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 جتريد

يهدف ىذا البحث دلعرفة ادلشاكل يف تعليم اللغة العربية لطالب ادلكفوفُت 

 ٣٠٠٢/٣٠٠۷الصف الثامن ادلدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا السنة الدرسية 

واجلهود يف تفصَت ادلشاكل. من ادلتوقع أن يستخدم ىذا البحث دلعرفة ادلشاكل يف تعليم 

 ادلشاكل يف تعليم اللغة العربية ادلدرسة الثانوية اللغة العربية و كمادة تقييم لتفصَت

 ياكيتونيس يوكياكرتا.

ىذا البحث ىو البحث النوعي بادلوضوع البحث ادلدرسة الثانوية ياكيتونيس 

يوكياكرتا. موضوع البحث واستخدم الباحث طريقة ادلالحظة، وادلقابالة، والوثائق. 

كيتونيس يوكياكرتا، وادلعلم اللغة العربية مصدر البيانات ىي ناظر ادلدرسة الثانوية يا 

ادلدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا، و طالب ادلكفوفُت الصف الثامن ادلدرسة الثانوية 

ياكيتونيس يوكياكرتا. واما حتليل البيانات عن طريق التحقيق من البيانات و بيانات 

 التحرير.

كفوفُت الصف الثامن دافع طالب ادل (٠ومن ىذا البحث يقدم ما يايل: )

 الدروس حيبون الذين الطالب من٪ 75 من يتكونة الثانوية ياكتونيس يوكياكرتا ادلدرس

( ادلشكلة اليت واجهت ٣) العربية الدروس حيبون ال الذين الطالب من٪ ٠1 و العربية



 
 

يف تعليم اللغة العربية من ادلعلم ىو تقدمي الفظي. وألن الطالب الذين درسوا كلهم 

 .العربية اللغة تعلم عملية يف للمعلمُت الرئيسية ادلشكلة اللفظي التقدمي مكفوف، يصبح

( ٢من الطالب ىو ادلكفوفُت و تونة مزدوجة، و تنوع اخللفية التعليمية الطالب. )

تسليم ادلواد مع الًتكيز ، إجراء مقاربة شخصيةاجلهود يف تفصَت ادلشاكل من ادلعلم يعٍت 

 خلق التواصل اجليد بُت ادلعلمُت و، ادلوقف موقف خاص بشكل سلتلف وتفعل

أحبث عن من الطالب يعٍت  جيدا.االستفادة من وسائل اإلعالم ادلوجودة  الطالب، و

 يدرس، للغة العربيةاوردا على سؤال ادلعلم ، ادلتكلمُت الذين ىم خرباء يف اللغة العربية

 .جيدام بأسرع وقت يلتعل استخدام الوقت ، ومعا ليكون من السهل فهم الدروس

 ادلكفوف، ادلشاكل، التعليم اللغة العربية: الكلمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 



 
 

 المقدمة . أ
ة من يف رلموعة متنوع اللغة ىي وسيلة التواصل الفعال بُت الناس،

للتعبَت عن فكرة ادلتكلم إىل ادلستمع أو الكاتب إىل  استخدم اللغةاحلاالت، 

االنسان سيكون من العصب على التواصل. بالنسبة  لغة كلالوبدن  ٠القارئ.

لمسلمُت ادلوجهة والتمسك للمسلمُت اللغة العربية ىي اللغة اليت أمرىم جدا ل

مث تعلم وفهم اللغة العربية أمر ال بد منو  .والسنة وكالمها باللغة العربيةآلقرآن 

فقط  تساللغة العربية لي .للمسلمُت كشرط لفهم احملتوى من آلقرآن والسنة

دراسة اللغة العربية ليست رلرد لقراءة  .باعتبارىا لغة القرآن ولكن ىي لغة ادلعرفة

الكتب باللغة العربية، ولكن اتقان اللغة العربية نتمكن من التواصل يف اللغة 

 العربية والعلوم الدرسة.

موضوعات اللغة العربية تصنف يف ادلوضوعات الصعبة. لذلك، كثَت من 

هارات من ادلشاكل ادلختلفة اليت أدت إال ضعف م بون الدرس.الطالب ال حي

اللغة العربية للطالب، وبطبيعة احلال، على ضرورة وجود وصف جيد للمشكلة 

، كل القدرات األكدديية الفردية ختتلف، والطالب والعوامل اليت حتيطبفيما يتعلق 

بُت الطالب  العربيةتعلم اللغة  مقدارسبب يىذه الفروق الفردية ىي أيضا 
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ما يسمى  يتعلم جيداتلف. يف احلاالت اليت يكون فيها الطالب ال ديكن أن سل

 ٣م.يصعوبات التعل

، ولكن شخص من ذوي فقط التعليم ليس بالنسبة لألشخاص العاديُت

اللغة  للمستقبل. إىلادية والروحية أيضا حيتاج اخلربة على حد سواء احلواجز ادل

، فقط ادلواد اليت تدرس ليس بالنسبة لألطفال العاديُتالعربية ىي واحدة من 

أو غَت ذلك. وىي الكتب يف  مكفوف، أيضا ولكن لذوي االحتياجات اخلاصة

، وذلك أن ادلادة فيما يتعلق باحلق يف التعليم ۱اية  ٢۱مقالة ۱٥17دستور 

حيق لكل مواطن يف التعليم". ومعٌت ىذا "لكل مواطن من اندونيسيا ونصها: 

 يان ىو أن األطفال العاديُت مع األطفال ذوي ادلعاق يف وضع نفسو.الب

والشخص الذي لديو معاق ال يعٍت أهنا معيبة من حيث الشعور بادلسؤولية 

معاقهم ال يعٍت كل  اإلنسان، وذلم احلقوق والواجبات كأي إنسان آخر الطبيعي.

