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ن هــذه الرســالة مــن صــنع يــد الباحــث نفســه، وإذا  تقــرر بكــل وعــي وأمانــة 
ـــا تزويـــر أو ســـرقة أو مـــن صـــنع يـــد اآلخـــر كلهـــا أو بعضـــها فهـــى  ثبـــت فيمـــا بعـــد أ

ا غري شرعيتني وكالمها الغية طبقا للقانون . والدرجة الىت نيلت 
.م٢٠١٦أكوسطوس ١٦: كنداري
الكاتبة



ت

٠١٠١٠٢٠٠٦



ث

كلمة التمهيد

لقلـــم وعلمنـــا مـــا مل نعلـــم الـــذى علمنـــا  والصـــالة والســـالم علـــى . احلمـــد 

دمحم وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد .أشرف األنبياء واملرسلني سيد

أشكر هللا الذى هداىن من التوفيق واهلدايـة والسـداد واملعرفـة ونـور العلـم حـىت 

ملوضــوع  ة دراســالتحليــل عــن صــعوبة "أســتطيع أن أكتــب هــذه الرســالة الــىت تتعلــق 

" اكوالكـــاملـــودة والرمحـــةمبعهـــدنويـــة اثالدرســـة ملثـــاىنالبـــة املســـتوىلطلاللغـــة العربيـــة

حلقيقـــة إىن ال أســـتطيع أن أكتـــ ب هـــذه الرســـالة بـــدون مســـاعدة أســـاتذيت الكـــرام و

وإشرافهم مع نصائح أصدقائي ووالدي وإخواىن حىت إنتهيت من كتابة هذه الرسـالة 

. ولو بصورة بسيطة

لغــرض الــذى رميــت إليــه فهــذا مــا أردت وابتغيــت ومــا  فــإذا وىف هــذا البحــث 

القصـــور والنقصـــان أعـــانىن هللا عليـــه حبولـــه وقوتـــه، وإن كـــان تقصـــريا، فشـــأن غـــنب آدم

والسهو وأسأل هللا املغفرة والثواب وحسـي أنـىن أعملـت فكـرى ومل أدخـر وسـعا تنفيـذا 

ته وسنة نبيه سبحانه وتعاىل لتدبر ىف حمكم آ .     لألمر العلي القدير لنا 



ج

ولــئن مت هــذا البحــث علــى هــذه الصــورة فــذلك بفضــل هللا واملتعهــدين لكــل 

ولكـــىن أخـــص وأقـــدم الشـــكر اجلزيـــل إىل الســـادات دارس ىف موضـــع مـــن موضـــوعاته 

: الكرام، منهم

رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية  . فد.السيد الدكتور احلاج نور عامل، م.١

