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 الباب الثاني
 يطار النظر اإل

 ىو التركيز الفرع ىوصف التركيز التصميمالفصل األّول: 
 م اللغة العربيةيتعلعملية تعريف .7

ف ك الطالب للحصوؿ على معرفة و ملم ىو نشاط يشمل طرفُت مها ادلعيالتعل
م, يستخدـ ادلعلموف اللغة كوسيلة إعالـ رئيسية حىت يتمكن يجديدة. يف أنشطة التعل

م ىو جهود ادلعلمُت يف تعلم الطالب بوعي يالتعلالطالب من فهم ما يتم نقلو. 
 الكتساب معرفة جديدة أـ بشكل رمسي ك غَت رمسي.

م ىو مزي  يتكوف من البشرم ك ادلواد ك ادلرافق ك يأف التعل عمر محاليكذكر ك 
م. يف ىذه احلالة إشراؾ البشرم يف يادلعدات ك اإلجراءات ادلًتابطة لتحقيق أىداؼ التعل

يتكوف من الطالب ك ادلعلمُت ك غَتىم من ادلوظفُت ك مشلت ادلواد:  النظاـ الذم
الكتب ك السبورات ك غَتىا. تتكوف ادلرافق ك ادلعدات ىي الفصوؿ الدراسية ك السمعية 
البصرية. جداكؿ ك طريقة ارساؿ ادلعلومات ك شلارسات التعلم ك االمتحانات ك غَتىا. 

 (2115, عمر محاليك)

الشخصية ك  اكلكعملية سلوؾ يف اجتاه إجيايب حلل ادلش  م أيضاييسمى التعل
واجهها األفراد ك اجلماعات ك اجملتماعات. تة ك االجتماعية ك السياسية اليت االقتصادي

ادلواقف ك األفكار ك القيم ك اخلرب ك ادلصاحل الفردية. كيف ىذه احلالة يتم تعريف السلوؾ  
م يالذات ك االخرين ك اجملتماعات. يتيح التعل بينما يشَت االجتاه اإلجيايب إىل ما يعزز

لألفراد أك اجلماعات أك اجملتماعات أف تصبح كيانات تعمل بشكل فعاؿ ك منت  يف 
 (0221أغوس سرينا, )اجملتمع. 
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ك الطالب حتتوم على رلموعة  وفم ىو عملية تفاعل بُت ادلعلميإىل ذلك, التعل
متنوعة من األنشطة ك هتدؼ إىل جعل عملية التعلم يف السلوؾ لدل الطالب. بينما 

م كعملية أف حيتوم على معنيُت, ك ىي سلسلة من ادلراحل يف يأف التعل ,ب. سوريوبركتو
ًن ك و حىت التق ك تنفيذ أنشطة وفتعلم شيء ك سلسلة من أنشطة التخطيط من ادلعلم

 (زينل عارفُت أمحد)ام  ادلتابعة.بر 

مصطفى )ـ على العريب للتعبَت عن أىدافهمأما اللغة العربية ىي الكلمات باستخدا
اللغة العربية ىي عائلة لغوية سامية يستخدمها الناس أك الدكؿ اليت (0225الغاليُت, 

رؽ تعيش حوؿ هنرم دجلة ك الفرات ك السهوؿ السورية ك شبو اجلزيرة العربية )الش
 األكسط(. 

ستخدـ يف عشرين دكلة عربية للتواصل ك تصبح ت يتال كاحدةربية ىي اللغة اللغة الع
لغة ثانية يف معظم البلداف اإلسالمية مبا يف ذلل إندكنيسيا. ك ىذا يدؿ أف اللغة العربية 
يستخدمها سبع العامل. يستخدموف اللغة الغربية كأداة للتواصل ك التفاعل مع بعضهم 

باللغة, لذا من ادلهم تعلم اللغة تطلب التواصل مع اللغة العربية بالتأكيد معرفة تالبعض. 
ياياف العربية. فهم كافراد يعيشوف يف رلتمعات ناطقة بالعربية تعلموا بالصدفة من البيئة. )

 ( 0228نور بياف, 
لتعلم يف ادلدرسة لتكوف  ةمستخدادل اليت حدل اللغاتإالعربية ىي اللغة , إىل ذلك

لنيب  ادلستخدمة يف القراف الكرًن ك حديث اادلداة الواجبة. ألهنا اللغة العربية ىي اللغة 
حتديد الطالب . تؤكد اللغة العربية على كجو دلسلمُتاتعلم ك مصدر إرشاد الكمصدر 
ادلتعلمُت يف ادلؤسسات اإلسالمية. يف ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية ىناؾ ك ادلسلمُت 

. يف غَتىاالؽ ك خاأل عقيدةالفقو ك مادةال للغة العربية كمثلدركس تتطلب مهارات ا
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م. يالدرس حيتوم على زلتويات القراف الكرًن ك احلديث الرسوؿ كدعم دلواد التعل
 (0221شكرل فاضلة, )

الطالب الذين يدرسوف يف مؤسسات الًتبية اإلسالمية أف يكونوا قادرين على 
لفظي ك الكتايب. يف الئحة كزير دين فيل بية بشكل رمسي ك غَت رمسيالتواصل باللغة العر 

يف الًتبية  0229بشأف مناى  ادلدرسة  0229لسنة  222120مجهورية إندكنيسيا رقم 
ئحة أف الغة العربية ىي مادة لغوية موجهة لالاتنص الدينية اإلسالمية ك اللغة العربية. 