من أجل رعاية شيء معطل، وأهنا ال تزال قادرة على أن تكون متعلمة ومدربة 

كفوفُت وبادلثل مع األطفال ادل .التحيز يف حد ذاتو دون االعتماد على اآلخرين

 أولئك الذين ال حتصل على رؤية اتضح أهنا ديكن أن تأخذ الرعاية من نفسو.
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 تونيسياإلسالمية ياك كفوفُتوطالبة من مؤسسة رعاية ادل وبعبارة أخرى، طالب

 .حيق أيضا للتعليم والتدريس

رقم  تريتيس يوكياكرتا يف شارع فارنج تونيسيياك ادلدرسة الثانوية قعت

إىل  درسة الثانويةادل 77٠1٢قرية دانونكاران، وزعيم قرية منًتجيرون يوكياكرتا 1٢

يكسبون حقهم يف التعليم  ىذا ىو ادلكان الذي كانو يف التعليم. كفوفُتادل

والًتبية، دتاما مثل الطالب العادية األخرى. األطفال العاديُت مع البصر اجليد 

بل ىو أيضا بالتأكيد من األسهل بالنسبة ذلم  جيب أن يكون فرصة لرؤية زليطو.

الذين فقدوا بصرىم لذلك   كفوفُتوخالفا لألطفال ادل م األشياء بسهولة.يلتعل

ن نرى زليطو، مبا يف ذلك يف عملية دراسة اللغة العربية يف كان من الصعب أ

 أو واالجتماعية، البيئية احلواس ترتبط البشر أن ،سومنًتي أوضح كما ادلدرسة.

 اخلارجي العامل فهم أو االعًتاف مث البصر، لفقدان ونتيجة .القدرة خالل من

 التطور لذلك ونتيجة .وسليمة كامل يف عليها احلصول ديكن ال األطفال، من

 مع مقارنة دون حتول األرجح على ىي البصرية اإلعاقة ذوي لألطفال ادلعريف

 فقط ترتبط ال ادلعريف النمو إىل ذلك ويرجع .عام بشكل العاديُت األطفال



 
 

 قدرة من بشعور ولكن ىذا، ادلخابرات أو االستخبارات قدرات وثيقا ارتباطا

 ٢ايضا. الرؤية

طريقة برايل.  كفوفُت الكتابةالطالب ادل يسنخدمونوباإلضافة إىل ذلك،   

ىذا ىو  .كفوفُتبرايل ىو نوع من دلسة ادلستخدمة من قبل ادل طريقة الكتابة

وبعض من ادلؤكد  بالتأكيد أيضا حتديا للمعلمُت لتقدمي الدروس بشكل مناسب.

 .للغىة العربيةم ايأهنا تعيق عملية التعل

بدراسة مشكلة ما حيدث يف  لباحثةا توبذلك اىتم من الوصف أعاله،

من الصف  كفوفُتم العربية الطالب ادليكثَت من األحيان أثناء عملية يف التعل

 .٣٠٠٢/٣٠٠5 يوكياكرتا السنة الدراسية تونيسية الثانوية ياكسالثامن ادلدر 
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  اإلطار النظري . ب

 م اللغة العربيةيالمشاكل في تعل .1

تظهر الفروق بُت بنية اللغة و الغة  مشاكل ىي وحدات واألمناط اليت 

أحد العوامل اليت ديكن أن معرفة  يم اللغة العربية ىياخرى. مشاكل تعل

باختصار أن دراسة العربية طبعا ذلا ادلشاكل اليت  .وتبطئ تنفيذ عملية التعليم

جيب التصدي، سواء لغوية بشأن إجراء األصوات وادلفردات بناء اجلملة 

والكتابة، ام غَت اللغوية وىي تتعلق حيث الثاقفة االجتماعية والثقافية أو 

 .االجتماعية

 ادلشاكل اللغويات .٠

 .احية لغويةالوصف التايل سوف يوضح بعض ادلسائل ادلتعلقة ن

 ترتيب األصوات (٠

يف الواقع تعليم اللغة العريبة يف إندونيسيا قد حيدث منذ قرون، 

ولكن اجلوانب بيد احلكم كأساس لتحقيق الكفاءة االستماع التحدث 

( يتم توجيو الغرض من تدريس اللغة العربية ٠تقلباىتمامو. وذلك ألن: )

