
 

11 
 

 الباب الثان 
 ايتالنظر

 مفهوم صعوبة التعلم   -أ

 عوبةصال. مى األعاألفعال عل  ة يفه الفرديىت تّوجّ عائقة الة أو عوق يالصعوبة ه

رة و  اهامل فرقة الصعوبة الظاهرة يف علىهم درس اللغة العربية دليل دل الب يف الفالط

 القدرة. 

معناه  يالذ learning disabilityصعوبة الدرس ترمجة من اللغة اإلجنيلزية و هو  

وقال  ،ح "صعوبة الدرس" هناك إختالفاإلصطالالدرس. ىف إستعمال  صعوبة

أن الصعوبة أذية يف نفس املرؤ اليت تدل هبا يف اللسان أو  Lioydاّن و ّحاّلحن كائوف

الكتابة. اآلذية املذكورة اليت تدل هبا إىل الصعوبة يف اإلستماع و الفكرة و القراءة و  

 10الكتابة و العدد و غري ذلك 

 
10 Mulyono Abdulrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), 6-7. 
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 اآلذية تسبب املفسدة يف  علم الرايضية, الكتابة و املطالعة و القدرة يف صعوبة يف

  ، البيئة ثرياآلذية أو مما أترى لو صعوبة الدرس كانت حبال اآلخ ،عصب الوسطى

 9و الثقافة و التدريس اخلطأ من اهلدف.أاملثال خالف احلضارة 

قاال : ليس الطالب  R.M. Thomas dan Rochman Natawijayaرّبان أوسع يع

لكن للطالب عنـدهم  ، عندهم قدرة الضعيف الذين يشعرون صعوبة الدرس ذينال

الدرس سواء   إذا كانوا نتيجتهم يف ،صعوبة الدرس أيضا   ع يشـعرونقـدرة املرتف

 10ابلطالب الذين هلم قدرة الضعيف.

الدرس,ال يشعرون للطالب عندهم قدرة الضعيف فقط لكن لقدرة  الصعوبة يف

حتصيل  كان الفشل يف  يشعرون صعوبة أيضا  . الطالب سيشعرون صعوبة إذا املرتفع

 تعريفه قال أن فشل الدرس هو:   يف Burton  هدف درسه.

وقت معني اليستطيعون أن يبلغوا حاصال  من  كانوا يفقيل أن الطالب فشل إذا   .1

 التحصيل املعني من املدرس.  دفاهل

 

 نفس املراجع9 

10 Rochman Natawijaya, Konseling Kelompok, Konsep Dasar & Pendekatan, ) Bandung: 

Rizqi Press, 2009), 296.  
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، ل إذا كان اليستطيع أن ينال نتيجة جيدة الىت ينبغ عليه يناهلاأن الطالب فش  .2

 . احلقيقة اليتفق مبهارتهولكن يف 

 .تكلم اللغة العربية كان هو اليستطيع أن يوجد ماهرا يفالطالب فشل لو   .3

 تمرار حيتاج إليها شرطا  إلس الطالب أن يكـون فشل إذا مل ينجح لينال مهارة اليت .4

 11. انضج حىت البد عليه  ليكرر درسه هذه املشكالت تسمى  غري. ة األعلىاملرحل 

صعوبة الدرس  ةسيجد البوجدان امللخص أن الط ،املذكور من التعريف السابق

لعام يشعر صعوبة الدرس لسبب ا الطالب يف ،ال اهلدف املعنيصل لينالحي لو كان

التشخيص و إنكسارصعوبة كتابه "  يف ،Koestoer Partiwisastro كما قال ،  خاص

 الطالب إذا مل يقيم ابلرجاء الذى تشرتط عليه ىلإ كالت املش  ئالدرس" وهو: جتي

إفرتاضات املدرس و رئيس املدرسة.  ى أو الدراس نهجم سواء كان الرجاء يف ، املدرسة

، األخالق من بعض صديق الفصل تنجم املشكالت إن كان الطالب بتحت حد

ذي مهم اإلجتماعى ال لتعلم و عمة النهج أو طبيعكان لدرس الرمسي من امل  سواء

 12.لدي املدرس

 
11 Abin Syamsuddin Maknum. Psikologi Kependidikan, ) Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 1. 

12 Koestoer Partiwisastro dan A. Hadisuparto. Diangosa dan Pemecahan Kesulitan 

Belajar, ( Jakarta: Erlangga, 1986), 47.  
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ة الاحلة و الة الداخلياحلق على معل   ،ه مشكلة الدراسة املختلفةكل الطالب يّوجّ 

