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  غة العربية للمعوقينتعليم الل

بيوكياكرتا الحكومية اللغات جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية  تنمية في مركز دراسة تحليلية)

 (إندونيسيا

 فطري زكية

خلفية ىذا البحث ىي وجود الطالب ذوي اإلعاقة )ادلعوقني ( يف مركز تنمية اللغات جامعة سونن  
بيوكياكرتا. ىم الطالب اخلاصة وحيتاجون ادلعاملة اخلاصة. ويدير ادلركز عملية كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

 جلميع الطالب كامال  كان أو ناقصا من ناحية أحساسهم.  وتعلمها تعليم اللغة العربية
لطالب ادلعوقني، والطرق  هاوتعلم ويهدف ىذا البحث أن يعرف عملية تعليم اللغة العربية

 يواجهها الطالب وادلعلم واإلقراحات حللها. ادلستخدمة، وادلشكالت 
تستخدم الباحثة منهج البحث الوصفي التحليلي يعين تصوير البيانات باستخدام اجلمل ليحصل 
على الشرح الصريح والتفصيلي. والطرق ادلستخدمة يف أخذ البيانات ىي ادلالحظة وادلقابلة والتوثيق. 

بية، وادلعلمون، والطالب ذواإلعاقة يف مركز تنمية اللغات سنة ومصادر البيانات ىي رئيس قسم اللغة العر 
 م. 3102-3102

للمعوقني يف جامعة سونن كاليجاكا وتعلمها أن عملية تعليم اللغة العربية  البحث ىذا نتيجةدلت 
وجود  اإلسالمية احلكومية بيوكياكرتا مل جتري فعالة وتواجو ادلشكالت ادلتنوعة من نواحي ادلتعددة، ومنها 4

الفصل ادلتباين، وقلة الطريقة ادلناسبة للمعوقني، وقلة كفاءة ادلعلمني يف تعليمهم. وأما اإلقًتاحات 
 للمعوقنيفهي تفريق الطالب حسب كمال إحساسهم، وتصميم ادلنهج الدراسي اخلاص ها وادلداخالت حلل

فعالة ذلم لتكون عملية تعليم اللغة حسب كفائتهم وحاجاهتم، واستعداد ادلعلمني بطرق التعليم ادلناسبة وال
  مفيدة وأكثر فعالية. وتعلمهاالعربية 

 
 
 

 مقدمةال .أ 
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ادلختلفة يف مجيع أحناء  دلت البحوث والقضايا عن أمهية اللغة العربية وتعليمها يف الدول

دراسة اللغة العربية ىي أداة أساسية يف و العامل السيما يف ادلنطقة يعيش فيها كثري من ادلسلمني. 

العلوم ودين االسالم من مصادره األصلية. فتحاول اجلامعات وادلعاىد يف تطوير نظام التعليم بكل 

ىذه اللغة من ادلواد الدراسية وتعرف أن . 1ما لديها من القدرة والبيئة ادلناسبة بالعامل اجلامعي

   2األساسية اليت تدرس يف سائر اجلامعات اإلسالمية يف إندونيسيا.

بيوكياكرتا موحدة يف احلكومية وتعليم اللغة العربية يف جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية 

يف ادلستويات من ناحية كفائتهم من  نالطالب ويقسمو  يتعلم فيو مجيع .اللغاتتنمية مركز 

ن و حىت يتعلم الطالب ادلعوق إحساسهممن ناحية كمال  ونال يفرق وادلبتدئني إىل ادلتقدمني. ولكن

يف عملية التعليم  صعوباتالىذا الواقع يف نفس الفصل. يسبب  إحساسهمن و الكاملوالطالب 

والتعلم من ناحية الطالب وادلعلمني، فلذالك كتبت الباحثة ىذه ادلقالة العلمية حتت ادلوضوع 

سالمية اللغات جامعة سونن كاليجاكا اإلتنمية تعليم اللغة العربية للمعوقني دراسة حتليلية يف مركز "

تشرح الباحثة عن عملية تعليم العربية للمعوقني،  الورقةيف ىذه . "احلكومية بيوكياكرتا إندونيسيا

 واإلقًتاحات حللها.  يواجهها الطالب وادلعلمون،وادلشكالت 

 منهجية البحث وإجراآته .ب 

لة بإستخدمت الباحثة ادلالحظة وادلقاىذا البحث من نوع البحث الوصفي التحليلي. 

