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 إقرار أصالة البحث

 اهلل الرحمن الرحيم بسم

 أنا املوقعة أدناه:

 : دينوفا هانوم فريديانا اإلسم
 ٢١٠٣١٠٢١١٢٠:  رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية القسم
 : تعليم اللغات الكلية

بعنوان البحث العلمي "املشاكل يف تعليم اللغة العربية لطالب املكفوفني الصف الثامن املدرسة 
 ".٦١٠٢/٦١٠۷سية ايوكياكرتا السانة الدر الثانوية ياكيتونيس 

هي من عمل نفسي وأصالتها حقيقة. على حد معرفيت، إن هذا نتائج هذا البحث أقرر بأن 

البحث ال حيتوي مادة مكتوية من قبل شخص آخر كشرط إلمتام الدراسة يف هذه الكلية أو يف 

يجة النتحال على عمل الكليات أو األخرى. إذا اتضح يوماما ثبوت هذا البحث أهنا نت

 لية قبول العقوبات.رين، فأنا مستعدة يف حتمل املسؤ اآلخ

 فلقد كتبت هذا اإلقرار بكّل وعي وغري جمربة.

 ٢١٠2ديسمرب  ٢2يوكياكرتا، 
 الباحثة
 

 دينوفا هانوم فريديانا
٢١٠٣١٠٢١١٢٠ 
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 موافقة المشرفة

 صاحب والفضيلة : موافقة البحث  املوضوع
 يد كلية تعليم اللغةعم -:   املرفقات

 جبامعة احملمدية بيوكياكرتا 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتة

بعد القرعة والبحث والتفتيش واإلصالح ومعاجلة ما حيتاج إليه يف البحث، فتبنّي بأن البحث 
  قدمته الباحثة.الذي 

 دينوفا هانوم فريديانا : اإلسم
 ٢١٠٣١٠٢١٢٠ : رقم القيد

المشاكل في تعليم اللغة العربية لطالب المكفوفين الصف الثامن  : العنوان
 ٦١٠٢/٦١٠۷المدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا السنة الدرسية 

كلية تعليم اللغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة   توفرت الشروط الالزمة للتقدمي إىلقد 
  التعليم.احملمدية بيوكياكرتا وللحصول على الدرجة العلمية يف

ونرجو منكم تقدمي هذا البحث يف جلنة املناقشة ولكم مين الشكر والتقدير ونفعنا اهلل هذا 
 البحث لكل من يهتم مبوضوع هذا البحث.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

٢١٠2ديسمرب  ٢2 يوكياكرتا،  

   مشرف البحث

 

 تلقيس نوردينتو الماجستير

٤٢٠٢١٠٤١٤٠٠٣١٢2۰۲۸۹۱  
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 التقرير

 قشة هلذا البحث العلمي الذي قّدمته الطالبة:القد متت املن

 اإلسم : دينوفا هانوم فريديانا
 رقم القيد ٢١٠٣١٠٢١٢٠: 
 تاريخ امتحان املناقشة :

المشاكل في تعليم اللغة العربية لطالب المكفوفين الصف : 
الثامن المدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا السنة الدرسية 

٦١٠٢/٦١٠۷ 

 العنوان

ة العربية.قد قررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها باالدرجة العلمية يف قسم تعليم اللغ  

 لجنة المناقشة

 اإلسم الوظيفة التوقيع
المناقشة رئيس ...... ستيرالماج تلقيس نوردينتو   
ش األّولالمناق ...... الماجستير حميني عارف   
ش الثانيالمناق ...... تيرةالماجس ايرما فيبرياني   

 

 

 

 

 

 ٢١٠2ديسمري  ٢2 يوكياكرتا،

 اللغات تعليم عميد كلية
 

 الدكتور سوريانتو
٠٠2٣١2٢٠٢١٠١٠١٠٠٣١١٢ 
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 شعار

 

وانتم االعلون ان كتنم ّمؤمنينوال تهنوا وال تحزنوا   

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. 

(Q.S. Al-Imran : 139). 
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 اإلهداء

 ( الذين تلقيت على يديهما الكرميتني أول مبدئ و نورجنةحاليمي الولدّي احملبون ،)

 الصدق وعرفت يف يديهما السمحة الطبية تقدمي إجالل واحرتام.

  ألربعة أخ كبريي احملبوب)نور هاندوكو و دوي امسارا فوترا و دوين سنجايا و ايرىيس

 (.ابديله

 .جلميع أسريت احملبون 

 الء.مجيع األساتيذ واألساتيذات الكرام والفض 

 .مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية 

 معة احملمدية بيوكياكرتا.او أملامرت جب 
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 كلمة الشكر و التقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهيد يه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. أشهد أن ال إله إاّل اهلل و 

أشهد أّن حممًدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه ومن 

 ه إىل يوم القيامة. أم بعد: اهتدى هبدا ا

فقد من اهلل العظيم باإلنتهاء من هذا البحث، فله سبحانه اهلج باحلمد والثناء، فلك 

تعاىل أقدم الشكر تك وعظيم عطائك، بعد محداهلل  احلمد يا ريب حىت ترضي، على جزيل نعما

خري الوجود ومل يبخل و التقدير إىل الذين كانو هلم املسامهة يف عملية صناعة هذا البحث إىل 

أحدهم بشيئ طلبته من العلوم واملعلومات وهلم جرا، ولكن حيدوهم إال العمل باجلاد املخلص. 