 ،نفس الشخصأصله من  ياحلال الذ  يالة الداخلية هاحلىت يوجهها. اخلارجية ال

  من خارج نفسه تؤثر عملية الدرس يفاحلال الذى أصله ي هفوأما حالة اخلارجية 

كتابه "فسيكولوجى   البيت. هذا احلال يتعلق إبعتبار أو بقول طاهر يف املدرسة أو يف

 لكن يف ، إلسالمية" وهو : للطالب حيقِّّق على الفرصة لينال عمال  جيدا  ة ادرس تربي

قدرة الذكاء و  املثال منها:  ،الطالب عندهم خمتلف ىف كل حالاحلقيقة شرح لنا أن 

بعض  نيقدرة القوة و خلفية اأُلسرة و الطبيعة و تقريب الدرس الذى يطعن به ب

 13.عض"الب على بالط

 و لطالب يؤثر عملية درس هة امن املعلوم على قول السابقة أن خمتل ف حال 

كتابه "فيسيكولوجى الرتبية   مث قال طاهر يف. از درسهإجنىل التحصيل و إيدفع 

ان ضعيف إجناز الدرس.  العادة إذا ك أن صعوبة درس الطالب يف و :اإلسالمية" وه

  , Maladaptive Behaviorالطالب  يف كان ظهر ومث صعوبة ومث صعوبة  الدرس إذا  

 وغري ذالك.  ،يعوق صديقه، وغاب بدون إذن، الفصل املثال زعق الطالب يف

 مفهوم تعلم اللغة العربية  -ب
 

13 Tohirin. Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam, ) Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 
175. 
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وهي اليت تعرب عن أفكار اإلنسان  لغة : وسيلة للتفاهم بني األفراد،ال

وجدانية, كما أهنا تثري أفكار و وجدانيات السامع، بل قد تدفعه  املتكلم أو

للعمل و احلركة وحتدث استجاابت عند توجيهها إليه، وإذا مل حتدث اللغة 

 14استجابة للسامع.

تعلم يعىن تغري أحوال، مثال املعرفة, احوال, و بنفس. خربة و ممارسة.  

 15معنه مهة التعلم الذي اتصال تغري األحوال.

عرف علماء النفس اللغة، فرأوا أهنا جمموعة إشارات تصلح للتعبري عن 

حاالت الشعور, أى عن حاالت اإلنسان الفكرية و العاطفية و اإلرادية، أو أهنا  

الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتليل أية صورة أو فكرة ذهنية إىل أجزائها أو 

خرى يف أذهاننا غريان،  خصائصها، و اليت هبا ميكن تركيب هذه الصورة مرة أ

   16وذلك بتأليف كلمات و وضعها يف تركيب خاص.

 

 .8(،  مكتب غربب)  ،طريقة تدريس اللغة العربية  ،دكتور عبد املنعم سيد عبد العال14 

15 Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, )Bandung: Pustaka Setia, 1997),17-18. 

 ،)بسريوت: دارا النفائس ،خصائص العربية و طرائق تدريسها  ،معروفانيف حممد  16 
1991)،15. 
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و يرى الدكتور أنيس فرحية أن اللغة أكثر من جمموعة أصوات، و أكثر  

من أن تكون أداة للفكر أو تعبريا عن عاطفة، اذ هي جزء من كيان اإلنسان  

 17ن التعقيد.الرحي، و أهنا علمية فيزايئية اجتماعية بسيكولوجية على غاية م

 تعلم اللغة العربية صعوبة   -ج

 اإلستماع  .1

 عن  الطالب  و أ اإلنسان يستطيع ال اإلستماع  مهارة  بغري عرفنا كما

  وقدميا ، األخرى ومهارة  القراءة  ملهارة  سابقة اإلستماع  ومهارة. األمر املقصود

  إعتمد  حيث ،القراءة من أكثر  التعليم عملية يف أمهية  له  اإلستماع  كان

 18.فروعها مبختلف الثقافة جمالت  يف املنطوقة الكلمة على آنئذ االنسان

  االستماع  على القدرة وضعف ،التصال ىف حيوى أمر الدقيق االستماع

  إىل االستماع  ضعف يرجع وقد .بوظيفته  القيام عن الكالم تعوق  إىل يؤدى

 يف املشكالت  وعدم الرتاكيب يف تـََفرُّق أو كالتـ َفكُّك  الكالم يف متكن عوامل

  خاصة  واخرى ابلكالم خاصة عوامل وهناك. املصطلحات  وغموض التنظيم

 