كطريقة أخذ البيانات. أما البيانات احملتاجة يف ىذه الورقة العلمية تصدر من رئيس قسم   واإلستبانة

اللغات جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية تنمية اللغة العربية، وادلعلم والطالب ادلعوقني يف مركز 
                                                           

 3112، رسالة ادلاجستري، اإلسالمية. مستمني فتاح، تطويرتعليم اللغة العربية يف اجلامعة  1
2
 3102لسانيات رللة دورية زلكمة تعين بلغة القرآن الكرمي وتعليمها، لتعليم والتعلم على السياق العام، منهج تدريس مهارة الكالم على أساس إجتاه افطري زكية، تطوير  
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التثليث  إستخدمت الباحثة طريقةويف ىذا البحث م.  3102-3102احلكومية بيوكياكرتا سنة 

(triangulationيف ت )البيانات لنيل ادلعلومات الصحيحة والدقيقة.  فتيش  

 اإلطار النظري  .ج 

 وتعلمها  م اللغة العربية لغري الناطقني هبايتعل -

ط من أطراف عديدة. وديكن الفرد أن يتعلم اللغة يقصد بتعلم اللغة العملية الواعية ادلخط  

الثانية وتتم ىذه العملية عادة يف مرحلة متـأخرة من العمر، بعد مرحلة الطفولة ادلبكرة. ومن أىم ما 

دييز تعلم اللغة عن اكتساب اللغة ىي اختالف الدوافع يف احلالتني. فالفرد يف حاجة إىل لغة األم 

ارجية فقد تكون ثقافية، أو اخلة. أما بالنسبة للغة األجنبية فالدوافع ألداء وظائف حياتو األساسي

اكتساب يتحقق إجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. ومن ناحية أخرى ختتلف البيئة يف احلالتني، ف

اللغة يف رلتمع اللغة الطبيعي حيث يتعرض الطفل بصورة مستمرة للغة األم، وأما متعلم  اللغة 

ناطقني هبا غالبا. وتنعكس تلك الني غري مة مصطنعة يف فًتة قصرية ومن ادلعلفيتلقاىا يف بيئ

 3االختالفات على الطرائق واألساليب وادلادة التعليمية.

شرح أىداف تعليم اللغة وتعلمها يسعى متعلم اللغة العربية إليها كما  عويف نفس ادلرج

 4  4يلي

 الكفاية اللغوية  .0

                                                           
3
 2000عسيس فخر الرازي وهحصي ًىوي، كيف ًعلن اللغة لألجاًب، كلية العلىم التربىية والتعليوية جاهعة شريف هداية هللا، جاكرتا،   

4
 ًفس الورجع 
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على النظام الصويت للغة العربية دتييزا وإنتاجا ومعرفتو وادلقصود هبا سيطرة ادلتعلم 

بًتاكب اللغة وقواعدىا األساسية نظريا ووظيفيا واإلدلام بقدر مالئم من مفردات اللغة 

 الستعمال. اللفهم و 

 الكفاية االتصالية  .3

وىي قدرة ادلتعلم على استخدام اللغة العربية بصورة تلقائية والتعبري بطالقة عن أفكاره 

 وخرباتو مع دتكنو من استيعاب ما يتلقى من اللغة يف يسر وسهولة. 

 الكفاية الثقافية .2

قصد هبا فهم ما حتملو اللغة العربية من ثقافة تعرب عن أفكار أصحاهبا وجتاورىم تو 

 وقيمهم وعادهتم وآداهبم وفنوهنم. 

رنامج تعليم اللغة وعلى معلم اللغة العربية تنمية ىذه الكفايات الثالث لطالبو من بداية ب

 العربية إىل هنايتو يف مجيع ادلراحل وادلستويات. 