ك  العربية, تقبلجيايب جتاه اللغة لتشجيع ك توجية ك تطوير القدرة ك تعزيز ادلوقف اإل
منتجة. القدرة على التقبل ىي القدرة لفهم حديث االخرين ك فهم القراءة. بينما القدرة 

اللغة كوسيلة للتواصل اللفظي ك الكتايب.  ةاإلنتاجية ىي القدرة على استخدام
(Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 

Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab) 
لذلك, فإف القدرة باللغة العربية أمر مهم للغاية يف ادلساعدة على فهم بساطة 
التعليم اإلسالمية ىي القراف الكرًن ك احلديث النيب زلمد صلى اهلل عليو ك سلم ك 

يتم إعداد اللغة العربية يف ادلدرسة لتحقيق  الكتب العربية ادلتعلقة باإلسالـ. لذلك,
تم تدريسها بشكل متكامل تل أربع مهارات لغوية الكفاءة األساسية يف اللغة اليت تشم

(. لذلك ديكن 0221شكرل فاضلة, ىو االستماع ك الكالـ ك القراءة ك الكتابة. )
ـو بو ادلعلموف إىل م اللغة العربية ىي أنشطة التدريس ك التعلم يقياالستنتاج,  أف تعل

م اللغة العربية يم من أجل حتقيق أىداؼ تعليخللق جو موات كفعاؿ يف عملية التعل
 ادلطلوبة. 
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كلكن, يتم إجراء عدد قليل من العملية يف تعليم اللغة العربية. لذلك, يف تعليم 
 اللغة العربية اليت تبذذلا ادلعلمة من خالؿ عدة مراحل كما يايل. 

 ختطيط التعليم .2
كل   كما  ة م اللغة العربييقبل تنفيذ عملية تعليفعل ادلعلم أكال بوضع ختطيط تعليم 

 م يف الفصل.يأكال قبل تعل ترتب لتصميم تنفيذ تعليممعلم مادة 
 طريقة التعليم .0

 أما الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية كما يلي:
 طريقة احملاضرة. تستخدـ ىذه الطريقة لنقل ادلواد التعليم شفويا. . أ

. تستخدـ ىذه الطريقة دلعرفة  فهم الطالب للمادة طريقة السؤاؿ ك اجلواب. ب
 ادلقدمة. 

طريقة ادلناقشة. تستخدـ ىذه الطريقة حىت يتمكن الطالب من تطوير ك فهم . ت
 ادلواد اليت دتت تدريسها من قبل ادلعلم

اشرة. يستخدـ ادلعلم ىذه الطريقة يف توفَت ادلواد للطالب على شكل طريقة ادلب. ث
 نصوص زلادثة منطوقة مصحوبة ثحركات ك عالمات ك غَتىا. 

طريقة ادلمارسة. تستخدـ ىذه الطريقة حىت يتمكن الطالب من شلارسة احملادثة . ج
 كفقا للنص

اد التعليم. طريقة األلعاب. تستخدـ ىذه الطريقة يف شكل ألعاب تتكيف مع ادلو . ح
صعيب, (أىداؼ ىذه الطريقة  إىل عدـ شعور الطالب بادللل يف عملية التعليم. 

0228) 
 تنفيذ التعليم  .9
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بناء على نتائ  البحث اليت تستخدـ يف الفصل احلادم عشر للبنُت ك البنات 
كما يف ادلواد األخرل. مث سالـ  حوؿ عملية تعلم اللغة العربية, يبدأ الفصل بإلقاء ال

ىذه األخبار باللغة العربية عادة.إىل ذلك,  نع السؤاؿؿ عن أحواؿ الطالب ك ؤاسال
حيث  .الطالب أيضا على عدـ التخلي عن تعلم اللغة العربية ادلعلمة عن دافع إىل توفر

لك حيتاج الطالب نعلم مجيعا أف ىناؾ القليل جدا من االىتماـ بتعلم اللغة العربية, لذ
اللغة العربية دائما. إىل  تشجيع اجلمل حىت يتابعوا دركس ك إىل احلصوؿ على حتفيزم

