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 مّلخص
 

طلبة الصف اخلامس مبدرسة مشارق األنوار خلفية هذا البحث هي اخنفاض قدرة 
يظهر عندما يطلب  على قراءة اجلمل العربية، اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج اإلبتدائية

املعلم من الطالب قراءة بعض املفردات ، على سبيل املثال كلمة "َمْلَعُب" الذي جيب أن يكون 
عملية التدريس غري مواتية بسبب عدم اهتمام  .ابحلرف "ع" ولكن ينطق ابستخدام احلرف "أ"

وهكذا  .وابلتايل تصبح أحد العوامل يف صعوابت تعلم مهارة القراءة الطالب بتعلم اللغة العربية
ة يف  يهدف هذا البحث إىل حتديد شكل الصعوابت واألسباب واحملاولة اليت بذهلا مدرس اللغة العربي

 اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج. مبدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية اخلامس الصف

طريقة مجع البياانت املستخمة ي املالحظة  .نوع هذا البحث هو البحث النوعي الوصفي
مت احلصول على البياانت األساسية من مدرس اللغة العربية و طالب  .واملقابلة واألدلة الواثئقية

مت احلصول  اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج مبدرسة مشارق األنوار اإلبتدائيةالصف اخلامس 
 على البياانت الثانوية من األدلة الواثئقية.

ريات الصوتية من من نتائج هذا البحث تظهر أن صعوابت تعلم القراءة توجد يف التغي
)وسط احللق العلوي( يُقرأ  ٌة"حَ ٌل"، مث كلمة "ساسٌل" يُقرأ خبفة فتكون "فصاملفردات مثل كلمة "فَ 

 القراءة تعلم مهارة بعض صعوابتحدث . ٌة"هَ سا ابستخدام أقصى احللق العلوي فتكون "
عدم إتقان ( 4، دراسيةالعادات العدم ( 3، قلة احلافز( 2، مستوايت الذكاء املختلفة (1بسبب

اليت يبذهلا  اولةإن احمل .التفاعل بني املعلم والطالب( 6، يميةالتعل وسائل( ال5، املكوانت اللغوية
كيد على اجلوانب ة هي زايدة ممارسة القراءة، والتأءالقرامهارة يف التغلب على صعوابت تعلم  درسامل

درس إبجراء ، مث يقوم املوإجراء التوجيه الفرديالصحيحة،  السليمة للقراءة، واختيار وسائل التعليمية
 .قراءة احلوار العريباختبار 

 

: التحليل، صعوابت التعلم، مهارة القراءةالكلمة االقتناحية  
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َِّل َّٱََّمعَََّّفَإِن َّ رََُّّعس  ٥َََّّّايُس 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  

(QS. Al-Insyrah (94) : 5).
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1 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 

1993), h.290 
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 إهداء

هذاالبحثمعروحالنشاطوبعزميةقوية،والدعاء،حصلتالباحثةعلىامتامكتابة
علىالعلمي مّتتالباحثة هدايته و بنعمته هلل احلمد واملصاعبولكن العوائق من .عديد
البحثالعلميكتابة ،وهذهاألمورهيذوقيمةلديالباحثة،جتربةمدهشةابلنسبةهذا

هذاإىلهؤالءالذينيشجعونيفكتابةهذاالبحثالعلمي،لذلكقّدمتالباحثةباحثةلل
 :البحثالعلمي

إنالدعاءاملخلصةواالمتنانالتعدوالحتصىالسيدزينالعابدينوالدياحملبوب .1
 .يتمتقدميهالكدائماويضعكهللاعلىأفضلحاالته

شكرانومفشياكينانيتوأننارابنتانجكينانيتوإخواينراوالديتاحملبوبةيييناندرايين .2
 هللامينحكالصحةوالقوةدائما .لكّنعلىتقدميالكثريمنالدعموالدعاءوالدافع

الباحثة .3 أعطا قد اليت الثانية كاملشرفة املاجسترية يوسف، جهييت الدكتورة السيدة
 البحثالعلميهذاالتسجيعواالقرتاحاتواألوقاتيفإمتامكتابة

 ديديمخرية،ديرااينيت،إهداءخريالنساء،حاانفوزيةزمالئ .4
 زمالئاألعزائجامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج .5
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 ترمجة الباحث

و1998يوين2يفالتاريخفوجننجراهارجواولدتيفالنساءكينانيتاسمالباحثة
 .يييناندراينيتوالسيدةزينالعابدينهيالبنتاألوىلمناملتزوجالسيد

-2013روضةاألطفالرامايففوجننجراهارجوايفالسنةبدأتتربيةالباحثةمن
2014 يف واصلتدراستها احلكومية االبتدائية 1املدرسة  راهارجوا السنةفوجننج يف
سيكمفونجأوديك1احلكوميةمدرسةاملتوسطة،مثواصلتدراستهايف2004-2010

سيكمفونج1احلكومية.مثواصلتدراستهايفمدرسةالثانوية2013-2010يفالسنة
.2016-2013يفالسنةأوديكالمفونجالشرقية

 السنة يف اإلسالمية2016و انتان رادين اجلامعة إىل الباحثة دراسة واصلت ،
واشتكتالباحثةفرقة.ليةالرتبيةوالتدريسبقسماللغةالعربيةاحلكوميةبندارالمبونجبك

جبامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةبندارالمبونج.وفرقةالصالواتوفرقةابفيندااللغة
العملاحلقيقة حماضرة بوالوابنغونغ، أجرىالباحثة منطقة سينارموليو، يفقرية

 مبدرسةمشارقاألنواراإلبتدائية يف الباحثةممارساتاخلربةالعمليةوأجرى .اتنغغاموس،
وإبذنهللا،ستحصلالباحثةعلىبكالوريوسيفاإلسالميةدوراينفايونجبندارالمفونج.

جبامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةبندارالمبونجقسمتعليماللغةالعربية
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 كلمة شكر و تقدير

العاملنيوالشكرلهالذيقدأعطايننعمهوهدايتهحّّتأقدرعلىإهناءكتابةاحلمدهللرب
البحثالعلميالبسيط إلستيفاءبعضالشروطللحصولعلىالدرجةاجلامعيةاألوىلهذا

يفعلمالرتبيةوالتعليمبقسماللغةالعربيةجبامعةرادينإنتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.
مبدرسةاخلامسلطلبةالصفالتعلممهارةالقراءةحتليلصعوابت":البحثالعلميهذاوموضوع

."دوراينفايونجبندارالمفونج اإلسالمية األنواراإلبتدائيةمشارق
و آله و السلم و عليه هللا صلى حمّمد املصطفى النيب على السالم و الصالة

 و الكاملة. للحياة رسالته محل قد الذي احلياةأصحابه كزاد الناسلطلبالعلم يفضل
 لنفعهايفمجيعجوانباحلياة.

وجدتالباحثةاملساعداتواملعاوانتمنمجيعهذاالبحثالعلميويفكتابة
األطراف,ومنالالئققدمتالباحثةجزيلالشكروتقديرعلىمجيعجهةالذينشجعوا

وساعدواالباحثةلكتابةحبثهازوابخلصوصإىل:
انتان .1 رادين جامعة كمدير املاجستري مكر، احلاجحممد الدكتور األستاذ السيد

 يةالمبونج.اإلسالميةاحلكوم
الدكتو .2 ديياانالسيد نريفا احلاجة رادينرة جبامعة الرتبية كلية كعميدة املاجسترية ،

 انتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.
السيدةالدكتورةأميهجريةاملاجستريةكرئيسةقسماللغةالعربيةوالسيدالدكتور .3

ان رادين جامعة العربية اللغة قسم كسكرتري داين احلكوميةإيروان اإلسالمية تان
 المبونج.



 

 ط
 

4.  املاجستري شهرل، سلطان احلاج الدكتور األستاذ و األول السيدةكاملشرف
الباحثة أعطا قد الذان الثانية كاملشرفة املاجسترية يوسف، جهييت  الدكتورة

 هذاالبحثالعلميالتسجيعواالقرتاحاتيفكتابة
بكليةالرتبيةوالتدريسالتدريسابجلامعةاحملاضرونواحملاضراتومجيعاملوظفني .5

املعرفة تقدمي يف أخلصوا قد و المبونج، بندار احلكومية اإلسالمية انتان رادين
 للكاتبخصوصعنتربيةاللغةالعربية.

اإلسالميةدوراينفايونجبندارالمفونج مبدرسةمشارقاألنواراإلبتدائيةاملدرسني .6
 اتلتكملةبياانتهذاالبحثالذينساعدواوقدموامعلوم

 زمالئاألعزائجامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج .7
 .هذاالبحثالعلميمجيعاألطرافالذينقداشرتكوايفامتام .8



 أن أدركتالباحثة البحثالعلميو بذلكطلبتهذا و العيوب، من عديد
.عسىهللاأنيعطيهمأبحسنالعلميهذاالبحثالباحثةاالنتقاداتواإلرساداتحلسن

اجلزاء.رجتالباحثةعلىأنينفعبعثهالنفسهاونفسالقارئني.