 ومنهم:

فضيلة املكرم األستاذ غيندرايونو املاجسرت كعميد لكلية تعليم اللغات جبمعة  .٠

 حممدية بيوكياكرتا.

 البحث العلميفضيلة املكرم األستاذ تلقيس نور دينتو املاجسرت و مشرف  .٢
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فضيلة والدان احملبوبني، أليب و أمي، الذين ال يزاالن ياربياين برتبية إسلمية ويأدباين  .٣

برعاية حسنة، فجزى اهلل هلما بأحسن اجلزاء املضعف بأحسن التأديب و يراعياين 

 يف الدنيا و األخرة.

 فضيلة مجيع األسرة بيت املستأجر يوسا .٤

 لنسبيت و دعمي دائما.قرب األصدقاء أن أحبون الذان با .5

 ٢١٠٣يف قسم تعليم اللغة العربية الدفعة مجيع األصدقاء و الصديقات األعزاء  .2

 خاصة.

 حسن اجلزاء. رجا الباحثة أن يكون هذا البحثكم اهلل أا شكرا الباحثة لكم شكرا جزيال و جز 

 نافعا للباحث خصوصا وللقراء عموما.

 ٢١٠2ديسمرب  ٢2 يوكياكرتا،
 الباحثة

 

 دينوفا هانوم فريديانا
٢١٠٣١٠٢١٢٠ 
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 محتويات البحث

 الصفحة الموضوع

 i ...............................................إقرار أصالة البحث باإلندونيسية

 ii ...............................................بالعربية...... إقرار أصلة البحث

 iii ...............................................................موافقة المشرف

 iv ........................................................................التقرير

 v .........................................................................شعار

 vi .......................................................................اإلهداء

 vii ...........................................................التجريد باإلندونيسية

 viii ............................................................التجريد باإلنجليزية

 ix ................................................................بالعربيةالتجريد 

 x ..........................................................كلمة الشكر و تقدير

 xii ..............................................................محتويات البحث

 xvi ................................................................قائمة الجدوال

 xvii ............................................................محتويات المالحق
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  الباب األول: مقدمة

 ٠ ...........................................................خلفية البحث .أ

 ٤ ...........................................................البحثأسئلة  .ب

 5 .........................................................أهداف البحث .ج

 5 ...........................................................منافع البحث .د

 2 ........................................................البحوث السابقة .ه

 ٠ ..........................................................اإلطار النظري .و

 ........................................املشاكل يف تعليم اللغة العربية .٠

 ...............................................املشاكل اللغاويات (٠

 ..........................................ترتيب األصوات (٠)

 املفردات................................................. (٢)

 ترتيب اجلملة.............................................. (٣)

 الكتابة.................................................... (٤)

٠١ 

٠١ 

٠١ 

٠٠ 

٠٣ 

٠٤ 

 ٠2 ..............................................املشاكل غري اللغوي (٢

 ٠2 .........................................................فهم التعليم .٢

 ٠2 ....................................................تعليم اللغة العربية .٣
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 ٠٠ ..............................................نظرة عامة عن املكفوفني .٤

 ٢٠ ...........................................................منهج البحث .أ

 ٢2 .......................................................النظاميات الكتابة .ب

  الباب الثاني: نظرة عمة المدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا

 ٢٠ ..................................تاريخ املدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا .أ

 ٣٢ ................................اجلغرافية املدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا .ب

 ٢٣ ...........................................................اهليكل املنظم .ج

 ٣٤ ........................................................الظروف املعلمني .د

 ٣5 ........................................................الظروف الطالب .ه

 ٣2 .......................................................حالة البنية التحتية .و

الباب الثالث: المشاكل في تعليم اللغة العربية لطالب المكفوفين الصف الثامن      

 المدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا

 

 ......دافع طالب املكفوفني الصف الثامن املدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا .أ

عملية التعليم اللغة العربية لطالب املكفوفني الصف الثامن املدرسة الثانوية  .ب

 .....................................................ياكيتونيس يوكياكرتا

٣٠ 

 

٤٣ 

 يس العربية الصف الثامن املدرسة الثانوية ياكيتوناملشاكل يف تعليم اللغة  .ج
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 ٤٤ يوكياكرتا...............................................................

 ٤٠ .............................اجلهود يف تفصري املشاكل يف تعليم اللغة العربية .د

  الباب الربع: اإلختتام

 5٢ .............................................................اخلالصة .أ

 5٣ ..........................................................اإلقرتاحات .ب

 5٤ ............................................................اإلختتام .ج

 55 ......................................................................راجعالم
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 قائمة اجلداول

 الصفحة املوضوع

 ٣٣ نيس يوكياكرتا...................: اهليكل املنظم املدرسة الثانوية ياكيتو ٠. ٠اجلداول 

 ٣٤ نيس يوكياكرتا...................: بيانات املعلم املدرسة الثانوية ياكيتو ٠. ٢اجلداول 

 ٣5 الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا....: بيانات الطالب الصف الثامن املدرسة ٠. ٣اجلداول 

 ٣2 : قائمة حالة البنية التحتية.........................................٠. ٤اجلداول 
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 حمتويات املالحق

 ورقة مقابلة Iملحق 

 ورقة إذن البحث IIملحق 

 ورقة أهنى البحث IIIملحق 