عددة، حيتاج تصميم نسبة إىل خصائص تعلم اللغة العربية لغري العرب من النواحي ادلتو 

ة تعليم وتعلم اللغة العربية الفعالة وادلناسبة حلالة الطالب. وكذالك حيتاج تصميم ادلنهج يف عملي

مراحل الطالب معرفيا الئمة، والوسائل اجلذابة، وطرق التعليم ادلناسبة باألىداف و ادلواد الدراسية ادل

 وسيكولوجيا. 

منها كتاب و وجدت الباحثة كثري من الكتب يبحث فيو طرائق تعليم وتعلم اللغة العربية 

لم طريقة تعليم اللغة العربية ألفو أمحد فؤاد إيفندي من جامعة حكومية ماالنج، وكتاب طريقة تع
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والتعليم الفعايل يف تعليم اللغة  اللغة العربية ألفو أمحد عزا، وكتاب طريقة تعلم اللغة العربية اإلبداعية،

 وغري ذالك. العربية

  طرق التعليم للطالب ادلعوقني -

، وحقوق موقف الذي لديو االندونيسي اجملتمع ىو جزء مندلعوق أو ذو اإلعاقة ا

 حتقيق وحيتاج . احلياة يف مجيع جوانب اجلالية االندونيسية من مماثلة لغريىاأدوار والتزامات و 

، و الوسائل الكافية وادلتكاملة وادلستدامةهد ه إىل اجلدور و  ووالتزامات و، وحقوقذي اإلعاقة موقف

 .5للمعوقنيالرفاه االكتفاء الذايت و سيكو ن الذي 

حيتاجون الطرق اخلاصة يف تعليم ادلعوقني وذكر وحيو  تري ويبووو وزمالئو يف كتابو أن 

 ولغة اإلشارة من الطريقة الفعالة ذلم .ر دورا مهما فيهاطريقة اإلتصال تدو و  األشياء يف حياهتم

  6دستور أو حركة سرية مستخدمة فيها.. وشرح أيضا خاصة لألصم واألبكم

 ة بيوكياكرتامركز تنمية اللغات جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية الحكوميعن نبذة تاريخية  .د 

مركز تنمية اللغات إحدى ادلؤسسات اذليكلية يف جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية 
للمجتمع األكادمي يف  تهاوترقيمهارات اللغوية احلكومية بيوكياكرتا. لو دور مهم يف تطوير 

تلك اجلامعة. ولو دور مهم يف تطوير الثقافات اإلسالمية للمجتمع. كان مسى مبركز اللغة أقامو 
عن تكوين مركز  Ba O/A .0331.23بتقرير ادلدير رقم  0331مايو  3مدير اجلامعة يف 

  UINىلإ   IAIN(. بعد تغيري IAINاللغة جلامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية القددية )
يكون تطوير مركز اللغة شيء مهم يف رلال التعليم والتعلم حىت يطور ويسمى اآلن مبركز و ،

 اللغات.تنمية 

                                                           
5
 Himpunan peraturan perundang undangan penyandang cacat nasional dan internasional, (Himpunan 

wanita penyandang cacat Indonesia, Jakarta : 2001 hal 23).  
6
 Jogjakarta Sign language, Wahyu Tri Wibowo dkk, Matahariku,  Jogjakarta: 2004. 
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تقع ىذه ادلؤسسة داخل جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوكياكرتا جبوار  
مًتا. وىو يف شارع مارسدا أدي سوجيفطا  3122كلية اآلدب وعلم الثقافة على األرض 

بيوكياكرتا. يتكون من أربعة أدوار. يف الدور األول غرف للمدير وادلوظفني، والقاعة العامة. ويف 
الدور الثاين الفصول ومعمل اللغة. ويف الدور الثالث الفصول ومركز حصول التعليم النفسي 

(SALC ) 7ويف الدور الرابع فصول.إدارة للمعلمني  

 اللغات تنمية أىهمية مركز  - أ
ذلذه ادلؤسسة دور مهم يف ترقية الربنامج األكادمي يف جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية 