2020بندارالمبونج,ماية
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 ب األولاالب
 املقدمة

 توضيح املوضوع .أ 
إجتنلبا عن سوء الفهم فأرادت الباحثة أن توضح املصطلحات اليت جتد يف موضوع 

حتليل صعوابت التعلم مهارة هذا البحث ابلتفاصل. أما املوضوع هلذا البحث فهو: " 
دوراين فايونج اإلسالمية  لطلبة الصف اخلامس مبدرسة مشارق األنوار اإلبتدائيةالقراءة 

 ", و من بعض املصطلحات هي: بندار المفونج
هو حتقيق حلدث ودراسة هتدف  (KBBI) التحليل وفًقا للقاموس اإلندونيسي الكبري .1

إىل اكتساب فهم أو حل أو تقسيم مشكلة إىل أجزاء أو مكوانت حبيث ميكن 
 1 حتديد اخلصائص أو العالمات يف كل جزء من مكوانته.

يف حتقيق نتائج  طلبةهي بعض العقبات اليت يواجهها ال طلبةلدى ال صعوابت التعلم .2
 2 التعلم.

 مهاراة القراءة هي مهارة جيب أن ميتلكها شخص يف تعلم اللغة العربية. .3
 3هم التلميذ )خاصة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية( أو التالميذ. طلبةال .4
هي إحدى  دوراين فايونج بندار المفونجاإلسالمية  مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية .5

 ختتارها الباحثة كموضوع البحث. مشارق األنواراملسدرات اإلبتدائية برعاية مؤسسة 
 

                                                            
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online 
2 Ridwan Idris, “Mengatasi Kesulitan Belajar dengan Pendekatan Psikologi Kognitif” Lentera 

Pendidikan 12 no.2 (2009) h. 152 
3 Ibid, h 866 
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 أسباب اختيار املوضوع .ب 
 أما األسباب اليت تدفع الباحثة إىل اختيار موضوع هذا البحث هي:

الفصل اخلامس  طلبةاخنفاض القدرة على قراءة اجلمل أو النصوص العربية لدى  .1
يف حني  .اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج مبدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية

 طلبةبدون القراءة ، سيجد ال .أن القراءة هي أهم شيء يف عملية تعلم اللغة العربية
 الصعوابت يف دراسة املادة األساسية للتعلم.

 يوجهون صعوابت القراءة يف تعلم اللغة العربية طلبةمعرفة العوامل اليت تسبب ال .2
املعلم  حماولةومن املتوقع أنه مع هذا البحث سيتم اكتشاف العوامل الرئيسية وكيفية 

مبدرسة يف التغلب على صعوابت القراءة اليت يعاين منها طلبة الصف اخلامس 
 اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج. مشارق األنوار اإلبتدائية

 

 خلفية البحث .ج 
هي دراسة اللغوايت ، تدرس كلغة تتضمن عدة مكوانت ، هي  اللغة  عند جريي

ة تدرس علم األصوات، والتشكيل، والنحو، والدالالت، بينما اللغة هي دراسة نفسي
وإنتاج ، (Receptionواالستقبال )(، Acquitation) لاألنشطة البشرية يف احلصو 

(Production) لغة. 
اللغوي هو نشاط بشري معقد، ابإلضافة إىل التعامل مع مشاكل اللغة ، النشاط 

ال تتم األنشطة اللغوية ميكانيكًيا فحسب، بل  .فإنه يتعامل أيًضا مع عملية استخدام اللغة
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تتم أيًضا عقلًيا حبيث ال تكون دراسة اللغة هذه كافية للنظر إىل اللغوايت وحدها ، ولكنها 
 4 علم النفس الذي يفحص العمليات العقلية.حتتاج إىل استكماهلا ب

اللغة العربية هي لغة االتصال الدويل وهلا دور مهم جًدا يف نقل خزنة العلمي، وهذا 
من املؤكد أن الدوافع  .احلال له آاثر على إحلاح اللغة العربية اليت تتطور دائًما يف عصر العوملة

منها اللغة العربية كلغة القرآن الكرمي ، ألن  إىل إحلاح اللغة العربية يرجع إىل عدة أسباب ،
 :2يوسف اآلية  السورة  القرآن مشتق ابستخدام اللغة العربية كما هو موضح يف

 

 (2يوسف اآلية  السورةِإانا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآاًن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن )
 

رآن وفهمه وكذلك وهذا مطلوب من كل مسلم من الذكور واإلانث لقراءة الق
استخدامه كأساس لتحقيق أوامر هللا سبحانه وتعاىل وجتنب احملظورات وتطبيق الشريعة 

 5 اإلسالمية.
( 2( مهارة الكالم، 1يقسم اللغويون مهارات اللغة العربية إىل أربع مهارات ، وهي: 

 6( مهارة الكتابة.4مهارة القراءة،  (3مهارة االستماع، 
اللغة العربية ، فهناك مشكالت يف التعلم ، وميكن أن حتدث أما ابلنسبة لتعلم 

تنقسم مشكالت يف  .مشكالت يف تعلم اللغة العربية بسبب الظروف يف اللغة العربية نفسها
يف  طلبة( املشكالت اللغوية هي الصعوابت اليت يواجهها ال1تعلم اللغة إىل قسمني ، ومها: 

 .عملية التعلم بسبب اخلصائص اخلاصة للغة العربية نفسها كلغة أجنبية
                                                            

4 Syarifah, Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Bahasa Arab, Skripsi (Medan: 

Universitas Medan Area, 2018), h.13 
5 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.3 
6 Juhaeti Yusuf, Ahmad Zaki Al-hafidz, Muhammad Fahmi Luthfi, “Menulis Terstruktur 

Sebagai Urgensi Pembelajaran Maharah Al-kitabah”. Jurnal AN NABIGHOH, Vol.21 No. 2 (2018), 

h. 203 
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 طلبة( مشكالت غري اللغوية ، أي مشكالت اليت تقع خارج املشكلة اللغوية ، مثل ال2
الذين ليس لديهم الدافع للتحفيز ، واملواد التعليمية غري مناسبة أو حىت البنية التحتية غري 

 7 املالئمة.
ز مفهوم صعوابت التعلم على الفجوة بني التحصيل األكادميي والقدرة ليون ، يرك

على سبيل املثال يف األطفال الذين جيدون صعوبة يف القراءة ،  .طلبةعلى التعلم لدى ال
الذين لديهم حافز كبري  طلبةسريكز ال .8سيجدون أيًضا ضعف الرتكيز عند مستوى معني

من فهم مادة  طلبةلقراءة املتعلقة ابلدرس حىت يتمكن العلى التعلم على أنشطة التعلم ومواد ا
يواجهون عقبات واضطراابت ،  طلبةولكن ما حيدث يف احلقيقة أن بعض ال .القراءة جيًدا

 9 لذالك جيدون صعوابت يف قراءة النصوص العربية.
 اإلسالمية دوراين مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية تطور تعلم اللغة العربية يف أّما

، خاصة يف الصق اخلامس، أن تعليم اللغة العربية ال يزال ُيصنف على فايونج بندار المفونج
من بداية  طلبةأنه أقل من احلد األقصى بعد أن ترى الباحثة نتائج قدرات اللغوية لدى ال

 يف تعلم اللغة طلبةيف هذه احلالة ترى الباحثة قلة اهتمام وحتفيز ال .التعلم إىل هناية التعلم
مهتمون أكثر ابللعب  طلبةالعربية ، وهذا يؤدي إىل نقص يف املساعدة على التعلم ، ألن ال

مع أصدقاء آخرين بداًل من االنتباه إىل املعلم الذي يشرح أمامهم. كانت املشكلة األبرز يف 
 اليت اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج درسة مشارق األنوار اإلبتدائيةالصف اخلامس مب

                                                            
7 Nandang Syarif Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran 

Islam, Vol. 37, No. 1 (Januari-Juni 2012), h. 84-87 
8 Tiffany Estherlita, Ansori Al-B, Novi Widiastuti, Pemetaan Potensi Anak Dengan Kesulitan 

Belajar Spesifik Disleksia, Jurnal Comm-Edu: Vol.2, no.1 (2019) 
9 Ibid, Tiffany Estherlita, Ansori Al-B, Novi Widiastuti, Pemetaan Potensi Anak dengan 

Kesulitan Belajar Spesifik Disleksia, … 
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على قراءة اجلمل أو النصوص العربية ، ألن بعضهم مل  طلبةوجدهتا الباحثة هي عدم قدرة ال
اهلجائية. ال تتم صعوبة القراءة عند قراءة اجلمل أو   يتمكنوا من التمييز بني النطق أبحرف

النصوص العربية وحدها، ولكن هذا حيدث أيًضا عند قراءة املفردات، ألن الكثري منهم مل 
وا من قراءة حروف اهلجائية املتصلة. لذلك يف عملية التدريس توجد صعوابت خاصة يتمكن

تؤثر القدرة على القراءة بشكل كبري على جناح أنشطة   فيما يتعلق بقراءة النصوص العربية.
من  .التدريس ، ألن من خالل القراءة سيكون الطلبة من السهلة يف متابعة تعلم اللغة العربية

أن يكونوا قادرين  طلبةالية يف تعلم اللغة العربية يف الصف اخلامس ، يُطلب من الالناحية املث
 مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائيةعلى األقل على قراءة املفردات، ألن دروس اللغة العربية يف 

قد مت تطبيقها لدى الطلبة منذ الصف األول ،  اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج
أن  طلبةيظهر هذا عندما يطلب املعلم من ال .قع مل يتمكن كثري منهم من القراءةولكن يف الوا

يتناوبوا على قراءة العديد من املفردات حول املواد التعليمية مبوضوع يف الَفصِل. البعض منهم 
يواجه أخطاء يف تالوة القراءة ، على سبيل املثال َمْلَعَب جيب قراءته ابحلرف "ع" لكنهم 

اتليها كلمة "الفصل" جيب أن يكون احلرف "ص" لكنهم ينطقونه  .حلرف " أ "ينطقونه اب
اآلخرين عندما سأهلم املعلم للقراءة ، ظلوا صامتني، اختاروا  طلبةبعض الابحلرف "س". 

