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الشعار

إِ َّن َم َع ٱلْعُ ْس ِر يُ ْس ًرا(اإلنشراح)6:
Actually after difficulties there is convenience
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan .

إهداء
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إلى والدي مهد ووالدتي يوليانا
املعلم األوؿ الذي تلقيت نينو الورديتُت أوؿ الصيؽ والمفماء
وعرفت يف نفسو السمحة الايبة ولماعة الامنة ونقماء الضمَت
تقيعة إ ماؿ واحًتاـ.

إلى أساتذي الذي أدين لهم بالكثير
تقيرا وإ ماال.

الى من هم عندي في مقام االبن واالبنة
عمدة وتقينراورغبة يف التقيـ العلمي

إلى الذين يؤمنون بأن النحو العربي لم ينضج ولم يحترق والذين لم يؤمنوا
إلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها
رسل حضارة أسهمت وتسهم خديمة اإلنسان

كلمة الشكر والتقدير
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اكحمي هلل على كل حماؿ ,وأشوره على فضلو املتماؿ ,وألألو زنل النمؿ,
والثبمات يف اكحماؿ واملآؿ ,وأصلي وأللم على خَت الصمابرن  ,وعلى آلو وأصحمابو الغر
امليماعُت .والتمابعُت وع تبعهم بإحسماف إىل نمـ الين  ,أعما بعي.
وقي ع اهلل على بماالنتهماءع إعياد ىذا البحث ,فلو أهلج بماكحمي والثنماء فلك
اكحمي نما ريب حىت ترضى ,على زنما نعممائك وعظيم عامائك ونسرفٍت بعي محي اهلل
تعماؿ ,أف أتقيـ بماالشور والتقينر والعرفماف للذن كماف هلم فضل يف خروج ع ىذا
البحث إىل حَت الم مد ومل نبخل أحيىم بشيئ هلبت ,ومل نو حييىم إال العمل اجلماد
املخلص .عنهم :
 .6مسماحة األلتماذ اليكتمر اكحماج لعييي املما ستَت ,عينر ماععة للاماف هو لي
الين اسإلماعية اكحومعية ماعىب
 .2مسماحة اليكتمر اجلما و فضيلة املما ستَت ,عميي كلية الًتبية والتعليم ماععة للاماف
هو لي الين اسإلماعية اكحومعية ماعىب
 .6مسماحة اليكتمر بمدي نسجمانما املما ستَت بماالنمابة ع رئس التعليم اللغة العربية ماععة
للاماف هو لي الين اسإلماعية اكحومعية ماعىب
 .4مسماحة اليكتمر حممي قيري املما ستَت بماال نمابة ع ليورنتَت التعليم اللغة العربية
ماععة للاماف هو لي الين اسإلماعية اكحومعية ماعىب
 .5مسماحة اليكتمرنيوس عرشي املما سًتي واليكتمر حممي قيري املما ستَت ,املشرؼ
األوؿ والثماين الذاف أفمادا البماحث علميما وعمليما وو و خاماتو يف كل عراحل إعياد
ىذا البحث عنذ بيانة فورة البحث حىت االنتهماء عنو ,فلهمما ع اهلل خَت اجلزاء وع
البماحث عظيم الشور والتقينر.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
عستخلص البحث
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عبد الكرام ت.أ  : 161638صعوبة التالميذ في فهم القراءة اللغة العربية في المدرسة
الثانوية االسالمية الحكومية  6مدينة جامبي يف العماـ اليرالي ,2226/2222رلمالة علمية قسم تعليم
اللغة العربية عميي كلية الًتبية والتعليم جبماععة للاماف هو لي الين اسإلماعية اكحومعية ماعىب
املشرؼ األوؿ  :دكتورندوس مرشد الماجستير
املشرؼ الثماين  :الدكتور محمد قدري الماجستير
الكلمات األساسية  :صعمبة التماعيذ يف فهم القراءة اللغة العربية
هتيؼ ىذه اليرالة إىل حتيني صعمبة قراءة النصمص العربية و همد املعلمُت للتغلب على ىذه
الصعمبمات يف الص الثماع الثمانمنة اكحومعية  6عيننة ماعيب.
ىذا البحث ىم درالة نمعية  ،عع عماضيع حبث جلميع هماب الص الثماع  .مت تنفيذ أخذ
العينمات ع امليرلة الثمانمنة اكحومعية  6عيننة ماعيب بمالتخياـ العينمات غَت االحتممالية يف شول أخذ
عينمات ىمادفة أو أخذىما على ألماس الغرض .مجع البيمانمات بمالتخياـ هرنقة املماحظة واملقمابمات والتمثيق.
أوضحت النتمائج أنو يف تعلم اللغة العربية  ،التخيـ املعلم األللمب املبماشر  ،وهرنقة احملماضرة ،
والسؤاؿ واجلماب .عماعل صعمبة قراءة النصمص العربية يف التماعيذ الفصل الثماع  :امليرلة الثمانمنة اكحومعية
 6عيننة ماعيب لييت  6الصعمبمات اللغمنة :نقص قيرة الاماب على فهم القراءة العربية وأحوماـ املفردات
 ،عيـ قيرة الاماب على ترمجة اجلمل العربية إىل مجل عنمالبة  ،قراءة النصمص ال تزاؿ العربية عثل قراءة
آنة ع القرآف وصعمبة يف حتيني عماعمات الًتقيم والتجمني والتأكيي على اجلمل  2الصعمبمات املنهجية:
المقت احمليود املتماح لتعلم اللغة العربية واخللفيمات التعليمية املختلفة التماعيذ .اجلهمد اليت نبذهلما املعلم
للتغلب على صعمبة قراءة النصمص العربية يف الص الثماع ع التماعيذ امليرلة الثمانمنة اكحومعية 6
عيننة ماعيب  ،وىي تمفَت األلئلة واسإ مابمات التماعيذ الذن ال نفهممف املمادة اليت تتم درالتهما  ،وإنشماء
هرؽ بينلة حىت نتمو الاماب ع فهم املمادة بسهملة  ،وتمفَت نشجع الاماب على التعلم عع األصيقماء
الذن نعرفمف أفضل  ،وحيفز الاماب على أف نومنما عتحمسُت لتعلم اللغة العربية يف امليرلة ويف البيئة
خمارج امليرلة  ،وجيعل التماعيذ ال نعتقيوف أف اللغة العربية صعبة.
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أ .خلفية البحث
اللغة ىي أداة نستخيعهما البشر للتماصل .اللغة ليست فقط يف شول عنامؽ ،
ولو أنضما يف الوتمابة .بمالتخياـ اللغة  ،ديو للبشر نقل عما نفوروف فيو .وىوذا ديو
للبشر التماصل عع البشر اآلخرن حىت نتمونما ع فهم املقصمد .ويف المقت نفسو  ،عني
اكحينث ع اللغة أو املهمارات اللغمنة  ،فهذا نعٍت التحيث ع األشيماء املم مدة يف مانب
املهمارات اللغمنة .مانب املهمارات اللغمنة نفسهما ىي االلتمماع والتحيث والقراءة والوتمابة.
عهمارات القراءة ىي إحيى املهمارات اللغمنة األربع اليت تعترب عهمة سإتقماهنما وتامنرىما يف
امليرلة.
القراءة ىي عملية نتم تنفيذىما والتخياعهما ع قبل القراء للحصمؿ على الرلمالة اليت
نرني الوماتب نقلهما ع خماؿ ولمائل اسإعماـ ع الولممات أو اللغة املوتمبة (ترجيماف،
 .)2013: 7نقمؿ ( Farrيف دنلمماف )2013: 5 ،أف "القراءة ىي قلب التعليم" دمما نعٍت
أف القراءة ىي قلب التعليم .ال نتم اكحصمؿ على املعرفة اليت حصل عليهما الاماب فقط ع
أنضما ع خماؿ أنشاة القراءة يف اكحيماة اليمعية
عملية التيرنس والتعلم يف امليرلة  ،ولو ً
للاماب .لذلك  ،تعي القيرة على القراءة والقيرة على فهم القراءة ع املتالبمات األلمالية
سإتقماف وحتسُت ععرفة الاماب .الفهم القرائي ىم قراءة ععرفية (قراءة لفهم) (دنلمماف ،
مادرا على فهم حمتمنمات
 .)2013: 87وبمالتمايل  ،بعي قراءة النص  ،جيب أف نومف القمارئ ق ً

نص القراءة.

عمادةً عما تغاي املهمارات اللغمنة يف املنماىج اليرالية  4مانب  ،وىي عهمارات
التحيث وااللتمماع والوتمابة والقراءة .تم ي ىذه املهمارات األربع يف التعلم يف امليرلة  ،وع
أىم املهمارات اليت جيب أف ديتلوهما كل فرد ونتعلمهما ىي عهمارات القراءة  ،ألف البشر ديونهم
اكحصمؿ على املعلمعمات وتمليع ععرفتهم ع خماؿ القراءة (ترجيماف.)2008: 1 ،
ع املتمقع أف تمفر أنشاة القراءة الفهم واملعرفة واملعلمعمات اليت ننقلهما املؤل

بقراءة

يية .وبمالتمايل  ،فإف القراءة ليست فقط عهمارة تيعم النجماح يف عملية التيرنس والتعلم يف
أنضما عهمارة حيتما هما كل فرد يف اجملتمع .حىت أف القراءة ىي عهمارة عهمة.
امليارس  ،ولونهما ً
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تعترب أنشاة القراءة عهمة ًيا يف حيماة اسإنسماف  ،وخماصة املسلمُت الذن مت
تم يههم للقراءة  ،وخماصة يف القرآف  ،وأوؿ آنة نزلت كمانت ترتيب القراءة المارد يف لمرة
العلق اآلنمات .5-6
يف ىذه اآلنة تمضح كي

خلق اهلل اسإنسماف ع

لاة ع اليـ  ،مث نمصي اهلل

بيرالة إحياىما بقراءة عما نُتمقع أف نابق على البشر اآلخرن الذن ال نفهممف ذلك.