 .9  ،فرحية : حماضرات يف اللهجات17 

 ،السعود  امللك  جامع :الرايض،)النفسى  اللغة  علم ،منصور  أمحد  سيد  عبداجمليد   الدكتور18 
1982)،232. 
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  ، وضيقة حمدودة االستماع  على قدرته  تكون  قد الذى الفرد فهناك  ، ابملستمع

  أو  ، اخلاطىء التفسري أو  ،املفردات  إىل االستماع  يف خربته  ضيق نتيجة

  املنطوقة  الكلمات  ترمجة يف قصوره أو ،كالم من إليه يستمع ملا الغامض

 .املناسب السياق  يف وفهمها

 :19ىف تتمثل االستماع  لعملية املعوقات  وهناك

 التشتت -أ

 امللل -ب 

 عدم التحميل   -ج

 التحامل   -د

 

 . الكالم 2

الكالم هو وسيلة التفاعل ابألجنيب و مفهوم ما يريده املتكلم. كان هذا  

الطالب عن أصوت أحرف اللغة العربية. و معرفة الفرق  التعليم يبدأ بعد معرفة 

 20بني أحد صوت احلرف و األخر.

 

 .163-162  ،الشنطى  صاحل  حممد19 
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 يف هذا الكالم مشكلة كثرية، منها: 

 : هو سببه من تلجلجون يشعرون الطالب  كان  -أ

 وف العمل اخلطاء. خ -

 خوف انتقاد.  -

 خوف ضيع الوجه أو املعيب. -

 احلياء.  -

 ليس موضوع سيبحث. -ب   

 يستطيع أن يفكر عما سيتكلم. ال  -   

 ليس له دافع عما شعره.  -   

مايف اإلشرتاك من الطالب األخر ألن بعضهم سيطرة حيت قليل  -ج

 التكلم منهم.

 21استعمال اللغة األمي، يف العادة ال يتكلم ابللغة األجنيب. -د  

 
20 Abdul Wahab Rosyadi, Mamlu`atul Ni`mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012),90. 

 .39نفس املراجع،  21
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 . القراءة 3

والنطق املفهوم. وعلى القراءة هي عملية التعرف على الرموز املطبوعة، 

هذا التعريف فهي تشمل التعريف، وهو اإلستجابة البصرية ملا هو مكتوب 

ونطق، وهو حتويل الرموز املطبوعة اليت متت رئيتها اىل أصوات ذات معىن، 

 22والفهم، أي ترمجة الرموز الدركة وإعطائها معاين.

 .يقولونه ما معىن يفكروا و يعرفوا أن الغالب يف اليا  الطالب  رد يكون .1

 الطالب يتكلمون ملقة إذا كانت اجلملة قد ذر هبا املدرس الفصل. .2

معاىن اجلملة التعليم اليت يتظر هبا الطالب ختلع عن السياق عادة يف  .3

   فهمون معنا واحدا مع أن الكلمة معانيها وفقا لسياق.

 . الكتابة4

األكادميية اليت تشكل الصعوابت الكتابية واحدة من بني الصعوابت 

ترتبط أيضا بصعوابت خمتلفة يف التوافق احلركي والبصري والصعوابت اخلاصة 

الكتابة تتطلب نسبيا تطورا أعلى يف مستوى القدرات احلركية والعقلية   .ابللغة

والصعوبة يف الكتابة تنطلق من كوهنا تتطلب مستوى أعلى من التجريد والقدرة 

 

 .107(،1984، )الكويت:مكتة الفالح،  تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  22 
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رموزا لكون احلرف املكتوب أو الكلمة املكتوبة متثل على التصور والتوافق احلركي 

 23لغة من اللغات.اتفاقية يف أي 

اىل أن  1974يشري جريالد : خصائص األطفال ذوي صعوابت الكتابة 

صعوابت الكتابة تظهر يف صورة تشّوه شكل األحرف أو تباعد املسافة بني 

الكلمة الواحدة ومتايل الكلمات ،ابالضافة اىل عدم تناسق حجم األحرف يف 

 .  األسطر املكتوبة ابالضافة اىل اضطراابت الضغط على القلم أثناء الكتابة 

ومن جانب آخر تشري الدراسات و البحوث اليت تناولت صعوابت  

 الكتابة أن التالميذ ذوي صعوابت الكتابة يتصفون مبا يلي

 طاءاالخ من ابلعديد متخمة الكتابية ودفاترهم الدراسية وراقهم -1

 يف واالضطراابت  اللغوية والرتاكيب االمالء و التهجي يف

 تشابك  اىل ابلضافة( النقط،الفواصل) الرتقيم عالمات  استخدام

 . واضحة غري الكلمات  جتعل بطريقة األحرف

 تسري ال منظمة وغري واضحة غري تكون أن كتاابهتم على يغلب -2

  وغالبا  والضبط التنظيم اىل تفتقر أهنا كما قاعدة ألي وفقا
 

)القاهرة: مركز ،  املواجهة  و  التعلم  بني  التعلم األكادمييةصعوابت حممد علي كامل،  23 
 .53-52(،2003اإلسكندرية، 
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 بعض يضيفون و أ الكلمات  من األحرف بعض حيذفون