فقط لطالب قادرين على فهم اللغة ادلكتوبة الواردة يف الكتب باللغة 

( فهم طبيعة اللغة أكثر اعتمادا على الًتمجة الطريقة النحوية، ٣ية، )العرب



 
 

الذي ىو وسيلة لتعليم اللغات الكثَت من الًتكيز على التلقُت تعلم قواعد 

يف حد ذاتو نظرة عامة وفهم اللغة على  .اللغة والًتمجة كلمة بكلمة

أساس ىذه الطريقة ليست كاملة وسليمة، ألنو ال حيتوي على ضغط 

من الضعف  تلك اللغة. فبذلك أن مهارت االستماع ومهارة الكالم

لتدريس اللغة العربية واليت مت تنفيذىا يف إندونيسيا. بد من االعًتاف بأن 

أنواع من ادلدارس، وادلعاىد وادلساجد وحىت يف ادلنازل من أجل تعليم 

سمى القرآن الكرمي وتدريس تصم األصوات قواعد اللغة العربية اليت ما ت

يف علم التجويد. ومع ذلك، فإن العلم تركيز االنتباه  مبخارج احلروف

وليس لغرض تعزيز وتطوير ادلهارات " قراءة القرآن"فقط دلصاحل براعة 

الالزمة الستخدام اللغة، بل ىوحقيقة أن ليس كل قواعد احلكم السليم 

إلخفاء، يف تالوة القرآن ىي اليت تنطبق على استخدام اللغة. ادلثال ىو ا

وما إىل ذلك الذي ال يتم التغاضي عنها لتدريس اللغة العربية وال  إذغام

تنطبق بالضرورة على استخدام اللغة العربية. ما دام ىذا النظام يبدو 

ونتيجة لذلك، فإن الشخص  .اىتماما أقل يف استخدام اللغة العربية

كلمات   الذي درس طويال اللغة العربية تفتقر أيضا كال اآلخرين يف

ونتيجة لذلك أخرى ىي أن ىناك العديد من األخطاء عند   .منطوقة



 
 

كتابة الدروس أملى، سواء دروس اللغة العربية والدروس األخرى اليت 

 1لديها ما تفعلو مع اللغة العربية.

ال بد من االعًتاف بأن بعض العناصر)الفونيمات( ال تشابو مع 

ولكن يف  .ط ض ص ذ متعلمي اللغة، على سبيل ادلثال غ ق ع ظ

الواقع كثَتا فرصة مواتية لتعريف الطالب على مساع ونطق احلروف 

ادلذكورة أعاله، ألنو يف كثَت من األحيان مساع قراءة القرآن إما من خالل 

 .التلفزيون واإلذاعة وكذلك يف مناسبات معينة واليت لعبت قراءة القرآن

 استمعها كثَت الحتفاالت الدينية اليتإىل جانب العديد من ا

باللغة العربية، ىذه مدينة، إقمات، الصالة وغَتىا من  تعرب اهتوقراء

 .الصالة، الصالة

 ادلفردات (٣

 ياللغة العربية ى يفيد لطالب اللغة العربية ومدرستاليت  العوامل

حيتوي على الكثَت من  امن حيث ادلفردات أو ادلفردات، ألهن

يف الواقع، وادلزيد من  .الكلمات العربية يف ادلفردات اإلندونيسية

الكلمات ادلشتقة من الكلمات العربية اليت أصبحت ادلفردات 
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 .االندونيسية، فمن األسهل لبناء ادلفردات وتوفَت فهم وإرفاقو الذاكرة

لعربية ىذا يعٍت أنو سيكون ىناك شخص زلظوظ الذي درس اللغة ا

يف اندونيسيا شلا كانت عليو يف الواليات ادلتحدة األمريكية وبريطانيا 

وبعبارة  .وغَتىا، ألنو فيالطالب اندونيسيا أسرعفي مجع ادلفردات

أخرى، فإنو من ادلفيد للغاية الستخدامها كأساس دلفردات اختيار 

 .تنظيم وترتيب ترتيب العروض مًتي العربية

من اللغة العربية إىل اللغة اإلصلليزية  ومع ذلك، ونقل الكلمات

 :ادلتعلمُت ديكن أن يسبب األشياء على النحو التايل

التحول من ادلعاين. وقد مت إدخال العديد من الكلمات يف  . أ

ادلفردات اإلندونيسية، وىو ما يعٍت قد تغَت من ادلعٌت األصلي  

معٌت يف العربية  .يأيت من كلمة قصيدة "القصيدة"كما يف كلمة 

القصيدة ىي عبارة عن رلموعة من موشحات الشعر لو نفس 

قافيةمع الوزان.يف حُت حتولت يف اللغة االندونيسية أو اإلقليمية 

إىل األغاين أو إيقاع الصحراء العربية مع الكلمات الشعرية 

 )الشعرية(.