القراءة ىي نشماط للحصمؿ على املعلمعمات  ،وإضمافة البصَتة  ،واملعرفة  ،وفهم ععٌت

القراءة ع الولممات اليت ننقلهما املؤل

 ،وال ديو فصل القراءة  ،ألف القراءة ىي هرنقة

تستخيـ يف عملية التعلم وسإنصماؿ األىياؼ يف التيرنس كمما ننقلهما أوكما (.)66 :6986
حيتل تيرنس القراءة يف التعليم عومانة عهمة  ،أي كجزء ال نتجزأ أو زء ال ديو فصلو ع
لماعة التعليم.
ديو تفسَت الفهم القرائي على أنو نشماط للقراءة لفهم حمتمنمات نص القراءة حىت
نتمو القراء ع اكحصمؿ على ععلمعمات عتنمعة عم مدة يف قراءة واحية .وف ًقما لػ Tarigan
نمعما ع القراءة املوثفة اليت هتيؼ إىل :املعمانَت أو املعمانَت
 ، )(1983: 56نعي فهم القراءة ً
 ،واملرا عمات النقينة  ،واليراعما املوتمبة  ،واألمنماط اخليمالية.
نعي الفهم القرائي ع األنشاة املهمة الكتسماب املعرفة أو املعلمعمات أو جملرد اكحصمؿ
على الًتفيو .نتم تسجيل الوثَت ع املعلمعمات ونقلهما عرب ولمائل اسإعماـ الوتمابية .لذلك ،
نعي فهم القراءة أحي هرؽ زنمادة املعرفة ع أ ل إتقماف املعلمعمات والتامرات التونملم ية.
القيرة على قراءة الفهم ىي تمفَت وعفتماح لنجماح الامالب يف اخلضمع للعملية
التعليمية .ععظم اكتسماب املعرفة نتم بمالاة الاماب ع خماؿ أنشاة القراءة  ،ويف ىذه
اكحمالة فهم القراءة (برىماف .)2001: 247 ،ال نتم اكحصمؿ على املعرفة املوتسبة ع قبل
أنضما ع خماؿ أنشاة القراءة يف
الاماب فقط ع عملية التيرنس والتعلم يف امليرلة  ،ولو ً
اكحيماة اليمعية للاماب .لذلك  ،فإف الرغبة يف القراءة والقيرة على فهم القراءة ىي عتالبمات
ألمالية عهمة سإتقماف وحتسُت ععرفة الاماب.
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فهمما ألف مدة القراءة البشرنة ،
يف األلماس  ،تتالب مجيع أنماع القراءة تقرنبًما ً
وخماصة الاماب  ،تُقماس ع خماؿ لرعة القراءة والفهم العميق والتيعماء وتابيق املعلمعمات
اليت مت اكحصمؿ عليهما بشول إبياعي .تتالب أنشاة القراءة بشول ألمالي ع الاماب
الًتكيز أكثر على النص الذي نتم قراءتو ع حيث قيراهتم والتفماىم.
عفييا للغمانة يف فرز وحتيني عصير القراءة  ،حبيث ال نتم تيرنب
دورا ً
نلعب املعلم ً
أنضما فهم حمتمنمات القراءة والقيرة
الاماب فقط على القراءة ع عصمادر القراءة املختلفة ولو ً

على نقل املعلمعمات يف شول شفمي وكتمايب.

أحيمانًما ال نعرؼ املعلم القيرة على قراءة فهم الاماب  ،وإحياىما بماللغة العربية  ،وىي
إحيى اللغمات اليت ملست عنماهق خمتلفة ع العمامل .بصرؼ النظر ع كمهنما لغة اسإعماـ
دورا يف دعم العلم والتونملم يما  ،وإثراء الونمز
للتعماليم اسإلماعية  ،لعبت اللغة العربية ً
أنضما ً
الثقمافية المهنية  ،وولمائل اسإعماـ ع أ ل التغيَت السيمالي اليويل الذي نظهر دوره بشول
عتزاني اليمـ .دور اللغة العربية جيعل التجربة العربية لرنعة التامر (بملويسما )629 :2262 ،
إف تيين عهمارات الاماب يف القراءة  ،وخماصة فهم القراءة  ،نماتج ع عية عماعل ،
لماء ع أنفسهم أو ع خمارج الاماب .لذلك  ،ىنماؾ حما ة لتم يو الاماب حىت نتمونما
عهمما يف رعمانة
دورا ً
ع تعلم حتسُت عهمارات القراءة لينهم .يف ىماتُت اكحمالتُت نلعب املعلم ً
الاماب يف حتسُت عهمارات الفهم القرائي.
إف تعليم الاماب قراءة الفهم ليس بماألعر السهل .حيتماج املعلم إىل عهمارة أو كفماءة
يية لتامنر عهمارات فهم القراءة ليى همابو .عع عهمارات فهم القراءة الومافية  ،ليومف ع
األلهل عليهم اكحصمؿ على املعلمعمات ع عصمادر خمتلفة.
تعترب اللغة العربية يف العمامل اليويل عهمة ألف اللغة العربية ىي اللغة الرمسية الرابعة يف
األعم املتحية اليت مت االعًتاؼ هبما عنذ عماـ  .6975وىذا عل الوثَت ع النماس يف العمامل
أنضما يف إنيونيسيما  ،فمالعربية مل تعي
األورويب واألعرنوي نرغبمف يف تعلم العربية .حييث ىذا ً
أ نبية ألف غمالبية الينمانمات اليت ديمارلهما اسإنيونيسيمف ىي اسإلماـ الذي ال ديو فصلو ع
اللغة العربية .لذلك  ،جيب درالة املماد العربية ع امليرلة االبتيائية إىل عستمى الولية.
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تعترب اللغة العربية يف العمامل اليويل عهمة ألف اللغة العربية ىي اللغة الرمسية الرابعة يف
األعم املتحية اليت مت االعًتاؼ هبما عنذ عماـ  .6975وىذا عل الوثَت ع النماس يف العمامل
أنضما يف إنيونيسيما  ،فمالعربية مل تعي
األورويب واألعرنوي نرغبمف يف تعلم العربية .حييث ىذا ً
أ نبية ألف غمالبية الينمانمات اليت ديمارلهما اسإنيونيسيمف ىي اسإلماـ الذي ال ديو فصلو ع
اللغة العربية .لذلك  ،جيب درالة املماد العربية ع امليرلة االبتيائية إىل عستمى الولية.
أنضما يف امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة
نتم تيرنس تعليم اللغة العربية ً
وفقما ملعمانَت الوفماءة والوفماءات األلمالية للمماد العربية يف عنهج  ، 2266وىي
ماعيب ً
الوتمابة واحملمادثة وااللتمماع والقراءة  ،واليت تعمل على حتسُت عهمارات القراءة .بنماءً على
املماحظمات األولية اليت أدىل هبما بماحثمف يف الفصل الثماع يف امليرلة الثمانمنة االلماعية
اكحومعية  6عيننة ماعيب  ،قيرة الاماب على الفهم القرائي يف فهم نص القراءة عنخفضة
للغمانة  ،وال نُعرؼ بعي النسبة املئمنة للاماب يف القيرة على فهم القراءة.ديو التخياـ
بيمانمات البيمانمات كمر ع يف حتسُت عهمارات فهم القراءة ليى الاماب .الكتشماؼ زنمادة يف
عهمارات فهم القراءة  ،جيب أف نومف ىنماؾ وص لقيرة الاماب على الفهم القرائي.
الثماع يف يف

بنماءً على ذلك  ،أراد البماحث ععرفة قيرة الفهم ليى هماب الص
امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب يف درالة بعنماف حتليل صعمبة الامالب يف
فهم اختبمارات القراءة العربية يف الص

الثماع يف امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة

ماعيب .لبب قيماـ البماحثُت بإ راء حبث على هماب الص الثماع يف امليرلة ىم أف هماب
الص

أنضما
التمالع قي درلما عماضيع خمتلفة لتحسُت تعلم اللغة العربية  ،مث درس املالعة ىم ً

عمضمع جيمع بُت دروس القراءة وااللتمماع حبيث نُتمقع ع الاماب أف نومنما قمادرن على
التحيث بماللغة العربية بشول فعماؿ و يي .التخيـ البماحثمف يف ىذه اليرالة كتماب قرأة
الرصداةكأداة حبث لتحيني قيرات الاماب يف فهم نصمص اخلاماب  ،ألف الوتماب ىم
كتماب نستخيعو عيرس اللغة العربية يف الفصل الثماع يف امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية
أنضما على خاماب ديونو عفهمعة
 6عيننة ماعيب .بماسإضمافة إىل ذلك  ،حيتمي ىذا الوتماب ً
وعستخيعة ع قبل الاماب يف القراءة.
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الصعمبة اليت نما ههما تماعيذ يف تعلم اللغة العربية ىي القراءة والوتمابة
والًتمجة .لذلك يف ىذه اكحمالة جيب أف نعرؼ الاماب املنهج الذي مت حتينيه.
مادرا على اختيمار والتخياـ ألماليب
بماسإضمافة إىل ذلك  ،جيب أف نومف املعلم ق ً
تعلم اللغة العربية يية وف ًقما لظروؼ الاماب .جيب أف نتق ععلمم اللغة العربية
ثماثة أشيماء على األقل  ،وىي :ععرفة عهمارات اللغة العربية وعهمارات اللغة العربية
وعهمارات اللغة العربية ).إنفنيي )6 : 2224
ع عراقبة البماحث يف امليرلة الثمانمنةاكحومعية  7ماعيب .و ي البماحث
عشولة تتمثل يف صعمبة تعلم اللغة العربية  ،وأف بعض الاماب الذن مل نتقنما بعي
دروس اللغة العربية األلمالية عثل ,صعمبة التماعيذ يف فهم القراءة اللغة العربية,ديو
عماحظة ىذه الصعمبة بعي أف نقرأ املعلم دروس اللغةالعربية بعي أف نقرأ املعلم
اليرس مث نُالب ع تماعيذ اف تورار عمانقرأه املعلم ،وديو رؤنة ىذه الصعمبة
عنيعما نقرأ تماعيذ النصمص العربية حيث النزاؿ تماعيذ نتعثروف يف قراءة النصمص
العربية  .لذلك البماحث نهتم البحث للقيماـ بمالبحمث يف امليرلة الثمانمنة
االلماعية  6عيننة ماعيب
بنماءً على ذلك ،أراد البماحث ععرفة قيرة الفهم ليى هماب الص الثماع يف امليرلة

الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب يف درالة بعنماف:صعوبة التالميذ في فهم القراءة
العربية في المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  6مدينة جامبي .لبب قيماـ البماحث
بإ راء حبث على هماب الص

الثماع يف امليرلة ىم أف هماب الص

الثماع قي درلما

أنضما عمضمع جيمع بُت دروس
عماضيع خمتلفة لتحسُت تعلم اللغة العربية ،مث درس املالعة ىم ً
القراءة وااللتمماع حبيث نُتمقع ع الاماب أف نومنما قمادرن على التحيث بماللغةا لعربية
بشول فعماؿ و يي  .التخيـ البماحث يف ىذه اليرالة كتماب قرأة الرشياة كأداة حبث لتحيني
قيرات الاماب يف فهم نصمص اخلاماب ،ألف الوتماب ىمكتماب نستخيعو عيرس اللغة العربية
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يف الفصل الثماع يف امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب .بماسإضمافة إىل ذلك
أنضماعل ىخاماب ديونو عفهمعة وعستخيعة ع قبل الاماب يف القراءة
،حيتمي ىذا الوتماب ً

ب .تحديدى البحث

بنماءً على خلفية املشومات املذكمرة أعماه  ،ديو حتيني املشومات يف ىذه اليرالة

على النحم التمايل:

 6قيرة الاماب على القراءة وااللتيعماب عما زالت نماقصة بسبب نقص اكحمافز واالىتمماـ
بمالقراءة.
 2كي نسماىم الفهم املقروء يف عهمارات اللغة العربية ليى الاماب.

