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 الباب الخامس

 اإلخددام

 الفصل األول : خالصة

 يف صعوباتً  تسبب اليت املي ك العو  خبلصة الصعوباتً  أف   البحث نتائج من
الصعوبات ىف مدرسة دار  على للتغلب الطبلب ك ادلعلمة ك جهودة العربية اللغة تعلم

 :كندارم، بينها  اجملاىدين الدعوة ك اإلرااد

 أثناء وباء كورونا في تعلم اللغة العربيةالطالب صعوبات  .ُ
( ِبية. )( صعوبة فهم مادة اللغة العر ُىي ) بينها،الصعوبات العامة   

طرح أسئلة على  وبةالصع( ُ) ىي:الزيادة،  الصعوباتً . صعوبة قراءة اللغة العربية
 .اللغة العربية فهم ادلواد بغَت اإلتقاف على األكلياء حوؿ دركس اللغة العربية بسبب

اليت تكوف أحياننا  عرب اإلنًتنت كبصعوبة يف الشبكة عند تعلم اللغة العربية ( ّ)
ة عند البحث عن إجابات أك عند فتح اإلنًتنت / جوجل للعثور بطيئة االستجاب

. على إجابات متعلقة بادلواد العربية  

 أثناء وباء كورونا. في تعلم اللغة العربية العوامل الدي تسبب صعوبات  . ٕ

أف العوامل اليت تسبب صعوبات يف تعلم اللغة العربية  السابقةالشرح من   
 ، تتطلب ىذه عمليةي   اإلنًتنت أك التعلم من ادلنزؿعرببالتعلم  ك التعليم بسبب

 ىناؾ عواملأيضا  ك. ستخداـ األدكات التكنولوجيةبإ ةادلعلم التعلم من الطبلب ك
كتابة اللغة  قدرة الطبلب على قراءة اللغة العربية ك ضعفً بينها، ادلعريف : الداخلية 

 يشعركف الطبلبً  بعضى  رًية : أف  األسٍ  ( بيئةُاخلارجية، بينها : )العوامل . ك العربية
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الضوضاء بسبب )أخ  من منزعجنا غالبنا العربية اللغة يتعلموف ألهنم باألنزعاج أحياننا
العمل.  يف مشغولة ألهنا الطبلبى  أك أخت(، ك ال هتتم األكلياء  

 الصعوبات أثناء وباء كورونا على للدغلب الطالب و المعلمة جهود. ّ

درس اللغة  وففهمياألـ عندما ال  واسألأف ي وفكان: الطبلب، بينها  جهود
على  وفصلحيعندما ال  العربية، مث تبحث عن تفسَت أك معٌت على اإلنًتنت، ك

 معلمةأحياننا للحصوؿ على مساعدة مباارة من  وفسألي ك الشرح الصحيح
تسأؿ األـ عندما ال تعرؼ أف كانت ك   الواتسابعرب باللغة العربية لشرحها 

 مهارة من العربية اللغة يف صعوبات ذبد إذا ك سيفعل الطبلب اءة العربيةالقر 
. ك ك القراءة جييد حبيث القرآف قراءة ك تسهيل ادلتكررة، القراءة ك ىي قراءة،

ب اللغة اذ نسخ كتئلزباالطبلب ل بأمر إىل ادلعلمة جهد أف   جهود ادلعلمة
 ادلدرسة للحصوؿ على ارح كل يـو اثنُت إىلعلى  الطبلب  بأمر إىل العربية ك

فرقة ادلرسلة إىل  ادة الىتالعربية للطبلب الذين ال يفهموف ادل ةدامباار للم
 قراءة شلارسة خبلؿ من االنطبلؽ أك للتعلم الطبلب ك توجيو ادلعلمةاجملموعة، 

الواجبة  ك إعطاء العربية، اللغة الواجبة لقراءة تكليف خبلؿ من ك كذلك اإلقرا،
التعود على اللغة  من تتمكن حىت مبلحظات دفًت على العربية نص لكتابة

 العربية.
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 الفصل الثاني : إقدراحة

على  للقياـ ضركريةه  تىعتربي  إقًتاحتاف ًعد ةى  الباحث قدـ البحث، نتائج على بناءن 
 :التالية

 العملية . أ
بيل ادلدرسة، تعقد ادلدرسة تعلمى قراءة القراف ك اإلقرإ ىف يـو اخلاصة، على س .ُ

 ادلثاؿ ىف كل يـو اجلمعة، لسهولة الطبلب على قراءة اللغة العربية ك فهمها
ـً  لزيادة الطبلب جلميع العربية اللغة بتعلم الداًفعى  ادلعلمة ادلعلمة، توفر .ِ  إىتما

( ك تستخدـ ادلعلمة zoomتطبيق ) العربية ك أيضا بإستخداـ على اللغة الطبلب
 للتغلب ت ك التشخيصة ك غَتىا جلهود ادلعلمةالبيانا البياناًت ك معاجلة صبعى 
 الصعوبات. على

الطبلب، زيادة الدافعية ك الًتكيزة على مواد تعلم اللغة العربية الىت أرسلت ادلعلمة  .ّ
 ىف فرقة اجملموعة لوجود الفهم

 النظرية . ب

ـي  ديكن للباحثُت  ىذا ك كيركز كادلقارنة ك ادلرجعية للبحث البحثى  ىذا إستخدا
 من ادلزيد يقـو أف ادلؤمل من لذلك العربية، اللغة تعلم يف الصعوبات على البحث

العربية جيدة لسهولة ىف تعلم اللغة  اللغة تعلم منهجية يف البحث ىذا بتطوير الباحثُت
 .العربية

 

 
 


