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األولفصل ال

مقدمة

خلفية البحث-أ

، ويوافق إىل اخلري احلمد هللا خيص من شاء من عباده مبا شاء من احملامد
الذي جعلنا من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وخصها بني هللا خلصاءه. وشكر

األمم، فجعلها خري أمة أخرجت للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وأرسل 
أي القرأن نبيه وخليله حممد بن عبداهللا، وأنزل عليها خري كتبه و إليها خري رسله 

الكرمي.
حني أنزل اهللا القرأن الكرمي وأرسل به نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم، 
مل يرسله إىل أمة نبغت يف علومها وتفرقت يف معارفها أو بلغت شأوا يف الرقي 

والتقدم.

اإلسالم و كتابا ىف القران الكرمي و العرب الدين حروففقد حروف اهلجائية يعين 

حروفمستخدام عن الفهم كتب اإلسالمية . يعرفنا مند أطفال صغري لكي هم حفظ 

. كانت حروف اهلجائية اهلجائية. إان يف اإلندونسيا تعليم حروف اهلجائية سهال جدا

م. أطفال منهج يف كل الدرسا، يف املدرسة و املؤسسة يف املنهج تعامل علم الدين اإلسال

اهلجائية.حروفالني تعليم علم القران حيتاري أساس حروف العربية يعىن 
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اهلجائية هي حروف عرب الدين تعليم قيل أطفال تعليم القران وكذالك با حروف

28من اهلجائية روفاألطفال قيل درس عامة خالص أن أستطيع حفظ وكتب احل

اإلندونسيا روفاهلجائية سوا ى با حلحروفيعىن ( ا ) اليف و صل ( ي ) .حروف

اهلجائية حيتاج ملا وفت ملهمة روفولكن تعليم احلZوصل Aروفيعىن يبداء من احل

يف املؤسسة إيكا اهلجائية حسنة يف تعامل أن إستخدام حروفو املعوقنيأن الفهم 

و اجلامعة اإلسالمية.مانديري و يف املدرسة

وأرسل به نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم، مل حني أنزل اهللا القرأن الكرمي

يرسله إىل أمة نبغت يف علومها وتفرقت يف معارفها أو بلغت شأوا يف الرقي والتقدم.

يف املؤسسة إيكا اخلاصةاهلجائية لألطفال إحتياجات حروفطريقة التعامل 

اهلجائية.روفمانديري باتو لتنمية املهارة يف الفهم عن احل

، اهلجائية يف اإلندونسا كثري لألطفال يعين : أليف، باء، تاءحروفم طريقة تعلي

اهلجائية أستطيع با الصورة كثري ، با الكتاب و الكالم أو حروفوغري ذالك. تعامل 

بطريقة و بالغناء.

اهلجائية.روفمن احلاملعوقنيتعليم تطبقية البد ممتطع جعلت الفائدة طريقة 

ة متل مل املعوقين

تعليمه السلفي يعين تعليم االستاذ تعامل و للمعوقينقبل هذا الطريقة يف املدرسة لألطفال 

ذان يف تعليم علم الدين اإلسالم  وصل التعلم االستاذ  دفرتي االطفال املستمع. إ
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مل أستطيع لكن هذه طريقة نقطة و اطفال اإلحتياجات اخلاص كثيف–اطفال نقطة 

تلك مساعدة االستاذ يده ,نقطة –مفهم عن احلروف اهلجائية  يكثيف نقطة االطفال 

كونا دائما يف  فهم، حالة  املعوقنينقطة . تلك ما أستطيع جلعل األطفال - لكثيف نقطة

كل تعليم علم الدين اإلسالم.

للفهم عن احلروف اهلجائية براحة اجلديدة با هلداف حالة جعلت مستخدام طريقة 

راحة اليد كتابا حروف اهلجائية .يعين اليد

المها، وعوض عنها، هاء التأنيث. ومعىن اللغة : الصوت مطلقا، واخلطأ، والسقط، 

.1والنطق، واهلذيان، والباطل

ء يف تعريف اللغة ومفهومها. وليس هناك اتفاق شامل ولقد اختلف العلما

على مفهوم حمدد للغة ويرجع سبب كثرية التعريفات وتعددها إىل ارتباط اللغة بكثري من 

العلوم:

391(املتوىف 2يعرفها ابن جين-1

أغراضهم.

3، م صحة فقه اللغة العربيةأوريل حبر الدين،  1

، عامل الكتب1/33، اخلصائصأبو الفتح ابن جين،  2
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اللغة نظام من الرموز الصوتية اإلع-2

.3حيث الصفات والظواهر الصوتية املصاحبة هلذه الظواهر النطقية

4ظاهرة اجتماعية تستخدم لتحقيق التفاهم بني الناس-3

أو املؤسسة إيكا مانديري موجوداً  إثنا عشر فصالً . ىف كل هناك ىف املدرسة 

فصل عشرة حىت إحدى عشر أطفال . وكل فصل دخل وقتاىن يعىن وقت الصباحاً 

اراً . ىف كل فصل أستاداىن . استاد أول مخسة وستة أطفال و أستاد أخر مخسة 

وستة أطفال ايضاً.

يبداء منذ صغري و بعض مريض احلاز كثري جنس أطفال اخلاصةأنواع حسن إحتياجات 

: اخلاصةإحتياجات 

الإستماع .1

نة ال تكلم با اشخص اخر با احلس.2

(kurang konsentrasi)مهم شخص سً ال حمتمما.3

ال فهم عن املقصود او اهداف من التكلم مع شخص..4

ما أستطيع جلوسا با التمكننة إذان يف الفصل او بيته..5

هـ1987، 1، مكتبة املنار، طفي تحليل الغويخليل أمحد عمارة،  3
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دائماً من الناس أو شخص أخر.إهتماماً .6

متأخر جداً يف املهم يتكلم فكرة..7

ما أستطيع يدرس الناس ومااستطيع يدرس مع أصدقائه يف الفصل ( فرقة)..8

يف الفكرة بالدرس و التكلم.نقيص .9

تطيع درس فقط لكن استطيع فعل 

سعيدة و ائماً. وهناك طالبشخص آخر. هم املدرستهم درس خلقاً د

باملنهج جدوال الدرس النه درسهم أستطيع عن الفهم و نستخدام مباشرة يف 

sekolahاملدرسة لالطفال ذوي احلاجات اخلاصةة بيتهم درساً يف املدرسة 

luar biasa خالصةمبعايري قوميةstandar nasional املدرسة املدرسة

.لالطفال ذوي احلاجات اخلاصةة 

املدرسة لالطفال ذوي احلاجات اخلاصةة يف املدرسة املعوقنيمهارة األطفال 

غري عملى.املعوقنيعملى و اخلاصةختتلفات إختياجات 

يعين أطفال مريضهم لكن هم عملى يف حسنة خلقاً عملى اخلاصةإحتياجات 

هو بيتهم طعام أو مثل : ويف درسهم أصلهم أطفاهلم يف بيتهم أن عملى أيضاً. 

فعل يف قلب سعيد ما أرسل أستطيع أن فعل.



7

غري عملي يعين أطفال مريضهم كيفية طريقة عن الفكرة، اخلاصةإحتياجات 

تفضل ، تكلم نفسه وجيب جيداً مع درساً ، خلقاً ، ناقص دائماً،لكن يف خلقاً 

أصدقائ.

درسا يف املدرسة لكل أطفال خمتلفاً . حال يف األسباب ان مشاهدة عن املهارة 

املدرسة لالطفال ذوي احلاجات اخلاصةة و ملا هذا اطفال  أطفال يف املدرسة  

أيضاً.

املؤسسة أيكا مانديري يتسلم دائماً تالميد الذي عمره فوق عشرة سنة ، و فرقة 

املدرسة مدرسة إبتدائية ت اخلاصةة املدرسة لالطفال ذوي احلاجاروضة 

، مدرسة متوسطة للعادة ، و مدرسة الثناوية لالطفال ذوي احلاجات اخلاصةة 

.عمره عشر سنة يدخل عمره مدرسة املدرسة لالطفال ذوي احلاجات اخلاصةة 

وف و هذا احلال من اخللفية اسرة أطفال يف بيتهم . هل هو تعريف احلر .إبتدائية

و يتكلم با شخص آخر.العداد؟ هل ه

يف املدرسة خارق للعدة رخيص biaya administrasiمصاريف التسجيل 

أربعة مجلة seragamجداً. ثالث مائة ألف روبية فقط يتسلم بزة عشكرية 

يعىن بزة عشكرية امحر و أبيض مستخدام يف يوم اإلثنان و الثالثأ . وبزة 

عشكرية الرياضة مستخدام يوم األربعاء . و بزة عشكرية امحر و الصنضوق 
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وم اخلامس و اليوم اجلمعة نستخدام بزة عشكرية باتيك مدينة مستخدام يف ي

افة والكشاف.باتوا واليوم السبت نستخدام بزة عشكرية الكش

إيكا املدرسة لالطفال ذوي احلاجات اخلاصةة يف مرحلة روضة األطفال 

مانديري ثالثة فروق يعين، فصل ( ا) فصل ( ب ) و فصل ( ج ) . يف فصل ا 

ثامنة التالميذ  و يف فصل ب إحدى عشر تالميذ. وفصل ج أربع عشر تالميذ 

.

املدرسة لالطفال ذوي الطرز و الطراز درساً الذين يف املدرسة روضة األطفال 

telapakيعين الطراز السلفي بتستحدام راحة اليد احلاجات اخلاصةة 

tangan باالصورة احلداف تلك صورة استطيع ان نعريف مع التالميذ مثل

وساعد اطفال إسم صورة الدجاج يف راحة اليد اطفال مث هدى إىل والده يف بيته 

فهم جداً ال جتوز تسجيل و ان استطيع فهم اطفال صورة . هذا طريق استطيع 

يف مدرسة و يف بيتهم.