ج .مشكالت البحث
وبنماءً على الشرح أعماه فإف البماحث مث عشماكل ىذه اليرالة ىي:
 6عما ىي الصعمبمات اليت وا ههما هماب الص الثماع عني قراءة نص عريب؟
 2عما ىي العماعل اليت جتعل ع الصعب على هماب الص الثماع قراءة النص العريب؟
 6عما ىي همد املعلم لتذليل صعمبمات الاماب يف قراءة النص العريب؟

د .أهداف البحث
هليؼ ىم شيء جيب حتقيقو لشخص عما عني القيماـ بشيء عما  ،تعمل األىياؼ
أنضما كيليل ودافع ويف نفس المقت كمتحوم يف مجيع أنشاة الفرد .لذا فإف الغرض ع
ً
البحث عهم للغمانة  ،ألف اهليؼ خييـ يف تم يو البحث التشغيلي التمايل.

هليؼ ىم شيء جيب حتقيقو لشخص عما عني القيماـ بشيء عما  ،تعمل
أنضما كيليل ودافع ويف نفس المقت كمتحوم يف مجيع أنشاة الفرد .لذا
األىياؼ ً
فإف الغرض ع البحث عهم للغمانة  ،ألف اهليؼ خييـ يف تم يو البحث التشغيلي
التمايل.
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اهليؼ األلمالي ع ىذا البحث ىم حل املشومات كمما دتت صيماغتهما
لمابقماً ،حيث جيب أال تنحرؼ صيماغة البحث ع اجلهمد املبذولة كحل ىذه
املشومات.
ىذا البحث هلعية أىياؼ وىي:
 .6ملعرفةالصعمبمات اليت نما ههما التماعيذ يف فهم امليرلة الثمانمنة االلماعية
اكحومعية  6عيننة ماعيب يف فهم نصمص القراءة العربية
 .2ملعرفةالعماعماليت تسبب صعمبمات ليى التماعيذ يف فهم نصمص القراءة
العربية يف امليرلة
 .6حتيني لعي املعلم املعماجلة صعمبمات التماعيذ يف قراءة النص العريب
ه .فوائد البحث
ع املؤكي أف ىنماؾ ىيفًما جيب حتقيقو يف ىذه اليرالة  ،حبيث ديو
االلتفمادة ع ىذه األىياؼ .فمائي ىذا البحث ىي:
 6للمعلمُت  ،منم إبياع املعلم يف حمماولة لتحسُت عمليمات ونتمائج تعلم
الاماب ع خماؿ جمممعة عتنمعة ع األلماليب والًتاتيجيمات التعلم.
 2للاماب  ،عسماعية الاماب على حتسُت إتقماهنم للمفردات يف تعلم اللغة
العربية
 6للميرلة  ،زنمادة نتمائج تعلم الاماب  ،دمما ليؤدي إىل حتسُت مدة حتسُت
الفصل  ،وبمالتمايل زنمادة ثقة اجلمهمر يف مدة امليارس.
 4للبماحث  ،بماسإضمافة إىل املرا ع  ،واليت ديو التخياعهما كميخمات
للاماب الذن نرغبمف يف إ راء البحمث.
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الباب الثاني
منهجية البحث
أ .الصعوبة
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ًفقماؿ ,قممس كبَت اللغة اسإنننينسية" ،تعٍت كلمة صعمبة األشيماء اليت تسبب املشومات  ،أو
األشيماء اليت ال ديو حل املشولة .الصعمبة تعٍت الصعمبة أو املتماعب أو شيء صعب .والصعمبة
ىي حمالة تظهر خصمائص العقبمات يف األنشاة لتحقيق األىياؼ حبيث نلزـ بذؿ همد يية
لتحقيق ىذه األىياؼ(دفردت فنينيك )1990: 701

ب.مهارات القراءة
 1فهم مهارات القراءة
عهمارات القراءة ىي القيرة على التعرؼ على حمتمى شيء عوتمب (رعمز عوتمبة)
وفهمو ع خماؿ قراءتو أو ىضمو بصمت .القراءة ىي يف األلماس عملية تماصل بُت القراء
والوتماب ع خماؿ النص الذي نوتبمنو  ،لذلك ىنماؾ عماقة عبماشرة بُت اللغة املنامقة
واللغة املوتمب.
اليب ىَتعماواف ( .)646القراءة ىي أىم عمادة ع بُت املماد األخرى .ل نومف
الاماب ًييا يف املماد األخرى إذا مل نتمونما ع القراءة ًييا .ديو القمؿ أف القراءة ىي
وليلة لتحقيق أىياؼ تعلم اللغة العربية خماصة للمتعلمُت ع غَت اللغة العربية.
 2الغرض من تعلم القراءة.
ىنماؾ ىيفماف ملهمارات القراءة  ،ومهما األىياؼ العماعة واألىياؼ احمليدة .أىياؼ تعلم
عهمارات القراءة ىي:
 )1تعرؼ على كتمابة اللغة
 )2تفسَت والتخياـ املفردات األ نبية
 )3فهم املعلمعمات الماردة ضمنما وضمنما.
 )4فهم املعٌت املفماىيمي
 )5فهم القيمة االتصمالية للجملة
 )6فهم العماقمات يف اجلمل  ،بُت اجلمل والفقرات
 )7تفسَت النص
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 )8حتيني املعلمعمات املهمة يف اخلاماب
 )9دييز بُت الفورة الرئيسية والفورة الياعمة.
 )12حتيني األشيماء املهمة اليت جيب تلخيصهما
تنقسم األىياؼ احمليدة لتعلم عهمارات القراءة إىل ثماثة عستمنمات لغمنة  ،وىي
املستمى املبتيئ واملتملط واملتقيـ.
 3مستوى الدخول.
 )1التعرؼ على الرعمز (رعمز اللغة)
 )2التعرؼ على الولممات واجلمل
 )3احبث ع الفورة الرئيسية والولممات الرئيسية
 )4روانة حمتمنمات القراءة القصَتة
 4المستوى المتوسط
 )1البحث ع األفومار الرئيسية واألفومار الياعمة
 )2إعمادة لرد أنماع خمتلفة ع احملتمى
 5متقدم.
 )1البحث ع األفومار الرئيسية واألفومار الياعمة
 )2تفسَت حمتمى القراءة
 )3عل مىر القراءة
 )4إعمادة لرد أنماع خمتلفة ع احملتم
ج .مهارات القراءة المختلفة.
ديو تقسيم عهمارات القراءة يف املخاط التفصيلي إىل زأن  ،ومهما:
 .1اقرأ بصمت عماؿ
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القراءة بصمت عماؿ ىي القراءة ع خماؿ تماوة رعمز عوتمبة يف شول كلممات أو
مجل تُقرأ .دترن القراءة ىذا عنمالب للمتعلمُت على عستمى املبتيئُت.
وفقما لتسمية ىذه القراءة  ،نستايع الاماب ناق القراءة ًييا بمالتخياـ نظماـ
ً
الصمت بماللغة العربية .بماسإضمافة إىل ذلك  ،ىنماؾ العيني ع املزانما لتيرنس قراءة كلممات
نبمابماف بصمت عماؿ (.)668 :6996
 )1زنمادة ثقة الامالب
 )2ديو للمعلم تصحيح األخاماء يف الناق على الفمر
 )3تعزنز االنضبماط يف الفصل  ،ألف الاماب نشماركمف بنشماط وال ننبغي تركهم يف القراءة
يف وقت واحي
 )4دينح الاماب الفرصة لربط الناق بماهلجماء (كتمايب)
 )5تيرنب الاماب على القراءة يف جمممعمات
لو بماسإضمافة إىل نقماط القمة ىذه  ،ىنماؾ نقماط ضع

 ،حبسب اخلميل (-6982

 ، )69-68تشمل نقماط الضع ىذه:
 )1لتستهلك القراءة بصمت عماؿ الوثَت ع الاماقة  ،ونتيجة لذلك ليتعب الاماب
بسرعة
 )2عستمى القراءة بصمت عماؿ أقل ع القراءة الصماعتة  ،ألف الاماب أكثر انشغ ًماال
بناق الولممات ع فهم حمتمى القراءة.
 )3ديو

للقراءة بصمت عماؿ أف تسبب ضمضماء  ،وأحيمانًما ديو

أف تزعج

اآلخرن .لتجنب التقييممات الذاتية  ،نتم وضع دليل تقييم نشرح عنماصر القيرة على
عسبقما عثل الاماقة يف القراءة  ،والناق
التقييم ع خماؿ إعاماء در ة حميدة
ً
الصحيح للحروؼ واجلمل  ،والصيؽ يف قراءة النحمة والشروؼ.
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لفعمالية تعلم القراءة بصمت عماؿ  ،ىنماؾ العيني ع األشيماء اليت جيب أف نأخذىما
املعلم يف االعتبمار .وحبسب اخلميل ( )668-667 :6982قماؿ:
 )1عني بيء أنشاة القراءة  ،جيب على املعلم اختيمار الاماب الذن نتمتعمف بمالقراءة
اجليية  ،وذلك لتشجيعهم على القراءة
 )2ع األفضل أف نالب املعلم ع الاماب القراءة أعماـ الفصل  ،ونشماركهم أحيمانًما
و همات نظرىم عع أصيقمائهم أثنماء القراءة.
 )3جيب أف نومف املعلممف قمادرن على إنشماء فصمؿ تشمارؾ يف تصحيح أخاماء القراءة.
مبعٌت أنو جيب إشراؾ مجيع الاماب يف االىتمماـ مبما نُالب ع الاماب قراءتو.

 )4ال نُسمح للمعلمُت بإخبمار القراءة بصمت عماؿ لفًتة همنلة ًيا  ،ألهنما ديو أف
تتعب بسرعة  ،وكذلك زء ع المقت الذي نقضمنو يف القراءة بصمت عماؿ ليس
همنماً  ،لذلك ال نستغرؽ تعليم عهمارات أخرى زءًا ع المقت.
 )5لغرس عهمارات الفهم القرائي  ،يف هنمانة القراءة  ،جيب على املعلم دعمة الاماب
ملنماقشة حمتمى القراءة.

