الطالًب، ك

 الصعوبات على للتغلب ادلبذكلة اجلهودي  تشمل( ٖ .ك النفسية الفسيولوجية

يف  العاار الفصل يف الثانوية ادلدرسة خرجيي لطبلب العربية اللغة تعلم يف

 دركس توفَت خبلؿ من ادلعلم إختيار من بينها : إنريكانغ عالية مدرسة

ك  احملاكلة من أنفسًهمٍ  لطبلبً  الفصل، ك داخل جخار  ، خصوصية

 إعداد خبلؿ من إنريكانغ ك عالية مدرسة رئيس ك من ، جبدية الدراسة
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 كإضافة ، ادلتضررة احلالية ادلرافق ك إستبداؿ ، موجودة تكن مل اليت ادلرافق

 .ميتػىوىًفرىةً  غَت تزاؿ ال اليت ادلرافق

الباحث ىو حبث  ثوسيبحمع البحث الذم  شابو ىذا البحثي ي

يهدؼ إىل التعرؼ على صعوبات تعلم اللغة العربية اليت  نوعي كصفي ك

.عاين منها الطبلبت

 الباحث ىو عنوافي  سيبحثوالذم  البحثً  ك الفرؽ بُت ىذا البحثً 

 "بعنواف ةها رضبيناليت حبثتٍ  أيٍطريٍكحىةً يف  . كالبحث مكافي  ك ةسلتلف الدراسة

 يف الثانوية ادلدرسة خرجيي لطبلب العربية لغةال تعلم صعوبات ربليل

إنريكانغ. ك  يف مدرسة البحثإنريكانغ" ك مكاف يف مدرسة الفصل العاار

صعوبات الطبلب الباحث بعنواف " ربليل سيبحثوالبحث الذم أٌما

 ا ك طبيعي جديديف تعلم اللغة العربية ىف أثناء كباء كوركن الثالثللصف 

" كيقاـ  بواسيا مدينة كندارم حي اجملاىدينإرااد عوة ك داًر دبدرسة د

  بواسيا مدينة كندارم حي اجملاىدينعوة ك إرااد داًر دبدرسة د

 ربليل بعنواف " أطركحة يف (َُِٗ) ىارديانيت أجرهتا الذم البحث .ِ

ادلدرسة الثانوية  يف الثامن الصف لطبلب العربية اللغة تعلم يف الصعوبات

 الدراسة ىذه " هتدؼ (Parepare) كانغ فارل فارلعوة ك إرااد البو دار د
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 منها تعاين اليت العربية اللغة تعلم يف ادلختلفة الصعوبات على التعرؼ إىل

 ادلدرسة الثانوية ددإ البوكانغ فارل فارل. سيتم طبلب الصف الثامن يف

 ىو البحث ىذا. عليها للتغلب حلوؿ إجياد زلاكلة مث الصعوباتً  ىذا ربليلي 

ك  ادلبلحظة اكل يف البياناتً  صبعً  تقنياتً  يستخدـ نوعي صفيك  حبث

ك  االستقرائية األساليب بإستخداـ البيانات ربليلي  فيًعلى  .كالتوثيقة ادلقاببلت

عى ك قد اليت للبيانات معٌتى  ك أعطى االستنتاجية  ادلعٌت ىذا من صبًي

 ادلستخلصة.

 عالية رسةيف مد العربية اللغة (ٔأف  :  الدراسة ىذه نتائج

 ادلستخدـ كالدليل ،( K13) عشر كثبلثة ألفُت منهج تستخدـ إنريكانغ

  (ٕادلدرسةي.  كتابي تقدمها ىو

ادلدرسة الثانوية  يف طبلب يواجهها اليت العربية اللغة تعلم يف الصعوبات

 ادلعلم عواملي  تشمل عوة ك إرااد البوكانغ فارل فارل، بينها :داًر د

 غَت أك اللغويُت الطبلب حيث من الطالب ملعوا العربية ك اللغة

 ادلبذكلة اجلهودي  تشمل (ٖ .كالنفسية الفسيولوجية ك عوامل ، اللغويُت

ادلدرسة الثانوية  للطبلب يف العربية اللغة تعلم يف الصعوبات للتغلب على

 دكس تقدًن خبلؿ من ادلعلم من ددإ البوكانغ فارل فارل بينها؛
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 ادلفردات حلفظ أنفسهم للطبلب ، لوك داخ الفصل خارج خصوصية

 .ادلعلم من الكثَتى  ك طلب ، جبدية

الباحث ىو حبث  سيبحثومع البحث الذم  شابو ىذا البحثي ي  

يهدؼ إىل التعرؼ على صعوبات تعلم اللغة العربية اليت  نوعي كصفي ك

 .عاين منها الطبلبت

الباحث ىو  سيبحثوالذم  البحثً  ك الفرؽ بُت ىذا البحثً   

ها اليت حبثتٍ  أيٍطريٍكحىةً يف  . كالبحث مكافي  ك ةسلتلف الدراسة عنوافي 

 الصف لطبلب العربية اللغة تعلم يف الصعوبات "ربليل بعنواف ىارديانيت

عوة ك إرااد البوكانغ فارل فارل" ك داًر دادلدرسة الثانوية  يف الثامن

ذم البحث الالبوكانغ فارل فارل. ك أٌما يف مدرسة البحثمكاف

يف  الثالثصعوبات الطبلب للصف الباحث بعنواف " ربليل سيبحثو

عوة داًر دبدرسة د ا ك طبيعي جديدتعلم اللغة العربية ىف أثناء كباء كوركن

" كيقاـ دبدرسة ددإ  بواسيا مدينة كندارم حي اجملاىدينك إرااد 

 بواسيا مدينة كندارم. حي اجملاىدين

 ادلعلم" بعنواف أطركحة يف( َُُِ) ينعفيف الد زلمد أجراه الذم البحث  .ّ

 البولوسارم يف ادلدرسة الثانوية لطبلب التعلم صعوبات مواجهة يف احملًتؼ
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 يعتمد "(PULOSARI NGUNUT TULUNGAGUNGغنوت طلوجغوف )