دخل الشرح اخلاص مبادة ال يستخدـ شرح ادلعلمة للمادة العربية اللغة العربية إذلك, 
 بشكل كامل ك لكنو يساعد يف شرح ادلادة باستحداـ اللغة اإلندكنيسية.
للتعلم. يتم ذلك, عادة ما يكوف استخداـ اللغة العربية فقط يف البداية كمقدمة 

ألننا نعلم أنو ليس كل الطالب قادرين على الفهم ك القدرة على التكلم باللغة العربية 
بشكل صحيح. يعود نقص قدرات الطالب إىل عدـ اعتيادىم على استخداـ اللغة 

 العربية يف حياهتم اليومية داخل ادلدرسة ك خارجها.
 تقوًن التعليم .1

لموف لقياس مدل النجاح التعليم. التقوًن باستخداـ فقط  التقوًن ىو نشاط يفعلوا ادلع
كأداة دلعرفة نتائ  تعلم الطالب. أشكاؿ التقوًن اليت يستخدمها ادلعلموف يف تعليم اللغة 

 العربية ىي:

 توفَت الواجبات الفردية ك اجلماعة. أ
 يفعل االمتحاف منتصف الفصل الدراسي. ب
 (0228النهائي. )صعيب, يفعل االمتحاف منتصف الفصل الدراسي . ت
 م اللغة العربيةيتعلمشاكل  .1
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من ادلواد يف ادلدارس اإلسالمية ك جتعل اللغة العربية   إحدل أصبحت اللغة العربية
كلغة أجنبية. كلكن, ال يوجد عدد قليل من الطالب لديهم عقبات ك مشاكل يف تعلم 

 تم تدريسها. تيعاب ك فهم ك إتقاف ادلواد اليت اللغة العربية يف است
م اللغة العربية ىي أنواع سلتلفة من ادلشاكل اليت حتدث يف عملية يمشاكل تعل

 بحثال ام ادلشار إليها يف ىذيم اللغة العربية ك اليت تتطلب حلها. أما مشاكل التعليتعل
م يفتتعلق مبشاكل أك عقبات سلتلفة يواجهها الطالب ك ادلعلمُت يف عملية تطبيق تعل

 ية.اللغة العرب
م اللغة العربية لغَت يككشف علوم اجلفرم  أف ادلشاكل اليت تنسأ عادة يف تعل

, العريب تنقسم إىل قسمُت ك مها ادلشاكل اللغوية ك غَت اللغوية.)علوم اجلفرم
م اللغة العربية ىي الصعوبة اليت ييف تعلاكل شكرم فاضلة ك اخركف أف ادلش قاؿ(0225

م اللغة العربية. يأف تعوؽ تنفيذ تعل حىتاللغة العربية م يتواجهها يف تنفيذ عملية تعل
م اللغة العربية إىل قسمُت ك مها ادلشاكل اللغوية ك غَت اللغوية. يتقسيم مشاكل تعل

 (. 0221, )شكرم فاضلة ك اخركف
م اللغة العربية تنقسم إىل جانبُت مها يتعل اكلشادلأف  هااستنتاج عدة اراءمن 

 كأطالب الواجهها يجلوانب اللغوية ىي ادلشاكل اليت اللغوية. ا اجلوانب اللغوية ك غَت
شاكل ادلوانب غَت اللغوية ىي أف اجل ,اليت ذلا صلة مباشرة باللغة. يف حُت ادلعلموف

عزيز الفهركرزم ك إرتا كحي .)يذم اجلرم تنفيحىت ادلسيطر أف حيبط صلاح برمناج التعلتؤثر 
 (. 0222الدين, 

الصوت ك ادلفردات ك الكتابة ك  يعٍتلعربية يف جوانب لغوية تتكوف مشاكل اللغة ا
التشكيل ك الصياغة ك الداللة. بينما, أف ادلشاكل يف اجلوانب غَت اللغوية ىي دافع 
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ادلعلمُت ك الوقت ادلتاح ك بيئة  ةبالتعلم ك أدكات التعلم ك كفاء الطالب ك اىتمامهم
 اللغة العربية ك اخللفية التعليمية للطالب. 

 اجلوانب اللغوية . أ
نور أمَتكدين ك ناندانغ .اجلولنب اللغوية ىي اليت تأيت من اللغة العربية نفسها

 انب اللغوم ىي التاىل:   و اجل منأف ادلشاكل 0222ساريب ىداية, 
 الصوت .(2

صعوبة النطق  ىي م اللغة العربيةيواجهها الطالب يف تعلياليت  اكلادلش حدلإ
باحلركؼ ادلخارجية الصحيحة ك دتييز احلركؼ يف حركة الطويلة ك القصَتة. يتأثر ذلك 

 ( 0221نانُت سوميارين, بلغة األـ. )
إف تعليم التكلم أىم من تدريس الكتابة ألنو يتكلم  كماؿ إبراىيم بدرمقاؿ  

يشرح الطريقة الصحيحة للنطق جبمع  يعكس اللغة حقا. ألنو يربز جوانب الصوت ك
تعتربىا مهارة الكتابة. إىل ذلك, تكلم قبل الكتابة ك تعلمها مبا شلاثل مع  جوانبها اليت مل

 (ىذا بسبب عدة عوامل, ك ىي:0221سوبرادتاف, طبيعة تعلم اللغة. )
 فهم اللغة ادلكتوبة يف الكتاب. علىلطالب موجو فقط م اللغة العربية يتعلأىداف.( أ

تعتمد اللغة على األساليب النحوية اليت تؤكد على أنشطة التعلم ك  حفظ قواعد .( ب
 اللغة ك ترمجة كلمة.