اللعب مع أصدقاء آخرين ومل يستجبوا ألوامر املعلم ، بعد أن سأهلم املعلم، على ما يبدو مل 
 .قراءة احلروف اهلجائية املتصلة يكن لديهم القدرة على

بناًء على املشكالت املذكورة أعاله، هناك العديد من احلقائق اليت أصبحت أهم 
واملعلمون ، خاصة من حيث  طلبةأن هذه املشكالت ال يدركها ال .األساس يف هذا البحث

 األنوار اإلبتدائيةمدرسة مشارق )مهارة القراءة( اليت يعاين منها طلبة الصف اخلامس   القراءة
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من الوصف أعاله، عزمت الباحثة إبجراء البحث  اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج.
 حماولةوكيف  حول كيفية مواجهة الصعوابت اليت يواجهها الطلبة، ما هي العوامل اليت تؤثر

ق األنوار درسة مشار مباملعلم يف التغلب على صعوابت تعلم مهارة القراءة يف الصف اخلامس 
 اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفون. اإلبتدائية
 

 تركيز البحث و تركيز البحث الفرعي .د 
 تركيز البحث (1

استنادًا إىل بعض التوضيحات أعاله، ركزت الباحثة على صعوابت التعلم مهارة 
 .القراءة

 تركيز البحث الفرعي (2
 أشكال صعوبة تعلم القراءة )مهارة القراءة( .أ 
 املسببة لصعوابت تعلم القراءة )مهارة القراءة(العوامل  .ب 
 املدرسني للتغلب على صعوابت القراءة )مهارة القراءة( حماولة .ج 

 

 صياغة املشكلة .ه 
 اعتمادا على خلفية البحث املذكورة, فقررت الباحثة مشكالت البحث التالية:

مهرة القراءة لددى طلبة الصف اخلامس  طلبةما هي أشكال صعوابت التعلم ل .1
 ؟ اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج درسة مشارق األنوار اإلبتدائيةمب

ما هي العوامل اليت تسبب يف صعوابت تعلم مهارة القراءة لدى طلبة الصف  .2
 ؟ اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج درسة مشارق األنوار اإلبتدائيةاخلامس مب
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املدرس يف التغلب على صعوابت تعلم مهارة القراءة لدى طلبة الصف  حماولةكيف  .3
 ؟ اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج درسة مشارق األنوار اإلبتدائيةاخلامس مب

 

 أهداف البحث .و 
اهلدف الرئيسي يف هذا البحث هو معرفة العوامل اليت تسبب يف صعوابت تعلم 

اإلسالمية دوراين  درسة مشارق األنوار اإلبتدائيةس مبمهارة القراءة لدى طلبة الصف اخلام
املدرس يف التغلب على صعوابت تعلم مهارة القراءة لدى  حماولةو  فايونج بندار المفونج

اإلسالمية دوراين فايونج بندار  درسة مشارق األنوار اإلبتدائيةطلبة الصف اخلامس مب
 يلي:المفونج. و أهداف اخلاصة يف هذا البحث هي كما 

للباحثني ، زايدة املعرفة ومعرفة نتائج إجنازات هذه الدراسة ، واليت ميكن أن تكون  (1
 .مفيدة فيما بعد يف التغلب على مشكلة قراءة النصوص العربية

الذين جيدون صعوبة يف  طلبة، أن يكونوا قادرين على حتفيز وتوفري احللول لل طلبةلل (2
من فهم عنها وفهم املواد اليت يقدمها  بةطلتعلم قراءة النص العريب حىت يتمكن ال

 .املعلم
للمدرسني، أن يكونوا قادرين على معرفة ما هي العوامل اليت تصبح عقبات يف  (3

عملية تعلم اللغة العربية حىت يتمكن املعلمون من البحث عن ابتكارات جديدة  
 .عند قراءة النص العريب طلبةكبديل للتغلب على صعوابت ال

أن توفر املعلومات املتعلقة بعملية تعلم اللغة العربية والعقبات اليت  للمدارس ، ميكن (4
 .أثناء عملية التعلم طلبةيواجهها ال



8 
 

 

 أمهية البحث .ز 
 النظرية أمهية .1

عملية تعلم اللغة العربية فيما يتعلق وّفر نتائج هذا البحث على حتسني و تطوير 
 مبهارات اللغة ، وخاصة مهارات القراءة

 العملية أمهية .2
على أن  طلبةأن  تكون مفيدة وقادرة على تشجيع الوّفر نتائج هذا البحث على  .أ 

 يكونوا أكثر محاًسا يف تعلم اللغة العربية ، وخاصة مهارات القراءة 
أن تكون قادرة على املسامهة ملدرس اللغة العربية يف وّفر نتائج هذا البحث على  .ب 

القراءة حىت ميكن تنفيذ عملية تنفيذ تدريس اللغة العربية ، وخاصة يف مهارات 
 .التعلم بشكل فعال ونشط وحمفز

 .طلبةإطالع  الباحثني على ظاهرة تعليم اللغة العربية وعملية التعلم اليت يقوم هبا ال .ج 
 

 لبحثامنهج  .ح 
 مدخل و إجراء البحث .1

الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي البحث امليداين الوصفي. الطريقة النوعية 
 يشري تصميم البحث النوعي إىل عدم وجود تالعب 10وتفسريية وتفاعلية وبناءة.استكشافية 

لكن الباحثة مطالبة أبن تكون قادرةعلى  أو مل يتدخل الباحث أبي شكل من األشكال ،
يف حني أن تعريف الوصفي نفسه هو  الفهم العميق للحدث الذي يقوم به املوضوع كما هو،

                                                            
10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:  Alfabeta, 2015), h.14 
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ول احلالة قيد الدراسة ، حبيث يكون هذا البحث شرط يصف ابلتفصيل أو ابلتفصيل ح
البياانت  .النوعي الوصفي وصفا مفصال ألنشطة املوضوع يف موقف حبثي مع تصوير كما هو

اليت اليت مت مجعها يف شكل كلمات أو مجل وصور ومعلومات أخرى. ويرجع ذلك إىل 
لتقدمي  .فتاح ملا متت دراستهتطبيق األساليب النوعية يف البحث واليت من احملتمل أن تكون امل

حملة عامة عن عرض التقرير ، ستحتوي هذه الدراسة على مقتطفات من البياانت حيث أتيت 
 .البياانت من املالحظات واملقابالت واملالحظات امليدانية والصور وغريها من الواثئق الرمسية

قابالت والعديد من النهج النوعي هو هنج يتطلب عملية مستمدة من نتائج املالحظات وامل
من خالل النهج النوعي ، سيجري الباحثون حتلياًل من خالل وصف  .الواثئق األخرى

وشرح ووصف ابلتفصيل من خالل نتائج املالحظات واملقابالت والواثئق اليت مت احلصول 
 درسة مشارق األنوار اإلبتدائيةمبالصف اخلامس  طلبةعليها من مدرس اللغة العربية و 

صعوابت تعلم اللغة العربية )مهارة القراءة( حول  مية دوراين فايونج بندار المفونجاإلسال
 :اإلجراءات أو اخلطوات يف البحث النوعي وهي .الصف اخلامس  طلبةخاصة يف 

 

 .حتديد املشكلة وصياغتها وتقييدها .أ 
 .جتميع األسئلة الرئيسية .ب 
 مجع البياانت وحتليلها وتفسريها .ج 
 11.إعداد التقارير .د 

 

                                                            
11 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2016). h. 100 
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 موقع البحث .2
اإلسالمية  مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائيةاملوقع املستخدم كموقع البحث يعين 

، اتجنونج  دوراين فايونج 05/10يف طارق خري األنور رقم   دوراين فايونج بندار المفونج
 .كارانج بوسات ، بندار المبونج

 

 مصادر البحث .3
البياانت األساسية و مصادر مصادر البياانت املستخمة يف هذا البحث هي مصادر 

 البياانت الثانوية.
 مصادر البياانت األساسية . أ

مصادر البياانت األساسية هو مصادر البياانت اليت توفر البياانت يف مجع البياانت 
مصادر البياانت األساسية   12 واتليها البياانت اجملموعة ستكون كموضوع البحث. .مباشرة

 الصف اخلامس و انئب الرئيس املناهج طلبةاللغة العربية و معلم مادة يف هذه البحث هي 
 .اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية

 مصادر البياانت الثانوية . ب
البياانت الثانوية هي البياانت اليت حتصل عليها الباحثة من املصادر املوجودة  

مصدر البياانت اليت مت احلصول عليها هي الواثئق  13.األساسيةكمكمل أو دعم للبياانت 
 .األساسيةدعم للبياانت 

                                                            
12 P. Ratu Ile Tokan, Manajemen Penelitian Guru, (Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 

2016). h.75 
13 “Pengertian Sumber Data Primer Dan Sekunder” (online), tersedia di: 

https://www.kanalinfo.web.id (04 januari 2020) 

https://www.kanalinfo.web.id/
https://www.kanalinfo.web.id/
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 طريقة مجع البياانت .4
طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي بيئة طبيعية هتدف إىل احلصول 

 :يتم مجع البياانت عن طريق 14 على البياانت.
 