 احلكومية بيوكياكرتا. فلذلك تتبع رؤية تلك اجلامعة كما يلي 4 
" ادلمتاز والبارز يف ترقية الكفاءة اللغوية وتطوير الثقافة جتاه اجملتمع ادلدين ذو ادلؤىالت 

 اللغات أربع مهمات كما يلي 4 تنمية الرؤية قرر مركز  العالية". وللحصول على تلك
 تطوير تدريبات اللغة والثقافة ادلؤىلة والفعالة. .0
 تطوير دراسة لغوية، واجتماعية، وثقافية، ودينية. .3
 جتهيز اخلدمة اللغوية والثقافة اجليدة. .2
 إقامة التعاون مبؤسسة أخرى  .2

 اللغات ووظيفتو ودورهتنمية موقف مركز  - ب
اللغات كجزء من أجزاء األنشطة األكادمية يف جامعة سونن  تنمية موقف مركز 

أشياء   2كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوكياكرتا حلصول أىدافها. أما وظيفتو ودوره فيشمل 
 كما يلي 4 

 يقوم تدريبات اللغة األجنبية لتسهيل ادلعلم والطالب يف دراسة الكتب األجنبية.  .0
 ر استيعاب اللغة األجنبية للتعليم والتعلم خارج البالد.يساعد على تطوي  .3

 يساعد على استيعاب اللغة األجنبية للمجتمع. 

 اللغات تنمية تعليم اللغة العربية للمعوقين في مركز  .ه 
                                                           

7
 الوعلىهات هي الوالحظة اقاهتها الباحثة، ألًها هي الوعلويي في هذا الوركس  



3RD INTERNATIONAL LANGUAGE CONFERENCE (ILC) 2014                                                                     7 
 

اللغات جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية تنمية تعليم اللغة العربية يف مركز جتري عملية 

الفصول ثالث حصص كل األسبوع. وينقسم الطالب حسب كفائتهم إىل احلكومية بيوكياكرتا 

 ادلعينة. 

يف السنة  جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوكياكرتايف ن وعدد الطالب ادلعوقو 

أن  ونال يستطيعوىم ، واألبكم طالبا منهم من األصم 01وطالبا.  22ىو  3102 /3102

منهم طالبا  2و شيأ.  وأن ينظر  ونال يستطيعم من األعمي ، وىمنهم  33وو وال يتكلموا. معتيس

يف احلركة حركة كاملة. مثال ىم ال يستطيعون أن جيري أعضاءىم   يستطيعون أن يستخدمومن ال

  8ويستخدمون الكراسي دلساعدهتم يف اإلنتقال من ادلكان إىل ادلكان اآلخر.

 اللغة العربية يف الفصل ال جتري فعالة بنسبة إىل مالحظة الباحثة أن عملية تعليم وتعلم

إلستماع، وىم ال ا وامعوا شيئا، فكيف أن يتعلمتىم ال يستطيعون أن يسو للطالب ادلعوقني. 

 يستطيعون أن ينظرو شيئا فكيف أن يتعلموا القرأة والكتابة؟ وىذه األسئلة حتتاج إىل األجوبة.

الدراسة  ال يستطيعون أن يشًتكوا اإلستبانة أن الطالب ادلعوقني  وجدت ادلعلومات من

معوا شيئا، وال يستطيعون أن ينطقوا تىم ال يستطيعون أن يسو جيدا وجدوا مشكلة يف فهم ادلادة. 

بعضهم يستطيعون أن يكتبوا األلفاظ العربية مع أهنم ال يفهمون ما  و من األلفاظ العربية.  شيئا

 كتبوا. 