 ادلفردات .(0
ب أف يتقنها متعلموا اللغة األجنبية.ديكن أف جتالعناصر اليت  حدلإادلفردات ىي 

أف كلمة سنىت سنتيافي سوأردييسهل ذلك ادلتعلمُت يف التواصل مع االخرين. قاؿ 
ادلفردات ىي جزء ال ينفصل عن جوانب أخرل من اللغة مثل الصوتيات ك األنظمة 
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نظمة الكتابة ك النطق ك التشكيل ادلصطلحات اليت عن جيب أف يتقنها األالنحوية ك 
متعلمو اللغة األجنبية حىت يتمكنوا من الكتساب الكفاءة يف اللغة. ألف ادلفردات ىي 

 (  0221, سنىت سنتياثركة من ادلفردات يف شخص أك لغة. )قائمة من الكلمات أك ال
 الكتابة .(9

ؼ أك األرقاـ بلغة معينة ذلا معٌت. بالتكلم عن ك الكتابة ىي رلموعة من احلر 
األمثلة على لغة الكتابة  إحدليف ىذا العامل متنوعة. الكتابة, سنواجو مشاكل ألف اللغة 

ط العريب خيتلف عن اخلط الالتيٍت. ىذه الكتابة العربية. اخل يصعب تنفيذىا ىتاليت 
عقبة خاصة لطالب اللغة العربية غَت العربية, ك خاصة من إندكنيسيا. الكتابة الالتينية 
من اليسار إىل اليمُت بينما تبدأ الكتابة العربية من اليمُت إىل اليسار. حتتول األحرؼ 

صغَتة. بينما احلركؼ العربية الالتينية فقط على شكلُت مها األحرؼ الكبَتة ك األحرؼ ال
ذلا أشكاؿ متنوعة ك ىي قائمة بذاهتا ك بداية ك سط كهناية. مع كجود عدد من 
االختالفات يف الكتابة ادلوجودة بُت العربية ك الالتينية, ليس من السهل على الطالب 

ية, اإلندكنيسيُت كتابة حركؼ عربية أكثر تصبا يف ادلقاالت الطويلة ذات القيمة اجلمال
 (0225علوم اجلفرم, )م طويلة ك منتظمة.يركا بعملية تعلباستثناء الطالب الذين م

 ورفولوجياادل .(1
جزء من فرع علم اللغة الذم يناقش تكوين الكلمات يف مجل.  أحدورفولوجيا ادل
ورفولوجيا جزء من علم اللغة الذم يناقش ك يتعلم التفصيل الدقيقة بُت بنية ادلرمالف أن
 يف حُت كريدلكساف. تأثَت تغيَت بنية الكلمة على رلموعات الكلمة ك ادلعاينالكلمة ك 

وعاتو من بنية اللغة. ك مجع رلم morphemeدلورفولوجيا ىو حقل لغوم يتعلم عناكقفا 



 

16 
 

وحدة النحوية كللغة  اأساسية كحدة  غوم اليت حتديدلالفرع  احدلوفولوجياأف ادلفَتىَت ك 
 (0202غورك أنغى, للكتابة. )

 الصياغة .(5
بينما يف ك sintaxيف اللغة اإلصلليزية ىو  syntaxisالصياغة يف اللغة اذلولندية ىو 

اليت تناقش العالقة بُت عناصر اللغة لتشكيل مجلة.  علم اللغةاللغة العربية ىو النحو يعٍت 
يتعلم تكوين الكلمات يف مجلة. يذكر عبد  علم اللغةىو فرع من  الصياغةك بالتايل, 

أك البنود اليت تتكوف ي اجلملة ىاليت تعترب "األكرب" يصف أك حيلل اللغة  الصياغة الشاعر
على . بعد ذلك يتم كصف العبارات الشركطاجلملة. مث يتم تقسيم العبارة اليت تتكوف 

ككلمة أك عبارة يف اجلملة, شلا يعٍت أف   الصياغةعمل تالعبارة. كلمات اليت تتكوف ال
يف اللغة ىي  الصياغةيب الكلمات أك العبارات يف اجلملة. الوظيفة الوظيفة ذلا عالقة بًتت