 
 

من خرب تغَتمن الصوت  "األخبار"كلمة بركة،  "نعمة"وقالت  . ب

كلمة  "القوة"ادلعٌت، على سبيل ادلثال، األصلي، ولكن يبقى 

 .شلكن وىلم جرا

واليت تعٍت يف اللغة  "عبارة"ثابتة، ولكن مل يتغَت ادلعٌت، مثل  . ت

 .العربية كلمات يف حُت اإلندونيسية ىي الصياغة

يف اتصال مع ادلشاكل من ادلفردات، أن ندرك أن العديد من  . ث

اللغة  جوانب شرف يف العربية اليت مل يتم تضمينها يف

 7االندونيسية، على سبيل ادلثال من حيث تصرف

 ترتيب اجلملة (٢

رلرد تعليم اعراب، الذي قال تغيَت  يعرف انحو ليس العلمالعلم 

يف وقت متاخر بسبب وظيفة الكلمة يف اجلملة، وبناء أي دون تغيَت  

كلمة أخَتة حىت لو كان تغيَت وظيفة يف اجلملة، على النحو الذي 

اقًتحو تعريف ىو لغوي، وعلم جلمع دتشل اجلمل حىت ثوابتها أشياء 

قعة. على سبيل ادلثال أخرى لإلعراب والبناء، كما ادلطابقة و الو 

ادلطابقة مثل بُت مبتداء واخلرب وبُت التحوالت وجيب موصوف يتفق 
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من حيث  tazkirta’niitsمن حيث اجلنس )النوع االجتماعي( ىو 

مجع، ومن حيث الوضوح أن  ifradtatsniyahالعدد وىذا ىو 

ta’riftankir .الطبيعة وادلوصوف 

قيعة فعل اواله فاعل جيب أن يكون موجودا سبيل ادلثال ادلو 

واخلربجيب أن يأيت بعد ادلبتدأ إال إذا كان ضرف اخلرب أو جرة اجملرور 

 أو أن تسبق ملتداء.

ا القبيل ليست مفهومة من قبل الطالب ذالإلعراب واشياء من ى

من اندونيسيا، على سبيل ادلثال، ألنو على الرغم من انو كان يتقن 

نو ال ديكن العثور على ادلقرنة يف بالفعل قواعد اللغة اإلندونيسية ا

اإلندونيسية ذلك. ألن ادلعلم العريب جيب االتنباه للطالب اللغة 

العربية بسهولة على الصعوبات اليت تواجهها عن أشياء من ىذا 

 ٢القبيل.

 الكتابة (1

ىي كتابة العربية العربية  ةاللغ تعلمالعوامل األخرى اليت قد تعوق 

تلف دتاما عن لغة الكتابة الطالب. ولذلك، فإنو ليس من خت اليت
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ادلستغرب أنو على الرغم من أن جيلس يف الطالب اجلامعي كما أهنا 

جتعل األخطاء يف كتابة كل من دروس اللغة العربية وكذلك آلية 

 .القرآن واحلديث، كل من دفًت وادلقاالت العلمية

العربية فقا ل لقواعد أن يف الواقع، عن مهارات الكتابة االمالء ب

يكتمل يف ادلرحلة الثانوية اليت ىو ادلدرسة عاليو، أو ادلدارسة على 

قدم ادلساواة. ولكن الواقع يدل على أن ىذه العادة من كتابة واحد 

لتغيَت العادات،  .يف كتابة احلروف العربية ال يزال ترحيلها إىل الكلية

صبحت عادة مضمن شلكن حبيث الكتابة شعرت حقا الثقيلة ألهنا أ

وينبغي أن  .من ادلرحلة االبتدائية حىت ادلرحلة ادلتوسطة وما فوق

تكون ىذه ادلشكلة االىتمام ادلشًتك لدينا، ألن أخطاء الكتابة ال 

سبيل   IAINينبغي االستهانة هبا، وىذا ىو وصمة عار عندما خرجيي

كتابة آيات ادلثال، بعد ىبوطو يف اجملتمع ال يزال يرتكب أخطاء يف  

 .5من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف
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 المشاكل غير اللغوي .٢

اجلانب االجتماعي والثقايف لألمة العربية ىي بالتأكيد سلتلفة مع 

وىذا يثَت إشكالية أيضا  .اندونيسيا من حيث األمة االجتماعية والثقافية

االجتماعية بسبب االختالفات  .فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية

والثقافية، مث بُت العربية واخلالفات االندونيسية الوجود بُت اآلخرين يف 

 .التعبَتات وادلصطلحات وأمساء األشياء

ادلشاكل اليت قد تنشأ ىي أن العبارات وادلصطلحات وأمساء 

الكائنات اليت ال ترد يف اللغة االندونيسية ليست بسهولة وسرعة فهمو 

لغة العربية من اندونيسيا الذين ليسوا على دراية من خالل فهم طالب ال

 .يف مجيع ادلصطلحات االجتماعية والثقافية للعرب

التغلب على مشاكل من ىذا القبيل، فإنو يساعد على ادلوضوع 

سعت إىل أن تكون جزئيا العربية حيتوي على األشياء اليت ديكن أن 

اليت ذلا عالقة مع  تعطي فكرة عن األمة العربية االجتماعية والثقافية

وىذا أمر مهم، ألنو مع معرفة االجتماعية  شلارسة استخدام اللغة العربية.