 املالحظة . أ
املالحظة هي  15كل العلوم.  ( على أن املالحظة هي أساس1998رأى انسوطيون )

 16طريقة جلمع البياانت ُتستخدم جلمع بياانت البحث من خالل املراقبة واالستشعار.
يتم استخدام هذه طريقة املالحظة لرؤية ومراقبة املوقف يف اجملال بوضوح ، أتيت الباحثة إىل 

التعلم  املوقع وتتبع مجيع األنشطة اليت حتدث فيه وتسجل أي شكل من أشكال صعوابت
أما ابلنسبة ملوضوع املالحظة  .اليت حتدث أثناء عملية التدريس والتعلم يف مواد اللغة العربية

درسة مشارق األنوار مبالصف اخلامس  طلبةيف هذا البحث هو مدرس اللغة العربية و 
 اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج. اإلبتدائية

 

 املقابلة . ب
املقابلة عبارة عن اجتماع بني شخصني لتبادل املعلومات واألفكار أن  ايستريابر حتدد

ُتستخدم املقابالت   .من خالل األسئلة واألجوبة ، حبيث ميكنها بناء معىن يف موضوع معني
كطرق جلمع البياانت إذا أرادت الباحثة إجراء دراسة أولية للعثور على القضااي اليت جيب 

 .مق وتطويرها حسب املوقف والظروف امليدانيةميكن إجراء املقابالت بع .فحصها
                                                            

14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:  Alfabeta, 2015), h. 193 
15 Ibid, h. 310 
16 Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat : CV. Jejak, 

2018), h.108 
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درسة مب سيتم إجراء هذه املقابلة من قبل األطراف ذات الصلة وهي مدرس اللغة العربية
ياانت يف شكل جلمع الب اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج مشارق األنوار اإلبتدائية

املبذولة للتغلب على هذه  اولةيف تعلم القراءة، والعوامل السببية واحمل طلبةصعوابت يواجهها ال
 الصعوابت.

 

 األدلة الواثئقية . ج
 األدلة الواثئقية ميكن أن تكون هذه .هي سجل لألحداث املاضية األدلة الواثئقية

سيتم دراسة أكثر الوثوق هبا إذا   .يف شكل كتاابت أو رسومات أو أعمال ضخمة لشخص
وظيفتها هي تكملة ودعم للبياانت األساسية اليت مت  .دعم من هذه الوثيقةكان هناك 

كبياانت اثنوية بعد   األدلة الواثئقيةاحلصول عليها ، سيتم استخدام البياانت من هذه 
يف هذه الدراسة يف شكل صور أو  األدلة الواثئقيةميكن أن تكون  17 املالحظة واملقابالت.

مقاطع فيديو سيتم استخدامها من قبل الباحثة للبحث عن البياانت املتعلقة بصعوابت 
 درسة مشارق األنوار اإلبتدائيةمب يف الفصل اخلامس طلبةالتعلم ملهارات القراءة لدى ال

صعوابت  تسجيل أي شكل من أشكالعن طريق  اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج
 18القراءة يف عملية أنشطة التدريس والتعلم اليت حتدث.

 

 طريقة حتليل البياانت .5
يتكون حتليل البياانت يف البحث النوعي من ثالثة أنشطة حتدث يف وقت واحد ، 

 .حتقق البياانتوهي: حتديد البياانت ، وعرض البياانت ، و 
                                                            

17 Ibid, Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, …  h. 329 
18 Ibid, 330 



13 
 

 

 حتديد البياانت . أ
عملية اختيار البياانت اليت يتم احلصول عليها ميكن تفسري حتديد البياانت على أنه 

يعين تقليل البياانت  .من املالحظات امليدانية ، والرتكيز على تبسيطها ، وجتريدها ، وحتويلها
يف حتديد البياانت، سيتم  .19التلخيص واختيار النقاط الرئيسية والرتكيز على األشياء املهمة

اهلدف الرئيسي من البحث النوعي هو على  .حتقيقهاتوجيه كل الباحثني ابألهداف املراد 
 النتائج.

 عرض البياانت . ب
بعد حتديد البياانت، تتمثل اخلطوة التالية يف عرض البياانت، من خالل النظر يف 
هذه العروض التقدميية ، ميكننا فهم ما حيدث وما جيب القيام به ملزيد من التحليل أو اختاذ 

يف البحث النوعي ، يكون العرض  .سب من العروض التقدمييةإجراء بناًء على الفهم املكت
التقدميي األكثر استخداًما هو منوذج نص سردي جيمع بني بعض املعلومات ويتم ترتيبه يف 
شكل يسهل فهمه. يف هذه احلالة ، ميكن للباحث حتديد ما إذا كان جيب استخالص 

لالقرتاحات اليت اقرتحها العرض االستنتاجات الصحيحة أو االستمرار يف التحليل وفًقا 
 20التقدميي على أهنا مفيدة.

 حتقق البياانت  . ج
اخلطوة التالية بعد عرض البياانت يف حتليل البياانت النوعية وفًقا ملايلز وهوبرمان هي 

، وسوف تتغري إذا مل يتم العثور يف أّول الوقت ال تزال مؤقتةحتقق البياانت  .حتقق البياانت

                                                            
19 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 338 
20 Ibid, Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan… h. 341-342 
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ولكن إذا كانت االستنتاجات اليت مت  .لدعم املرحلة التالية من مجع البياانتعلى أدلة قوية 
احلصول عليها يف املراحل األولية مدعومة أبدلة صحيحة، فإن االستنتاجات املقدمة هي 

مت التحقق  .استنتاجات ذات مصداقية. االستنتاجات ليست سوى جزء من التكوين الكامل
حتقق  وقد ذكر أن حتديد البياانت وعرض البياانت و .من االستنتاجات أثناء الدراسة

مرتابطة يف قبل وأثناء وبعد مجع البياانت يف أشكال متوازية لبناء نظرة عامة تسمى  البياانت
حتليل البياانت هو جهد مستمر ومتكرر ومتواصل ، تصبح تقنيات حتليل البياانت  .التحليل

 .التحليل يتبع بعضها البعضالثالثة صورًا متتالية للنجاح كسلسلة من 
 

 اختبار صحة البياانت .6
يف تقنيات مجع البياانت ، التثليث هو تقنيات مجع البياانت اليت جتمع بني التقنيات 

 :هناك عدة أنواع من التثليث مبا يف ذلك .واملصادر املختلفة
 تثليث الزمن . أ

أن يتم مجع  ميكن أن يكون التثليث الزمين مستعرًضا وطولًيا مع وسائل مستعرضة
البياانت يف نفس الوقت جملموعات خمتلفة ويف بياانت التثليث الطويل يتم مجعها من نفس 

 .اجملموعة يف أوقات خمتلفة
 

 تثليث األماكن . ب
تثليث املكان هو مجع البياانت اليت يتم تنفيذها ابستخدام أماكن خمتلفة للحصول 

 .على بياانت مماثلة لتكون أكثر دقة
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 تتثليث النظراي . ج
تثليث النظرايت هو مجع البياانت بناًء على نظرايت خمتلفة أو حتليل نفس البياانت 

 .بنظرايت خمتلفة
 

 تثليث الطريقة . د
 تثليث الطريقة هو استخدام الباحثني طرقًا خمتلفة جلمع بياانت مماثلة

 

 تثليث الباحثني . ه
العديد من تثليث الباحثني هو مجع نفس البياانت أو بياانت مماثلة من قبل 

 .الباحثني
 

 تثليث املصادر . و
 .يقارن التثليث املصدر املعلومات اليت مت احلصول عليها من مصادر خمتلفة

 

يف هذا البحث ، استخدمت الباحثة تثليثني لتحديد اختبار صحة البياانت، ومها 
 .تثليث الطريقة و تثليث املصدر
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 صعوابت التعّلم . أ
 تعريف صعوابت التعّلم .1

القيام  طلبةقال جاماريس أن صعوابت التعلم هي اضطراب جيعل من الصعب على ال
هم املشاركون يف هذه  طلبةيف أنشطة التدريس والتعلم ، فإن ال 1أبنشطة التعلم بشكل فعال.

ستصبح القدرات املعرفية  .يف البداية أمهية التعلم طلبةبشكل عام ، مل يدرك ال .األنشطة
 2والوجدانية واحلركية النفسية اليت تدرسها مواد التدريس أكثر تفصياًل وتقوية.