سوليستياكايت ك ) .(S-P-O-Ket-Pelادلوضوع ك ادلسند ك الشيء ك الوصف ك ادلكمل )
 (0221ترميٍت, 

 الداللة .(1
نواع األيدرس ادلعٌت ادلواد يف اللغة أك الكود أك الذم الداللة ىو فرع من علم اللغة 

التمثيل األخرل. ك بعبارة أخرل ىناؾ الداللة دراسة ادلعٌت. يرتبط علم الداللة باجلوانب 
األخرل, ك ىي بناء اجلملة ك الرباغماتية. يف القاموس اإلندكنيسي الكبَت, فإف الداللة 

أريس كرنياكاف, ادلعٌت لشكل ادلناقشة. ) يعطي الكاتب أكك ىي معاين ك نوايا ادلتكلم 
تشكل  الداللة ىي العالقة بُت العالمات ك األشياء اليت س,أفشارلست موري( 0202

الفرع ادلنهجي  ىذا ىوعٍت نظرية ادلعٌت, تاللة , علم الدفَتىَتتطبيق ىذه العالمات. بينما
 ادلعٌت. الذم يبحثاللغة 
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 اجلوانب غَت اللغوية. ب
تنشأ من خارج اللغة. كشف عزيز  اكلاجلوانب غَت اللغوية ىي ادلش

, الفهركزم عن ادلشاكل يف شكل اجلوانب غَت اللغوية تضمنت: )عزيز الفهركزم
0221) 

 دافع الطالب ك اىتمامهم بالتعلم .(2
أف دافع التعلم ىو قوة دافعة نفسية من داخل الشخص لتقـو قادرة  يامُتيعتقد 

خلبارات. بينما قاؿ عزيز الفهركزم على القياـ بأم نشطة التعلم ك إضافة ادلهارات ك ا
م ألف التعلم بدكف دافع لن حيقق أقصى نتائ  يأيضا عن أمهية الدافع يف عملية التعل

 ( 0221, تعليمية. )عزيز الفهركزم
الشخص  ةاالىتماـ ىي اجتاه مستمر لإلنتباه ك تذكر بعض األنشطة اليت ادلطلوب

(لذلك ديكن استنتاج أف 0225, سلميتباىتماـ ك سركر مستمرين دكف حد زمٍت.)
ادلشاكل غَت اللغوية ك ىو العامل األساسي  حدلإدافع ك االىتماـ بالتعلم ىو 

م الناجح ىو يلتعلاألف  .للحصوؿ على نتائ  جيدة يف كل شيء يرغب فيو شخص
 الذم يشرؾ الطالب بالكامل جسديا ك نفسيا. 

 أدكات التعلم .(0
يف مؤسسة تعليمية ذلا تأثَت على استمرارية عملية مرافق التعلم ادلتاحة بأعداد كافية 

التدريس. كالعكس صحيح, فإف ادلرافق ك البنية التحتية غَت الكافية ك الدعم يف عملية 
 (0221, عزيز الفهركزم)م جتعل بيئة التعليمية للطالب غَت موات.يالتعل

م يك يرجع ذلك إىل ظركؼ غرفة التعلم الصاخبة ك الساخنة ك كسائل التعل
م يكسائل التعلم. يادلستخدمة, شلا جيعل الطالب غَت مرتاج حُت يف ادلشاركة يف التعل
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سار ك  التدريسأيضا تأثَت على ادلعلمُت يف عرض ادلوضوع للطالب خللق عملية 
م لدعم حتقيق يفعاؿ.ىذا ديكن أف جيعل الطالب يشعركف بالراحة يف ادلشاركة يف التعل

 الطالب اللغة العربية.  نتائ  التعلم ك خاصة تعلم 
 كفاءات ادلعلمُت .(9

م يعتمد على اجلهود اليت يم ألف صلاح أك فشل التعليادلعلم دكر أىاـ يف عملية التعل
. يتوقع احًتاؼ ادلعلم بشدة يف أنشطة التعلم. ال يركز دريسبذذلا ادلعلم يف عملية التي

, عزيز الفهركزم)غوية.كلكن أيضا على ادلهارات اللفقط على نظرية ك معرفة الطالب 
لذلك, ىناؾ حاجة إىل ادلعلمُت ك اخلرباء  األكفاء يف رلالهتم ألف ادلعلمُت غَت (0221

م اللغة العربية. ىذا بسبب, كثَت يم, ك خاصة يف تعلياألكفاء سيشكلوف مشكلة يف التعل
 ادلعلمُت الذين ليس لديهم خلفية تعليمية دلعلم اللغة, كلكنهم يعرفوف اللغة العربية فقط. 