طالبا  21حىت  32يعلم ادلعلم حول يف الفصل احملدد ويف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية 

يستخدم للطالب  هطالبان منهم من ادلعوقني. فلذالك يوزع ادلعلم الوقت وأكثر . و يف الفصل

                                                           
8
 أجابها الوعىقىىالبياًات هي اإلستباًة  
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، جربت أن يعلم فعاال جلميع أثناء التدريس ستخدم ادلعلم الطريقة ادلتنوعةإ. إحساسهمالكاملني 

 م. للمعلسبب ادلشكلة تالطالب ولكن حالة الطالب 

يستفيد ادلعلم إللقاء ادلادة وادلناقشة والتدريبات.  .دقائق 21يتعلم الطالب احلصةيف و 

ال ن و الذي يشًتك فيو مجيع الطالب. ولكن الطالب ادلعوقوجرب ادلعلم أن يصمم التدريس الفعال 

ىم ال يستطيعون أن يشًتكوا  ،أن يشًتكوا يف التدريس مشاركة كاملة. يف ادلناقشة مثاليستطيعون 

 واأن جيمع ونوخيافيشعرون احلياء أو اإلقًتاحات. وأحيانا  داخالتفيها يف طرح األسئلة وإعطاء ادل

كثري من األحيان يركز ادلعلم التدريس يف الًتمجة والكتابة للطالب األصم يف  و . خريناآل مع زمالئهم

 يف اإلستماع للطالب األعمى. يركز و 

اخلاصة، حيتاج الطالب ادلعوقون جتربة ومعاملة  وحاجتهم بنسبة إىل حالتهمترى الباحثة 

كفاءة وكمال اليتعلم الطالب يف نفس ادلستوى من ناحية أن ومن ادلفروض  خاصة أيضا.

 . حساساإل

منهم من  2صم واألبكم، و منهم من األ 2طالبا،  02نالتها الباحثة من  ومن اإلستبانة

غة العربية يف مركز تنمية اللغات. يف ن يف السنوات ادلتنوعة حينما تعلم الليتكون ادلعوقو و األعمى، 

مخسة  3102اربعة طالب، ويف  3102طالب واحد، ويف  3100طالب واحد، ويف  3101

-3102ويف ىذا البحث ال تقتصر الباحثة يف الطالب سنة ثالثة طالب.  3102طالب، ويف 

 لتكون أكثر وأكمل.  جدا، وتستخدم البيانات ادلوجودة  فقط ألن عددىم قليل 3102

طالب أهنا سهلة.   2طالب، وقال  01أن اللغة العربية صعبة، وىم  ادلعوقني أكثرقال  و

الذي ال يواجو فقط  يوجد طالب واحد و ادلشكالت يف تعلم اللغة العربية أكثرىم واجو يو 
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القرأة ىي اإلستماع والكتابة. ولألعمى عندىم عامة أما أصعب ادلادة الدراسية و ادلشكالت فيو. 

 ادلادة اإلستماع والكالم أصعب ،والكتابة اصعب ادلادة، وأسهلها اإلستماع والكالم. وبالعكس

 . هاوالكتبة أسهللألصم واألبكم 

ولو شرحها جيدا. أهنم ال يستطيعون ان يفهموا ادلادة شرحها ادلعلم،  نيوقال أكثر ادلعوق

 أهنم يريدون أن يتعلموا مع زمالئهم اآلخرين الكاملني إحساسهم.  طالبا 02وىم  اوقال أيض

كفاءة ادلعلمني. ليس إقتصار ادلعوقني و من ىذه البيانات ترى الباحثة أن تركيز ادلشكلة يف 

كفاءة كافية يف تعليم ادلعوقني فلذالك ال يستطيعون أن يفهموا ادلادة ذلم مع أن ادلعوقني   لمعلمنيل

يصمم الكاملني إحساسهم فلذالك تداخل الباحثة أن  دون أن يتعلمو مع زمالئهم اآلخرينيري

عالة يف ات ادلناسبة والفكيفيوالإعطاء ادلعلومات استعداد ادلعلمني بمنهج الدراسي اخلاص ذلم و ادلركز 

     ادلعوقني.  تعليم

 المشكالت يواجهها الطالب والمعلم .و 

يف عملية تعليم وادلعلمون ن و دد ادلشكالت يواجهها الطالب ادلعوقمن البحث ادلذكور حت

ا اإلسالمية احلكومية بيوكياكرتا. اللغات جامعة سونن كاليجاكتنمية وتعلم اللغة العربية يف مركز 

 كما يف الشرح التايل 4 وادلشكالت من ناحية الطالب  

  ادلشكلة يف فهم ادلادة .0

ليس ذلم إحساس أو إدراك كامل. فكيف  لطالب ادلعوقون ىذه ادلشكلة ألنويواجو ا

أو ينظروه؟ وأما ادلادة تعين مادة يستطيعون أن يفهموا ادلادة مع أهنم ال يستطيعون أن يستمعوا شيئا 
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وكلها حيتاج كمال اللغة العربية يشتمل ادلهارات األربع وىي اإلستماع، والكالم، والقرأة، والكتابة. 