د .اقرأ بصمت  /بصمت
أنضما بمالقراءة يف القلب بمالم فهم القراءة  ،وىي
تُعرؼ القراءة الصماعتة أو املعروفة ً
القراءة دوف ناق الرعمز املوتمبة يف شول كلممات أو مجل تُقرأ  ،ولو بماالعتمماد فقط على
االلتوشماؼ البصري اليقيق .الغرض ع القراءة بصمت ىم إتقماف حمتمى القراءة يف وقت
لرنع.
نبيو أف القراءة بصمت درس ألمالي جيب على الاماب إتقمانو ًييا  ،ألف القراءة
أكثر فماعلية يف فهم حمتمى القراءة ع القراءة بصمت عماؿ.
يف عماحظمات الرقص ( ، )III: 30 / 6994فإف ععظم أنشاة القراءة يف اجملتمع هماملما
أننما نعيش ىي القراءة بصمت .بماملقمارنة عع القراءة بصمت عماؿ  ،فإف القراءة الصماعتة أكثر اقتصمادا
وديو إ راؤىما يف أي عوماف.
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 )1قراءة سريعة
الغرض الرئيسي ع القراءة السرنعة ىم تشجيع الاماب على اجلرأة على القراءة
بشول ألرع دمما اعتمادوا عليو .السرعة ىي اهليؼ ولو جيب أال تضحي بمالفهم.
يف ىذه القراءة السرنعة  ،ال نُالب ع الاماب فهم تفماصيل احملتمى  ،لونهم
ألماليمف مبما فيو الوفمانة عع النقماط الرئيسية .جيمادؿ اخلرباء بأف القراءة السرنعة ال حتس
أداء المقت فحسب  ،بل تزني ع كمية املعلمعمات اليت ديو للقراء التيعماهبما.
 )2القراءة الترفيهية
ىذا النمع ع القراءة لو عماقة بأنماع القراءة أعماه .الغرض ع القراءة الًتفيهية
ليس زنمادة عيد املفردات  ،وليس لتعليم أمنماط ينية  ،وال لفهم نصمص القراءة
التفصيلية  ،ولو لتمفَت التيرنب للاماب يف القراءة السرنعة وااللتمتماع مبما نقرؤوف.
الغرض احمليد عنو ىم تامنر االىتمماـ وحب القراءة.
جيب اختيمار عماد القراءة اخلفيفة والشمائعة إذا كماف الاماب عهتمُت مبحتمى
القراءة  ،لماء ع حيث احملتمى أو بنية اللغة .عمادة عما تومف قصة قصَتة أو روانة نسهل
عنماقشتهما وف ًقما ملستمى فهم الامالب بماعتبماره اهليؼ.
 )3قراءة تحليلية.
الغرض الرئيسي ع القراءة التحليلية ىم تيرنب الاماب على اكحصمؿ على
املعلمعمات ع املماد املوتمبة .بماسإضمافة إىل ذلك  ،نتم تيرنب الاماب ليومنما قمادرن على
أنضما على
التوشماؼ وعرض األفومار الرئيسية اليت قيعهما املؤل  .نتم تيرنب الاماب ً
التفوَت املناقي  ،والبحث ع العماقمات بُت حمادثة وأخرى  ،والتخماص النتمائج على
الرغم ع عيـ كتمابتهما بمضمح يف القراءة.

ه .نقاط القوة والضعف في القراءة
 .1القوة
 .1نتم تيرنب الاماب على فهم القراءة ع هرنق التحليل وليس ع خماؿ الًتمجة
 .2نتق الاماب املفردات
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 .3نفهم الاماب التخياـ املفردات
 .2ضعف
 .1ضع الاماب يف قراءة عهمارات الناق (ناق التجمني)
 .2الاماب ليسما عماىرن يف االلتمماع والتحيث
 .3الاماب أقل عهمارة يف الوتمابة اكحرة
 .4الاماب ضعفماء يف فهم النصمص املختلفة  ،ألف املفردات اليت نتم تقيديهما ىي فقط
تلك املتعلقة بمالقراءة (نص)

و .صعوبة تعلم القراءة
 .1تعريف الصعوبة في تعلم القراءة
كل فرد ليس ىم نفسو  ،ىذا االختماؼ الفردي ىم الذي نسبب االختمافمات
يف للمؾ التعلم بُت الاماب" .يف حمالة عيـ دتو الاماب ع التعلم بشول صحيح ،
نسمى ذلك" صعمبمات التعلم ".
غمالبًما عما نشمار إىل صعمبة القراءة بمالم عسر القراءة  ،وتأيت كلمة عسر القراءة
ع اليمنمانية دمما نعٍت صعمبة القراءة  ،ونعرؼ عَتلر عسر القراءة على أنو عتمازعة الصعمبة
يف تعلم عومنمات الولممات يف اجلمل  ،ودعج عومنمات الولممات واجلمل ويف تعلم كل
عما ىم وقت .تستهلك والتم يو والمقت.
الاماب الذن جييوف صعمبة يف القراءة  ،عني القراءة ليظهروف وكأهنم نقرؤوف
كلمة بولمة  ،ونقرؤوف مبماحظمات عتمترة وعمالية  ،ونقرؤوف بضغط غَت عنمالب  ،بينمما
تظهر أعراض األخاماء يف فهم القراءة يف العيني ع األخاماء يف اسإ مابة على األلئلة
املتعلقة بمالنص ماري القراءة لتعلم القراءة  ،ىنماؾ حما ة إىل عية عتالبمات عثل:
 .6األهفماؿ قمادروف على التقماط كلممات اآلخرن
 .2األهفماؿ قمادروف على إخراج قلمهبم
 .6الصيقة تعرؼ تقنيمات عتماضعة
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 .4أف نعلم الافل أف للشخباة والصمر ععٌت وصمت ععُت
 .5خصمائص صعمبمات التعلم للقراءة
تم ي أربع جمممعمات خلصمائص صعمبمات التعلم للقراءة (عَتلر  )6986 ،وىي:
 .1عادات القراءة
يف عمادات القراءة  ،قي نما و األهفماؿ صعمبة يف تعلم القراءة  ،وغمالبًما عما
تمترا عثل العبمس أو القلق أو ارتفماع إنقماع
نظهروف أشيماء غَت هبيعية  ،وغمالبًما عما نظهروف ً
الصمت أو عض شفماىهم  ،كمما أهنم نشعروف بعيـ األعماف يف أنفسهم  ،واليت تتميز

بسلمؾ الرفض .القراءة أو البوماء أو القتماؿ عع املعلم .عنيعما نقرؤوف  ،غمالبًما عما نفقيوف
عسمار عما حييث حبيث حتيث التورار غمالبًما أو نتم ختاي األلار غَت املقروءة.

 .2أخطاء في التعرف على الكلمات

ديو أف تشمل األخاماء يف ععرفة ىذه الولمة اكحذؼ  ،واسإدراج  ،وااللتبياؿ
 ،واالنعوماس  ،واللفظ اخلماهئ  ،وتغيَت املوماف  ،وعيـ ععرفة الولممات  ،والتشنج عني
القراءة.

 .3سوء الفهم
ديو رؤنة لمء فهم القراءة يف العيني ع األخاماء يف اسإ مابة على األلئلة
املتعلقة بمالقراءة  ،وعيـ القيرة على فرز القصص املقروءة  ،وعيـ فهم عمضمع القراءة
اليت دتت قراءهتما.
 .4تختلف األعراض
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تظهر األعراض عتعيدة األو و عثل القراءة كلمة بولمة والقراءة عع التمتر والقراءة بًتكيز
غَت صحيح.

ز .العوامل التي تسبب صعوبات في القراءة
يف تنفيذ تعلم القراءة  ،غمالبًما عما نما و املعلممف الاماب الذن نما همف صعمبمات ،

لماء فيمما نتعلق بمالعماقة بُت صمت اكحروؼ واملقماهع واجلمل البسياة والاماب الذن ال
نفهممف حمتمى القراءة .فيمما نلي وص للصعمبمات اليت تما و التعلم بشول عماـ  ،وىي:
 .6أقل التعرؼ على اكحروؼ
 .2قراءة كلمة بولمة
 .6حذؼ اكحروؼ أو الولممات
 .4التورار الصميت
 .5ديونك التخياـ الشفتُت والسبمابة وحترنك الرأس
 .6صعمبمات صمتية
 .7نتعرؼ على ععٌت الولممات يف اجلمل
 .8ال نتعرؼ على األفومار الرئيسية واألفومار التفسَتنة  ،والعماقة بُت األفومار ،
وجيذب االلتيالؿ  ،ونعمم

ح .دراسة السابقة
عرا عة األدب ىي درالة البماحثُت السمابقُت الذن نماقشما نفس املمضمع ملعرفة الفرؽ
بُت ىذا البحث والبحث السمابق  ،كمما ىم اكحماؿ بمالنسبة لبعض األحبماث اليت مت إ راؤىما:
 .6نُظهر البحث الذي أ راه رايف رضما رشيية علمي يف أهروحتو بعنماف 'حتليل الصعمبمات يف
تعلم اللغة العربية لاماب الص

التمالع يف امليرلة العمالية االلماعية فماكيم لماليمماف

مكجماكرتما يف عماـ  2265نتمائج البحث أف املشولة الرئيسية للاماب ىي أهنم جييوهنما
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صعبة .لتعلم اللغة العربية وىي )6( :ال نم ي أو عيـ و مد اىتمماـ واىتمماـ ليى الاماب
بيرالة اللغة العربية وتعميقهما )2( .ليس ليى الاماب اليافع ليرالة اللغة العربية
وتعميقهما  )6( ،نستخيـ املعلم أللمب احملماضرة فقط أثنماء عملية تعلم اللغة العربية ،
حبيث نشعر الاماب بمامللل وال ديتلومف اخلربة واسإبياع يف ألماليب التعلم اليت ىي دمتعة
وعثَتة لماىتمماـ  ،حبيث نشعر الاماب بمالسعمادة لتعلم اللغة العربية حبيث تعزز دافعية
الاماب ورغبتهم يف تعلم اللغة العربية وتعميقهما)2265( .
 .2أنيري دوي دتما  )(2014القيرة على قراءة الفهم لاماب الص

السمابع ع امليرلة

 Barredللعماـ اليرالي  2264/2266ع

اكحومعية  6كَتكماؼ التن ًمادا إىل تصني
امليرلة اكحومعية  6كَتكماؼ بنجوملم مشماؿ.