 الوقت ادلتاح .(1
بشكل عاـ, فإف الوقت ادلخصص للمواد اللغة العربية يف ادلناى  التعليمية ىو 

ق كبَت للطالب, ك ساعتاف من التعلم يف اجتماع كاحد كل أسبوع. ىذا مصدر قل
عتماد فقط على الوقت ادلتاح يف تعلم اللغة العربية من خالؿ اال خاصة ادلعلمُت, ألف
ناجحا ما مل يكن فقط لتلبية م يىناؾ فرصة ضئيلة أف يكوف التعلالفصل.ديكن التأكيد 

ك إرتا كحيودين,  احلد األدىن من معايَت االكتماؿ لبطاقات التقرير.)عزيز الفهركزم
لطالب ادلبتدئُت م اللغة العربية ييعترب ىذا بسبب عدـ توفر الوقت ادلتاح لتعل(0222

 ألنو يف نقل ادلواد العربية للعالمة التجارية جيب أف يكوف بطيئا.
 بيئة اللغة العربية .(5
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كن أف تشجع الطالب على التكلم دكف خجل أك خوؼ دت بيئة اللغوية ىي بيئة
لعربية. ألنو كلما زاد العار ك اخلوؼ من اخلطأ, فلن أف يكونوا سلطئُت, ك خاصة اللغة ا

ة أف تؤثر عربية. لذلك, ديكن العوامل البيئيكوف ىناؾ حاؿ من اللغة, ك خاصة اللغة ال
 (0221, عزيز الفهركزم)بشكل كبَت على صلاح الطالب يف تعلم اللغة العربية. 

 اخللفية التعليمية للطالب .(1
األساسي الطالب يف التعلم اللغة العربية على اخللفية التعليمية ىي العاصمة 

م اللغة العربية بُت يحتديد أيضا الفرؽ يف عملية تعله مستول ادلدرسة العالية. ك ىذ
الطالب متخرجُت من ادلدرسة ادلتوسطة ك ادلعهد ك من الطالب متخرجُت من ادلدرسة 

سودجانا يف ناين  احلكومية الذين مل يتعلموا اللغة العربية. ك ىذا يتمشى مع رأم
إحدل الفركؽ الفردية ىي جتربة اخللفية يف ىذه احلالة اخللفية التعليمية , سومَتين

 (0221نانُت سومَتيت, للطالب. )
لذلك, من ادلتوقة أف معرفة ادلعلم بادلشكلتُت ديكن أف تقلل من ىذه ادلشاكل ك 

م اللغة العربية يف احلد بشكل جيد. لذلك, ألف يجتد احلاؿ الصحيح حىت ديكن تعل
 الشكول دكف البحث عن سلرج ىي خيالية.  

 اللغة العربية مكفاءة التكلّ  .3
 تعريف كفاءة التكّلم. أ

كفاءة التكّلم ىي القدرة على التعبَت عن األصوات أك الكلمات للتعبَت عن 
األفكار ك آراء ك رغبات أك مشاعر للشريك ادلتكلم. مبعٌت أكسع, التكلم ىو نظاـ من 

كن مساعها ك رؤيتها ك اليت تستخدـ عددنا من عضالت جسم اإلنساف دتالعالمات اليت 
 (.0221اسيف ىَتماكاف, هتم )لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجا
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تعلمها تأىم ادلهارة يف اللغة ألف التكّلم جزء من ادلهارات اليت  ىيكفاءة التكّلم 
عبدالوىاب الطالب، لذلك تعترب كفاءة التكّلم جزءنا أساسينا من تعلم اللغة األجنبية.)

اليت  ادلهارات اللغوية حدل نوعإكفاءة التكّلم ىو (0222راشيدم ك شللوعة نعمة, 
الوسيلة الرئيسية  يب حتقيقو يف تدريس اللغات احلديثة مبا اللغة العربية. التكّلم ىجت

أمحد فوأد, لتعزيز التفاىم ادلتبادؿ ك التواصل ادلتبادؿ باستخداـ اللغة كوسيلة ذلا )
ك م اللغة األجنبية ألف التكلم يتعترب كفاءة التكلم ككفاءة مهمة للغاية يف تعل(.0221
 لشخص ما يتعلم اللغة.  دؼ األكؿىو اذل
 أىداؼ كفاءة ادلتكّلم . ب

بشكل عاـ, هتدؼ كفاءة التكّلم إىل جعل الطالب قادرين على التواصل اللفظي 
 بشكل جيد. أما بالنسبة للمرحلة الثانوية, فإف أىداؼ تعلم كفاءة التكّلم ىي كما يلي:

 ناكؿ ادلعلوماتت .(2
 احملادثة .(0
 تشرح اذلوية الذاتية .(9
 القراءةك بيع نتائ  احملاكاة أرب خت .(1
 إجراء ادلقابالت .(5
 (0221تعبَت عن االراء يف ادلناقشات )مؤشرة حسنوؿ,  .(1
 م كفاءة التكّلميخطوات عملية تعل. ج

 اخلطوات ادلستخدمة من ادلعّلم لتعليم كفاءة التكّلم كما يايل: 
 للمبدين .(2
 الطالب.بدأ ادلعّلم على دترين التكّلم بإعطاء السؤاؿ الذم سيجب .( أ
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كقت نفسو، ُيطلب من الطالب تعلم نطق الكلمات ك ترتيب اجلمل ك التعبَت يف .( ب
 عن األفكار

طرحها االطالب حىت ينتهي هبم األمر بتشكيل تيرتب ادلعلم بفرز األسئلة التي.( ت
 موضوع تاـ.