 اإلحساس واإلدراك. 

 ادلناسبةاخلاصة عدم الطريقة  .3

ومن ادلذكور أن للطالب ادلعوقني حاجة خاصة يف التعلم ال سيما يف تعلم اللغة العربية  

تخدمة وىي كاللغة الثانية. فلذالك حيتاجون الطريقة اخلاصة ادلناسبة. ولكن الواقع، الطريقة ادلس

للطالب ادلعوقني أثناء التدريس،  إىتماما خاصاادلعلم  ميع الطالب. وقد يهتمطريقة العامة جل

  . ال يركز فيو وولكن

 حالة الفصل ادلتباين .2

اين مشكلة خاصة يف ىذه عملية التعليم والتعلم ألهنم حيتاجون حالة الفصل ادلتبتكون 

كون تنوع الطالب من ناحية كفاءة مشكلة يف التعليم ال سيما التنوع يو  ادلختلفة.التعليمية ادلراعاة 

 إحساسهمهم من الكاملني معظمعدد الطالب كثري و من ناحية كمال اإلحساس. ويف ىذه احلالة 

  .ليل جداوعدد الطالب ادلعوقني ق

 الشعور باحلياء واخلوف .2

لة ىذه احلاو تسبب ن باحلجول واحلياء ألهنم من الفرقة األقلية. و يشعرون الطالب ادلعوق

 .مشكلة يف عملية إنتقال ادلعلومات من ادلعلم إىل الطالبالسيكولوجية 

 ادلشكلة اخلاصة للطالب األصم  .2
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عملية تعليم اللغة ألنو ال يستطيعون كثر يف األادلشكلة اخلاصة و صم يشعرون الطالب األ

لمة أو اجلملة الك وأن يستمعوا شيئا. وحينما يريد أن يتعلم القرأة فهم ال يستطيعون أن ينطق

 ادلوجودة يف النص ألهنم ال يستمعوهنا من قبل.

 أما ادلشكالت يواجهها ادلعلم ىي 4

 عدم كفاءة ادلعلم يف تعليم الطالب ادلعوقني .0

 ليم الطالبمستعدون لتع يف ىذه اجلامعةاللغات تنمية تدل البيانات أن ادلعلمني يف مركز 

وليس ذلم كفاءة أكادمية يف تعليم الطالب ادلعوقني. ومن ادلعلمني جيربون أن  إحساسهمالكاملني 

كلة يف إجراآت ثرىم يواجهون ادلشوزلاولتهم واجتهادىم النفسية. وأكحسب جتربتهم يعلموىم 

فهام ادلادة ذلم. وكثري من األحيان إستخدم طريقة الًتمجة التعليم خاصة يف اختيار الطريقة ادلناسبة إل

الكتابة كوسيلة اإلتصال بني ادلعلم والطالب. وللطالب  تأستخدمو للطالب األصم واألبكم. 

ن ادلعلمون ويشعرو . ادلعلم يف نطق الكلمة أو اجلملة احملددة ويتبع الطالب تكرارا كرراألعمى  

 يتحريون يف استخدام الطريقة ادلناسبة ذلم.ألهنم  الصعوبة يف إفهام ادلادة للمعوقني

 حالة الطالب ادلتباين .3

ىذه ادلشكلة يشعرىا ادلعلم وكذالك الطالب. يشعر الطالب الصعوبة يف فهم ادلادة 

 ادلعلم الصعوبة يف إفهام ادلادة للطالب ادلتنوعة. ويشعر 

  ادلناسبةقلة الطريقة  .2

تتعلق ىذه ادلشكلة بالنقطة األوىل. ألن قلة كفاءة ادلعلم يف تعليم الطالب ادلعوقني 

ويكون ادلعلم متحريا يف اختيار الطريقة تسبب قلة ادلعلومات عن طرق التعليم ادلناسبة ذلم. 
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اءآت يف اللقواستخدامها يف عملية التعليم والتعلم. وكثري من األحيان يستخدم نفس الطريقة 