 .6أظهر البحث الذي أ راه را ينما يف أهروحتو بعنماف "الصعمبمات يف تيرنس اللغة العربية يف
امليرلة العمالية االلماعية  2مكجماكرتما " يف عماـ  2226نتمائج البحث أف تيرنس اللغة
العربية يف يف امليرلة العمالية االلماعية  2مكجماكرتما وا و العيني ع املشومات  ،مبما يف
ذلك :املشومات اليت نعماين عنهما املعلممف  ،وبمالتحيني ليس كل املعلمُت نتقنمف حممارة
األربعو (القرع  ،الوتمابو  ،االلتمماء والوماـ) عماعل املرافق والبنية التحتية  ،وىي عيـ تمفر
الوتب الياعمة والملمائل التعليمية  ،وعملية تعلم اللغة العربية قصَتة يا  ،وىي لماعة
درس واحية فقط (  45دقيقة ) يف األلبمع.
خيتل

بنماءً على عرا عة األدبيمات أعماه  ،ديو التنتماج أف البحث الذي أ راه املؤل

ع بعض اليرالمات املذكمرة أعماه .نبحث البحث األوؿ يف صعمبمات تعلم اللغة

العربية حيث تنماقش ىذه األهروحة عيـ اىتمماـ الاماب أو اىتمماعهم بتعلم اللغة العربية ،
بينمما ننماقش البحث الذي ليُجرنو املؤل

القراءة نصمص عربية.

أنضما صعمبمات تعلم اللغة العربية عثل صعمبمات
ً

بنماءً على عرا عة األدبيمات أعماه  ،ديو التنتماج أف البحث الذي أ راه املؤل

خيتل

ع بعض اليرالمات املذكمرة أعماه .نبحث البحث األوؿ يف صعمبمات تعلم اللغة العربية حيث
تنماقش ىذه األهروحة عيـ اىتمماـ الاماب أو اىتمماعهم بتعلم اللغة العربية  ،بينمما ننماقش
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البحث الذي ليُجرنو املؤل
عربية.

أنضما صعمبمات تعلم اللغة العربية عثل صعمبمات القراءة نصمص
ً

ط .ع بُت اليرالمات الثماث املذكمرة أعماه  ،ع الماضح أف لينهم اختمافمات عع عما فعلو
املؤل

 ،يف حُت أف البحث الذي أ راه املؤل

عم و أكثر إىل صعمبمات الاماب يف فهم

قراءة النص العريب.

الباب الثالث
منهجية البحث
نستخيـ ىذا البحث ألماليب حبث عييانية وصفية نمعية  ،وتصميم البحث النمعي
نعٍت أف البماحث ال نتماعب أو ال نتيخل يف شول.
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مادرا
كل عما ىم عم مد يف نشماط عمضمع البحث  ،ولو جيب أف نومف البماحث ق ً
على الفهم العميق لألحياث اليت قماـ هبما املمضمع كمما ىي  ،بينمما الفهم المصفي نفسو ىم
وص اكحمالة قيي اليرالة بمالتفصيل  ،حبيث نومف ىذا وصفيًما .البحث النمعي ىم تصمنر
عفصل لنشماط املمضمع يف عمق البحث عع تصمنر عما ىم عليو  ،دوف أي تماعب أو تيخل
أو ىنيلة.
البيمانمات اليت مت مجعهما ىي يف شول كلممات وصمر وغَتىما ع املعلمعمات  ،ونر ع
ذلك إىل تابيق األلماليب النمعية .إىل مانب ذلك  ،ديو أف نومف كل عما مت مجعو ىم
عفتماح عما مت البحث عنو( .عرنٍت.)2005: 37 ،
وبمالتمايل  ،ليتضم تقرنر البحث اقتبمالمات بمالبيمانمات لتقيمي نظرة عماعة على عرض
التقرنر .قي تأيت ىذه البيمانمات ع املقمابمات واملماحظمات املييانية والصمر والمثمائق الشخصية
واملماحظمات وغَتىما ع المثمائق الرمسية .عني كتمابة ىذا التقرنر  ،نقمـ البماحث بتحليل البيمانمات
بقير اسإعوماف يف شولهما األصلي.

أ .نوع البحث
إف نمع البحث الذي ليستخيـ يف ىذا البحث ىم البحث امليياين يف شول حبث
نمعي ذو هبيعة وصفية  ،وىذا اسإ راء البحثي ننتج بيمانمات وصفية :الوماـ أو السلمؾ
اللفظي الذي جيب أف نماحظو النماس (املمضمعمات) .ألف ىذا البحث نعتمي على بيمانمات مت
مجعهما ع امليياف عبماشرة  ،واليت هتيؼ إىل وص

اكحقمائق املم مدة يف اليرالة بشول

عنهجي

ب .أسباب اختيار موقع البحث
عمقع البحث ىم عوماف سإ راء البحمث ع أ ل اكحصمؿ على بيمانمات البحث.
مت إ راء ىذا البحث يف يف امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب  ،اليت تقع
يف هرنق .رادف فتماح  ،عناقة ليجينجمانغ الفرعية  ،عناقة شرؽ ماعيب  ،عيننة ماعيب
ألبماب اختيمار عمقع ىذا البحث ىي:
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.6

التن ًمادا إىل املماحظمات اليت مت إ راؤىما عني إ راء املماحظمات  /البحث  ،ديو

عماحظة أف قيرة هماب يف امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة
ماعيب تفتقر إىل فهم اللغة العربية ع حيث االلتمماع والتحيث والقراءة

وكتمابتو.

.2

عمقع ىذا البحث أقرب إىل حمل اسإقماعة  ،ولهل المصمؿ إليو واقتصمادي.

ج .زمان ومكان البحث
مت إ راء ىذا البحث يف يف امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب ،
اليت تقع يف الارنق .رادف فتماح  ،عناقة ليجنجماف الفرعية  ،عناقة ماعيب  ،تيممت  ،عيننة
ماعيب

د .مدخالت البحث
أنضما
يف البحث النمعي أداة أو أداة البحث ىم البماحث نفسو .لذلك  ،جيب ً

"التحقق ع صحة" البماحثُت كأداة إىل أي عيى نومف البماحثمف النمعيمف ماىزن سإ راء
البحمث اليت تذىب بعي ذلك إىل امليياف .نتضم التحقق ع صحة البماحثُت كأداة التحقق
ع صحة فهم ألماليب البحث النمعي  ،وإتقماف البصَتة يف اجملماؿ قيي اليرالة  ،والتعياد
البماحثُت سإدخماؿ كمائنمات البحث أكماددييًما ولم ستيًما
نقمؿ (نصمهيماف  : (1988يف البحث النمعي  ،ال نم ي خيمار آخر لمى عل
البشر أداة البحث الرئيسية .والسبب ىم أف كل شيء ليس لو شول حميد بعي .املشماكل ،
تركيز البحث  ،إ راءات البحث  ،الفرضية املستخيعة  ،حىت النتمائج املتمقعة  ،كلهما ال ديو
عسبقما .كل عما حيتماج إىل تامنر خماؿ البحث .يف ىذه اكحمالة
حتينيىما بشول عؤكي وواضح ً
غَت املؤكية وغَت الماضحة دت ًماعما  ،ال نم ي خيمار آخر وديو فقط للبماحث نفسو بماعتبماره
األداة المحيية حتقيقو.
يف البحث النمعي األداة الرئيسية ىي البماحث نفسو  ،ولو بعي أف نصبح تركيز
اضحما  ،ديو تامنر أداة حبث بسياة  ،واليت ع املتمقع أف تومل البيمانمات
البحث و ً
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وعقمارنتهما بمالبيمانمات اليت مت العثمر عليهما ع خماؿ املماحظمات واملقمابمات (لجيمنم2017: ،
)305

ه .مصادر بيانات البحث
عصير البيمانمات ىم املوماف الذي ليتم فيو اكحصمؿ على بيمانمات البحث ومجعهما.
فيمما نتعلق هبذا البحث  ،فإف عصمادر بيمانمات البحث ىي:
 .6يف الفصل الثماع يف امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب
 .2هماب الص الثماع ع يف امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب
والسبب يف اعتبمار عيرس اللغة العربية عصير البيمانمات ىم أف املعلم ىم الذي نفذ
عملية التيرنس والتعلم .وهماب الص

الثماع ألهنم أهراؼ تشمارؾ بشول عبماشر يف عملية

التعلم  ،كمما ليعرؼ الاماب نتمائج تابيق الارنقة
يف أخذ العينمات  ،التخيـ البماحثمف أخذ العينمات غَت االحتممالية .أخذ العينمات غَت
االحتممالية ىم أللمب اختيمار عينة بشرط أال تتماح الفرصة جلميع أفراد اجملتمع ليصبحما عينة.
يف ىذه اليرالة  ،التخيـ البماحثمف تقنية أخذ العينمات ىمادفة أو أخذ العينمات ىمادفة.

و .تقنيات جمع البيانات
يف اليرالة  ،ع الضروري اكحصمؿ على بيمانمات كنتيجة هنمائية للبحث  ،وللحصمؿ
على بيمانمات علمملة نقمـ البماحثمف بعية تقنيمات جلمع البيمانمات  ،على النحم التمايل:
 .1المالحظة
عني التخياـ هرنقة املراقبة  ،فإف الارنقة األكثر فماعلية ىي جتهيزىما بتنسيق املراقب
أو الفراغ كأداة .حيتمي التنسيق الذي مت جتميعو على عنماصر حمؿ األحياث أو السلمؾ اليت
تص

عما ليحيث (ارنونط )2006: 229 ،كارنقة علمية  ،نتم تعرن

املماحظة على

أهنما عراقبة تسجيل عنهجي للظماىر قيي التحقيق (لمردي )1987: 101 ،يف ىذه اليرالة
مت التخياـ هرنقة املراقبة جلمع البيمانمات  ،مبما يف ذلك:
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 .6عراقبة حمالة الاماب الذن نتعلممف يف الفصل واألنشاة خمارج الفصل.
 .2عماحظة عيرس اللغة العربية الذي نقمـ بمالتيرنس وكيفية نقل املنهج املمادي ورمم
ذلك.
 .6عراقبة عمقع البحث وبيئة امليرلة.
يف ىذه اكحمالة  ،قيـ البماحث عماحظمات عبماشرة  ،وىي إ راء املماحظمات يف يف
امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب ملراقبة حمالة امليرلة واملعلمُت والاماب
واملرافق اململمكة واهليول التنظيمي الذي دتلوو امليرلة.
مت إ راء املماحظمات ع قبل غَت املشماركُت  ،حيث تصرؼ البماحث فقط كمراقب
للظماىرة قيي اليرالة .نتم إ راء املماحظمات عبماشرة للحصمؿ على صمرة كماعلة لًتكيز البحث.
مت ترتيب نتمائج املماحظمات يف املماحظمات املييانية .كمانت حمتمنمات املماحظمات املييانية يف
شول أحياث روتينية وزعنية وتفماعمات وتفسَتاهتما.
يف ىذه اكحمالة  ،قيـ البماحث عماحظمات عبماشرة  ،وىي إ راء املماحظمات يف يف
امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب ملراقبة حمالة امليرلة واملعلمُت والاماب ،
 .2مقابلة
بماسإضمافة إىل اكحما ة إىل وقت همنل جلمع البيمانمات  ،جيب على البماحث أف نفور يف
التنفيذ بمالتخياـ هرنقة املقمابلة .ونرني البماحثمف إ مابمات عوتمبة  ،فهي ألهل عني عقمارنتهما
بمالتجماب املستجيبُت و ًهما لم و (اربونط )2006: 227 ،املقمابلة ىي حممادثة لغرض
حميد .مت إ راء احملمادثة ع قبل هرفُت  ،ومهما احملماور (احملماور) الذي هرح السؤاؿ واحملماور
(احملماور) الذي أعاى إ مابة السؤاؿ( .رلنينيت  )2004: 41 ،أ رنت املقمابلة ع خماؿ
اكحمار واأللئلة واأل مبة عع عيرس املمادة عبماشرة فيفي امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية 6
عيننة ماعيب .نتم بعي ذلك ذكر نتمائج املقمابلة يف ىيول عم ز  ،نبيأ بمص
ووص