 .املقصودة ابلكلمة ترتبط  ال اليت األحرف

 العمليلت ملعظم عملبات  تنفيذ يف صعوابت  اىل كتاابهتم تشري -3

 تشمل واليت بسهولة الكتابة  تنفيذ خلف تكمن اليت املعرفية

  و  للكتابة والتخطيط واألفكار النص وانتاج احملتوى تنفيذ

 .مراجعتها
 ابلقارئ املتعلقة لالعتبارات  اهتمام أي التالميذ هؤالء يعطي ال -4

  مبوضوع  مرتبطا كان  سواء  أذهاهنم على يرد  ما  يكتبون حيث

 يستخدموهنا اليت اجلمل تكون  وغالبا به  مرتبط  غري أم الكتابة

 . املضمون أو املعىن اىل وتفتقر ومفككة قصرية

 حيددها اليت أخطائهم وتصحيح مبراجعة الغالب يف يهتمون  ال -5

 املطلوبة التصحيحات  بكافة يقومون ال  أهنم كما املدرسون هلم

 . املدرسون  اليه  يوجههم الذي النحو على منهم
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 احلقيقية التقديرات  من أفضل حنو على كتاابهتم تقدير اىل مييلون -6

 24.واآلابء واألقارب  املدرسون هلم يقدرها اليت

 : منها  الدرس  يف الطالب  صعوبة  إلستعانة  كيفية -ح

  املشكالت،  هذه يف. الظاهر الدور  و  القضاايت  ملعرفة معناه  ف،يالتعر  .1

 .قبل من إلصالح البوادر يكتب أن املدرس على البد

 .الوجه املشكلة لتثبت اخلطوة وهي التشخيص، .2

 .املرشدة أو املساعدة لعمل اخلطوة هى املعاجلة، .3
 25.املعاجلة من التحصيل ملعرفة  التثمني،  .4

 : اآلتية يعمل أن عليه البد الطريقة هذه املدرس يفعل أن قبل 

 .التشخيص حتصيل حيّلل املدرس أن .1
 .إصالح إىل حيتاج الذى احلال يقّرر و  يتعرف أن .2
 .اإلصالح تعليم  للربانمج واخلاص ،اإلصالح برانمج  املدرس يرتب .3

 اللغة العربية صعوبة تعلم به  يسبب الذى العوامل  -خ

 

-172(،2006، دمشق  جامعة :)منشورات،  عالجها  و  التعلم  صعوابت،  فخر  أبو  غسان24 
175. 

25 Djumhur, dkk. Bimbingan Penyuluhan di Sekolah, ) Bandung: CV Ilmu, 1975),56. 
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تعدد معاين الكلمات يسبب صعوبة يف فهم املعىن املقصود من النص 

املقروء وتظهر هذه املشكلة إذا مت اِّختيار املواد اللغوية وتقدميها  للمتعلم على 

جيب أسس غري علمية من حيث الشيوع واألمهية والتدرج وغريها من املعايري اليت 

 أن تؤخذ بعني اإلعتبار يف إعداد املناهج. 

اِّرتباط الكلمات العربية ابلتصريف وخضوعها للقواعد التصريفية من 

حيث الشكل أوالبنية وامليزان الصريف والتوزيع يشكل صعوبة على املتعلم، فالكثري 

من املتعلمني الذين لــــم يتعودوا على هذا النوع يف لغاهتم يعتقدون أن تعلم 

الكلمة يف اللغة اهلدف اليتعدى حفظها وفهم معناها وهلذا يلجأون إىل وضع 

الكلمات يف قوائم وحفظ معانيها معزولة عن سياقها.ـ يواجه متعلمو اللغة العربية 

مشكالت يف فهم بعض الكلمات واِّستعماالهتا وخيطؤون يف ذلك نتيجة تعميم 

ا ويكون اخلطأ بسبب طريقة  القاعدة اليت تعلموها يف بنية الكلمة ودالالهت

التدريس أو سوء تنظيم املنهج عندما تقدم الكلمات يف قوائم مفصولة عن 

سياقاهتا الطبيعية  أو بشكل قواعد جافة التراعى فيها اجلوانب اإلتصالية  

 الوظيفية. 
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أو بسبب أتثري اللغة األم يف التعلم لدى الناطقني بلغات تكتب ابحلروف  