و ظيفية البيت.طريق نفذ ينفد إشرتى و ظيفية ، وظيفية املدرسة طريق نستمري 

اخلاصةانواع مثل : إسم إيغيس وا اوكي إحتياجات اخلاصةاطفال إحتياجات 

إىل ان طريق يف إيغيس ناقص جهوار لتنمية فكرة و استعيد إيغيس لكن يف فرقة 

الثاين استاذة اخلاصةال يؤذى اصدقاءهم . طريق نفظ يينفظ اطفال إحتياجات 
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، مث يد استادهم ميسك جبهة إيغيس للريكز اخلاصةوراء اطفال إحتياجات قيام 

memusatkan.عني ، و يد ميسك مرسم للكاتب الدرس و احلروف

كانت مدير املدرسة . وذالك السائل الدرس قليل جداً. اسباب احلال ناقص 

املدرسة لالطفال ذوي احلاجات اخلاصةة 

قص يف البدانية.نادائماً يف مدرستهم يعن الناس البعيد ألن عنده 

البحث أسءلة ب 

يف للمعوقنيدرسة لالطفال امليف املعوقنياهلجائية لألطفال حروفية تعليم .كيف1

املؤسسة إيكا مانديري باتو ؟

اهلجائية لألطفال إحتياجات حروففية طريقة هذا راحة اليد إستخدام تعليم .كي2

املؤسسة إيكا مانديري باتو ؟في للمعوقينرسة لالطفال املديف املدرسة اخلاصة

اهداف البحث ج .

املدرسة لالطفال يف املدرسة املعوقنياهلجائية لألطفال حروفلتعريف تعليم -1

يف املؤسسة إيكا مانديري باتو ذوي احلاجات اخلاصةة 
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املدرسة يف املدرسة املعوقنيلتعريف طريق راحة اليد مستحدام لألطفال -2

يف املؤسسة إيكا مانديري باتولالطفال ذوي احلاجات اخلاصةة 

أمهية البحث-د 

.  1988نظريا، أن يزيد ثروته العلمية تدرس اإلحتياجات اجلاص با الطريق غيبصون .

.1988فهم عن الطريق غيبصون أطفالبيقيا، أن يكون هذا البحث تط

تعليم احلروف هلجائيةللمدرس تدريس .1

لعربية و تعريف املعوقينة تعريف اللغة انظريا، أن يكون البحث مبدأ علميا ىف األطفال 

حروف العربية جبيدا و حفظهم جبيدا

فهم إحتياجات اخلاصة عن احلروف العربية.تطبيقيا، أن يكون 

للطالب.2

ةحلروف اهلجائياملتعددة يف تعليم انظريا، أن يعطى هذا البحث هلم اخلربات التعلمية 

كاتب احلروف العربية أو حروف اهلجائيةيف  طريقالطالب تطبيقيا، أن يكون البحث 

لألطفال يفأستطيع أو تعريف عن األساس طريقة تعليم نظريا، أن يعطى البحث .3

وأن يكون أساسا دراسيا طريقة تعليمىف املؤسسة إيكا مانديري يف روضة االطفال 

األخرى.كزأو املرا كزعلميا ىف البحث العلمى ىف هذا املر 

تطبيقيا، أن يعطى البحث نتيجة صاحلة منتجة وخربة علمية لديها ىف حتليل املشكالت
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حدود البحث-ه 

حتديد الباحث يف هذا البحث هو:

املدرسة املدرسة لالطفال ذوي طريقة التعليم احلروف اهلجائية يف املوضوعية :احلدود.1

احلاجات اخلاصةة  يف املؤسسة إيكا مانديري كثرية لألطفال املعوقني مهتمما.

. وأخذ الباحث ملؤسسة إيكا مانديري باتوباايف الفصلكز ترقية يف مر احلدود املكانية : .2

مركز واحدا.

األنإىل1985أكتوبار: بدأ الباحث عن هذا البحث من شهراحلدود الزمانية.3

الدراسات السابقة–و 

) : 1997.إستحدام الدراسة اللغة لألطفال احتياجات اخلاصةة  ايأس طري بروكس (1

ثالثة أجنس

فعالية استخدام لعبة تكوين الكلمة املوضوععنخملص أنصارىالبحث الذي كتبه-2

Arabic scarableالعربية ( يف تر قية مهارة الكالم ورغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية يف )

وأما . )2010-2011(نوية االسالمية سنجاساري ماالنجااملدرسة معارف الث

األهداف يف هذا البحث العلمي فهي وغبة الطالبة يف تعليم اللغة العربية، حىت يشعر 

.الطالبة بالتسلية والفراح أثناء ممارثة الكالم
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جية البحثمنه–ر 

منهجية البحث.أ
البحث جراس الصو  .1

فيالكاملدخلبالبحثهذايفويف هذا البحث، يستعمل الباحث .2
)Quantitative Approach (يوصفالاملنهجباستعمال)Discripsion Metho

ويستعمل هذا منهج البحث لإلفهام ويفّسر املعىن يف الواقعة وأخالق الناس .3
. عندهم، هذا املدخل يوجه يف األرضية والنفسية  5تارخييا وسياقياوخلفية علمية 

كامال وتاما. لذلك، ال جيوز عزلة النفسية واملنّظمة يف الفرضّية لكن ينظر من 
.6الكاملة والتامة أيضا

الذي ُخيط من املظاهر. ويف هذا البحث، يفيكالوالشكل من هذا البحث حبث .4
طريقة تعليم حروف اهلجاءية املدرس على إنتفاع حماولةحاول الباحث وصفية 

يف املدرسة دوي احلاجات اخلاصة إيكا مانديري باتو.

الذي ُخيط من املظاهر. ويف هذا ميكالوالشكل من هذا البحث حبث 
درس علم الدين اإلسالم يف املدرسة املدرس حماولةالبحث، حاول الباحث وصفية 

ي باتوديي احلاجات اخلاصة إيكا ماندير 

وبذلك، حيصل هذا البحث املعلومات دون الرقم واإلختبار األسئيلية. 
ا ويف هذ البحث وجنس البحث حبث وصفي الذي يوجه إىل تصفية ما. 

يحضر الباحث يف مكان.الكمي

5 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. CV. Alfabeta, 2005), hal 60.

6Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: PT. Remaja Rosda Karya 2003),
hal 157.
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وخطوات تصميم 

أسلوب اختيارهاو مجتمع البحث و عينته .5

دوي احلاجات اخلاصةاملدرسة يف جمتمع البحث هم مدرسوا اللغة العربية
ب -أ وفصل التمهيدي األول-فصل التمهيدي األولل يعىن و والفصجاوا الشرقية 

.ب (ثالث فصول)-وفصل التمهيدي الثاين

حتديد املصطاحات–ز 

فوائد البحث د.

تربية و العلم االساتذمدير الكلية -1

املعوقنياملصابني لألطفال لألطفالالتعلمالدعائميف إعطاءنظركما

رائس الشعبة تعليم اللغة العربية -2

إحتياجة املصابني بالألطفالالتعلماملتعلقة بتنفيذوضع سياسات لإلدارةكمدخل

اهلجائية.روفوتعريف أساس تعليم احلاخلاصة

استاذ شعبة تعليم اللغة العربية-3

تعلم التنيمناذج منصياغةاالعتبار يفميكن استخدامها يفهذه الدراسةنتائج

.اخلاصةاهلجائية يف املدرسة أو جامعة لألطفال احتياجات روفاحل



14

اهلجائية يف بيتهم حروفتعليم املعوقنياستطيع أن مساعدة اطفاهلم الدين مريض -4

املصابني كما دافع تعليماألطفاهلم اهلجائية أو مستخدام حروفوتنمية املهارة تعليم 

املعوقنييض مر 

املعوقنيأطفال -5

اهلجائية يف الدرس علم الدين اإلسالم لتنمية أن روفكما وسائل احلث تعليم احل

اإلجناز تعليمه.

باحث االخر-6

كما املادة رجوع يف ينفدو تنمية البحث نستمري الدين نوعا تفضل يف اإلسرتاجتية 

اهلجائية كما مهارة االساسية تعليم درس علم الدين اإلسالم.حروفتعامل 

تحديد المصطلحات ح .

اخلاصةاهلجائية يف الدرس علم الدين اإلسالم أطفال إحتياجات حروفعن التعامل 

اهلجائية و أستطيع وفعل يف حياة اليومية جبيدا.روفتعريف و الفهم عن احل

البحث مبا يليحتدد الباحث املصطلحات يف هذا 

. طريقة : تعليم الدين أن أستخدام معلم يف تعليم لكي استطيع عن اهلداف وان علم 1

اهلجائية.حروفالدين اإلسالم باملدة 

اهلجائية.روفمماحفظ عن احلولتنمية .تعليم: عملية التعليم لرتشد الدارس 2
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حروفالعربية حروفعرب أن مستخدام يف الكاتب حروفاهلجائية : حروف. 3

. وكذالك طريقة تعليم سهل جدا و نوعا املعوقنياهلجائية تعليم لكل املسلم و األطفال 

وألة للفهم كلمة العربية.

ىف تعليم اللغة  وأن ؤسسة إيكا مانديري باتوايف املباتو:مؤسسة إيكا مانديري .2

األخرى.كزأو املرا كزيكون أساسا دراسيا علميا ىف البحث العلمى ىف هذا املر 

فرضية البحث

ة ينما عن املشكلة البحث وصل صحيح) فرضية جواب ب64: 2002قالت اريكونطا ( 

ما أستطيع درسا اللغة العربية اخلاصةمثل يف هذا الباحث  يعين أطفال إحتياجات 

حيتاج تعامل الذين كثري.اخلاصةبنستخدام راحة اليد. و يدرس أطفال إحتياجات 

هيكل البحث-ح 

كان الباحث حياول أن يرتب هذا البحث معتمدا على معيار الكتابة العلمية  

العربية و لغة الروففهم عن الكاتب احلكما سيأيت:
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مصادر البيانات.6

إن املصادر البيانات اليت ستجمع منها الباحثة من عملية التعليم لرتقية 
بدرسة دوي telapak tanganتعليم حروف اهلجائية بإستخدام راحة اليد 

فصل ( ا )، فصل احلاجات اخلاصة إيكا مانديري باتو .هناك ثالث فصال يعين
(ب ) و فصل ج

أسلوب تحليل البيانات.7

أي مىحتليل البيانات الذي ينال بالكالبحث يفهذا الباحث يستعمل
ختصار قصدا لذلك ليعرف لنيل االروف اهلجائية ات من احلاملنهج بتصوير البيان

شيئا وكيفا وكما وغريها.
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الفصل الثاني

ار النظرى اإلط

، والثاين إحتياجات اخلاصهوالباب على ثالثة أمور. األوليف هذا حتوي

.إسرتاتيجيات تعليم حروف اهلجائية لألطفال إحتياجات اخلاص، والثالثاالسرتاتيجية

تلك األمور كلها فيما يلي:وسيعرض الباحث

المعوقينتعريف عن 1

. املعوقني) هو حالة من األطفال الذين لديهم مرض اطفالاملعوقنيالطفل (املعوقني

املصطلح نفسه من كلمة "السيارات"، وهذا يعين نفسي املعوقنيويستمد هذا 

" يعين فهم من يهمه األمر فقط املعوقنيو"املذاهب" اليت يفهمها. وهكذا اشتقاقي " 

أو االنطواء على الذات هو اسم اضطراب النمو التواصل املعوقنييف نفسه. 