والثقافية، ومن ادلتوقع أن الطالب للغة العربية ديكن أن نفهم بسرعة أكرب 

مبعٌت من العبارات وادلصطلحات وأمساء األشياء غريبة على اللغة العربية 



 
 

االندونيسية، باإلضافة إىل ادلعرفة اللغة وليس لديو ما يعادذلا يف اللغة 

العربية تساعد الطالب لتكون قادرة على استخدام العبارات 

 ٠.وادلصطلحات وأمساء األشياء ادلذكورة أعاله، يف الظروف ادلناسبة

 

 نتائج البحث . ت

دافع طالب المكفوفين الصف الثامن المدرسة الثانوية ياكتونيس  .1

 العربيةتعليم اللغة  يوكياكرتا في

 ضلو سلوكهم تسبب اليت القوة سحب أو القيادة ىو الدافع، وفقا مولياسا

 العالية. وسوف الدافعية لديو ألن اجلد زلمل ادلتعلمُت سوف .معُت ىدف

 ٥.التحفيز يسمى دفع عامل ىناك كان إذا الطالب يتعلم

 النفس لعلم مقدمتو هبا ايلي مانيزار يف استشهد وفقا وينجكل، اليت

 معُت، يف وقت يف نشطة تصبح الذي احلافز ىو الدافع والتعليم، أن الًتبية

 أجل من األنشطة بعض ألداء واحد فرد يف الدافعة القوة ىو الدافع أن حُت

                                                           
 18المرجع السابق ص  ٠١

9
 Mulyasa, E. Kurikulum Berbasis Kompetensi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 112 



 
 

 توجيو حُت التصرف يف الرغبة ىو الدافع فإن معُت. وىكذا، ىدف حتقيق

 ٠٠.الدافع

 ما يف الدافعة القوة ىو الدافع بأن االستنتاج ديكن سبق ما بعض من

 ألنشطة التوجيهات وإعطاء التعلم نشاط يشكلون الذين الطالب بذاتو يتعلق

 .حتقيقها ديكن ادلرجوة األىداف حبيث التعلم

 ادلكفوفُت الطالب كيفية وىي ادلشكلة، من األوىل صياغة على اإلجابة

ادلدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا يف تعليم اللغة  الثامن الصف من دوافع

 .وجيزة لفًتة أدناه وصفها وديكنالعربية، 

 بعبارات .التحفيز يسمى فعاد عامل ىناك كان إذا الطالب يتعلم

 يكون لن للتعلم، الدافع لديهم ليس األطفال كان إذا أنو القول ديكن بسيطة

 األحيان بعض يف يصبح فإنو ذلك، ومع .الطفل على الذايت التعلم ىناك

 عموما يفًتض منخفض، للطفل الدافع إذا. شرطا ليس الدافع ألن مشكلة

 لن أنو األرجح وعلى منخفضة ستكون ادلسألة يف حتققت اليت اإلصلازات أن

 تفشل مساعدة، بدون ىذا، لوحظ يكن مل إن .ميالتعل أىداف حيقق

 .ميالتعل على الطالب
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 الطالب دوافع كيف مسبقا معرفة الباحثة يعتزمونو  احلالة، ىذه يف

ادلدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا يف تعليم  الثامن الصف من ادلكفوفُت

 العربية، اللغة لتعلم الدافع ليست أو منعدمة الطالب كان إذااللغة العربية. 

 أن لدراسة وفقا ذلك، ومع .أنفسهم الطالب من جاء أنو القول وديكن

: مثل كثَتة، أشياء طريق عن الطالب الدافع ويتأثر بو، القيام الباحثُت

 .جرا وىلم والكتابة صعبة ىي اليت وادلواضيع التدريس، يف بارد أقل ادلعلمُت

إلثارة االىتمام يف تعليم الطالب، ويرفق عملية التعليم ادلعلم من قبل نكت 

مسروري عبداهلل   السيد عنو كشف ما ذلكالدافع.  رسائل وايصالوطرائف 

 : العربية للغةا كمدرس

 تلك دائما وىناك الدافع، رسائل تسليم من نوع ذلك، حتفيز ضلن"

 طفل حول ىناك أن نفًتض حىت .كذلك تؤثر أن شأهنا من اليت النكات

 نتعلم دلاذا ضلفز فإننا فقط، الدروس أدرس أكن مل إذا .االقًتاب إىل نتحدث

 .فقط الدين يف أكثر ولكن قيمة، على احلصول ليس واذلدف .العربية اللغة

 فقط ليس نقرأ عندما لذلك فيو، الواردة الوظائف وفهم القرآن، قراءة وديكن

 أنو لنفًتض ادلثال، سبيل على .ذلك يف معرفة ىناك ولكن القراءة، خالل من



 
 