تظهر من خالل وجود بعض العقبات اليت حتول  طلبةالصعوابت يف تعلم لدى ال
لوجية ، حبيث يؤدي دون حتقيق نتيجة التعلم ، وميكن أن تكون نفسية أو اجتماعية أو فسيو 

جيدون  طلبةكما نعلم يف عملية التعلم ، هناك 3 ذلك إىل ضعف أداء التحصيل التعليمي.
صعوبة يف التعلم ، وهذا ما تشعر به كل مدرسة يف املدينة ويف القرية ، واليت متيز فقط عن 

 4 طبيعة ونوع وأسباب.
 .أداء أكادميي مرضحيق لكل طالب من حيث املبدأ احلصول على فرصة لتحقيق 

ولكن يف الواقع ، لكل طالب قدرات فكرية وقدرات جسدية وخلفية عائلية وعادات 
 5وأساليب تعلم ختتلف بعضه بعضا.

                                                            
1 Husamah, Yuni Pantiwati, et. al. Belajar dan Pembelajaran, (Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2018), h. 236 
2 Dimyati, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 22. 
3 Ridwan Idris, “Mengatasi Kesulitan Belajar Dengan Pendekatan Psikologi Kognitif,” 

Lentera Pendidikan 12, no. 2 (2009): 152–72. 
4 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar ( jakarta: Rajawali press, 2013 ), h. 183 
5 Ibid,. 
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صعوابت التعلم إذا مل يتم التعامل معها بشكل جيد و صحيح، سيكون هناك 
وير نوعية حياة أشكال خمتلفة من االضطراابت العاطفية )النفسية( اليت ستؤثر سلًبا على تط

الذين يعانون من صعوابت يف  طلبةمن الناحية املثالية جيب التعامل مع ال .يف املستقبل طلبةال
ومع ذلك ، غالًبا ما يُرى أن العالج غري الالئق من املعلمني وأولياء  .التعلم بشكل صحيح

 .يفشل يف التعلمغالًبا ما يُوصف كل طفل يعاين من صعوابت يف التعلم أبنه غيب أو  .األمور
فيها  طلبةبناًء على الشرح أعاله ، ميكن استنتاج أن صعوابت التعلم هي حالة ال يستطيع ال

 6التعلم بشكل طبيعي ، بسبب التهديدات أو العوائق أو االضطراابت يف التعلم.
 

 صعوابت يف فهم املواد التعليمية .2
ابلتأكيد أن يكونوا قادرين على  طلبةيف تعلم اللغة ، وخاصة العربية ، يُطلب من ال

إتقان مجيع جوانب اللغة اليت تشمل مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و 
ليسوا يف الواقع قادرين على إتقان اجلوانب األربعة  طلبةعلى الرغم من أن ال .مهارة الكتابة

جع ذلك إىل عدة عوامل وير  .حبيث مل يتم حتقيق أهداف تعلم اللغة العربية بشكل صحيح
 .تؤثر على عملية تعلم اللغة العربية ، وخاصة يف تعلم مهارات القراءة

صعوابت التعلم لدى الطلبة عادة تظهر من اخنفاض األداء األكادميي أو التحصيل 
 7.طلبةالتعليمي، ولكن ميكن إثبات هذه الصعوابت أيًضا من خالل التشوهات السلوكية لل

 العوامل بشكل عام إىل نوعني، مها العوامل اللغوية والعوامل غري اللغوية.تنقسم هذه 
 

 

                                                            
6 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar. (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h. 234-235 
7 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 182 
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 العوامل اللغوية .1
أمر يتعلق مباشرة ابللغة اليت تتم دراستها واليت تشمل الكتابة ،  يه ةامل اللغويو الع

 .واملفردات اللغوية ، وتركيب اللغة ، وأصوات اللغة ، وما إىل ذلك
صعوبة ألن كتابة اللغة العربية تبدأ من اليمني إىل  طلبةجيد اليف حالة الكتابة العربية 

وابملثل مع شكل احلروف  .اليسار ، بينما يف اإلندونيسية تبدأ الكتابة من اليسار إىل اليمني
، االختالفات يف وضع احلروف عندما تكون يف بداية اجلملة ، يف وسط اجلملة ويف هناية 

 .اجلملة
صعوبة يف نطق صوت كلمة أو مجلة  طلبةبعض ال من انحية الصوت ، سيجد

  .ويرجع ذلك إىل وجود بعض أصوات احلروف اليت اندرًا ما توجد يف اإلندونيسية .عربية
صعوابت ألن متطلبات الدقة يف اإلندونيسية  طلبةمن تركيب اجلملة ، سيواجه ال

على النوع ، نكرة و معرفة تركيبة اجلمل ابلعربية حسب الدقة بناًء  .ختتلف عن اللغة العربية
 8من االسم ، اجلملة )االمسية و الفعلية( ، مالءمة اإلعراب وما إىل ذلك.

 العوامل غري اللغوية .2
يف هذه احلالة هناك العديد من اجلوانب اليت ميكن أن تؤثر على تعلم اللغة العربية 

 .لدى الطلبة، مبا يف ذلك
 

 الدوافع . أ
بشري للتعلم أو القيام بشيء ما، وحتديد اجتاه العمل الدافع يف وظائف التعلم كدافع 

عالوة على ذلك ، يعمل الدافع أيًضا   حبيث يتم القيام مبا يتمشى مع األهداف املرجوة.
                                                            

8 Ibid, Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, h. 184 
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كمجموعة خمتارة من اإلجراءات اليت جيب القيام هبا واليت ليست كذلك، وهذا هو حمرك 
، فإن ما طلبةالدوافع موجودين لدى العندما ال يكون االهتمام و  األعمال لتحقيق اإلجناز.

 الذين يشعرون أهنم غري مهتمني ابملشاركة يف تعلم اللغة العربية. طلبةحيدث هو عقلية ال
 الطريقة التعليمية . ب

على التعلم،  طلبة، وستؤدي إىل حتفيز الطلبةهلا أتثري جيد على ال الطريقة التعليمية
انحية أخرى، فإن الطريقة غري املناسبة يف التعلم . من طلبة، ونشاط الطلبةوتعزيز إبداع ال

غري قادرين على  طلبةسيكون هلا أتثري على جو التعلم األقل متعة ، والسلبية ، مما جيعل ال
 .متابعة التعلم بشكل جيد

 

 املدرس . ج
يصبح املدرس جزًءا ال يتجزأ من التدريس ، ألن جناح أو فشل التعلم يعتمد أيًضا 

وبعض مبادئ التدريس اليت جيب أن ينظر فيها  .الذي قام بتدريسه على حماولة املعلم
 :املدرس
حول هذا املوضوع وميكنه استخدام جمموعة  طلبةاملدرس قادرا على ترقية انتباه ال (1

 متنوعة من وسائط التعلم املتنوعة
 ابلنشاط يف التفكري طلبةاملدرس قادرا على إاثرة اهتمام ال (2
 ابلفعل طلبةالدروس املراد إعطاؤها ابملعرفة اليت يعرفها الاملدرس قادرا على ربط  (3
 املزيد طلبةاملدرس قادرا شرح وحدة الدراسة بشكل متكرر حىت يفهم ال (4
 طلبةاملدرس قادرا احلفاظ على تركيز ال (5
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 يف تعزيز العالقات االجتماعية طلبةاملدرس قادرا تطوير مواقف ال (6
 9بقدراهتم.  طلبةمن أجل خدمة ال طلبةاملدرس قادرا معرفة عن الفرق بني ال (7

 

 الوقت  . د
الوقت املتاح ، احلل هو توفر الوقت الكايف للدراسة بشكل جيد يف الفصل 

إن االستفادة من وقت التعلم املناسب سيساعد بشكل كبري يف حتقيق أهداف  .وخارجه
 .عملية التعلم

 

 بيئةال . ه
يف  .الشجعان دون خوف من الذنبالبيئة التعليمية يف املدارس تشجع املتعلمني 

 .يف التعلم طلبةبشكل كبري على ال طلبةعملية التعلم ، يؤثر دور البيئة اليت يعيش فيها ال
 10 لذلك ، من الضروري أن يكون لديك بيئة تعليمية مواتية لدعم عملية التعلم.

 

 عوامل صعوبة التعلم .3
ومع ذلك  .اإلجناز التعليميتظهر عندما ينخفض  طلبةعادة صعوابت التعلم لدى ال

للواجبات يف الفصل الدراسي  طلبة، ميكن أيًضا رؤية صعوابت التعلم من كيفية إكمال ال
يف الوقت نفسه ، وفًقا للشاه ، تتكون العوامل اليت تسبب صعوابت التعلم من  .وخارجه

 :نوعني ، ومها
 العوامل الداخلية . أ

                                                            
9 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: HUMANIORA, 2015), h. 