 كمن ، ادليداين البحث فئة ك ىو البيانات مصدر موقع على البحث ىذا

 ادلناقشة يف على .النوعي البحث يف تضمينو يتم البيانات طبيعة حيث

 البيانات صبع طرؽ. احلالة دراسة هنج بإستخداـ الوصفي البحث ذلك

 إجراءي  مت. ك التوثيقة ادلتعمقة ك ادلقاببلت ادلشاركُت مبلحظة بإستخداـ

 ك إستخبلصً  البيانات ك عرضً  البيانات تقليلً  من بدءنا البيانات ربليلً 

 .النتائج

 يف التعلم طرؽ احملًتؼ ادلعلم ستخدـي( ٔ ، البحث نتائج مناقشة

غنوت  البولوسارم يف ادلدرسة الثانوية للطبلب التعلم صعوبات مع التعامل

 احملًتؼ ادلعلم. (PULOSARI NGUNUT TULUNGAGUNGطلوجغوف )

ك حالة  حالة (أ) :ىي  مراعاتػيهىا الواجبة األاياءي  التعلم، طرؽ إستخداـ يف

 مع البولوسارم يف ادلدرسة الثانوية علمالت أساليب إستخداـ. الطبلب 

يف  احملًتؼ ادلعلم بو يقـو أساليبو  إختيار (ب) .الطبلب كظركؼ كضع

 ك يشعر ، رؤيتو ك ديكن ، للغاية كفعاالن  مناسبنا البولوسارم ادلدرسة الثانوية

 ليكونوا ك االىتماـ االىتماـ ك ظهور العبء ك عدـ بالسعادة الطبلب

 ادلعلم( ِ .الصعوبات على ك تغلب الطبلب التعلم ليةعم يف نشاطنا أكثر
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يف  الطبلب تعلم صعوبات للتعامل التعلم كسائط إستخداـ يف احملًتؼ

 PULOSARI NGUNUTغنوت طلوجغوف ) البولوسارم ادلدرسة الثانوية

TULUNGAGUNG) الوسائط( ب) الطبلب، خصائص( أ) :إىل ينتبو 

( ٖارط الطبلب.  ك كضع( د) يل،التمو  مصادر( ج) لبلىتماـ، ادلثَتة

 يف ادلدرسة الثانوية للطبلب التعلم صعوبات تعامل يف احملًتؼ ادلعلم جهود

 PULOSARI NGUNUTغنوت طلوجغوف ) البولوسارم

TULUNGAGUNG) .التعلم صعوبات تعامل يف ادلعلم إحًتاؼ جهود 

 PULOSARIغنوت طلوجغوف ) البولوسارم يف ادلدرسة الثانوية لطبلب

NGUNUT TULUNGAGUNG) القدـك خبلؿ من ادلعلمي  حيفز( أ: )ىي 

( ب) ادلصلة، يف أك ، ادلعلم منزؿ إىل الطبلب يأيت/  الطبلب منزؿ إىل

 لتقدًن ادلكتب بالطبلب ادلدعو يف حلوؿ عن ك يبحث مشكلةى  حيل ادلعلمي 

 .التوجيو

الباحث ىو حبث  سيبحثومع البحث الذم  شابو ىذا البحثي ي

 لطبلب التعلم صعوبات لبحثً ىف  شابو ىذا البحثي ي ك يفنوعي كص

 الباحث ىو عنوافي  سيبحثوالذم  البحثً  ك الفرؽ بُت ىذا البحثً 

 عفيف الدين زلمده اليت حبثو  أيٍطريٍكحىةً يف  . كالبحث مكافي  ك ةسلتلف الدراسة
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يف ادلدرسة  لطبلب التعلم صعوبات مواجهة يف احملًتؼ " ادلعلم بعنواف

 PULOSARI NGUNUTغنوت طلوجغوف ) البولوسارم يةالثانو 

TULUNGAGUNGالبولوسارم يف ادلدرسة الثانوية البحث(" ك مكاف 

(. ك أٌماPULOSARI NGUNUT TULUNGAGUNGغنوت طلوجغوف )

صعوبات الطبلب للصف الباحث بعنواف " ربليل سيبحثوالبحث الذم 

دبدرسة  ا ك طبيعي جديدوركنيف تعلم اللغة العربية ىف أثناء كباء ك الثالث

اًر " كيقاـ دبدرسة د بواسيا مدينة كندارم حي اجملاىدينعوة ك إرااد داًر د

 بواسيا مدينة كندارم. حي اجملاىدينعوة ك إرااد د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