 مع أفضل بشكل التفاعل أجل من خابر موبتادا ترتيب ىناك القرآن يف

 ٠٠."الطفل من التحفيز زيادة ديكن فإنو القرآن،

 طالب ادلكفوفُت الصف الباحثة أجراىا اليت ادلقابالت نتائج إىل واستنادا

 الدروس حيبون الذين والطالب يوكياكرتا، ياكيتونيس ادلدرسة الثانوية الثامن

 :التايل النحو على معروفة تكون أن ديكن العربية

 سبب تعليم اللغة العربية اسم رقم

 أنو أعتقد كنت إذا اللغة العربية ألنو اريف ارديانتو ٠

 معلمو. ادلعلم وخاصة جدا، شلتعة درس

 .الضحك حيب

 العديد ىناك. العريب كتابة أقرأ دعوين تري كوناون ٣

 اللغة أقرأ دعوين. الدينية الدروس من

 .العربية

 معرفة على قادرة كوهنا جانب إىل عائشة خَتالنسا نور عززة ٢

 تكون أن ديكن القرآن، زلتويات
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 .للمستقبل عاصمة

 .القرآن زلتويات معرفة ديكن النسا ويدياستويت 1

 .للدرس جيدة افيا جحياين فوتري 7

 على القرآن األقل على تقرأ أن ديكن زلّمد نابيل سامل اسقالين ٢

 .بادلعٌت االعًتاف األقل

 قراءة يعنيو ما أعرف أن يل امسحوا امندا اودايانينج تياس 5

 .القرآن

 .مًتمجا أكون أن أريد ألنٍت انيتا اصلكرائيٍت واىانا ٠

 

طالبا.  41ادلكفوفُت من الصف الثامن ادلدرسة الثانوية يوكياكرتا  الطالب

 مسجلُت ليسوا الذين طالب الطالب فقط، ثالثة 4١ مع مقابالت الباحثون

 ىم الثالثة الطالب وأحد ادلدرسة إىل الذىاب لعدم نظرا ادلقابلة يف للمشاركة

 الرسم يف موضح ىو ىو باكس. كما لديهم تونة مزدوجة الذين الطالب

 :التايل البياين

 



 
 

 
عملية التعليم اللغة العربية لطالب المكفوفين من الصف الثامن المدرسة  .٢

 الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا

عملية التعليم اللغة العربية لطالب ادلكفوفُت من الصف الثامن ادلدرسة 

وىناك العديد من اخلطوات اليت اختذهتا الثانوية ياكيتونيس يوكاياكرتا، 

 :ادلعلمُت العربية، وىي

 االفتتاح .1

يف ىذه ادلرحلة، يرحب ادلعلم، يطالب الطالب األخبار باعتبارىا شكال 

ويتم ذلك دلعرفة ما إذا كان الطالب  .من أشكال االىتمام للطالب

قبل  .مث ادلعلم تقدمي الطالب .م اللغة العربيةيعلى استعداد أو عدم تعل

بدء الدرس، ينقل ادلعلم أىداف التعلم اليت جيب أن تعطى عن درس 

 .ادلدرسة

SSB 
57% 

STS 
الطالب حيبون  14%

 اللغة العربية

ال حيبون  الطالب



 
 

 ادلناقشة .٣

يف مرحلة ادلناقشة، ادلعلم يعطي ادلواد اليت ديكن تعلمها باستخدام 

مث يقوم الطالب بتسجيل ادلواد حول ادلدرسة، مث  .الشريطمسجل 

بعد ذلك، يطلب ادلعلم من  .الطالب تويل اىتماما لتعرض ادلعلم بعناية

الطالب واحدا تلو اآلخر لقراءة ادلادة عن ادلدرسة بشكل صحيح 

مث ينطق  .+ اخلرب اليت مت تسجيلها ءباستخدام اجلملة ادلهيكلة مبتادا

+ اخلرب الواردة يف ادلادة حول  ءيطة منظمة مبتاداالطالب مجلة بس

 .ادلدرسة

بعد ذلك، يقوم ادلعلم بفحص حكم الطالب يف قراءة ادلادة عن ادلدرسة 

إذا كان ىناك  .من خالل مطالبة الطالب بقراءة ادلواد اليت يعينها ادلعلم

 .طالب أقل فهما، يطلب ادلعلم من الطالب اآلخرين ادلساعدة

 االختتام .٢

الدرس، يقوم ادلعلم مبراجعة واستفسر عن مادة  ادلعلم غلقي أن لقب

مث اقرأ احلمدلة معا ويغلق  .الدرس اليت مت تعلمها، وادلعلم يعطي تقييما

 .ادلعلم الدرس بتحياتو



 
 