حني أن األطفال ). يف1943االجتماعي، والسلوك لدى األطفال (ليو كانر واسربجر، 

. األطفال الذين يعانون من Autistاملعروفة باسم املعوقنيالذين لديهم اضطراب 

املعروفة باسم األطفال مع psikologiأيضا يف األدبيات الطبية واملعوقنيمرض 

ASDاضطراب الطيف). ألغراض هذه املادة بسيطة يستخدم املؤلف املعوقني

. املعوقني" لألطفال الذين لديهم مرض املعوقنينون من "األطفال الذين يعامصطلح

هذه املادة سوف يكون عام احلايل يف املعلومات حمة عن القراء األعزاء عن أمهية التعلم 
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. هي معبأة املواد املقدمة من مصادر خمتلفة من املعوقنياملنظم لألطفال املصابني ب 

Tacherالشخصية عند اتباع األنشطة املؤلفات ذات الصلة وبناء على جتربة املؤلف 

بانتاي انداه الكابوك جاكرتا وقوس قزح مركز Indocareة يف املعوقينمادة الرتبية ذوي 

تعليمية لألطفال املصابني سنغافورة. جتربة املؤلف خالل تدريب امليسرين للخدمات ال

ة األطفال الذين وبعض األوقات جتعل ساعدت املالحظات إىل مركز خدماملعوقنيبا

شكل االعتقاد بأمهية خدمات التعليم املنظم لألطفال املصابني با املعوقنييعانون من 

املعوقني

ذلك؟ اجلواب يف املعوقنيكيف ميكن لصورة التعلم املنظم لألطفال ذوي  

نفسها. قنياملعو ملالزمة لألطفال املصابني باهذه املسألة ال ميكن فصلها عن اخلصائص ا

جز متميزة لألشخاص ذوي طيف األطباء وعلماء النفس حتديد وجود ثالثة ع

) عدم القدرة على التفاعل 1وهذا هو، ومها املعوقنياضطراب اخلاصةإحتياجات 

(التواصل berkomunikasiاجتماعيا (التفاعل االجتماعي)، واحلواجز 

فية. عادة ما تبدأ األعراض ليكون معروفا االجتماعي)، والتأخري يف اللغة والقدرات املعر 

autisme مع 80-٪ 75سنوات طفل عمره. ما يقدر ب 3قبل ٪autisme

٪ منهم لديهم قدرة عالية مبا فيه الكفاية لبعض 2Oهلا التخلف العقلي، يف حني 

) 2) منظم. 1بشكل عام تقوم على مبادئ املعوقنيالتعلم لألطفال ذوي 
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) تتفق. التعلم املنظم يف التنفيذ ويتضمن أربعة مبادئ املذكورة. 4) ثابت. و3منط. 

على املستوى العملي يعين اخلاصةإحتياجات التعلم املنظم لألطفال ذوي اسرتاتيجيات 

سهولة أكثر من قبل توفري املواد التعليمية بدءا مادة مادة / اجلذر وميكن القيام به ب

األطفال. وبعد أن يتقن قدرة مرحلة واحدة، واملضي قدما اجلديد إىل املرحلة التالية وإمنا 

هو سلسلة هذا هو جزء ال يتجزأ من املرحلة السابقة. فقط للتوضيح، إذا الكفاءات اليت 

" جيب أن يلم الطفل هو معرفة وفهم معىن التعليمة "االستيالء على كوب من األخضر

يف املقرر ملساعدة أنفسهم (االعتماد على الذات)، جيب أوال عرض املواد للطفل هو 

تعريف كلمة "اختاذ" و "كوب"، و "األخضر". مرة واحدة األطفال يعرفون ويفهمون  

كلمة كلمة، فإن اخلطوة التالية هي لتحقيق تعليم "االستيالء على كوب من اللون 

املعوقنيهيكل التعلم لألطفال ذوي ذا، فإناألخضر" إىل إجراءات ملموسة. وهك

يتضمن هيكل من الوقت، وهياكل الفضاء، والنشاط هيكل. 

لديهم املعوقنيإدخال مفهوم أو فهم كائن إىل األطفال الذين يعانون من 

ل مفهوم "كوب"، مث اليت جيب تقدميها ألول مرة على الطفل هو اهلدف احلقيقي إدخا

من الكأس. واذا كان "كوب" كائن كان الطفل تصور، اجلديدة "القدح الصورة"، مث 

"طلقات لون القدح"، و "طلقات القدح أبيض وأسود"، القادم "كوب رسم خط يف 

bawaannya جمردة من هذه الدائرة جمهزة الكتابة الكأس". مراحل أكثر
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pembelajaran هي "الكتابة كوب" ال صورة على اإلطالق. مراحل إدخال مفهوم

م األول لألطفال من هذا النوع مفيدة جدا ألغراض االتصاالت الصورة تستهدف يف املقا

الذين ليس لديهم القدرة على التواصل لفظيا. املعوقنياملصابني ب

ي ملموسة املرحلة مقدمة ملفهوم جتريد

؟ خصائص املعوقنيأين هو احلاجة امللحة لتعلم منظم لألطفال املصابني 

لديهم التفكري البصري ملموسة. وباإلضافة إىل ذلك، يكون املعوقنياألطفال املصابني 

التفكري األطفال القيود النفسية أيضااملعوقنيمرض التو األطفال الذين يعانون من 

عرضة للقلق عندما تواجه حاالت جديدة وخمتلفة. ألن األطفال املعوقنياملصابني ب

ضعيفة يف اخليال، مث يف القيام بنشاط أو إكمال املهمة متيل إىل املعوقنياملصابني با 

استخدام طريقة واحدة (اجتاه واحد). ونظرا للقيود من هذا النوع، والتعلم املنظم تقدمي 

من أجل أن تنمو وتزدهر يف املعوقنيل الذين يعانون من شاد األطفاحلول للتوجيه وإر 

ظم تسمح لألطفال احلياة، وكذلك األطفال الذين هم وضعها الطبيعي. سوف التعلم املن

لفهم بيئتهم، وتعلم أن أداء األنشطة وفقا للمراحل تتفق عاش. املعوقنياملصابني ب

من أجل املعوقنيساعدة األطفال املصابني التعلم املنظم لديه وظيفة مل

متابعة الدروس الستيعاب القيود املفروضة على الطفل. تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات 

التعلم املنظم تشمل ما يلي. 

اهليكل املادي 
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وينبغي بذل التصميم املادي للمساحات التعلم واضح. وضوح التصميم املادي لتسهيل 

طقة. على سبيل املثال، يتم تعيني الصف إىل ثالثة أجزاء، وهي الطفل لفهم فائدة كل من

منطقة التعلم أمسر، منطقة لعب احلرة، ومنطقة املهمة. 

الروتني 

األنشطة الروتينية اليت أجريت األطفال كل يوم هو مفيد ملساعدة األطفال على معرفة 

نب االرتباك. 

اجلدول اليومي 

بصريا ما هي اهلجائية روفعن احلاجلدول اليومي هو مفيد ملساعدة الطفل على فهم 

األنشطة سيتم تنفيذها. ينبغي تعديل شكل اجلدول اليومي إىل مستوى الطفل من 

القدرة. 

نظام العمل الفردي 

األطفال هم أسهل للفهم حيتاج نظام العمل الفردي الذي ينبغي القيام به حىت أن

تعليمات من املعلم. 

. هذه األسباب هي يف نطاق اهليكل املادي املعوقنياملنظم لألطفال املصابني بالتعلم

ألطفال املصابني بالتوحد لفهم واهليكل البصرية. يشرتط اهليكل املادي لتنظيم بيئة ل

املعوقنيمع األطفال املصابني بBerkomunikasiالقواعد والتوقعات يف بيئتهم. 
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هيكلة هي لغة األطفال الذين berbicaraحباجة إىل استخدام لغة تنظيما، ألن 

أطفال الذين يعانون  من املعوقني. األطفال الذين يعانون من يعانون من التوحد

البصرية stractureوتصنف أساسا كطالب مع فهم جيد البصرية. لذلك املعوقني

اليت هي جزء من تنفيذ التعلم املنظم حيتاج تستخدم بشكل مكثف ألنشطة تكييف 

ة نوعية لألطفال والتفاعل مع األطفال املصابني بالتوحد. دعونا توفري خدمات تعليمي

ة كشكل من أشكال التعليم القائم وقيناملعوغريهم من األطفال ذوي املعوقنياملصابني ب
7

اهلجائية يف طريقة تعليم روفاحلهلدافاملبحث األول : يف هذا الباب مبحث عن ا

.املعوقنيراحة اليد لألطفال 

ةاملعوقينلألطفال اهلجائية روفطريقة تعليم احلاهداف اهداف الباحث :

عن ة اخلاصةوم أطفال إجتياجات يعين تعريف عن دارس او منهج للمفه

إىل الوالدها.و صجيحا يف هلجة لكي ماخطأ.اهلجائيةروفاحل

:تعريف عن الطريقة 

طريقة تعليم ان مستخدام معلم يف هذا تعامل لكي هداف احلسنة السداد 

دا. قبل إحتيار و قرر طريقة معلم عن اإلحتيار طريقة، يفررنتيجة تعامل ج

، اخلاصةخاص الذين نستخدام هذا تعامل ، ينبغي معلم البد نسبية مبادء 
7 Hermansyah,memahami anak autis hal 102 sinar kreatif  Bandung
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إختالف أن الطبيعة املبداء قالت حامد و أصدقائه يعين البد مهتمما

أطفال، مهتمما تنمية اقل، مهتمما حالة إجتماعي الذين موجود نسبية 

فعلت كيفية دراجة معنه من سهال ا مهارة األطفال وحيرتي منهج البدخمتلف

موجود 3طريقة إىل صعب، من الذين موجودا وإىل غري موجودا.