التفريق بني الكلمات األعجمية وأمساء األعالم فقد يبحث طويال  عن   الالتينية أيضا  عدم

.  معىن كلمة تدل على شخص ففي بعض اللغات كاإلجنليزية متيز األعالم حبرف كبري

مجيع املعاين يف اللغات واحدة وأن اإلختالف يف   تصور متعلمى اللغة األجنبية أن 

للغة اهلدف مايقابلها يف لغته األم وهذا للكلمة يف ا لكلمات الدالة عليها ويعتقدون أنا

غري صحيح يف كثري من احلاالت مثال "عم وخال " كلمتان تقابلهما يف اإلجنليزية كلمة  

  ”Uncle“واحدة هي 

تصور املتعلم أن املعاين اليت تدور يف ذهنه ميكن اِّستعماهلا ابلطريقة اليت كان  

فقط والسبب يف هذه املشكلة اإلعتماد على يستعملها يف لغته األم مع اِّختالف اللفظ 

الرتمجة من أتثري لغته األم وصعوبة التعبري عن املعاين العربية ابلكلمات واألساليب 

 26العربية.

 : منها(  لنفس من العامل) الداخلية  عامل. 1

 الذكاء  ضعيف .أ  

 

 ،دار املعارف  :القاهرة)    ،الثانية  الطبعة  ،اختصار املعاجم وأهدافه وطرائقه  ،الرمحنعائشة عبد   26
1970،) 55. 
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 األخالق  و الغضب اثبت غري .ب 

 27.ذالك  غري و  البصر و السمع فسد .ج

 : هو الداخلى عامل أن إلشراح،

 الواضح الدرس  هدف له ليس الطالب  أن .أ
 لطلب أو للهادية أو لوالديه  املدرسة اىل يذهب ذيال للطالب
 .الدرس  يف اهلدف  عنده ما كذالك،   فالطالبط، فق الصقيق

 للدرس الطالب  رغبة من قليل  .ب 
  بب تس  ريةالكب ةالرغب. اطالنش  نم لالفش  أو احللنج نيمع الرغبة

  الطالب رغبة  إذا  28.املدرسة ىف الدرس  ا  أيض  ذالك ك  كبريا،   يال  تعل 
 . درسه  عوقي حىت قليل، درسه  و فإهتمامه قليل

 ج. الصحة

  مث  لدرسه، العائق عامل فذالك  املرض يعاوده الطالب كان  إذا
 صحة من ذالك  غري و الغاضب و الساكن غري شعر و الغضب آذية

 . الروحانية  و  البدنية

 د. طبيعة التعلم

 
27 Muhibin Syah. Faktor Internal Pembelajaran, ) Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002), 173.  
28 Oemar Humalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, ) Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

.140  
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  أن  اعلين دالب ذالك ل. فاملختل  التعّلم ة طبيع عنده  احد كل  
 .احلسن التعليم طبيعة الن ىتح ا تعليمن ةطبيع لحنص

 ) عامل من خارج النفس ( 29. عامل اخلارجية 2

 أ. عامل األسرة منها: 

 عامل الوالدين (1
 : منها أتثريا الطالب  ىلإ الوالدان يؤثر

 تربية الطالب طرية  -أ
 املناسبة بني الطالب و الوالديه -ب 
 الرتبية من الوالديه  -ت 

 حالة األسرة  (2
 حالة اإلقتصادية  (3

 ب. عامل املدرسة منها: 

 املدرس، يسبب املدرس صعوبة الدرس للطالب إذا كان هو:  (1
 قدرة املدرس يف التعليم و التعلم انقص -أ

 املناسب بني الطالب و املدرس غري احلسن -ب 
 ا من قدرة الطالب املدرس يعلم خارج -ت 

 عامل الوسائل يف املدرسة  (2
 حالة البيوت تؤثر درس الطالب  (3

 

29 Abu Ahmadi, Widodo Supriyono. Psikologi Belajar, ) Jakarta: Rneka Cipta, 2004), 
91. 
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 املنهج  (4
 الوقت و النظام يف املدرسة  (5

 ج. عامل البيئة اإلمجاعية و الوسائل اإللكرتونيك 

اإلمجاعية منها: الصديق، بيئة اجلار، األعمال يف اجملتمع و   البيئة عامل (1
 الطريقة املستعملة يف تعليم اللغة العربية منها:  30غري ذالك.

 طريقة القراءة -أ
 طريقة القياسية   -ب 
 طريقة اإلستقرائية    -ت 
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