، .أ.، والدكتور احلاج فريين، م.أغ.والدكتور حسني إنساوان، م. كندارى

. كنائب الرئيس األول والثاىن والثالث. أغ.والدكتور احلاج حيىي عبيد، م

الرتبية وعلم د كلية عمي. أغ.الدكتورة احلاجة سىت قريظة، مة السيد.٢

.التدريس

رئيسة قسم تدريس اللغة ورئيسة شعبة . إ.فد.، م.أغ.السيدة ومونة، س.٣

. دريس اللغة العربيةت

، .أغ.ومونة، س، والسيدة .أغ.الدكتورة احلاجة سىت قريظة، مة السيد.٤

واملناقشني الذين ساعدوىن املشرف.أ.، م.أغ.عباس، سدوالسي،.إ.فد.م

م بعلومهم وإشرافهم وأع م وأجهدوا أنفسهم وفتحوا بيو طوا فرصتهم وأوقا



ح

م أمة . إىل أن أنتهي ىف كتابة هذه الرسالة وأسأل أن ميد ىف عمرهم لتنتفع 

.اإلسالم ولعل هللا يتم نعمه عليهم

الذى أعطاىن فرصة ىف ارىاملكتبة للجامعة اإلسالمية احلكومية كندةرئيس.٥

.استعمال وسائل املكتبة

أساتذتى الفضالء الذين حاضروا احملاضرات وأعطوا التوضيحات مجيع .٦

.واإلستفشارات حىت أمت كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة

وخاصة إىل زوجى الكرمي احلبيب أمري هللا الذى قد بذل جهده ووقته .٧

خلصوص إىل بنىت أولياء  ليصاحبين ويرافقىن إىل أي مكان ووقت وحال، و

.      وهبها هللا علّي وجعلها قرة أعنيعزة النساء الىت 

لشكر بعد هللا على والدي .٨ املرحوم احلاج قمر الدين (وكما أخص أيضا 

الذين قد ربياين صغريا إىل أن أصبحت مكلفا بني يدي شرع هللا ) وجيوا

ما قد بذال جهدمها يف تربييت وإرشادي ونصحي إىل اخلري حىت  ورسوله، وأل

اء ه .ذه الرسالةأن أصل إىل إ



خ

وأشكر أيضا بعد هللا على إخواىن وأخواتى وعائلىت وأصدقائى وكل من .٩

ساهم يف إصدار هذه الرسالة من حيث التوجيه واإلرشاد واملراجعة فجزاهم 

.هللا خري اجلزاء

راجيــــا مــــن هللا ســــبحانه وتعــــاىل أن جيعــــل هــــذه الرســــالة ىف مــــوازين األعمــــال 

ن ذات فوائـــد علميـــة حـــىت تكـــون خدمـــة ألمـــة الصـــاحلة يـــوم الـــدين وراجيـــا أن تكـــو 

رب العـــاملني وصـــلى هللا علـــى ســـيد. الـــوطن والـــدين وآخـــر دعـــوتى عـــن احلمـــد 

التوفيق واهلداية والسداد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم و .وموال

٢٠١٦أكوسطوس ١٦كندارى،
الكاتب

زليخــــــة 
٠٩٠١٠١٠٢٠٠٦: رقم التسجيل
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زليخة: الكاتبة
٠٩٠١٠١٠٢٠٠٦: رقم التسجيل    
ثاىنالبة املستوىلطلاللغة العربيةدراسةالتحليل عن صعوبة : موضوع الرسالة  

اكوالكاملودة والرمحةمبعهدنوية اثالدرسة مل

بة املستوىلطلاللغة العربيةدراسةحتليل صعوبة هذه الرسالة تبحث عن
والغرض من هذا البحث هو. اكوالكاملودة والرمحةمبعهدنوية اثالدرسة ملثاىنال

ة داملو دمبعهالثانويةاملدرسةىفلطلبة املستوى الثاىنالعربيةاللغةراسة دملعرفة طرق 
راسة دملعرفة معاجلة صعوبة و العربية هلم، راسة اللغةدملعرفة صعوبة و كوالكا، والرمحة  

.اللغة العربية هلم
لدراسة الوصفية الكيفية  ) qualitative method(كان هذا البحث حبثا ميدانيا 

ت، استخدمت ال ئق املكتوبةثالثة مناهج، هي كاتبةففي مجع البيا منهج الو
ت . منهج املقابلةو منهج املالحظةو  ثالث كاتبةسلكت الففي حتليل البيا

ت ت و خطوات وهي ختفيض البيا .تحقيقستنباط والأخذ اإلو عرض البيا
ة املستوى الثاىن اللغة العربية لطلبدراسة صعوبة أما نتائج البحث تدل على 

ا مهار أربع يف كوالكاة والرمحةداملو دمبعهيف املدرسة الثّانوية  اننقصات من كو
ا ىبة علو سبب صعتمفردات اللغة العربية اليت  فهماننقصمهارة اإلستماع، وكو

وفهم معناه قراءة النص املطالع ىصعوبة علالنحوية والصرفية حىت أصبحت دالقواع



ز

ا صعوبة ت قصا ملهارة القراءة، وكو ة حىت يكون ظ أحرف معّينلفُّ حىت يكون 
ا  به يف الصوت اشاملتف و عوبة يف متييز احلر صمسببا ملشكل مهارة الكالم، وكو