طالب اإلجابة عن دتارين الشريعة أك حفظ احملادثات أك اإلجابة يطلب ادلعلم من .( ث
عبدالوىاب راشيدم ك ادلتعلقة مبحتويات النص الذم قرأه الطالب ) على األسئلة
 (. 0222شللوعة نعمة, 

 للمتوّسط .(0
 تعّلم التكّلم باللعب الدكر.( أ

 ادلناقشة عن ادلوضوع.( ب
 االطالب ةعرضلالتحدث عن األحداث اليت .( ت
مونا, ا ك التحّدث عن ادلعلومات الذم ينالوف من التلفاز ك مذياع ك غَتىا ).( ث

0222.) 
 

 تقّدـللم .(9
 ادلعّلم خيتار ادلوضوع لتمرين التكّلم.( أ

 ادلوضوع ادلختار جيب شلتنع ك متعّلق ثحياة الطالب.( ب
 ّدداحملواضح ك الموضوع .( ت
ختيار موضوعُت أك أكثر حىت ديكن الطالب حيّرمن اختيار إلتفضيل الطالب .( ث

 (.0222مونا, ا ك ادلوضوع الذم يتم احلديث عما يعرفونو )
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 تعليم اللغة العربية على مهارة الكالم المشاكلالجهود للتغلب على  .1
 ةاللغة العربي جهود ادلعلم. أ

ىناؾ العديد من احللوؿ اليت ديكن استخدامها كمحاكلة للتغلب على  برادتافو سقال
 يعٍت: ماتراـ عالية ىداية اهلل دساف سارمالدرسة ادلم اللغة العربية يف يمشاكل تعل

على الطالب فهم ادلوضوع ادلقدـ. ثحيث خلق جو تعليمي مريح ك فعاؿ يسهل  .(2
ديكن التغلب على االنطباع بأف تعلم اللغة العربية من خالؿ كجود معلمُت زلًتفُت 

 م اللغة العربيةيقادرين على توفَت احلافز ك االبتكارات اجلديدة يف عملية تعل
تقدًن الدعم ك التشجيع للطالب يف صقل مهارات اللغة العربية من أجل خلق  .(0

 م اللغة العربية يتوافق مع احتياجات ك قدرات الطالبيلتعل جو
تقوًن اللغة العربية ك شلارستها يف بيئة ادلدرسة كمحاكلة لزيادة قدرة الطالب على  .(9

 م اللغة العربيةيتطوير مهارات اللغة العربية, ثحيث ديكن  حتقيق اذلدؼ لعملية تعل
العديد من الفرص لطرح  م ثحيث يكزف لدل الطالبيزيادة ختصيص كقت التعل .(1

أسئلة حوؿ ادلواد اليت مل يتم فهمها, ثحيث ديكن نقل مجيع ادلواد التعليمية ك 
 ادلشاركُت ديكن للطالب أيضا فهم ادلادة جيدا

القياـ باألنشطة الالصفية اليت ديكن أف تضيف نظرة ثاقبة ك معرفة للطالب حوؿ  .(5
 م اللغة العربيةيالعديد من األشياء حوؿ تعل

 م اللغة العربيةيديث الكتب يف ادلكتبة ك خاصة تلك ادلتعلقة مبواد أك طرؽ تعلحت .(1
 (0221)سوبردتاف, البحث مع اجلهود اليت بذذلا اتتماشى اجلهود ادلبذكلة يف ىذ
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 جهود الطالب. ب
ىناؾ العديد من احللوؿ اليت ديكن استخدامها كمحاكلة للتغلب  سوبردتافقاؿ 

 يعٍت: ماتراـ عالية ىداية اهلل دساف سارمالدرسة ادليف العربيةم اللغة يعلى مشاكل تعل
زيادة الدافع الذايت دلواصلة تنمية االىتماـ بتعلم اللغة العربية يف زيادة حفظ  .(2

 ادلفردات, ك ذلك لتسهيل األمر فهم ادلواد ادلقدمة
العربية يف زيادة شلارسة التكلم باللغة العربية كفقا للغة العربية ك طريقة نطقها للغة  .(0

 األنشطة اليومية حىت تصبح عادة تسهل على الطالب نطق اللغة العربية
زيادة مساع احلوار أك احملادثة العربية اليت يتم إجراؤىا من قبل ادلعلمُت ك األصدقاء  .(9