املمق

أو السيماؽ  ،وىمنة املشولة  ،ووص

املمضمع.
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نستخيـ املؤل

ىذه الارنقة للحصمؿ على املعلمعمات املالمبة عبماشرة ع املصمادر

املتعلقة بمالبحث اكحمايل الذي أ راه املؤل  .يف ىذه اكحمالة  ،فإف املستجيبُت املالمبُت ىم:

 .6امليرس اللغة العربية فصل الثماع يف امليرلة الثمانمنة اكحومعية  6ماعيب
 .2االامالب فصل الثماع يف امليرلة الثمانمنة اكحومعية  6ماعيب
 .6تمثيق
ال تقل أمهية هرنقة التمثيق ع الارؽ األخرى  ،حيث تبحث ع بيمانمات حمؿ
األشيماء أو املتغَتات يف شول عماحظمات  ،ونصمص  ،وكتب  ،وصح  ،ونقمش  ،وحمماضر
ا تمماعمات  ،وعية همنلة  ،و ياوؿ أعمماؿ  ،وعما إىل ذلك .عقمارنة بمالارؽ األخرى  ،ىذه
الارنقة ليست هبذه الصعمبة  ،مبعٌت أنو إذا كماف ىنماؾ خاأ  ،فإف عصير البيمانمات ال نزاؿ
دوف تغيَت .بمالتخياـ هرنقة التمثيق  ،فإف املماحظة ليست كمائنمات حية بل كمائنمات غَت حية
(ارنونط)2006: 231 ،
دائمما
نأيت التمثيق ع كلمة عستني  ،دمما نعٍت عنماصر عوتمبة .نفسر اخلرباء المثمائق ً

يف ععنيُت  ،ومهما :أوالً  ،املصمادر املوتمبة للمعلمعمات التمارخيية على أهنما نقيض الشهمادة
الشفمنة والتح

واللمحمات وعما إىل ذلك .ثمانيماً :خمصص للرلمائل الرمسية وكتب اليولة

كماالتفماقيمات والقمانُت واملنح واالعتيمازات وغَتىما.وثمائق على شول كتب تتعلق بماملشولة قيي
اليرالة حيث نومف ىذا ىم املصير الرئيسي الذي نستخيعو البماحثمف  ،بماسإضمافة إىل نتمائج
البحث .ذات الصلة بًتكيز البحث.
التمثيق ىذا ىم لجل األحياث املماضية  ،لتومف اليرالة أكثر ثقة إذا كمانت
عيعمعة ع قبل ىذا املستني  ،وتتمثل وظيفتهما يف دعم والتومماؿ البيمانمات األولية اليت مت
اكحصمؿ عليهما  ،وليتم التخياـ البيمانمات ع ىذا التمثيق كبيمانمات ثمانمنة بعي املماحظمات
واملقمابمات ( لجيمنم 2010؛  ، )242ديو أف تومف هرنقة التمثيق يف ىذا البحث على
شول صمر أو عقماهع فيينم نستخيعهما البماحثمف للبحث ع أفومار تتعلق بتحليل صعمبمات
التعلم بماللغة العربية ع خماؿ تسجيل مجيع عمليمات أنشاة التيرنس والتعلم .حييث.
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عو أف تومف ىذه المثمائق يف شول عستنيات شخصية يف شول كتب وكتب
رئيسية ورلمائل شخصية ولَت ذاتية ووثمائق رمسية .نستخيـ ىذا التمثيق للحصمؿ على بيمانمات
الاماب  ،وعشماكل تعلم الاماب بماللغة العربية ع حيث عماعل الصعمبة يف فهم اللغة العربية
وثيقما بمالبحث اجلماري.
واملعلمُت وغَتىما ع األعمر اليت ترتبط ارتبماهًما ً

ز .هندسة تحليل البيانات
نتومف حتليل بيمانمات البحث النمعي ع ثماثة تيفقمات ع األنشاة اليت حتيث يف
وقت واحي  ،وىي :تقليل البيمانمات  ،وعرض البيمانمات  ،والتخماص النتمائج  /التحقق
 .1تقليل البيمانمات.
عرؼ تقليل البيمانمات على أنو عملية االختيمار والًتكيز على التبسيط والتلخيص
نُ َّ
وحتمنل البيمانمات "التقرنبية" اليت تظهر ع السجمات املوتمبة يف اكحقل .كمما نعلم  ،نتم
تقليل البيمانمات بمالتمرار هماملما نتم تنفيذ عشروع عم و نمعيًما .يف الماقع  ،حىت قبل مجع
اضحما عنيعما قرر البحث اسإهمار
البيمانمات بشول صحيح  ،كماف تمقع اكحي ع البيمانمات و ً

املفماىيمي جملماؿ البحث  ،وعشماكل البحث  ،وهنج مجع البيمانمات الذي جيب اختيماره.

خماؿ عملية مجع البيمانمات  ،كمانت ىنماؾ عرحلة أخرى ع التخفيض (التلخيص  ،الًتعيز
 ،تامنر املمضمعمات  ،إنشماء اجملممعمات  ،املشماركة  ،كتمابة املذكرات))242 .

 .2عرض البيمانمات
التيفق املهم الثماين لنشماط التحليل ىم عرض البيمانمات  ،ع خماؿ النظر يف
العروض التقيديية  ،لنومف قمادرن على فهم عما حييث وعماذا نفعل املزني ع التحليل أو
اختماذ إ راء بنماءً على الفهم الذي ديو اكحصمؿ عليو ع ىذه العروض التقيديية .العرض
التخياعما يف البحث النمعي ىم شول نص لردي جيمع املعلمعمات املرتبة
التقيديي األكثر
ً

يف شول عمحي نسهل المصمؿ إليو  ،حبيث ديو للمحلل رؤنة عما جيري  ،وحتيني عما إذا
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وفقما
كماف جيب التخماص االلتنتما مات الصحيحة أو االلتمرار سإ راء التحليل ً
لماقًتاحمات اليت ارمرفت يف العرض التقيديي واليت قي تومف عفيية.
 .3التخماص النتمائج  /التحقق
أىم نشماط حتليلي ىم التخماص النتمائج والتحقق عنهما .االلتنتما مات اليت مل
تو واضحة يف البيانة  ،لمؼ تتصماعي بعي ذلك إىل عزني ع التفماصيل و ذور رالخة.
قي ال تظهر االلتنتما مات "النهمائية" حىت مجع البيمانمات النهمائية  ،اعتم ًمادا على حجم
جمممعة املماحظمات املييانية  ،وتشفَتىما  ،وختزننهما  ،وهرنقة الًت ماعهما  ،وقيرة البماحث ،
عسبقما ع البيانة  ،حىت لم أحيمهما نيعي
ولو غمالبًما عما تومف االلتنتما مات حميدة ً
البماحثمف أهنم التمروا "بشول التقرائي" .االلتنتماج ىم زء فقط ع التومن الوماعل.
كمما مت التحقق ع االلتنتما مات يف مجيع أرمماء اليرالة .لقي قيل أف اكحي ع البيمانمات
وعرض البيمانمات والتخماص النتمائج عًتاباة قبل وأثنماء وبعي مجع البيمانمات يف أشوماؿ
عتمازنة لبنماء رؤى عماعة تسمى التحليل .حتليل البيمانمات ىم هي عستمر وعتورر وعستمر
 ،تقنيمات حتليل البيمانمات الثماث ىي صمرة ذمماح عتسلسلة كسلسلة ع التحليمات اليت
تتبع بعضهما البعض( .ىمبرعماف  6992 ،؛ )22-66

جدول البحث
رقم

الشهر2226/2222

األنشاة
2

5 4 6 2 6 62 66 4 6

 6عرحلة إعياد البحث
 .6تقيمي األلقماب

X
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X

 .2تقيمي االقًتاح

XX

 .6تم يو االقًتاح
 .4نيوة االقًتاح

X

 .5تصرنح البحث

X

 2عرحلة تابيق
 .6مجع البيمانمات

XXX

 .2حتليل البيمانمات

XXX
X

 6إعياد التقرنر

الباب الرابع
نتائج البحث والمناقشة
أ .نظرة عامة على المدرسة
 .1تاريخ مدرسة تسناوية  6جامبي.
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عيرلة تسنماونة نيجري  6عيننة ماعيب  ،كمانت يف األصل عيرلة اسإخماص
اخلماصة التسنماونة اليت تينرىما عنظمة ليجنجمانج غَت اكحومعية  ،وعنذ  6998/6997بنماءً
على عرلمـ املوتب اسإقليمي لمزارة الين يف عقماهعة ماعيب ،امليرلة االلماعية اكحومعية 6
عيننة ماعيب .نقع امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبيفي ى .رادف فتماح  ،قرنة
ليجنجمانج ،عناقة شرؽ ماعيب  ،عيننة ماعيب.
عنهج امليرلة السنماونة نتمافق عع عتالبمات رؤنة ورلمالة امليرلة  ،ولونو نتالب
أنضما يف حتقيق ىيؼ أنشاة
أنضما عرافق تعليمية عمائمة وعماتية  ،وىم أحي العماعل املؤثرة ً
ً
التعليم والتعلم  ،أحيىما ىم تمافر املرافق عثل املوماتب  ،و احمللي واليائم (الارنق الذي نربط
بماحمللية  ،واملوتب  ،والعمل  ،واملوتبة  ،واملشماعل) لرعمانة الاماب  ،رمم الاماب األقمنماء
واألذكيماء  ،على ألماس اسإديماف والتقمى بماهلل عز و ل .لتقييم مدة امليرلة وإنتماج خرجيُت
يين  ،مت جتميع عل

تعرن

مليرلة تسمانماونة نيجري ليجينجماف يف عيننة ماعيب والذي

ديو التخياعو كهيؼ لتقييم اعتمماد امليرلة بنماءً على عية عومنمات عهمة.
هوية المدرسة
الم امليرلة

 :امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب

لنة التأليس

6998/6997 :

الرقم اسإحصمائي 266.65.76.28226 :
حمالة امليرلة

 :المالنة

حمالة االعتمماد

 :ععتمي أ.