طريقة كفي يعين طريقة السلفي ، ألن يكفي أن مستخدام مث -1

السلفي طريقة للبحث هذه طريقة حسنة ألن على أساس يف 

الفلسفة احلسنة هذه طريقة عمله القاعد عملية احلسنة.

2يعن طريقة اجلديد ألن البحث م هلاطريقة كيفي -2

عناصر طريقة كل تعامل شيء عن اإلحتيار ( منتخب ) شيء درجة ( التدرج 

3) شيء عن التقدم ( التقدمي ) و شيء التكرير ( اإلعادة )

. لكي الدرس ان استطيع فهم ؤسسة و يف املمنهج يعين حتتاجو الدرسمادة و 

جعل هو درس باالسعيد .إذان حترتي منهج الذي جير املالحظةه و ة و املعوقيناألطفال 

. يواصل أمام الفصل 

ة ، مناسب إختالف احلال من  املعوقينشرط من املنهج : البد أن مناسب بااحلال أطفال 

ختالف من عمره، و جنس الذكورية، القرحية ، اخلليقة، و ة حسن إاملعوقينكل أطفال 
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املناسب بااحملتاج أطفال يف املضارعة . بالصفات اكتواليس يف املعىن املهارات و تعارف .

مفتح عن التطور الزمان و حسنة و املناسبة الفكرة(  جاوهارى )

هو اضطراب عصيب اليت هي فريدة من نوعها، ألنه ال يوجد اختبار الطبية املعوقنيمرض 
املعوقنياليت ميكن أن تفرق تشخيص 

شخيص من قبل الفنيني الذين مت اعتادوا علىميكن أن يتم إال الت

، عندما كما يبدو عالقات العني أقل مع الناساخلاصةإحتياجاة ذا كان الطفل لديه  سنة 
واحدة، وقال انه ال ميكن من التنمية يف وقت متأخر املهارات اللغوية،البدسنة واحدة 

إذاتفضلون اللغة العربية ال يتكلم استخدامه اإلنتاجية على الرغم من املفردات 
جيداخلطوط العريضة انه مل يالحظوا وجود اآلخرين، وميكن أيضا اجراء اتصاالت مع 
األطفال اآلخرين، ولكن ال نعرف كيفية التصرفاخلطوط العريضة انه مل يالحظوا وجود 

ولكن ال نعرف كيفية اآلخرين، وميكن أيضا اجراء اتصاالت مع األطفال اآلخرين، 

اخلطوط العريضة انه مل يالحظوا وجود اآلخرين، وميكن أيضا اجراء اتصاالت مع 
األطفال اآلخرين، ولكن ال نعرف كيفية التصرف .

ينظر إليها من قبل شخص يعانون من مرض التوحد حىت حصل على كبار السن. 
بيئتهم. يف بعض واألطفال الذين يعانون من التوحد جيدون أنفسهم كأجانب يف

لغة اجلسد واإلشارات غري اللفظية.

دور األهل مهم جدا يف الوقاية من تطور اضطراب الذي حيدث، واضطرابات التواصل 
سني املعرفة حول هذا اجليد، واإلعاقة والتوحد التعلم. ألن اآلباء حباجة إىل حتس

مثل تشوهات نظرا للتزاي.-االضطراب 
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هو اضطراب التنموية اليت حتدث يف مرحلة اخلاصةإحتياجات يف اخلطوط العريضة، 
األطفال، األمر الذي جيعل الشخص غري قادر على إجراء التفاعل - الطفولة 

. يف اخلاصةه على الرغم من الذين يعيشون يف عامل-االجتماعي، وما شابه ذلك 
األطفال الذين يعانون من التوحد الطفلي يسمى عادة، هذه األعراض - األطفال 

سنوات، ولكن وجود هذه الظاهرة أيضا من الوالدة3موجودة قبل أن يبلغ الطفل سن 

توقيع 

المعوقينعلى الطفل الذي يعاني مات عال–

للتحقق ما إذا كان الطفل لديه مرض التوحد أم ال، واستخدام املعايري الدولية ملرض 
إعالمة على الطفل الذي يعاين - التوحد توقيع  عالمة -هناك ثالثة التدخل يف عالمة 

على األطفال املصابني

1 ضعف نوعي يف التفاعل االجتماعي هي كافية متاما كما اتصال العني هو أقل، 
حركات أقل توجيهات-أقل حركة العني التعبري ويعيش  .

2. .ضعف نوعي يف جمال االتصاالت

3 كرر السلوك، واملصاحل، واألنشطة-وجود منط من مستمرة ومتكررة 

سنوات يبدو تأخري أو انقطاع يف جماالت التفاعل االجتماعي والكالم واللغة 3قبل سن 
.وكيفية العزف على الرتابة، وأقل تنوعا

خفيفة. اهلجائيةروفخيص اخلاطئ، وخصوصا يف مرض احلهناك دائما إمكانية التش
وعادة ما تسبب هذه بسبب التدخل أو غريها من األمراض اليت تصاحب اضطرابات

، مثل التخلف العقلي الشديد أو فرط النشاطاخلاصةإحتياجات  .
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ديك إمكانية لعالجه، وهذا يتوقف على شدة اضطراب هناك. يف اخلاصةإحتياجات 
أشخاص الذين يعانون من التوحد ميكن عالجه، وميكن اآلن يعيش 2إندونيسيا هناك 

اخلاصةإحتياجات العادي واإلجناز. يف أمريكا، حيث كان الناس يعانون من مرض 
78التعامل معها جبدية أكثر، وهي نسبة أكرب من الشفاء .

ة ( قرحية، اخلاصةب احلال أطفال احتياجات مادة قراءة حترتي أن مناس-

رغبة، عمري و العادة وغري ذالك).   

واجبة احلاجات حترتي اكتوال و املناسب اهلجائيةحروفوذالك مادة - 

ة ملستقبال  اخلاصةمن جمتمع بااملقصود إلضافة دائرة حدود أطفال إحتياجات 

هم.

يئلف ان تبعا لنظام خاص ومدرج و املناسب بااملهارات فكرة مادة - 

.املعوقنيأطفال 

طريقة الدراسة 

قة فضل ة .و طرياملعوقينطريقة كيفية الدراسة او أسألة يواصل إىل أطفال 

داف الدراسة.يف الدراسة. حيرتي طريقة ه

8 Fadhli Aulia. Buku Pintar Kesehatan Anak hal 18 – 21
prof. Dr Suyono M.Pd dan Drs. Hariyanto M.s belajar dan pembelajraran hal 9 dan 207
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ة يف تعليم يف الفصل لتدرس اللغة هنا استاد ما افهم مهارات املعوقينألعرف مهارة طفل 

ة املعوقين

البد بعيد.

ة يعين تعريف عن دارس او منهج املعوقين:اهداف اسلوب تدريس بالصورة لألطفال 

ل شخض تفضل إىل الوالدها.و صجيحا ة يف تكلم كاخلاصةللمفهوم أطفال إجتياجات 

يف هلجة لكي ماخطأ.

لتعليميةخطوات ا

.وكذالك الدراسة صورة لألطفال بعد مادة بااإلستعدادا و طريقة حيرتي

،املعوقني

يف الفصل .عليمسعى إستعدادان أطفال لتمث مقدمة :بعد إستعدادان االستاذ يكفي -

حطوة لإلبداء الدراسة :

ابتداء خطوات مث "بالسالم"إفتتاحان باالتعارف .استاذ مدخال يف الفصل-1

طفال املقدمة جذاب و الرتبوي حىت فصل صح احلسن لتدريس.استاذ و الطالب األ

يبداء دراسة . األستاذ إستعداد علم مستعيد طالب فهم الدراسة او علم الذي وصيلة . 

استاذه.من و الطالب اخالص يف الدراسة يتسلم
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تفعل خطوة جير مهتمما طالب حث على املدة اجلديدة يف هذا احلال استاذ - 2

يف الدة اجلديدة و يككتيه يف السبورة وبعد ذالك استاذ يواصل يف أمام الفصل و هداف 

توصل.

باالخطوة : تعليميةتواصل عن المدة ال

. ة املعوقينالطالب للمستعيد اهلجائيةحروفتعليم طريقة ال-

العربية و صورة عربيةروف) طريقة الدراسة احل1(

اهلجائيية روفاحلروف، حىت طريقة عن احلاهلجائية اجلديدةروفهم احلطالب ف

ة ياىل:  املعوقينفال لألطاجلديدة 

إىلالعربية اهلجائية يف راحة اليد هم حروفخطواة األوال ، االستاذ اليحرتي مثل -

ة للمستمع مث هم املعوقينالطالب

تتكلمه الكلمة تكرر الثاىن أو الثالث حىت الطالب نستطيع أن مستمع با 

. الصحيح

خطواة الثاىن الطالب للكلم الكلمة اليت مستنعها مث استاذ اإلسأل إىل الطالب عن –

حفظها استاذ ةاملعوقينومن قيل الطالب لكلمة و إصطالح ذالك حتديد ،املعىن ا

هدى املفردات. إذان مفردات عن األعمال اليومية مث مستخدام صوار عن الصورة لل

الطالب تستخدم يف الكلم اليومية.
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من تقدير خطوات على الدراسة فهم الدري مطالعة ثالث خطوات : 

مقدمة، : إفتاح ، إختبار، و حث الطالب يف املوضوع.-

روف، مثال  احل: درس عن املفردة ، شرح إختصرمناقسة النص-

، خمتمما، مناقسة و السؤاالاهلجائية

فهم الدراسة و االخر تقدير و إختماما الذي أسءلة لتعريف -

بالنصحة.