المشاكل في التعليم اللغة العربية الصف الثامن المدرسة الثانوية  .٢

 ياكيتونيس يوكياكرتا

 "مشكلة" ىو اإلصلليزية، اللغة من مشتق ادلصطلح إشكاليات

(Problematic،) القاموس حُت يف .مشكلة أو قضية أن يعٍت شلا 

  ٠٣مشاكل. تسبب واليت حلها، ديكن ال ادلشكلة يعٍت االندونيسي،

 من الذي والواقع التوقعات بُت فجوة وجود ىو وضع شوكَت ادلشاكل

 ٠٢مطلوبة. تكون قد أو كاملة تكون أن ادلتوقع

ىي وحدات واألمناط اليت تظهر الفروق بُت بنية اللغة و الغة مشاكل 

أحد العوامل اليت ديكن أن معرفة  يم اللغة العربية ىياخرى. مشاكل تعل

باختصار أن دراسة العربية طبعا ذلا ادلشاكل اليت  .وتبطئ تنفيذ عملية التعليم

جيب التصدي، سواء لغوية بشأن إجراء األصوات وادلفردات بناء اجلملة 

والكتابة، ام غَت اللغوية وىي تتعلق حيث الثاقفة االجتماعية والثقافية أو 

 .االجتماعية

قد  من الواضح أن االختالفات يف اللغة العربية مع اللغة اإلندونيسية

م اللغة العربية، وإال فإن جوانب يتسبب مشاكل للطالب اإلندونيسيُت يف تعل
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أكثر فأكثر من ادلعادلة بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ستسهل الطالب 

 .م اللغة العربيةياإلندونيسيُت يف تعل

من بعض ادلشاكل ادلذكورة أعاله، ىناك بعض العقبات اليت تعاين أيضا 

 :دلعلمُت من مت العربية ياكيتويس يوجياكارتا، مثلمن قبل ا

 ادلشاكل اللغويات (٠

 ترتيب اجلملة .٠

كما عرب السيد مسروري عبد اهلل مدرسا عربيا: "إذا كنا يف الطالب 

خوبار ادلثال ترتيب موبتادا العاديُت ديكن أن يفسر حقا، على سبيل 

كان يف زلل خوبار مقدم موبتادا موخور، جيب أن يشرح سلتلف وإذا  

الطالب العاديُت فقط شرح على السبورة هبذه الطريقة، مث يقع، إذا  

الفرق  .كان يف أعمى كتبوا اثنُت من الكتابة اجلديدة الفرق ادلذكورة

إذا   .يف التخطيط وادلعاين ادلختلفة، لذلك ينبغي أن تركز على ذلك

 ." كنت ال تفهم، يف ادلستقبل ال يفهمون كل شيء

واحدة من العقبات اليت ىي من ذوي اخلربة يف  وىذا يدل على أن

 .تقدمي اجلملة

 الكتابة .٣



 
 

ىو النص العريب الذي خيتلف  ةم العربيبوىناك عامل آخر يعوق التعل

وىذا بالتأكيد يشعر بو الطالب الذين  .دتاما عن الكتابة اإلندونيسية

الثامن  من الصف ادلكفوفُتوكذلك الطالب  .يتعلمون اللغة العربية

وكشف عائشة:"غالبا ما  .ياكارتاكياكيتونيس يو  ادلدرسة الثانوية

 يواجو العائق الكتابة. مث ىذه ادلفردات ال تزال حرجة اللغاية".

ختتلف  ادلكفوفُتديُت والطالب على الرغم من أن كتابة الطالب العا

ىي أيضا ذات  اختالفا كبَتا، إال أن صعوبة الكتابة باللغة العربية

 ادلكفوفُت.لطالب خربة لدى ا

 تقديم اللفظية .3

 يف ادلستخدمة اللفظية. ادلصطلحات تقدمي يف اخلربة ذوي مشاكل

للطالب  الدراسية ادلواد تقدمي يف ادلعلمُت اللفظية الصعوبات إيصال

 ادلكفوفُت، اخلاصة ادلدة تركيب. السيد مسروري يوضح: 

 جدا شرحا يكون أن ديكن العاديُت الطالب يف تاركيب كان "إذا

 موبتادا مقدم خابر استبدال خابر موبتادا ترتيب ادلثال سبيل على

 رلرد الشخص يف افًتض وإذا سلتلفة، أنواع يفسر أن جيب موئاخر،

 ادلكفوفُت يف كان إذا موقعها، مواصلة جيٍت السبورة على ذلك شرح



 
 

 وادلعاين التخطيط يف الفرق ، ادلذكورة الفرق كتابة مرتُت كتبوا

 تفهم، ال كنت إذا. اللغة قواعد على تركز أن جيب لذلك ادلختلفة،

 ٠1شيء." كل يفهمون ال ادلستقبل يف

 

 الطالب (1

العربية. الطالب من  اللغة تعليم عملية يف رئيسية عقبة ادلكفوفُت وطالب .٠

من  تعاين اليت الطالب معظم ادلدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا، فإن

 .اإلمكان بقدر تتعلم أن ديكن ال الطالب ويؤدي ادلكفوفُت الكلي

ادلكفوفُت.  ذلذا نتيجة احلواجز وجدت الدراسة ىذه يف لذلك، ونتيجة

 أن ديكن ال فإهنا لذلك، .ذلم جدا مزعجة ىذه تعلم ادلكفوفُت حالة يف

احلركي أطفال  وفقا سومانًتي، التطور .آخر عادي طفل أي مثل تكون

 شيئا تفعل أن جدا السهل من يكون قد عادي ادلكفوفُت، ىي: لألطفل

 .كبَتة مشكلة ىذه ادلكفوفُت، لألطفال ولكن .احلركي النشاط يف

 عنها الكشف أن إال شيء كل مع سوى يعرفون ال األطفال سوف

 هناية ويف احلواجز ىذه .والشم السمع حاسة أو والقدم اليد بواسطة
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 جيعل أنو كما  .والتنقل التوجو يف كبَتة مشاكل تواجو مكفوف ادلطاف