ك الوسائط اإللكًتكنية ادلملوكة, مث قم بتمارين احلفظ بشكل متكرر عن طريق 
 ادلعلمُت لتصحيح احلفظطلب ادلساعدة من األصدقاء أك 

افهم معٌت ادلفردات احملفوظة ك تعلم ادلزيد عن قواعد تكوين اجلمل العربية من  .(1
 (0221)سوبردتاف, . أجل تسهيل تكوين اجلمل باستخداـ اللغة العربية

 الفصل الثاني: البحوث ذات الصلة

سات يف إجراء البحوث حوؿ ىذه الدراسة ادلعجمية، استلهم الباحث من عدة درا
 سابقة، كىي:

عن  تهمارلليف  0220يف عاـ نور أمَتكالدين ك ناندانغساريب ىداية نتائجالبحث .2
النظريات العامة ادلتعلقة  م اللغة العربية". يف ىذا البحث، مت شرحي"مشاكل يف تعل

م اللغة العربية. ألنو يف ىذا البحث ليس لديها نقطة اتصاؿ تتعلق مبا يتعل اكلمبش
 تريد ثحثتو.
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م اللغة العربية: يعن "تعل تورلليف  0221عاـ  عزيز الفهركرزمنتائ  البحث  .0
مشاكل كحلوؿ". يركز ىذاالبحث على إشكاليات تدريس اللغة العربية يف 

 إندكنيسيا بشكل عاـ.
م يتعل مشاكلعن " تورلليف  0221يف عاـ  شكرل فاضلة ك اخركفنتائ  البحث  .9

". يركز ىذا باتوا مندم تيالتانغ كامانغحلكوميةا اللغة العربية يف ادلدرسة العالية
الذم يتأثر  باتوا مندم تيالتانغ كامانغلطالبم اللغة العربية يالبحث على تعل
 ةطالب، كعدـ كفاية ادلرافق ك البنية التحتية ك استخداملباخللفية التعليمية 

 م اللغة العربية.ياألساليب الرتيبة من ادلعلمُت يف أنشطة تعل
م اللغة العربية يتعل مشاكلعن " تومقالعلى  0228عاـ  صعيبنتائ  البحث  .1

على عملية  ا البحثىذيركز ماموجو".  درسة العالية احلكومية اإلسالميةادللطالب 
م اللغة العربية لطالب ادلدرسة العالية احلكومية اإلسالمية ماموجو، كاألساليب يتعل
م اللغة العربية يف ادلدرسة العالية ي تعلستخدمها ادلعلموف يفيديات اليت و التقك 

بذذلا طالب ك معلموف للتغلب على تاحلكومية اإلسالمية ماموجو. كاجلهود اليت 
م اللغة العربية يف  ادلدرسة العالية احلكومية اإلسالمية ماموجو. يمشاكل تعل

 احلادم عشر. الصف كخاصة تعلم اللغة العربية يف الصف العاشر ك
م اللغة العربية ي"مشاكل تعل تهعنمقاليف  0221يف عاـ  سوبرادتافنتائ  البحث  .5

عالية ىداية اهلل دساف سارم ماتاراـ يف الدرسة يف ادلطالب الصف احلادم عشر ل
م اللغة العربية ي". يركز ىذا البحث على عملية تعل0221/0202العاـ الدراسي 

م اللغة يحلوؿ دلشاكل تعل كعربية م اليتعل اكلطالب الصف احلادم عشر، ك مشل
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من ادلعلمُت ك الطالب، ك خاصة الصف ذم يعطي ادلشاكل ال يعٍتالعربية، ك 
 عالية ىداية اهلل دساف سارم ماتاراـ.الدرسة فيادل احلادم عشر

م اللغة ي"مشاكل تعل تهعنأطركحيف  0225يف عاـ  علوم اجلوفرمنتائ  البحث  .1
م اللغة يعلى نظاـ تعل يركز ىذا البحثبالو".  2ادلتوسطةاخلَتات العربية يف ادلدرسة

م اللغة يبالو مع الًتكيز على أىداؼ تعل 2اخلَتات  ادلتوسطة درسةادلالعربية يف 
 ادلتوسطةدرسة ادلم اللغة العربية يف يالعربية ك ادلناى  ادلستخدمة. مشاكل تعل

لغوية ك غَت اللغوية ك اجلهود بالومن خالؿ الًتكيز على اجلوانب ال 2اخلَتات 
 2اخلَتات  ادلتوسطةدرسة ادلم اللغة العربية يف يادلبذكلة للتغلب على مشاكل تعل

 ك الطالب ك ادلناى  ادلعلمُت بالومن خالؿ الًتكيز على جوانب جودة 
 م.يادلستخدمة ك األساليب ادلستخدمة يف التعل

 

 

 

 

 

 

 

 