74 
10 Ibid, Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab…, h. 75 
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هي أشياء أو ظروف تنشأ من  طلبةالعوامل الداخلية اليت حتدث داخل هؤالء ال
تشمل هذه العوامل الداخلية تعطيل أو نقص القدرات النفسية  .أنفسهم طلبةداخل ال

 :، وهي طلبةواجلسدية لل
 

واليت تشمل احلفظ  طلبةاملعريف )عامل التأليف( من بني أمور ضعف القدرة الفكرية لل (1
 .والذاكرة والفهم

أمور االهتمامات ، عدم استقرار املواقف والعواطف الوجدانية )عامل الذوق( من بني  (2
 .، عملية القبول واالستجابة والتقدير

 احلركي النفسي )عامل النية( ، مثل اضطراب حاسة البصر والسمع )العني واألذنني(. (3
 

 العوامل اخلارجية . ب
، هي األشياء أو الظروف اليت أتيت من خارج النفس الطلبة  طلبةالعوامل اخلارجية لل

 .طلبة، وهذا يشمل مجيع املواقف وظروف البيئة اليت ال تدعم أنشطة تعلم ال
البيئة األسرية ، على سبيل املثال االهتمام ابألطفال ، وعدم تناسق العالقة بني  (1

 .األب واألم ، وتدين احلياة االقتصادية لألسرة
تمعية ، على سبيل املثال  املناطق احلضرية أو احلضرية ، واألصدقاء مع البيئة اجمل (2

 .األلعاب والطرق االجتماعية
البيئة املدرسية ، على سبيل املثال  كيفية تعليم املعلمني ، وسوء احلالة وموقع املباين  (3

 11 املدرسية مثل األسواق القريبة ، وظروف املعلمني ووسائط التعلم األقل دعًما.
                                                            

11 Husamah, Yuni Pantiwati, et. al. Belajar dan Pembelajaran, (Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2018), h.252 
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العوامل املذكورة أعاله هي عوامل عامة ، أما ابلنسبة للعوامل احملددة اليت تسبب 
، على سبيل املثال املتالزمات النفسية يف شكل إعاقة يف التعلم ،  طلبةصعوابت يف التعلم لل

فإن املتالزمات هي جمموعة من األعراض اليت تظهر كمؤشرات للخلل النفسي الذي يسبب 
متالزمة عسر القراءة )عسر القراءة( ، وهي عدم القدرة على تعلم  .طلبةصعوابت التعلم لل

القراءة ، عسر القراءة )عسر الرسم( ، أي عدم القدرة على تعلم الكتابة ، عسر احلساب 
 12 )عدم القدرة على تعلم الرايضيات(.

 

 العوامل النفسية اليت تؤثر على التعلم .4
، مبا يف ذلك العوامل الداخلية أو الداخلية ، العوامل النفسية اليت تؤثر على التعلم 

. يتكون هذا العامل من جانبني ، ومها اجلوانب الفسيولوجية طلبةأي العوامل داخل ال
 للطبيعة اجلسدية والعوامل النفسية )الروحية( ، والتعب )الطبيعة اجلسدية والروحية(.

 

 اجلوانب الفسيولوجية )العوامل اجلسدية( .1
الفسيولوجية اليت تؤثر على التعلم ابحلالة أو احلالة البدنية العامة ترتبط اجلوانب 

تؤثر صحة الشخص  .للشخص ، على سبيل املثال فيما يتعلق ابلصحة أو احلاالت اجلسدية
على تعلمه ، لذلك ، لكي يتمكن الشخص من الدراسة بشكل جيد ، جيب عليه أن 

كام املتعلقة ابلعمل والدراسة والراحة يسعى من أجل صحته اجلسدية من خالل مراعاة األح
 13والنوم وتناول الطعام والتمارين الرايضية والرتفيه والعبادة.

 

                                                            
12 Ibid, Husamah, Yuni Pantiwati, et. al. Belajar dan Pembelajaran ,.. h. 246-247 
13 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, 6th ed. (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2015). h. 55 
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 اجلوانب النفسية .2
العوامل اليت تعترب اجلوانب النفسية اليت تعترب أساسية هي  مستوى الذكاء ، مواقف 

 يتعلق ابلشاه ، ينصفيما  .طلبة، ودافع ال طلبة، اهتمامات ال طلبة، مواهب ال طلبةال
على أن العوامل النفسية اليت تؤثر على التعلم هي  الذكاء ، واالنتباه ،  سليميتوا

 واالهتمامات ، واملواهب ، والدوافع ، والنضج ، واالستعداد.
 

 الذين يعانون من صعوابت يف التعلم طلبةخصائص ال .5
السلوكية ، بشكل صعوابت التعلم هو عرض يظهر يف أنواع خمتلفة من املظاهر 

 طلبةالذين يعانون من صعوابت يف التعلم هم ال طلبةكما أوضحنا أن ال .مباشر وغري مباشر
العوائق ، أو  .الذين ال يستطيعون التعلم بشكل طبيعي ، وذلك بسبب التهديدات

اضطراابت يف التعلم ، لذلك يظهر هذا األعراض اليت ميكن رؤيتها كمؤشرات لصعوابت 
 :طلبةال التعلم لدى

الذي حققته جمموعات التحصيل التعليمي املنخفض ، الدرجات أقل من املتوسط  (أ 
 .يف الفصل طلبةال

 .ال تتوافق خمرجات التعلم مع العمل املنجز (ب 
يتميز هذا ابلتأخر املتكرر يف العمل على  .بطيئون يف القيام مبهام التعلم طلبةال (ج 

 .املشكالت والتأخري دائًما يف أداء الواجبة
قد يواجهون  طلبةمن بعض اخلصائص اليت تظهر ، ميكن للمعلم أن يتنبأ أبن ال

من خالل هذه املالحظة ،  .صعوابت يف التعلم أو ميكن أن يكونوا من خالل املالحظة
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يف متابعة الدرس ، سواء كانت متعبة بسهولة ، أو صعوبة  طلبةميكن رؤية كيف أن مواقف ال
إىل جانب  .ظات غري مكتملة أو كسولة لالنتباه إىل املوضوعيف تركيز االنتباه ، أو مالح

املقابلة طريقة للحصول على البياانت عن  .املالحظة ، ميكن للمعلم استخدام طريقة املقابلة
ملعرفة صعوابت التعلم اليت  .الذين مت التحقيق معهم طلبةطريق املقابالت املباشرة مع ال

تتطلب االختبارات التشخيصية عدة  .ارات التشخيصية، جيب إجراء االختب طلبةيواجهها ال
عادة ما يتم هذا االختبار قبل الدرس ،  .طلبةأسئلة حول موضوع يعتقد أنه صعب على ال

 14 لديهم ابلفعل معرفة ومهارات معينة قبل تنفيذ الدرس. طلبةملعرفة ما إذا كان ال
 

 احملاولة يف التغلب على صعوابت التعلم .6
للتغلب على صعوابت التعلم ، هناك بعض األشياء اليت ال ميكن جتاهلها ، يف حماولة 

اجلهد هو حماولة إلجياد خمرج أو حل  .وهي البحث عن العوامل اليت يشتبه يف أهنا السبب
ولكن جيب على املعلمني أن يعرفوا موقع  .املشكلة وإجياد حلول لتحقيق األهداف املرجوة

 :وفًقا للشيخ إبراهيم موسى ابربيك .ةطلبالصعوابت اليت يواجهها ال
 طلبةتُبذل احملاولة للتغلب على صعوابت التعلم عن طريق االقرتاب من علم نفس ال"

، وكذلك إجراء حتسينات  طلبةوطرح األسئلة حول املشكالت اليت يواجهها ال
وحتسني جودة التعليم من خالل حتسني اجلوانب املختلفة الالزمة لتنفيذ األنشطة 

 ."15 تعليمية ، بدًءا من األهداف ، املناهج وطرق التدريس والبنية التحتية والتقييمال
 

                                                            
14 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h. 246-249. 
15 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 97-101 
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بشكل عام ، ميكن تنفيذ اخلطوات اليت جيب اختاذها للتغلب على صعوابت تعلم 
من خالل ست مراحل، وهي مجع البياانت ومعاجلة البياانت و التشخيص و التكهن  طلبةال

 .و العالج والتقييم
 البياانتمجع  (1

للحصول على مصدر أسباب صعوابت التعلم ، هناك حاجة إىل الكثري من 
يف عملية مجع البياانت ، من الضروري إجراء مالحظات مباشرة على الكائن  .املعلومات
تقنيات املقابلة )املقابلة( أو تقنيات املالحظة واملقابالت أو التوثيق ، كلها تكمل  .املشكل

 :أما الشركات األخرى اليت ميكن القيام هبا .مجع البياانت بعضها البعض يف جهود
 املالحظة، .أ 
 الزايرات املنزلية ، .ب 
 فحص عمل األطفال خارج املدرسة ، .ج 
 طلبةقائمة شخصية ، ترى كيف خلفية ال .د 
 فحص واجبات اجملموعة .ه 
 16 القيام ابالختبارات ، اختبارات الذكاء واختبارات اإلجناز. .و 

جيب استخدام هذه األساليب يف وقت واحد ، ولكنها من الناحية العملية ، ال 
 تعتمد على املشكلة ، معقدة أم ال.