الحروف الهجائية و الصور في راحة اليدإستراتيجية مشاهدة -1
إسرتاتيجية الدورة / جلسة امللصقات. استخدام هذا ويسمى معرض 

حفظعلى فهم احملتوى من كاتب عن اليد و اجلميل إسرتاتيجية هلم
ومن حروف اهلجائية. من حروف اهلجائيةمث قادرة على تصور أنه يف شكل ومن 

عن احلروف حفظميكن بسهولة حفظ حمتويات املعوقنيأطفال املتوقع أن مجيع 
ملضمون النص ميكن أن تستمر لفرتة أطول.املعوقني
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الفصل الثالث
و تحليلهاياناتعرض الب

حملة إىل ميدان البحث-أ

يتم تعريف تصميم الدراسة كما وضع إسرتاجية خلفية إن الباحثني احلصول 
متغريات لألطفال ذو احلاجات اخلاصة . عرضعلى بيانات صحيحة وفقا لطبيعة 

املعوقنيالدراسة . بناء على طرق البحث، وأسالب التعليم هذا البحث بنعوان التكروين 
يف املدارس إيكا مانديري باتو طرق البحث تلعب دوارا املدرسة. ألن هذه الطريقة ميكن 

كل اليت تواجحها بسكل أن يعريف كيف يتم مجع البيانات و حتليلها للرد عل املشاكل
علم. طرق البحث تعترب مؤشرا لإلنشطة اليت أجريت يف املدرسة. يف صياغة املشكلة قد 
مت نكرها. أن هذه الدراسة تسمل اإلحبات اليت نستخدم النهج الكمي الذي يهدف 

في خطابات حروف اهلجائية يف املؤسسة إيكا مانديري للمعوقينإىل حتديد قدرة أطفال 
باتوا.

اإلجراءات الواجب إختادها قبل التعلم هده الدراسة إىل مناقسة حول العوامل 
الداخلية والعوامل اخلارجية الىت تؤثر عل التحصيل الدراسي وخاصة طالب املدارس 

ملحوطا يف اعقلب عملية التعلم مبجرد احلصول على البيانات املتعلفة املتغريات اليت تؤثر 
وف اهلجائية يف إيكا مانديري باتو األساس يف متابعة عمليه تعلم. حت تعليم رسائل حر 

سيتم حتليلها من خالل حتليل الصدق و الثبات.

تعليم احلروف اهلجائية لألطفال املعوقني هناك مهال جدا ألنه تعليم العلم 
و املستخدام اطفال املعوقني الدين اإلسالم نقيص مهتميم و احملبوب و ليست مفهوما 

طريقة السلفي لكن هم ما تفهم عن احلروف اهلجائية. يف املدرسة إيكا مانديري باتو 
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ألنه هناك مدرسة املعوقني العامة مفي مدرسة تعليم اخلاص للحروف اهلجائية ما موجود 
املعوقني اخلاصة اإلسالم.

مستخدام أستطيع لالطفال املعوقنيتطبيق طريقة راحة اليد يف تعليم احلروف اهلجائية 
. أطفال يف املدرسة مستخدام ما نتيجة و نقيص احملبوبهذه طريقة الوسائل تعامل لكن 

أستاذه يف الفصل املعوقني إيكا مانديري باتو حيتاج مريب يف تعامل احلروف اهلجائية يعين 
و االلة 

وعينة جمتمع إىل- ب

أ جمتمع

حبث مع املساكل من العوامل اليت تؤثر على خطابات تعليم حروف اهلجائية يف 
أعقاب عمليه التعلم يف املدارس اخلاصة إيكا مانديري باتوا وفق للعنوان الدراسة، وهي 

أسالب تعليم حروف اهلجائية لألطفال ذو احلاجات اخلاصة يف إيكا مانديري باتوا. 
استها فيما يتعلق احلروف اهلجائية أن نعرف أن من يتطلب هذالبحث موضوء لدر 
هو الكائن بأكمله أو املوضوع قيد الدراسة و جمتمع إىلالضروري إخضاء إفراد العينة 

).40: 2007املواد اليت تعرضوا إىل حتقيق ( ويونو 

ب عينة

عينان سوف يكون املالحظة. لذالك اخد الجمتمع إىلالعينة هي جزء من 
البحث مفيدا جدا. من خمتلف اجلوانب ، ومع ذالك من أجل أن تعتمد اإلستطالع 

او ممثل ( ويونو جمتمع إىلاليت مت احلصول عليها. جيب ان تكون العينة املأخودة ممثل 
الدراسة باستخدام العديد من النفيان و جمتمع إىل) يف هذه الفئة من 40: 2007
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ألن سكان الدولة هو مساولعدد من العينات متوافرة لديها. وكيفية جيري أيضا عينات
إحتساب البيانات اخلاصة به إستخدام  صيفة

ج ادوات البحث 

تطوير االالت - 1

) ومرافق البحوت الصك هي ادوات املستخدامة من 136: 2002وفقاد ( اريكونطا 
أسهل. ونتائج أفضل مبعين ان معاجلة أكثر دقة وكاملة قبل باحثني جلمع البيانات املهمة

ومنظمة يسهولة اكثر. يف هذه الدراسة االدة اليت يتم إستخدامها هي وثائق و 

سئلة املكتوبة اليت الغجتماعات و اليوميات وما إىل ذالك. اإلستطالع هو عدد من األ
نستخدام للحصول على معلومات من أفراد العينة من حني االبالغ عن الشخصية. أو 

اإلستطالع تغطيتها 1االشياء اليت كان يعرف . هناك عدة انواع من اإلستطالع ومنها: 
2حني اإلختبارات اجلواب متاحة با لفعل عاشط املدعي إختبارات اجلواب املتاحة. 

املفتوح الذي مشلهم اإلستطالع لديهم احلرية يف اإلجابة عن األسئلة وكان اإلستطالع
اإلستطالع املستخدام يف هذه الدراسة عل اإلستمراة اليت قدمت إجابة كاملة عل 

الساحن عالمة على اإلجابة املناسبة املختارة الظروف الفعلية و الظروف فقط.

) هو 134: 2001ليكرييط ( صبانا، هذا اإلستطالع باإستخدام مقياس
مقياس مناجد اإلستطالع الذي يكشف عن موفق املستطلعني يف شكل إجابات سجل 

أعطيت اجلواب األول نتيجة-1لطرح اإلسلة على النحوى التايل :البديل 

أعطيت اجلواب األول نتيجة-2

عطيت اجلواب األول نتيجة أ-3
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كما حيتوي على أداة مجع البيانات أيضا نقطه ضعف على سبيل املثال أقل 
الطبيعة عليه مرانة الصعب للتعري عن خشوء الغالف اجلوي، وجيب أن يقراء املدعي عليه 

وذالك لفهم صعف ميكن التغلب عليها إعداد اإلستطالع التواصل، واضحة، وسهلة 
هم.الف

أدوات اإلختبار-3

قبل القيام باالحبات الالزمة الجراء حماكمات ألدوات البحث اليت جيب إتباعها. 
الغرض من احملاكمت هو العثور على الصدق و التبات لألدة أو بعبارة اخرى، و معرفة 

بل أن يتم نقاط الضعف يف كل الصكوك القائمة و فهم الصك احلبوب، وذالك ق
تكرير، ونسرها املتوقع أن تولد بيانات جيدة و صحيحة.

و ينبغي إجراء التجارب حول املوضوع الصكوك اليت لديها مسات اوخصائص 
املوضوعات البحتية مماثلة. املوضوعات اليت إستخدامها إلختبار اوبا هذه الدراسة هي 

يف املدارس إيكا مانديري باتوا.املعوقنياياء الطفال ذوي 

spssتعريف عن - ب

spss.هو برنامج احلاسوب الذي يستخدام إلجراء التحليل اإلحصائspss )
احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية أو احلزامة اإلحصائية للعلوم اإلحتماعية ) وصدر 

1968االصدار االول يف يف عام 

واسطة نورمان نيه. وهو خريج من كلية العلوم السياسية من جامعة مث إنشاءها ب
ستانفرد وهو استاذ قسم البحوت يف جامعة ستانفرد و استاذ فخري للعلوم السياسية يف 

جامعة شيكاغو
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spss هو واحد من الربامج االكثر إستخداما على نطاق واسع ألغراض التحليل
من قبل باحثني السوق و الباحثني spssيتم إستخدام اإلحصائ للعلوم اإلحتماعية.  

الصحة و مسح السركات و احلكومة و الباحثني و التعليم، و منظمات السويق، وهلم 
جرابا إلضافة إىل التحليل اإلحصائ، و إدارة البيانات ( إختيار احلالة ملفات شحذ 

ية املشاركة جمتمعة البيانات ) وإنشاء البيانات املسفة ) وثائق البيانات ( القاموس الفوق
spssهي أيضا مالمح من الربامج االساسية 

الربامج االساسية spssاإلحصاءة اليت تضم 

الغحصاء الوصفي : الصليب تبويبها و الرتدد، الوصف، حبث نسب -
اإلحصائيات الوصف.

تغريين، جزئ، و ثناثر املتغري اإلحصائية : يف املتوسط غختبار اإلرتباط ( ذات امل-
املباعدة عني ) اإلختبارت غري املعلومية 

العديدة نتائج التنبؤ : اإلحندار اخلطي -
-

ميكن الوصول إليها عن الطريق القائمة spssالعديد من امليزات يف 
غل . مجلة لغة األوامر لديه ميزة يف جمال 4املنسدلة أو ميكن برحمتها مع 

استنساخ و السيطرة على التالعب البيانات املعقدة و حتليلها.
النقل القائمة املنسدلة تولد ايضا مجلة االمر،على الرغم من ان وضع يف 

اوال حبيث ميكن أن ينظر إليه بناء اجلملة من قبل املستخدام، البداية أن تنغري 
ميكن تشغيل برنامج تفاعل ، او يدون سيطرة على إستخدام مرفق.  