العنماف

 :هرنق رادف فتماح كل .ليجنجمانج املناقة :شرؽ ماعيب

رجينسي  /امليننة  :ماعيب لييت
ال .ىمات  .عوتب امليرلة )2746( 7552825 :
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الفماكس أو الربني اسإلوًتوينmtsnsijenjang.jambi@gmail.com :
الرعز الربنيي

66649 :

الم عينر امليرلة  :د .حممي الظماىري
 .2الرؤية والرسالة المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  6مدينة جامبي
امليرلة الفعمالة ىي عيرلة هلما رؤنة ورلمالة وأىياؼ وأىياؼ وحتسُت اجلمدة وتنتج
خرجيُت عمثمقُت .وىذا نعٍت أف املؤلسمات التعليمية اسإلماعية لينهما رؤنة ورلمالة يية ع
شأهنما أف تومف قمادرة على تمقع التغَتات والتحينمات املختلفة يف التعليم .لتومف امليارس
برؤنتهما قمادرة على فتح التخايط الًتبمي املنمالب املتعلق بماملنماىج واألنظمة واملمظفُت
الًتبمنُت واملرافق وتامنر الرباعج وغَتىما ع عومنمات النظماـ التعليمي.
امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب لينهما رؤنة لتحقيق إذممازات
عتفمقة وف ًقما ألىياؼ امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب .يف حُت أف
املهممات اليت مت االتفماؽ عليهما ىي ؛
 .1رؤية
رؤية امليرلة الثمانمنة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب هي "تحقيق
المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  6مدينة جامبي بأخالق نبيلة وممتازة
في اإلنجاز"
 .2مهمة
 تومن هماب قمادرن على املنمافسة والتفمؽ يف اسإذمماز. دتوُت املنظممات ذات الشخصية النبيلة. حتسُت مدة األداء املهٍت والشخصية والشخصية النبيلة. حتسُت العماقة بُت أوليماء األعمر والاماب واجملتمع. حتسُت اخليعمات واألداء يف التعليم.كلية الًتبية وتعليم جبماععة للاماف هو لي الين اسإلماعية اكحومعية ماعيب

39

 حتسُت املرافق املمادنة وعرافق التعلم لول ع  PKBMواألنشاة الماعنهجية .3الهيكل التنظيمي للمدرسة
ع الضرورة القصمى للمؤلسة التعليمية أف نومف هلما تنظيم عمل ع أ ل حتقيق
األىياؼ املر مة  ،ونم ي يف ىذه املنظمة تقسيم للما بمات والصماحيمات واملسؤوليمات
حسب اجملماالت واألقسماـ احمليدة  ،حبيث نأعل أال نومف ىنماؾ إلقماء الما بمات واملسؤوليمات
على بعضهما البعض دمما نضر بسمالة حتقيق اهليؼ املنشمد
كهيؼ تنظيمي  ،لماء كمانت عؤلسة حومعية أو عؤلسة خماصة  ،صغَتة أو
كبَتة ل نتم فصلهما ع اهليول التنظيمي اسإداري .ألف ىذا ىم عما ليينر عجلة املنظمة.
حقما على األشخماص الذن جيلسمف يف اسإدارة .وع مث فإف
نعتمي تقيـ املنظمة أو انسحماهبما ً
عهمة القمائي ىي التنظيم وتمفَت اكحومة يف تنظيم اخلامات اليت جيب اختماذىما ألف القمائي
نتمتع بمالسلاة واملسؤولية بشول كماعل وبمالتمايل.
وبماملثل عع امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبيمىي عؤلسة تعليمية لينهما
أنشاة خمتلفة ع أ ل حتقيق األىياؼ التعليمية .لتنظيم وتنظيم وتنفيذ األنشاة حىت
تتمو ع العمل بسمالة وتنظيم  ،ىنماؾ حما ة إىل عنظمة لتمزنع املهماـ بمالتسماوي واملهنية
وف ًقما إىل املنصب ووص وا بمات كل عنهمما.
عع املنظمة  ،ديو تشويل األنشاة يف املؤلسة  ،حبيث ديو للممظفُت شغل
عنماصبهم يف كل برنماعج نشماط ع امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبيبسمالة
وليتم تشويل إ راءات عمل يية وف ًقما لما بمات كل عنهم وكذلك التنسيب والًتتيب ع
األشخماص يف اجملممعة بشول عنمالب .ملزني ع التفماصيل حمؿ اهليول التنظيمي امليرلة
االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبييمو رؤنتهما يف اهليول أدنماه:
جدول الهيكل التنظيمي لمدرسة امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب
العام األكاديمي2221/2222 :
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 .4المرافق والمرافق
كمما نليق بمامليرلة  ،بمالابع  ،جيب أف نومف لينهما عرافق وبنية حتتية كمعيات
لرحلة عملية التعلم بشول صحيح .البنية التحتية ىي شيء نؤثر على اختيمار األلماليب
وحتينيىما  ،ألف املرافق والبنية التحتية عوملة لعملية التيرنس والتعلم للاماب.
 .6املوتبة
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تقع املوتبة يف املبٌت على نسمار بمابة اليخمؿ مليننة امليرلة االلماعية
اكحومعية  6عيننة ماعبيمقيمالهما .6x4
 .2املخترب
حيتمي امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبيعلى غرفة خمترب تقع يف
املبٌت على نسمار البمابة الرئيسية مليننةامليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة
ماعيب.
 .6حجرة اليرالة
امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبييم ي  62فصماً دراليًما يف
امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبيفي عيننة ماعيب وكل عنهما حبجم
.6x4
 .4عوتب املعلم
حيتمي امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبيعلى عوتب عيرس
واحي نقع يف املبٌت على اليمُت أعماـ بمابة املزالج والغرفة حبجم .6 × 5
 .5غرفة املهمارات
حيتمي امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبيعلى غرفة عهمارات تقع
جبمار غرفة املخترب الماقعة يف املبٌت على نسمار البمابة الرئيسية مليننةامليرلة
االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب.

 .6ععمل اكحمالمب
حيتمي امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبيعلى غرفة ععمل
كمبيمتر تقع جبمار غرفة املهمارات ونبلغ عيد أ هزة الومبيمتر يف الغرفة 69
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هماز كمبيمتر وآلتُت همابعة  ،بماسإضمافة إىل أنو نم ي يف الغرفة  4أ هزة
كمبيمتر حممملة و  6أنظمة صمت  ،حجم الغرفة ىم .x64
 .7غرفة UKS
حيتمي امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبيعلى غرفة UKS
واحية تقع عقمابل عوتب املعلم عني البمابة الرئيسية على اليمُت.

ب.وصف نتائج البحث
 .1الصعوبات التي يواجهها طالب الصف الثامن عند قراءة نص عربي
مجيع اليروس ال تتخل

ع أي قيمد أو عماعل وىذا نيؿ على أف املشولة عني

تيرنس قراءة اللغة العربية ىي عشولة الاماب يف الفصل التمالع ع املرحلة اسإعيادنة ،
وأمههما صعمبة القراءة بماللغة العربية.
كلمة صعمبة  -صعبة  -صعبة مبعٌت أهنما جتعلهما صعبة وتتعمارض عع لهملة
عماحظة الوتماب يف امليرلة الثمانمنة .الاماب عني قراءة اللغة العربية  ،فإف االفتقمار إىل
التخصص األكمادديي على الثقمافة أعلى ع اللغة العربية  ،خماصة يف قراءة اللغة العربية
 .1عدم اهتمام الطالب بقراءة النصوص العربية
بنماءً على نتمائج عقمابلة عع السيي حمي الين كميرس للغة العربية
فيمامليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب .ديو عماحظة عيـ اىتمماـ
الاماب بقراءة النص العريب عنيعما نقرأ أحي الاماب النص العريب وال ننتبو
ععظم الاماب ملما نقرأه الامالب وىذا نيؿ على عيـ عامالبة الاماب مبعرفة
اللغة العربية .قراءة النص ( 22نمفمبَت )2222
بنماءً على نتمائج عقمابلة عع قسم الصرؼ األ نيب  Khairaniأحي

هماب الص

الثماع يف امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب ،فإف

الاماب عهتممف بمالقيرة على قراءة النصمص العربية وفهمهما .إال أف
ععظمهم نفقيوف االىتمماـ عني قراءة النصمص العربية وال نعرفمف ععٌت
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املفردات اليت حيتمنهما النص  ،كمما ذكر ععظمهم أف اىتمماعهم بقراءة
دمتعما
النصمص العربية نعتمي على أللمب املعلم يف التعلم  ،فإذا كماف األعر ً
ىم كاماب لينهم الرغبة واكحمماس ليرالتهما .إىل مانب ذلك  ،فإف

اىتمماعماهتم ليست لمى رغبمات دوف بذؿ الوثَت ع اجلهي يف الاماب ..
( 22نمفمبَت )2222
بنماءً على نتمائج املماحظمات اليت قيعتهما  Peniأثنماء تعلم اللغة
العربية  ،و ي البماحث أف الاماب كمانما عتحمسُت لتعلم اللغة العربية  ،وال
نزاؿ ىنماؾ العيني ع الاماب الذن لعبما أثنماء اليرس وعنيعما مت تعيُت أحي
الاماب لقراءة اللغة العربية النص ال نزاؿ ىنماؾ العيني ع الاماب الذن مل
نفهمما قراءتو  22( ..نمفمبَت )2222
 .2عدم تحفيز الطالب على معرفة اللغة العربية
بنماءً على نتمائج املقمابلة اليت أ راىما األلتماذ حمي الين كميرس للغة

العربية يف امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب ،فإنو نظهر أف محماس
أنضما .ىذا
الاماب للمشماركة يف تعلم احملماالة عرتفع أحيمانًما وأحيمانًما عنخفض ً
نعتمي على تسليم املعلم ونمع املمادة املقيعة ( 22نمفمبَت )2222