 

 معاجلة البياانت (2

                                                            
16 Ibid, Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar… h. 97 
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 .البياانت اليت مت مجعها من املرحلة األوىل ، مث تتم معاجلة البياانت ومراجعتها
ويهدف إىل معرفة أسباب أو عوامل معينة صعوابت التعلم اللغة العربية اليت يعاين منها 

يف معاجلة البياانت ، اخلطوات اليت ميكن استخدامها هي هوية احلالة ، واملقارنة بني  .طلبةال
 .احلاالت ، واملقارنة مع نتائج االختبار ، واستخالص النتائج

 

 التشخيص (3
ميكن أن يكون هذا  .التشخيص هو قرار )حتديد( بشأن نتائج معاجلة البياانت

 :التشخيص يف احلاالت التالية
 القرارات املتعلقة بنوع صعوابت تعلم الطالب )الوزن واخلفة( .أ 
 .القرارات املتعلقة ابلعوامل املسببة لصعوابت التعلم .ب 
 .القرارات املتعلقة ابلعوامل الرئيسية اليت تسبب صعوابت التعلم وما إىل ذلك .ج 

 
 

 التكهن (4
طة تصبح القرارات اليت يتم اختاذها بناًء على نتائج التشخيص أساًسا ألنش

يف التشخيص يتم تنفيذ األنشطة املربجمة والتنبؤ ابملساعدة اليت جيب تقدميها  .التشخيص
 :يف هذه احلالة ميكن أن يكون .على اخلروج من صعوابت التعلم طلبةملساعدة ال طلبةلل

 .شكل العالج )العالج( الذي جيب إعطاؤه .أ 
 املواد أو املواد الالزمة .ب 
 الطريقة اليت سيتم استخدامها .ج 
 .األدوات اليت تدعم عملية التدريس والتعلم .د 
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 .زمنال .ه 
 

 العالج (5
الذين يعانون  طلبةاملقصود من العالج هنا هو تقدمي املساعدة لل .العالج هو العالج

أشكال العالج اليت  .من صعوابت يف التعلم وفًقا لتلك اليت مت إعدادها يف مرحلة التشخيص
 :ميكن إعطاؤها هي

 .من خالل التدريس الفردي .أ 
 من خالل توجيه الدراسة اجلماعية .ب 
 .من خالل العالج يف بعض املواضيع اليت تعترب صعبة .ج 
 .تقدمي مالحظات شخصية هبدف التغلب على املشاكل النفسية .د 
 .تقدمي إرشادات حول كيفية الدراسة اجليدة بشكل عام .ه 
 .تقدمي إرشادات حول كيفية التعلم اجليد وفًقا خلصائص كل مادة .و 

 

 التقييم  (6
هذا يعين ما  .التقييم املشار إليه هنا هو معرفة ما إذا كان العالج املقدم انجًحا أم ال

لتجنب سوء الفهم ، جيب التأكيد هنا على أن إعادة  .إذا كان هناك تقدم أو حىت فشل
الفحص ال تتم إال إذا كان هناك فشل يف العالج بناًء على التقييم ، حيث ال تزال نتائج 

يف سياق التحقق من فشل العالج ،  .أقل من املستوى القياسي طلبةسي للالتحصيل الدرا
 :من الناحية النظرية ، اخلطوات اليت جيب اختاذها هي كما يلي

 

 .إعادة فحص البياانت .أ 
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 .إعادة التشخيص .ب 
 .إعادة التكهن .ج 
 .إعادة العالج .د 
 .إعادة التقييم .ه 

 

شخص يريد حتقيق ميكن بذل احملاولة للتغلب على صعوابت التعلم من قبل أي 
هدف التعلم ، واجلهود املبذولة حللها ال جيب أن تكون رتيبة ابستخدام بديل واحد فقط ، 

ومع ذلك ، ابتباع اخلطوات املكتوبة أعاله ،  .ألن كل طالب لديه مشاكل تعلم خمتلفة
 .همطلبةسيكون املعلمون على األقل أسهل وأكثر منهجية يف توفري حلول التعلم ل

 

 لقراءةمهارة ا . ب
 تعريف مهارة القراءة .1

رأى أمحد فؤاد أفندي يف كتابه "تدريس منهجية اللغة العربية" ، فإن مهارة القراءة 
اثنًيا، تصوير معىن الوضع  أواًل، تغيري رمز الكتابة إىل صوت. .حتتوي على جانبني أو تعريفني

يكمن جوهر مهارات القراءة يف  17برمته الذي يرمز إليه هبذه الرموز واألصوات املكتوبة.
هذا ال يعين أن الكفاءة يف اجلانب األول ليست مهمة ، ألن الكفاءة يف  .اجلانب الثاين

يعتقد  .اجلانب األول تكمن وراء املهارة الثانية وكالمها أهداف جيب حتقيقها يف تدريس اللغة
املهارات  طلبةميتلك ال املؤلف أيًضا أن اهلدف النهائي لتعليم القراءة بشكل عام هو أن

الالزمة لقراءة وفهم النصوص العربية ، ليس فقط النصوص اليت تعلموها ولكن أيًضا 
                                                            

17 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), h. 

156 
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يف هذه احلالة ، ذكر فاتح علي يونس وآخرون   .18النصوص اجلديدة يف احلياة اليومية
 :العديد من املهارات اليت تضمنت القدرة على فهم حمتوايت القراءة ، مبا يف ذلك

 القدرة على قراءة معىن الرموز )احلروف( (1
القدرة على فهم جمموعة كبرية من احلروف مثل العبارات واجلمل والفقرات إىل  (2

 حمتوايت القسم ابلكامل )القراءة(
 .القدرة على قراءة وحتديد وفهم نقاط معينة (3
 .القدرة على احلصول على معىن الكلمات (4
 .القدرة على فهم هدف املؤلف بشكل منهجي (5
 .القدرة على استخالص النتائج (6
 .القدرة على فهم األهداف املرجوة (7
 .القدرة على حتليل القراءات (8
 .القدرة على حفظ النقاط الرئيسية (9

 19 والقدرة على تطبيق األفكار وتفسريها. (10
إن نطاق مهارات القراءة املذكورة أعاله هو شيء متأصل بشكل غري مباشر يف 

بعض األشياء املتعلقة مبهارات  .يف األسئلة الشفوية واملكتوبةأنشطة القراءة وغالًبا ما يظهر 
 :القراءة
 املهارة على حتول الرموز املكتوبة إىل أصوات (1

                                                            
18 Ibid, h. 156 
19 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 2009), 

h. 25-26 
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الفرق بني األجبدية العربية والالتينية ، أن األجبدية العربية هي متحركة )مجيع احلروف 
حلياة ورسائل املوت(. متحركة( بينما يف األجبدية الالتينية أجبدية )تعرتف بوجود حروف ا

ابإلضافة إىل ذلك ، هناك اختالفات أخرى يف الكتابة العربية تبدأ من اليمني إىل اليسار ، 
غالًبا ما  .وال توجد أحرف كبرية يف بداية اجلمل وأمساء األشخاص واألماكن وما إىل ذلك

، خاصة أولئك الذين هم على دراية بكتابة احلروف  طلبةخيلق هذا االختالف صعوابت لل
 .الالتينية
 املهارة يف فهم معىن القراءة (2

هناك ثالثة عناصر جيب النظر فيها وتطويرها لفهم معىن القراءة ، مبا يف ذلك عناصر 
لتسهيل هذا الفهم ، جيب تكييف مواد القراءة العربية مع  .الكلمات واجلمل والفقرات

 .طلبةاالهتمام وعمر المستوى التطور و 
 أنواع القراءة (3

د(  ج( القراءة السريعة.) .(ب( القرعة الصامطة .(أنواع القراءة  أ( القرعة اجلهرية
 20 التحليلية. القراءة قراءة االستمتاعية )و(

يف حني تتضمن أنشطة حتليل اللغة عدة مستوايت من اللغة مبا يف ذلك علم 
 .األصوات والصرف والدالالت والنحو

 الرتكيب الصويت . أ

                                                            
20 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), h. 

158-161 
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علم األصوات هو نظام الصوت للغة مبا يف  .تتكون كل لغة من األصوات األساسية
ميكن تفسري علم األصوات الصوتية على  .ذلك اللغة املستخدمة وميكن دمج هذه األصوات

 .أنه جمال لغوايت يدرس وحيلل ويناقش تسلسل أصوات تلك اللغة
 

 الرتكيب الصريف . ب
يف اللغة العربية يسّمى  .ع يف علم اللغة يناقش تغيريات الكلماتعلم التشكل هو فر 

"العلم الصرف" ، حيث يناقش تغيري الكلمات من كلمة واحدة إىل عدد من الكلمات اليت 
 .هلا معىن

 

 لرتكيب الداليلا . ج
يتم تعريف علم الداللة على أنه علم اللغة الذي يدرس حول املعىن ، أي دراسة 

أي أن العالقة من حيث  .التلفظ واالرتباطات اليت تتضمن املعىن نفسهاملعىن املتضمن يف 
الكلمة املكافئة ، الكلمة املعاكسة ، معاين كثرية ، وتشمل كال من املستوى الصويت والصريف 
والنحوي والدالالت نفسها ، ألن تذكر أن املعىن هو يف األساس عام وقادر على ملس كل 

 21 شيء.
 

 الرتكيب النحوي . د

                                                            
21 Mohammad Nor Falah, Pengertian ilmu semantic atau ‘Ilm Ad Dalalah, 

www.falahisme.blogspot.in/2013/04/pengertian-ilmu-semantik-atau-ilmu-ad.html/m=1, diakses pada 

hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 pukul 20.56 

http://www.falahisme.blogspot.in/2013/04/pengertian-ilmu-semantik-atau-ilmu-ad.html/m=1


32 
 

املعىن العام للقواعد  .ينقسم هذا اهليكل إىل نوعني ، ومها املعىن العام واملعىن اخلاص
يف حني أن املعىن النحوي  .هو املعىن النحوي العام الذي ميكن فهمه من مجلة أو تعبري

 اخلاص هو معىن حنوي خاص ميكن فهمه من موضع كلمة يف مجلة.
 