النقل القائمة املنسدلة تولد ايضا مجلة االمر،على الرغم من ان وضع يف 
ملستخدام. البداية أن تنغري اوال حبيث ميكن أن ينظر إليه بناء اجلملة من قبل ا

ميكن تشغيل برنامج تفاعل او يدون سيطرة على إستخدام مرفق إنتاج العمل. با 
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إلضافة إىل ذالك ميكن اللغة املاكرو ايضا نستخدام لكتابه الفرعية و أو أمر 
متديد برامج بايتوبه للوصول إىل معلومات يف قاموس البيانات و البيانات،مث 

حوي إنشاء مجلة األمر الربنامج. 

Saxيستبدل حمطوطات spssبرنامج ملحقات بيتون، الذين مث عرضه يف 
االساس أيضا يزال من املمكن saxاألساسية هي أقل وظيفية على الرغم من 
اإلحصاء املدى يف أي مكان يف حرمة spssإستخدامها. ميكن ملحقا التعبان يسبب 

ن تعني من اخلارج عن الطريقة بيثون ميكspssوصاعداو 14الربجميات. منذ النسحة 
با ستخدام " املكنونات اإلضافية " اليت قدمت.vb netيف برنامج 

spssأنواع البيانات ومعاجلة البيانات وضع قيود على اهليكل الداخلي امللف
لديها بنية اجلدول SPSSوامللفات املطابقة، مما يسهل الربجمة. جمموعات البيانات 

ثنائي األبعاد حيث تشري اخلطوط احلاالت (مثل الشخصية أو املنزلية) وأحجام العرض 
العمود (مثل العمر واجلنس ودخل األسرة). فقط يتم وصف نوعني من البيانات: رقمية 
والنص (سلسلة). تتم معاجلة البيانات بشكل تسلسلي كامل من خالل كل حالة على 

ملفات ميكن إقران واحدا تلو اآلخر أو واحد وكثرية، ولكن ليس هناك ملف القضية. 
الكثري يف الكثري.

واجهة املستخدم الرسومية لديه نوعني من العرض ميكن اختيارها من قبل النقر على أحد 
. عرض "عرض البيانات" SPSSاألزرار اثنني يف اجلزء السفلي األيسر من النافذة 

وف) واملتغريات (األعمدة). عرض 'املتغري عرض' يعرض عرض جدول من احلاالت (صف
القاموس الفوقية اليت كل صف ميثل متغري ويعرض أمساء املتغريات وامللصقات املتغري، 

والعالمات قيمة، عرض الطباعة، نوع من القياس واختالف اخلصائص األخرى. اخلاليا 
ف اإلعدادات وإدخال يف كل من العرض ميكن حتريرها يدويا، مما يسمح للبنية مل
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جمموعات البيانات الكبرية، مثل املسوح اإلحصائية، يف كثري من األحيان مت إنشاؤها 
باستخدام برنامج إدخال البيانات، أو أن تدرج خالل مبساعدة احلاسوب املقابالت 

ة، واملسح الضوئي واستخدام برنامج التعرف الضوئي على احلروف، أو عن الشخصي
طريق اسرتجاع املباشر لالستبيانات على االنرتنت. مث يتم إدخال جمموعات البيانات إىل 

SPSS

(مبا يف ذلك ملفات اهلرمية)، ASCIIتستطيع قراءة وكتابة البيانات من ملفات نصية 
يستطيعون القراءة SPSSول البيانات وقواعد البيانات. واحلزم اإلحصائية األخرى وجدا

.SQLوODBCوالكتابة إىل اخلارجية جداول قاعدة البيانات العالئقية عرب 

، لدعم جدول حموري) spoاملخرجات اإلحصائية لديه تنسيق امللف امللكية (ملفات * .
ويل الناتج امللكية اليت، باإلضافة إىل املشاهد يف حزمة، شريطة قارئ مستقل. وميكن حت

. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون اإلخراج Microsoft Wordإىل نص أو 
)، والنص، والنص مع القيود اجلدولة، OMSعلى النحو البيانات (باستخدام األمر 

HTML ،XML ،SPSS) بيانات أو االختيار من الصور الفوتوغرافيةJPEG ،
PNG ،BMPو ،EMP(

إضافية. هي الوحدات املتاحة، -bilities capaوحدات توفر وحدات أضف على
من بني أمور أخرى:

 •SPSS الربجمة بايثون يسمح للسيطرة 14برجمة التمديد (وأضاف يف اإلصدار .(
SPSS.

). يسمح الربجمة فحص 14(املضافة يف اإلصدار SPSSالتحقق من صحة البيانات • 
اللوجستية واإلبالغ القيم املشبوهة.
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االحندار اللوجسيت، االحندار ترتييب، االحندار اللوجسيت -SPSSاذج االحندار من• 
متعدد احلدود ومناذج خمتلطة (مناذج متعددة املستويات).

التدابري املتنوعة واملتكررة (التخلص من النظام GLM-متقدمة SPSSمناذج • 
).14األساسي منذ اإلصدار 

نيف وجعل لتحديد والتنبؤ بسلوك جمموعة . خمططات تصSPSSاألشجار تصنيف • 
القرارات.

. يتيح التحكم املعرفة من قبل املستخدم على إخراج تقرير.SPSSاجلداول • 
بالضبط. السماح االختبارات اإلحصائية على عينات صغرية.SPSSاالختبارات • 
 •SPSSالفئات
SPSSاالجتاهات • 
 •SPSSاملوحد
 •SPSS.حتليل القيمة املفقودين. بسيط اإلسناد على أساس االحندار
 •SPSSخريطة
). رتبت اللطبقية والتكتالت وغريها 12جممع (املضافة يف اإلصدار SPSSعينات • 

من خيار اختيار العينة

أ. اآلالت صحة صحة هو "مقياس ملدى كثب أداة ألداء وظيفتها. أداة صاحلة، إن 
). صحة هذا Wiyono ،2007:53نوي القيام به لقياس "(الصك هو قياس ما ت

الصيغة: حتليل SPSSأدوات البحث باستخدام صيغة "االرتباط حلظة املنتج". من 
bivarretteاملتعلقات
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ب. أداة املوثوقية Arikunto (2002: 154) تنص على أن "موثوقية أظهرت أداة 
ميكن االعتماد عليها إىل حد ما الستخدامها كأد

جيدة". الصكوك اليت كانت جديرة بالثقة. موثوقية هو اختبار له عالقة مع اختبار 
الصالحية. وقد مت قياس موثوقية يف هذه الدراسة من قبل املقصرين الصيغة. الصيغة 

باستخدام نظام SPSS Analyez - املوثوقية--- على نطاق و

ة، لتحديد موثوقية صك اليت تكشف الواقع البيانات املطلوبة يف وهناك حاجة موثوقي
التحقيق، بسبب حمدودية قدرة األموال والدراسات الوقت اململوكة املستخدمة املوثوقية 

الداخلية، وهو ما يعين وقتا للقيام اختبار، لتحديد موثوقية أداة البحث باستخدام برنامج
SPSS اللنافذة16املساعدة  .

اختبار املوثوقية من خالل النظر يف األرقام ألفاويتم  (α). وقال اختبارات موثوقية إذا  
كانت قيمة ألفا أكرب من قيمة اجلدول ص، بينما قال موثوقية اختبار ليكون يف عداد 

املفقودين نوع، املصدر، ومجع البيانات تقنيات.

ذه الدراسة هي البيانات أنواع ومصادر البيانات البيانات املستخدمة يف ه
األولية والبيانات الثانوية. البيانات األولية من الرسائل hijayyah استبيان أساليب 

يف املدارس اخلاصة ايكا مانديري حجر األساس الذي يغطي املعوقنيلألطفال ذوي 
العامل املادي، والقدرات األساسية، واملوقف، الكفاءة، والتحفيز، والبيئة االجتماعية، 

.والبيئة غري االجتماعية التعلم

2. تقنيات مجع البيانات أ. استطالع وتستخدم هذه الطريقة جلمع البيانات على تعلم 
احلروف Hijaiyyah يف املدارس اخلاصة ويشمل حجر املعوقنياألطفال ذوي 

األساس ايكا مانديري العوامل املادية، والقدرة األساسية، واملوقف، الكفاءة، والدافع 
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البيئة االجتماعية، والبيئة غري االجتماعية. أودعت االستبيان إىل مجيع العينات أن 
مانديري حجر األساسيف املدارس اخلاصة ايكااملعوقنياألطفال ذوي 
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الباب الرابع 

نتيجة البحث و المناقسة

ويف هذا الباب، قدم الباحث بعرض البينات اليت وجدها بعد عملية 
إجراء هذا البحث، مث قام الباحث بتهليلها. وابتدأ الباحث بتقدمي املبحث األول 

مث املبحث الثاين عن حتليل ،املدرسة دوي احلاجات اخلاصةيف وهو عرض البينات
البيانات ومناقشتها. وتفصيل تلك املباحث هي كما يلي:

املؤسسة إيكا مانديري باتو: نبذه عن املوقع املدرسة المبحث االول -1
kelurahanوقع شرقيي املقام العاغيليكاملؤسسة إيكا مانديري باتو مدرسة 

ngaglik و هناك جمتمععات. و أمام طريق

الفضائية اليت من املقرر فقط عن يتكون من مثانية)64x8 Mحبجم (بناء 
ومع ذلك، ألن النزل مل يكن كافيا الستيعاب الطالب مث مكان للتعليم الفصل.