   وتسبب التعليم ادلمل.ادلتعددة 

 قررااات لحلهامداخالت واإلال .ز 

، اإلقًتاحات حلل ىذه ادلشكالتادلداخالت و الباحثة داخل ت سابقةالمن ادلعلومات والبيانات 

  ومنها 4 

 إحساسهمق الطالب حسب كمال يفر ت .0

كون عملية تعليم تومن األحسن أن يفرق الطالب من ناحية كمال إحساسهم لكي 

وتركيز واختيار الطريقة ادلناسبة وتعلم اللغة العربية أكثر فعالية ألنو يسهل ادلعلم يف إلقاء ادلادة 

وكذالك يشعر الطالب احلالة السيكولوجية ادلرحية ألهنم يشًتكون  الطالب.  جلميع ىتماماإل

 ويتعلمون مع الطالب يف نفس احلالة اجلسدية. 

 لطرق ادلناسبة يف تعليم الطالب ادلعوقنيبا عداد ادلعلمنيإست .3

اختيار الطريقة واستخدامها يف تعليم الطالب ادلعوقني شيئ مهم تؤثر يف جناح التعليم 

وذلم حوائج خاصة كما عرفنا أن الطريقة من العناصر التعليمية ادلهمة. وحصولو إىل اذلدف احملدد.  

كما قال العلماء يف رلال وللمعلم دور مهم يف إجراآهتا  فلذالك حيتاج الطريقة اخلاصة وادلناسبة. 

  ادلعلم أىم الشيئ.روح ليم أن ادلادة مهمة والطريقة مهمة و التع

 لمعوقنيلاخلاص تصميم  ادلنهج الدراسي  .2

يف  مؤسسة خاصةنالت الباحثة ادلعلومات أن عدد الطالب ادلعوقني يف ىذه اجلامعة كثري وذلم 

يف عملية التعليم والتعلم ويوحد مع الطالب  ونولكنهم ال يفرقوىي مركز خلدمة ادلعوقني اجلامعة 
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 خاصة يف تعليم اللغة العربيةاآلخرون. ومن األحسن أن يهتم رؤساء اجلامعة إىتماما خاصا  ذلم 

جتمعهم يف نفس الفصل ديكن أن و  حسب كفائتهم وحاجاهتم. بتصميم ادلنهج الدراسي اخلاص ذلم

 وغري ذالك. ذلم طاء الدراسة اإلضافية إعو 

 اإلخررام  .ح 

يف  تعليم اللغة العربية للمعوقنيعملية تستطيع الباحثة أن تلخص أن  سابقمن الشرح ال

دلتنوعة من واجو ادلشكالت اتو  .جتري فعالة جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوكياكرتا مل

، وقلة كفاءة ادلعلمني للمعوقني ، وقلة الطريقة ادلناسبةادلتباينومنها 4 وجود الفصل  واحي ادلتعددة،ن

تفريق الطالب حسب كمال هي وادلداخالت حلل ىذه ادلشكالت فأما اإلقًتاحات و  .هميف تعليم

واستعداد ادلعلمني تصميم ادلنهج الدراسي اخلاص ذلم حسب كفائتهم وحاجاهتم، إحساسهم، و 

  . أكثر فعاليةعملية تعليم وتعلم اللغة العربية فيو مفيدة و كون تلذلم ادلناسبة والفعالة  التعليم بطرق

 اتكيفيتم ىذا البحث تشجع الباحثة أن يستمر الباحثون ىذا البحث خاصة يف قضية  يول

ترجوا أن و . حسب كفائتهم وحاجاهتم ممنهج الدراسي اخلاص ذلتصميم و ادلناسبة دلعوقني تعليم ا

 . ذلم ومفيدة يف جناح تعليم وتعلم اللغة العربية كون البحوث التالية نافعةت
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