أعما بمالنسبة لنتمائج املقمابمات عع الصرؼ األ نيب Khairani
أحي هماب الص

الثماع امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعبيأف

دافع الاماب لتعلم اللغة العربية غَت عم مد  ،ديو عماحظة ذلك ع
بعض الاماب الذن نفتقروف إىل دافع الامالب لتعلم اللغة العربية  ،ألنو يف
المقت الذي مت فيو تعلم اللغة العربية ال نزاؿ ىنماؾ العيني ع الاماب غَت
املستعين للمشماركة يف تعلم اللغة العربية ( 22نمفمبَت )2222
وفيمما نتعلق بنتمائج عماحظمات بنيل أف دافع الاماب يف إتبماع تعلم
اللغة العربية .عني تعلم اللغة العربية  ،و ي البماحثمف أنو عنيعما نعاي املعلم
عه ًماعما للاماب  ،فإهنم فعلمىما يف جمممعمات .بل إف البعض نقلي عمل
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أصيقمائهم  ،دمما نيؿ على افتقمار الاماب إىل اليافع لتعلم القراءة .بماسإضمافة
إىل ذلك  ،و ي البماحث أف الاماب مل نعتمادوا على قراءة النصمص العربية
إال عنيعما حيث تعلم املصماكحة ( 22نمفمبَت )2222
وفيمما نتعلق بنتمائج عماحظمات بنيل أف دافع الاماب يف إتبماع تعلم
اللغة العربية .عني تعلم اللغة العربية  ،و ي البماحثمف أنو عنيعما نعاي املعلم
عه ًماعما للاماب  ،فإهنم فعلمىما يف جمممعمات .بل إف البعض نقلي عمل
أصيقمائهم  ،دمما نيؿ على افتقمار الاماب إىل اليافع لتعلم القراءة .بماسإضمافة
إىل ذلك  ،و ي البماحث أف الاماب مل نعتمادوا على قراءة النصمص العربية
إال عنيعما حيث تعلم املصماكحة ( 22نمفمبَت )2222
 .2العوامل التي تجعل من الصعب على طالب الصف الثامن قراءة النص العربي
 .1قلة الكتب العربية
التن ًمادا إىل نتمائج عقمابلة عع السيي حمي الين كميرس للغة العربية

يف امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب ،واليت تنص على أف أحي
العماعل ىم حميودنة تمفر الوتب العربية  ،فليس ليى مجيع الاماب كتب
عصمادر تعليمية .ولو إذا درلنما يف ععمل لغمي  ،فإف نصمص القراءة
نظرا ألف خمترب اللغة غَت عوتمل ،
عتمفرة بمالفعل وىي عمادة عربية  ،ولو ً
فإنٍت أشجع الاماب على إعمادة إنتماج كتبهم األصلية ( 29نمفمبَت
)2222
أعما بمالنسبة لنتمائج عقمابلة عع الصرؼ األ نيب خَتاين  ،أحي هماب
الص

الثماع يف امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب ،فقماؿ إهنم

تعلمما اللغة العربية فقط بمالتخياـ  LKSألف كتب اللغة العربية كمانت
حميودة  29( ..نمفمبَت )2222
وبنماءً على نتمائج عماحظمات البماحثُت  ،فإف حمالة الامالب عني
املشماركة يف تعلم اللغة العربية كمانت أقل عماءعة .وذلك ألف كتب عصمادر
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التعلم املستخيعة ليست دملمكة جلميع الاماب .وعع ذلك  ،نظل الاماب
نشياُت يف التعلم ع خماؿ هرح األلئلة وىم عتحمسمف لقراءة نص
القراءة الذي تتم درالتو بصمت عماؿ .وعني القيماـ بماملهمة اليت قيعهما املعلم
 ،وىي تامنر النص الذي مت تسليمو  ،نعمل ععظمهم يف جمممعمات وليس
بشول فردي .حبيث نومف ىنماؾ العيني ع االحتمماالت بأف حمتمنمات
النص الذي نؤلفمنو ىي نفسهما ألف الاماب ليس لينهم كتب عيرلية
وأوراؽ عمل فقط ( 29نمفمبَت )2222
 .2ضعف الثقة بالنفس لدى الطالب
بنماءً على نتمائج املقمابلة اليت أ راىما السيي حمي الين كميرس للغة
العربية يف امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب ،قماؿ املعلم إف عيـ
نصما عربيًما
ثقة الاماب يف قراءة النص العريب نر ع إىل أنو إذا قرأ الامالب ً
بشول غَت صحيح فإنو خيماؼ ع نسخر عنو أصيقماؤه بسبب ىذا االعتقماد
 ،ونصبح الاماب أنفسهم ضعفماء  ،وال نزاؿ العيني ع الاماب نًتددوف
يف قراءة النصمص العربية  7( ..دنسمرب )2222
أعما بمالنسبة لنتمائج عقمابلة عع قسم الصرؼ األ نيب خَتاين  ،أحي
هماب الص

الثماع يف امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب ،فقي

قماؿ أحيىم إهنم شعروا بمالتمتر عنيعما مت تعيينهم لقراءة النص العريب ع قبل
املعلم  ،وعما زالما نقرؤوف اللغة العربية بًتدد ألف ذلك عيـ ثقة يف قراءة اللغة
العربية  7( ...دنسمرب .)2222
والتنماداً إىل عماحظمات البماحثُت أنو ع الصحيح أف بعض هماب
الفصل الثماع امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب .ال نزاؿ ىنماؾ
الوثَت عنهم ال جيييوف قراءة اللغة العربية  ،وديو عماحظة ذلك عنيعما
نالب ععلمهم ع الاماب قراءة النص العريب .ال نزالمف عرتبوُت حمؿ
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كيفية قراءة الويفية وعما زاؿ ىنماؾ العيني ع الاماب الذن عما زالما نعمانمف
قراءهتما  7( ..دنسمرب )2222
 .3سعي المدرس لمعالجة في التغلب على صعوبات الطالب في قراءة النص العربي
 .1إعطاء الدفع الى الطالب للقراءة اللغة العربية
وحماور عع األلتماذ حمي الين كميرس للغة العربية أنو قمالت ملعماجلة
الصعمبمات يف قلة رغبة التماعيذ كنت لماعيما سإعامائهم اليفع عثما بإعاماء
األ رة على ع حصل ىف قراءة النص بماجليي 4( .نمانماري )2226
مث رب البحث ع احي التماعيذ فصل الثماع بمامليرلة الثمانمنة
اكحومعية  6عيننة ماعيب التماعيذة خَتاين ,كنت قليل الرغبة يف قراءة النص
اللغة العربية ولو اآلف كنت نمالاما لقراءة النص اللغة اعربية ألف امليرس
اعاماين اليفماع حىت اكمف رغيب يف قراءة اللغة العربية ( 4نمانماري )2226
وراقب الوماتب أف امليرس لعي ملعماجلة ىذه الصعمبمات بإعاماء
اليفماع إىل التماعيذ على لبيل املثماؿ امليرس نعظيهم األ رة على ع حصل
ىف قراءة النص بماجليي 4 (.نمانماري )2226
 .2إعطاء النصائع عن أهمية الكتبة اللغة العربية
حمماورة البحث عع األلتماذ حمي الين كميرس للغة العربية امليرس
اللغة العربية قماؿ :أعايهم النصمائح ع أمهية اللغة العربية قبل بيأ قراءة اللغة
العربية ألهنما ليئ عهم ألعة اسإلماـ ولقراءة القرأف الورمي وأر م اف
التماعيذجيهيوف ( 68نمانماري )2226
وحماورة البحث دمع األلتماذ حمي الين كميرس للغة العربية امليرس
اللغة العربية قماؿ :التماعيذ ىف الفصل التمالع حيتمما عمانم عملية قراءة اللغة
العربية عصعبمف ىف فهم احملرج ولذالك أعايهم الملمائل عثما الصمر املعلق
بتلك املقراءة ( 68نمانماري )2226
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البا ب الخامس
الخالصة
أ .الخالصة
اخلروج ع نتمائج البحث وحتليل البيمانمات وعنماقشة الصعمبمات اليت نما ههما
الاماب يف تعلم اللغة العربية يف امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب  ،ديو
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االلتنتماج أف صعمبمات الاماب يف تعلم اللغة العربية  ،وخماصة صعمبة الاماب يف قراءة
النص العريب يف الفصل الثماع يف امليرلة االلماعية اكحومعية  6عيننة ماعيب  ، ،ديو
االنتهماء ع نتمائج وص وحتليل البيمانمات اليت حصل عليهما املؤل ع خماؿ املماحظة
املقمابلة والتمثيق على النحم التمايل:
 6الصعمبمات اليت نما ههما هماب الص الثماع عني قراءة النص العريب
ديو حسم الصعمبمات اليت نما ههما الاماب يف تعلم اللغة العربية  ،وخماصة يف
قراءة النصمص العربية  ،على النحم التمايل
 .6جيي الاماب صعمبة يف قراءة وفهم النص العريب األصلع .وأبرز و و الصعمبة ىم أف
الاماب عما زالما نتلعثممف يف قراءة النصمص العربية رغم أف النص ا تمماعي.
 .2جييوف صعمبة يف حتيني عماعمات الًتقيم والتنغيم والتأكيي الصحيحة عني قراءة
النصمص العربية ألهنم ال نفهممف ععٌت اجلملة.
 2العماعل اليت جتعل ع الصعب على هماب الص الثماع قراءة النص العريب
 .6عماعل ختصيص المقت  ،وىم المقت احمليود املتماح لتعلم اللغة العربية.
 .2نقص كتب اللغة العربية وال نستخيـ الاماب لمى LKS
 .6قلة ثقة الاماب بقراءة النصمص العربية
 6اكحلمؿ اليت جيب القيماـ هبما يف التغلب على صعمبمات الاماب يف قراءة النص العريب ،
املعلم يف التغلب على الصعمبمات يف تعلم اللغة العربية يف امليرلة االلماعية اكحومعية 6
عيننة ماعيب.
 .6حتفيز الاماب على أمهية تعلم اللغة العربية وخماصة يف قراءة النصمص العربية عثل
الوتب الصفراء واكحينثة
دائمما على اليرالة بشول عستقل وعع األصيقماء الذن نعرفمف أفضل
 .2شجع الاماب ً
 ،حبيث ال نقتصر تعلم اللغة العربية على عملية التعلم داخل الفصل فقط.

ب .االقتراحات
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بنماءً على نتيجة البحث  ،نمصي البحث بعيد ع االقًتاحمات اليت تعترب ضرورنة  ،وىي:
 .6حيفز املعلم التماعيذ وأوليماء األعمر على أمهية تعلم وفهم اللغة العربية
 .2جيب أف نومف املعلممف أكثر نشماهًما وابتو ًمارا يف التخياـ ألماليب التعلم والملمائط حىت
نهتم الاماب بتعلمهما
 .6حتتماج امليارس الثمانمنة اجلمىرن إىل تمفَت خمترب لغمي ليعم دممارلة القراءة .التمع أو ناق
العربية
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