وقال م)1984كان ليتم استخدامها يف جزء منه إىل النوم يف ذلك الوقت (
هذا املبىن من قبل العديد من األصدقاء مبا يف ذلك الفاخرة إذا كرس إىل 
املدرسة، البين تشققت األبيض، مقتطفات االمسنت اجلدار، اجلزء األمامي من 

أردت مكانا للتعليم أو :، فقال"هذا لألسر"
وية ودائمة، وميكن االستمرار يف املدرسة أو املنزل بناء العلم امسحوا جيدة وق

استخدامها حىت مؤسسقد وافته املنية يف رمحة اهللا.
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هو بسبب إعمال احلديث العديد من مؤسسة إيكا مانديري وإقامة 
و كثري رأى النيب حممد صلي اهللا عليه وسلم أمر الكثري للتعلم والتعليم الناس 

:مور أخرىمث من بني أاخلاصةأطفال الذي مرض إحتياجات 
"طلب العلم فريضة علي كل مسلمني واملسلمات"، ومبعين يطالب املعرفة هو 

واجب على كل مسلم (احلديث صحيح).
وكذلك كما قال أخرى: "من سئل عن العلم فكتمه أجلم من النار" 

واختبأ هو (احلديث صحيح). ومعين طلب من حول العلوم (تدريس مطلوب)
أكيد أنه مع تطبيق جام مقاليد يف اليوم األخري من (ال يريد أن يعلم ذلك) بالت
اجلحيم (احلديث صحيح).

لألطفال إحتياجات املؤسسةواحلصول فإن الغرض من إقامة هذا
واخلامتة هو أن انتشار العقيدة والشريعة من اهللا إىل النيب صلى اهللا عليه اخلاصة
وسلم.

المناهج الدراسية ومجال الدراسة.1
)  و 1و الثالثة  أو  فصل ( والثناوية الفصول . مرحلة أول يف املرحلة 

تعمل مؤسسة املناهج الدراسية، واليت تغطي جماالت فصل  (ب ) و فصل (ج)  
:الدراسة

كالم )1
حسب )2

diknasاحلكومة أما بالنسبة للمناهج املدارس اإلعدادية واستخدام 
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تعليميةمرحلة ال.2
املؤسسة إيكا مدرسة الدراسة اليت كانت موجودة يف (املستويات)املرحلة 

:، هي كما يليمانديري باتو
األول املرحلة 
الكالم األساس املرحلة -1
الكالم املتوسط املرحلة -2

10–1حاسب عدد املرحلة 3

تعليميةالحصة ال.3
املؤسسة إيكا املدرسة يف احلصة الدراسية)تنقسم أنشطة التعليم (

للتعليم يف لفصل (ا) واأول أقسام. ومها التعليم للمرحلة ثالثة إىل مانديري 
)07-30من الساعة السابعة والنصف (هوألول املرحلة ا

ومخسة وعشرين دقائق. الثامنةإىل الساعة و مرحلة الثاين الفصل (ب) 
.واحلمد هللا يستطيع هذا النشاط حتت إشراف املعلمني

المؤسسة إيكا مانديري فيالمدرسونالوسائل و.4
يعين كما املؤسسة إيكا مانديري حلصول التعليم يفاملدرسونالوسائل و 

ل:يف اجلدو 
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)1جدول (
باتوااملؤسسة إيكا مانديري مدرسة الوسائل يف 

العددأسماء الوسائلالرقم

7الفصل1

2غرفة الضيوف2

1املكتبة3

1رئيس املدرسةغرفة4

3غرفة املدرس5

3غرفة املوظف6

1غرفة نائب رئيس املدرسة7

1شركة التالميذ8

2محام املدرس10

12محام التالميذ11

1غسيل15

1املطبح16

1امليدان17
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باتواالمؤسسة إيكا مانديري مركز .5
باتوا إقامة املؤسسة إيكا مانديري مدرسة شهادةم1984سنةمنذ

.املعوقني
لطريقة راحة اليد في المؤسسة إيكا منديري باتوا.6

تعليم علم الدين اإلسالم هناك ماأستطيع نتيجة إىل أن حقيقة التعليمية تفضل 
تعريفي طريقة جديد هي طريقة مستخدام راحة اليد

المنهيات.7
البد نشيط ، حسن مع ، يف هذااملدرسة تعليم املعوقنيأطفال كل 

األصدقاء ، و مدخل الفصل الوقت التماما 
المؤسسة إيكا مانديري في اإلجارةاأليام .8

كما يلي:املؤسسة إيكا مانديري األيام العطلة يف مدرسة 
)ذو احلجة10واحدة (ايوماألضحي 1عيد يوم -1
)حمرم1واحدة (ااإلسالمية يومسنة جديدة -2
)2566سنة جديدة إميليك (-3
)أغسطس17واحدة (ايوم استقالل مجهورية إندونيسيا يوم-4
ول)ربيع األ12واحدة (ايومميالد النيب-5
)رجب27(النيبمعراجو إسراء-6
وفة عيسا املاسيه)-7
.يوم عيد وائيساك و غري ذالك-8

ومناقشاتهاالبياناتالمبحث الثاني: تحليل
حتليل البيانات- أ
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كما نظر الباحث يف الفصول السابقة، قد وجد البيانات اليت يتوقع 
لشرح املناقشة اليت مطابق الباحث، سواء والوثائقية، يف هذا الشرح أن يقدم ا

البحث وأهدف البحث. يف هذه املناقشة سيدمج الباحث نتائج يف جمال مبشكلة
مث تساوى مع النظريات مث تطوير نظريات جديدة وشرح اآلثار املرتتبة على نتائج 

و بعده الباحث  .ات مث احلصول عالبحوث. يف هذا القسم أن يقدم حتليل البيان
اليد اهلجائية بطريقة راحةروفتعريف عن احلعن النتيجه
اهلجائية روفاحل

Huruf HijayyahNama hurufNo

Alif1ا

Ba2ب

Ta3ت

Tsa4ث

Jim5ج

Ha6ح

Kho7خ

Dal8د

Dzal9ذ

Ra10ر

Zai11ز

Sin12س

Syin13ش

Shod14ص

Dhod15ض

Tho16ط

Zho17ظ
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ain18‘ع

Ghoin19غ

Fa20ف

Qaf21ق

Kaf22ك

Lam23ل

Mim24م

Nun25ن

Wau26و

Ha27ه

Lam alif28ال

Hamzah29ء

Ya30ي

ال بد يف كل أطفال للمعوقني أستطيع 
طريقة تعليم الحروف الهجائية في المدرسة دّوي الحاجات الخاصة المؤسسة إيكا -

مانديري باتو
درسة دّوي احلاجات اخلاصة املؤسسة إيكا املأ.أهداف طريقة تعليم حروف اهلجائية يف 

مانديري باتو.
ملمارسة حروف اهلجائية يف كل يوم يف املدرسة دّوي احلاجات اخلاصة -1

املؤسسة  إيكا مانديري باتو.
لتعريف الشكل من كل احلروف اهلجائية اطفال اإلححتياجات اخلاصة يف -2

مانديري باتو.املدرسة دّوي احلاجات اخلاصة املؤسسة إيكا 
يف املدرسة دّوي احلاجات اخلاصة املؤسسة إيكا املعوقنيأطفال ألستطيع -3

مانديري باتو.
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القراءة القران الكرمي.ألستطيع القراءة الكتاب يعين طريقة -4
يف املدرسة املعوقنيوهذا دليل اهداف طريقة تعليم احلروف اهلجائية لألطفال 

دّواحلاجات اخلاصة إيكا مانديري باتو من قالت استاذة سيت مؤونة مريّام يعين 
البد نشيط يف تعليم حروف اهلجائية لكي قراءة قراءة القران و املعوقني"أطفال 

الكرمي وقراءة الكتاب العرب وكان احلث للعام الناس و احلصوصا للناس 
إيكا مانديري باتو.قينللمعو إحتياجات اخلاصة يف املدرسة 

الفهم حروف اهلجائيةجريب عن تدريب حفظ و
باتوالمؤسسة إيكا مانديري مدرسة تنفيد التعليم في .أ

اهلجائية حروفأخد الباحث البيانات عن تنفيذ اسرتاتيجيات تعليم 
دخلها الباحث يف وقت تعليم الفصول التمهيدي. بإقامة مالحظة يف الفصول، و 

اسرتاتيجية تعليم على حصول تلك املالحظة يركز الباحث يف عملية وينطلق

)3جدول (
تعليم املؤسسة إيكا مانديري باتوعملية ال
األستاذجدوال التعليمية

أستاذة سييت مؤونةبينا ديري
أستاذة سييت مؤونةعلم الدين اإلسالم

أستاذة سييت مؤونة
أستاذة يايتاإلندونسيااللغة 

أستاذة يايتالرياضية

أدوات البحث 
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تنمية أدوات البحث-1
ألة مساعدة )يعىن أدوات البحث 136: 2002قالت اريكونطا ( 

الوسائل اليت مستخدام يف مجع البيانات لكي عماله ما أسهل ونتيجة 
أحسنت يف معىن دقيقة وكاملة ونظام وحبيث إىل أن سهال أكرب. يف 

هذه الباحث ألة مساعدة اليت نستخدام يعين إستطالع وتوثيق.
توثيق يعىن الفرطاسية والسلع مثل دفاتري جمالت. توثيق تنظيم تلبية 

)2002:128و غري ذالك ( أريكونطا مشاورة قراشة يوم. 

تدريبات أدوات البحث -2
الذين مستخدام. هداف تدريب قبل الباحث مهتمما تدريب البحث 

ة البحث.لطلب صح

جنس، منبع، و ثقنية مجموع البيانات
جنس البيانات مستخدام يف هذالبحث يعين بيانات األول و البيانات ثانوي.

اهلجائية لألطفال إحتياجات حروفالبيانات ثانوي يعين إستطالع طريقة التعليمية 
اهلجائية روفيف املؤسسة إيكا مانديري باتو الذين املهارات، تعريف عن احلاخلاصة

املؤسسة اخلاصة،الدلئرة جمتمع.البيانات ثانوي يعين البيانات  تنمية األطفال إحتياجات 
إيكا مانديري باتو.