 األطفال مع مقارنة شنيع خطأ متأخر وقت يف ادلكفوفُت األطفال

 ٠7عام. بشكل ادلبصرين

 كانت األخرى احلواس إىل البصر حاسة تبديل ىو بو القيام تتعلم كيف

 يف يستخدموهنا اليت احلواس .صحيح بشكل العمل على قادرة تزال ال

 االستماع ديكن السمع حاسة اللمس. مع وحاسة السمع حاسة دراسة

 أن ديكن فإهنا اللمس، حاسة أن حُت يف .ادلعلم يقولو ما وحفظ إىل

 إىل هتدف تقنية (. الئحة ىيRegletباستخدام الئحة ) يكتبون ما تقرأ

 .البصر ضعف من يعانون الذين لألشخاص االتصاالت مساعدة

 الذي منطا تشكل أن شأهنا من أثَتت اليت النقاط جلعل الئحة يستخدم

 زلدودة قدرة فإن ذلك، إىل وباإلضافة .برايل بطريقة احلروف إىل يشَت

 .شهدت ما غالبا اليت قضية أيضا ىو الطالب من

. الطالب ذلا يتعرض اليت مشكلةادلكفوفُت، تونة مزدوجة  كان وبادلثل، .٣

يف ادلدرسة الثانوية ياكيتونيس  .واحدة مرة العجز مها تونة مزدوجة يعٍت

 الذي الطفل ىو تونة مزدوجة. تونة مزدوجة لديهم الذينىناك الطالب 
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 الذي( أكثر أو تشوىات من نوعُت من إما) تشوىات من مزيج لديو

 ديكن فقط ليس فهو لذلك اجلد، زلمل على التعليم مشكلة يف يتسبب

 ولكن فقط، واحد لالضطراب اخلاصة الًتبية برنامج مع عليها التغلب

 فقا اضلراف يف التعليمية الربامج من متنوعة رلموعة مع تناوذلا جيب

أ. و  الثامن الصف ،باكس قبل من اخلربة ذوي من ىو ىذا. ادلملوكة

 قال السيد مسروري عبداهلل: 

 نقولو ما. الذكية حفظ. ختصص الواقع يف ىناك باكاس "ولكن

البيسبول  تريد أحيانا أحيانا أنو كتب لكنو. أخرى مرة تكرار ديكن انو

 إذا ولكن. القيمة يف األعلى ىي العربية باغاس فحص نقاط. فقط

 قصف مت إذا ولكن. العربية باكاس أفضل. منطقي غَت بالفعل إساي

 ٠7 األقل على. طويال وقتا يستغرق وحدىا التبجح. األوىل القنبلة نفس

 ٠٢دقيقة." 1٠ أحيانا. فقط دقيقة

 جدا الصعب من أنو صحيح ل،الفص يف الباحثة يفعل أن دلالحظة وفقا

 احلال ىو كما بارد وكان. تونة مزدوجة الذين ادلتحدثُت الطالب إقناع

 ىذا استمر إذا .حتدثت الكلمات العودة تكرار ورلرد اخلاص عادلو مع
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 مرحية غَت أصبحت ميالتعل مناخ إىل بالتأكيد يؤدي سوف الوضع

 .اآلخرين الطالب وتشتيت

 شهدت ما غالبا اليت القضية أيضا ىو للطالب التعليمية اخللفية تنوع .٢

يف ادلدرسة الثانوية ياكيتونيس  إلزامية التعليم. كمادة عملية خالل

 قد كان إذا عما الطالب، جلميع يدرس العربية اللغة يف يوكياكرتا، دورة

الطالب من ادلدرسة  ادلدارس أو مل تتعلم. خلرجيي العربية اللغة تعلم مت

 .العربية اللغة تعليم توفَت بالفعل لديها اخلاصة ياكيتونيس، بالطبع،

 احلال، بطبيعة احلكومية، يف التعليمية اخللفية ذوي من ولكن، للطالب

 يعاين اليت ادلشكلة ىي ىذه .العربية اللغة تعليم على أيضا الصعب من

 ظروف ادلكفوفُت ادلدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا. مع الطالب منها

 الدراسية ادلواد تقدمي يف ادلعلمُت بالتأكيد ادلطلوبة الكفاءة ىذه مثل

من ادلدرسة اخلاصة ياكيتونيس أو من غَت  سواء حد على الطالب جلميع

 .جيدا الدرس نفهم أن ياكيتونيس ديكن

وسائل  .العربية اللغة تعليم يف ادلستخدمة اإلعالم وسائل وجود عدم .1

إىل ادلالحظات الصفية من  واستناداالتعليم يعٍت القاموس بطريقة بريال. 



 
 

واشتكى العديد من الطالب أن ال برايل القاموس كدعم يف  ثةقبل الباح

 م اللغة العربية.يتعل
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