 أهداف تدريس مهارة القراءة .2
لم مهارات القراءة عند سيف املشطفى هناك نوعان، ومها األهداف الغرض من تع

  .العامة واألهداف اخلاصة
 :هي األهداف العامة لتعلم مهارات القراءة

 .التعرف على النص املكتوب للغة (1
 .فهم واستخدام املفردات األجنبية (2
 .فهم املعلومات الواردة صراحًة وضمناً  (3
 .افهم املعىن املفاهيمي (4
 .االتصالية للجملة فهم القيمة (5
 .فهم العالقة يف اجلمل ، بني اجلمل ، بني الفقرات (6
 .تفسري القراءات (7
 .حتديد املعلومات املهمة يف اخلطاب (8
 .مُيّيز بني األفكار الرئيسية واملساندة (9

 حتديد األشياء املهمة اليت جيب تلخيصها. (10
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للغة ، وهي تنقسم األهداف اخلاصة لتعلم مهارات القراءة إىل ثالثة مستوايت 
 .مستوايت املبتدئني واملتوسطني واملتقدمني

 مستوى املبتدئني .1
 التعرف على الرموز )رموز اللغة( (أ 
 التعرف على الكلمات واجلمل (ب 
 البحث عن األفكار والكلمات الرئيسية (ج 
 عادة عن حمتوايت القراءة القصريةاإل (د 

 ملستوى املتوسطنيا .2
 البحث عن األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة (أ 
 عادة عن األنواع املختلفة حملتوى القراءةاإل (ب 

 

 املستوى املتقدمني .3
 العثور على أفكار بوكو واألفكار الداعمة (أ 
 تفسري عن حمتوى القراءةال (ب 
 هضم القراءةإنشاء  (ج 
 22 عادة عن أنواع خمتلفة من حمتوى القراءة.اإل (د 

 

 أنواع مهارات القراءة .3
 :ومهاإلىخمسة أقسام، تنقسم مهارات القراءة بشكل عام 

                                                            
22 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h. 163-164 
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 القراءة اجلهرية (1
القراءة اجلهرية هي القراءة من خالل قراءة الرموز املكتوبة أو التعبري عنها يف شكل  

 .على مستوى املبتدئني طلبةممارسة القراءة هذه أكثر مالءمة لل .كلمات أو مجل مقروءة
 .ة العربيةمن نطق القراءة جيًدا وفًقا لنظام الصوت ابللغ طلبةاهلدف الرئيسي هو متكني ال

 :ابإلضافة إىل ذلك ، هناك العديد من مزااي تعليم القراءة بصوت عال ، مثل قال انابن
 طلبةزايدة ثقة ال (أ 
 ميكن للمعلم تصحيح األخطاء يف النطق على الفور (ب 
يلعبون دورًا نشطًا وجيب أال يفوتوا  طلبةتعزيز االنضباط يف الفصل الدراسي ، ألن ال (ج 

 القراءة يف وقت واحد
 لربط النطق ابلتهجئة )الكتابة( طلبةيوفر فرًصا لل (د 
 23 يف جمموعات. طلبةتدريب ال (ه 

 

 لفعالية تعلم القراءة اجلهرية، هناك العديد من األشياء اليت جيب أن ينظر فيها املعلم،
 :قال اخلويل

هذا  .الذين جييدون القراءة طلبةيف بداية أنشطة القراءة ، جيب على املعلم اختيار ال (أ 
 .إىل تشجيعهم على القراءةيهدف 

القراءة أمام الفصل ، ومشاركة وجهات نظرهم  طلبةجيب أن يطلب املعلم من ال (ب 
 أحيااًن مع أصدقائهم أثناء القراءة

                                                            
23 Acep Hemawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014) ,h. 144-145 



35 
 

جيب أن يكون املعلمون قادرين على إنشاء فصول دراسية تشارك يف تصحيح أخطاء  (ج 
الذين تلقوا  طلبةإىل ال جيب أن يشاركوا يف االنتباه طلبةمبعىن أن مجيع ال .القراءة

 تعليمات للقراءة
 ال ُيسمح للمعلمني ابلقراءة لفرتة طويلة (د 
لغرس القدرة على فهم القراءة ، يف هناية القراءة جيب على املعلم دعوة املناقشات مع  (ه 

 24 حول حمتوايت القراءة. طلبةال
 

 القراءة الصامطة (2
القراءة من خالل عدم قراءة تعرف القراءة الصامتة أو تسمى القراءة الفهم، أي 

الرموز املكتوبة يف شكل كلمات أو    مجل، ولكن ابالعتماد فقط على دقة االستكشاف 
الغرض من القراءة بصمت هو إتقان حمتوايت القراءة أو احلصول على معلومات  .املرئي

 25 حول حمتوايت القراءة يف وقت سريع.
 القراءة السريعة (3

على اجلرأة على القراءة بشكل  طلبةالسريعة هو تشجيع الالغرض الرئيسي من القراءة 
يف القراءة السريعة  .السرعة هي اهلدف لكنها ال تستطيع التضحية ابلفهم .أسرع من عاداهتم
جيادل اخلرباء أبن  .فهم تفاصيل احملتوايت ولكن مبا يكفي مع النقاط طلبة، يُطلب من ال

بل تضيف إىل كمية املعلومات اليت ميكن  سرعة القراءة ال حتسن أداء الوقت فحسب ،
 للقارئ استيعاهبا.

 

                                                            
24 Ibid, Acep Hemawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, … h. 148 
25 Ibid, Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 148 
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 القراءة الرتفيهية (4
الغرض من القراءة الرتفيهية ليس  .هذا النوع من القراءة له عالقة بنوع القراءة أعاله

زايدة كمية املفردات ، ليس لتعليم أمناط جديدة وال لفهم نص القراءة ابلتفصيل ، ولكن 
اهلدف احملدد هو تعزيز االهتمام واحلب يف  .واالستمتاع مبا يقرؤونه طلبةلتوفري التدريب لل

 .القراءة
 

 القراءة التحليلية (5
على القدرة على العثور على  طلبةالغرض الرئيسي من القراءة التحليلية هو تدريب ال
من أجل استكشاف وعرض  طلبةاملعلومات من املواد املكتوبة ، ابإلضافة إىل تدريب ال

أيًضا على التفكري املنطقي والبحث  طلبةيتم تدريب ال .األفكار الرئيسية اليت قدمها املؤلف
عن العالقات بني حدث وآخر واستخالص النتائج حىت لو مل يتم كتابتها بشكل صريح يف 

 26 النص.
 

 البحث السابق ذات الصلة . ج
مهم ال جيب أن يضيع يف إعداد عمل جزء هي  أو دراسة األدب مراجعة األدبيات

مراجعة األدب هي دراسة سابقة متت مناقشتها مع نفس املوضوع ، وهذا يعمل على  .علمي
حتتوي كل دراسة على  .حتديد موقع االختالفات يف هذا البحث مع الدراسات السابقة

القا انط .نتائج ذات صلة وهي وصف منهجي لنتائج البحث اليت أجراها ابحثون سابقون

                                                            
26 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki-Press, 

2011), h. 163-164 
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من العنوان الذي أثري حول حتليل عوامل صعوابت التعلم ، فإن اللغة العربية ليست أول 
 .لقد درس بعض الباحثني هذا ، ولكن مع هنج خمتلف و نوع و موقع البحث .حبث جُيرى

 البحث من رمحنا مبوضوع 
 

 “Analisis Kesulitan Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Alumni Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Pada Kelas X Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Enrekang”,  

 

يركز هذا البحث على صعوابت تعلم اللغة العربية بشكل عام وكيف أن جهود 
 املعلمني للتغلب على صعوابت تعلم اللغة العربية بشكل عام.

 اتليها، البحث من حممد بيبني سرتاي ارداين شاه مبوضوع 
 “Analisis Faktor Kesulitan Membaca Teks Berbahasa Arab Pada Siswa Kelas 

X IIS 1 Madrasah Aliyah Negeri Wonokromo Bantul Yogyakarta”  

 

يف قراءة النصوص  طلبةيركيز هذا البحث أكثر على العوامل اليت تؤثر على صعوبة ال
 العربية.

 اتليها، البحث من قدرية مبوضوع 
 “Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Bahasa Arab Di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Islam Padomasan Jombang”  

 

هذا البحث يناقش ويصف عن العوامل الداخلية واخلارجية اليت تسبب صعوابت يف 
 .تعلم اللغة العربية يف املدرسة

 اتليها، البحث مبوضوع 
 “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Membaca Dan Menerjemahkan 

Bahasa Arab Siswa Kelas XI MAN Sabdodadi Bantul” 
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يركز هذا البحث على كيفية جهود املعلم للتغلب على شيئني يتعلقان بتعلم اللغة 
 .العربية ، ومها مهارات القراءة والرتمجة

لطلبة حتليل صعوابت التعلم مهارة القراءة مبوضوع الذي ستكتبه الباحثة أما البحث 
اإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج،  الصف اخلامس مبدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية

لطلبة الصف اخلامس مبدرسة مشارق األنوار صعوابت التعلم مهارة القراءة الذي يركز على 
عوامل املسببة لصعوابت تعلم القراءة لااإلسالمية دوراين فايونج بندار المفونج،  اإلبتدائية

حماولة املدرسني للتغلب على صعوابت القراءة. و يف هذا البحث ، ابلطبع ، )مهارة القراءة(
 ، أنمل أن يتم إجياد حل املشكلة.
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