مجموع البيانات
مقابلة ( املقابلة لالغراض البحث )1

مقاباة لالغراض البحث مستخدام طريقة جمموع البيانات إذان الباحث تريد تعليم مقدمة 
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جمموع جميبة قليل او صغري هده طريقة 
self reportل يف تعريض و او يقني النفساو على االق

) قال إعتقاد الدين مهمة امسك الباحث يف مستخدام 1989سوتري سنوا هادى ( 
مقابلة وإستطالع ايضاطريقة 

إستطالع -2

املهارة اخلاصةاهلجائية أطفال إحتياجات روفهذه طريقة جمموع البيانات عن احل
اهلجائية. إستطالع ودع ماله يف املصرف إىل جمموع روفاألساس ، خلقا، مفهم عن احل

يف كل والده األطفال إدارية -1اإلدارية اإلسبيان :.اإلجراءات املعوقنيالعينةيعىن أطفال 
عن األسئلة اإلختبار من متعدد، قبل أن العمل أسئلة والده أطفال اهلدى الباحثني كيفية 

أطفال يوجب مناسب الدي ينظر صاحل أسئلة مخسة و عشرون ووالده- 2طريقة إجابة. 
والده أطفال جواب عن االسئلة وقت -3. ، ب، ت1و مشاهدات حيرتي إجابة 

املقابلة بطريقة البيانات -3

طريقة املالحظة.1

األعضاء من تلك الفرقة.غري الباحث من 

املدرسة دوي احلاجات ستخدمها الباحث لنيل البيانات أّلىت تتعّلق بتاريخ ا
.اخلاصة

ملقابلة طريقة ا.2
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النفرين بني
.9أو أكثر ىف جملس واحد متوجهني

طريقة الوثائق.3

لباحث ملعرفة الوثائق املودودة ىف املكان معني. وىف هذه الطّريقة يستخدمها ا
.املدرسة دوي احلاجات اخلاصةاملدّرسني والطالب يف تعليم مهارة الكالم يف

منسواءالبحثأدواتاختباراالستبياننتائجاالختباروثباتصدق1.1
أفراد23علىالعثورضدreliabelitasnyaوصالحيتهاحيث
قيمةاحتمالحيثصاحلةاملستخدمةالبحثأداةنتائجبأنالعينة

منأكرب) ألفاكرونباخ(املوثوقيةومعامل0.5منأصغرهواالرتباط
:التايلاجلدوليفإليهاينظرأنميكنالتفاصيلمنملزيد. 0.5

صحة) X1) (X2(مباشردليلاملتغريوثباتصدقاختبار. 1.21
متغريمباشردليلReliabelitasوالطاولة

No variable Validitas Koefisien
AlphaKorelasi

(r)
Probabilitas
(p)

X1 1 0,000 0,464
X2 0,304 0,159

معاملوألفااحتمالاالرتباط،نتائجصالحيةاختباريفX2واملتغرياتX1كانإذا
صاحلةوتكون0005منأقلاالحتمالوقيمة) 1(االرتباطX1عندمايليكماهي

صاحلةغريX2احتمالقيمةكانتوإذاوموثوق

9 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2002),
hal. 135.
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X3وreliabilitasX4جدوال صحة و -

No variable Validitas Koefisien
AlphaKorelasi

(r)
Probabilitas
(p)

X3 1 0,000 1.000
X4 1,000 0,000

هيمعاملوألفااحتمالاالرتباط،يف إختبار صالحية نتائجX3وX4إذا كان 
صاحلةوتكون0005منأقلاالحتمالوقيمة) 1(االرتباطX3عندمايليكما

صاحلةغريX4احتمالقيمةكانتوإذاوموثوق

X6و reliabilitasX5جدوال صحة و -

- Table uji validitas dan reliabilitas ( X5) (X6)
No variable Validitas Koefisien

AlphaKorelasi
(r)

Probabilitas
(p)

X5 1 0,000 0.389
X6 0,247 0,256

- Sumber data primer ( diolah ) mei 2015

يف إختبار صالحية نتائج اإلرتباط،إحتمال وألفا معامل هي كما X6و X5إذا كان 
وتكون صاحلة و 005و0اقل من ) وقيمة اإلحتمال 1إرتباط ( X5يلي : عندم 

غري صاحلة X6تمال كانت قيمة إح

X8و reliabilitasX7دوال صحة ج-

-
No variable Validitas Koefisien

AlphaKorelasi
(r)

Probabilitas
(p)

X7 1 0,000 1,000
X8 1,000 0,0000
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يف إختبار صالحية نتائج اإلرتباط،إحتمال وألفا معامل هي كما X8و X7إذا كان 
وتكون صاحلة و 005و0) وقيمة اإلحتمال اقل من 1إرتباط ( X7يلي : عندم 

X8صاحلة أيضا

X10و reliabilitasX9جدوال صحة و -
-

No variable Validitas Koefisien
AlphaKorelasi

(r)
Probabilitas
(p)

X9 1 0,000 1,000
X10 1,000 0,000

يف إختبار صالحية نتائج اإلرتباط،إحتمال وألفا معامل هي  X10و X9إذا كان  
وتكون صاحلة 005و0) وقيمة اإلحتمال اقل من 1إرتباط ( X9كما يلي : عندم 

X10صاحلة أيضا

X12و reliabilitasX11جدوال صحة -

No Variable Validitas Koefisien
AlphaKorelasi

(r)
Probabilitas
(p)

X11 1 0,000 0,764
X12 0,623 0,002

يف إختبار صالحية نتائج اإلرتباط،إحتمال وألفا معامل هي  X12و X11إذا كان  
وتكون 005و0) وقيمة اإلحتمال اقل من 1إرتباط ( X11كما يلي : عندم 

X12صاحلة أيضا

X15و X14و reliabilitasX13جدوال صحة و -

No variable Validitas Koefisien
AlphaKorelasi

(r)
Probabilitas
(p)

X13 1 0,000 0,745
X14 0,583 0.004
X15 0,390 0,66
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يف إختبار صالحية نتائج اإلرتباط،إحتمال وألفا X15و X14و X13إذا كان 
005و0) وقيمة اإلحتمال اقل من 1إرتباط ( X13معامل هي كما يلي : عندم 

X14 صاحلة أيضا و إذا كانت
صحة.غري صاحلة النه نتيجة كبري من X15قيمة إحتمال 
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باب اخلامس

مالخص و إختتام
مالخص1.5

يف املدرسة ذوي احلاجة اخلاصة املعوقنيتاثري الذين تعليم احلروف اهلجائية لألطفال -1
إيكا مانديري باتو.

املؤسسة إيكا مانديري باتو أطفاهلم الدراسة يف الفصل السوى يعين إحتياجات اخلاصة  
كمثل ما أستطيع تكلم، و ما أستطيع إستماعا جبيدا لكن هناك مل خمتلفا خلقا من 

عندهم املعوقنياساتيذهم . طبعا هم الدراسة و التعليم با طريقة اليت حبسن، ألن أطفال 
مهارات جيدا.

فعولة اليت تأثري تعليم احلروف اهلجائية يعين بيانات أن أستطيع من عدد من نتيجة امل
منهج احلاسوب 

% أطفال إحتياجات اخلاصة مل 65,5هذا احلال أسباب ألن نتيجة أطوال مجلة 

مهتمما الذي خاصة و يكفي.إذان فكرهم ناقص جدا أطفال إحتياجات اخلاصة حيتاج 
با أستاذة املعوقنيأطفال 13وصل 8فضل تعامل يف الفصل، يف كل الفصل مجلة من 

ثانية.

فكرة، خلقا، و كلمهم الذين ما سهل فهم حبسن. لفهم الكلمة اللغة اإلندونسيا -2
.26يكف صعب، إذان البد فهم عن احلروف اهلجائية اليت عدد 
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فضل يف املدرسة للمعوقينهم الكلم بالغة اإلشارة و الكلم با اليد مستخدام يف الدرسة ف
إيكا مانديري باتوا.للمعوقين

أسرة عامل مهم لتطور أطفال إحتياجات اخلاصة يف الفكرة، خلقا و التعليم يف احلياة 
ل تأثر اليومية. و أسرة عامل خارج يف وصل اإلجناز التعليم و عامل بيت و أسرة تفض

تعليم الشخص و طبعا يف خطري اإلجناز 

ثالث فروقا يعين فرقة ( أ ) و فرقة ( ب ) و فرقة ( ج ) بني عمر للمعوقينيف املدرسة 
السنة مناسب املهارة األساسية9-13

إيكا مانديري باتوا للمعوقيناألساس نتيجة صحة أطفال إحتياجات اخلاصة يف املدرسة 
بني صحة و غري صحة سوى حالة احلجة رموز من حاسوب  تعريف نتيجة من متغري 

≥حىت قال صحة أو صالحية ألنه نتيجة ذومعىن 0,005بذومعىن 

اإلقرتاحة2.5

إيكا مانديري باتو مهتمما فصل خاصة لألطفال احلاجات اخلاصة  للمعوقينيف املدرسة 1
كمثل أوطيس وغري ذالك 

البد استاذ خاصة الذين تعليم إحتياجات اخلاصة2

إيكا مانديري باتواللمعوقينطريقة التعليمية يف املدرسة 

فواحد للقاء يعين تعاروف قبل ان نبداء الدراسة يف الفصل مث تعريف عن احلالة الفصل 
و التكييف و اإلنشطة تعليم علم الدين اإلسالم.

و و املعوقنيالم و فعله الكشف احلضور عن األطفال ووالثانية اللقاء إنشطة االوىل الس
بعد ذالك تعارف عن احلروف اهلجائية مبستخدام راحة اليد. هذه طريقة يف كل 

الدراسية. 
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عن املعوقنيثالث اللقاء السالم قبل نبداء الدراسة و بعدذالك نستمر فهم أطفال 
حيحة و األخر اإلختتام .احلروف اهلجائية  بيبو جهر عن الفظ احلروف اهلجائية بص

عن املعوقنيرابع اللقاء السالم قبل نبداء الدراسة و بعدذالك نستمر فهم أطفال 
احلروف اهلجائية  بيبو جهر عن الفظ احلروف اهلجائية بصحيحة و األخر اإلختتام .

السالم-رابع للقاء  

عن احلروف اهلجائية املعوقنيتستمري فهم أطفال -
يبوى جهر عن الفظ احلروف اهلجائية بصحيحة- 
اإلختتام- 
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