. الكتابةمهارة حىت أصبحت مشكال ىف واللفظ
رسة الثانوية دراسة اللغة العربية لطلبة املستوى الثاىن ىف املدومعاجلة صعوبة 

ت الواقعة ىف املهارات األربعداملو دمبعه معاجلةف. ة والرمحة كوالكا حسب صعو
دائما األساسية املادة السابقة لتقييم رس داملر يكر صعوبة مهارة اإلستماع هى ت

ومعاجلة .درسالبداية وهذه املعاجلة قبل . من قبلتعطيأاليت مستوى فهم املواد
، عن القراءة اليت ستقرأ الطالباتاواضحشكالرس داملشرح ة بمهارة القراءصعوبة 

رس داملما وجد عندبتلفُّظ بعض احلروف املعينة الكالممهارة ومعاجلة صعوبة 
ارآهيتر األحرف اليب تعّود الطلبة لتكر يدر ة بتحد من الطلبالتلفُّظ ألصعوبة 

إىل ثالثة الصعوبة مرتني الكلمة ريكر تكون بتالكتابة، ومعاجلة صعوبة مهارة بةو صع
.مرات يف النطق



١

الباب األول

املقدمة

خلفية البحث: الفصل االول

من أوضح الفروق بني اإلنسان واملخلوقات األخرى هو قدرته اللغوية، فإن 

- جناحه يتوقف على قدرته ىف استخدام اللغة، ولقد اعترب هذا منذ وقت طويل

ت األخرىالسمة  ١.البارزة الىت متيز اإلنسان عن احليوا

ا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا  واللغة العربية هي ألفاظ اليت يعّرب 

وحفظ هللا لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات . من طريق النقل

ن، نشأة حينما أخذ اإلنسان يلفظ أصوا٢.من منثور العرب ومنظومهم للغة نشأ

وما حيسه من للتعبري عما جيول خباطره من معانهمركبة ذات مقاطع وكلمات متميزة 

جامعة(، العربية الفعال للناطقني بغريهاحنو اسرتاتيجية تعليم اللغةدحية مسقان، . د: إعداد١
٢. ، ص)فونوروكو- دار السالم اإلسالمية، كونتور

٧. ، ص)٢٠٠٠املكتبة العصرية، بريوت، (جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغاليني، ٢



٢

به فيما يلفظونه من ونشأة حينما يشرع الطفل يقلد أبويه واحمليطني. مدركات

٣.عباراتمفردات و 

تعليم مهارة من ف. ة والكتابةراءوللغة أربع مهارات هي االستماع والكالم والق

املهارات اللغوية الىت يؤثر بعضها ببعض، فاملهارات األربع نسيج واحد الميكن أن 

قدرة على مهارة الكالم لشك أن الكالم هو أهّم املهارات، فنمو اها، واليفصل بين

دة القدرة على املهارات األخرى . يؤدي إىل ز

احدى املؤسسات الرتبوية اإلسالمية ة كوالكااملودة والرمحكان معهد 

للغة العربية واإلجنليزية على الطريقة  ندونيسيا حبيث يطبق التعليم والتعّلم فيه 

ستخدمهما الطلبة كلغة للغتني العربية واإلجنليزية حيث يوهو مشهور . احلديثة

ضة،: مصر الفجالة(علم اللغةالدكتور على عبد الواحد، ٣ ، )ـهـ١٣٨٢-م١٩٦٢مكتبة 
٧٤. ص



٣

مهم اليومية ٤الثة أشقاءلقد ورد ث. التكلم واحملادثة والتخاطب ولغة التعليم يف أ

هذا املعهد لتكون الطلبة قادرين على تكلم اللغة العربية واإلجنيليزية الصحيحة، 

ذه أصبحت اللغة يف هذا املعهد سّنة .جا لهحسنة و و

مهارات اللغة تشجيع الدراسات اليت توجهإحدىدراسة اللغة العربية هي ف

لية وتعزيز موقف ااستقبتاجية و ها، سواء انوتعزيز هاوتطوير العربية الفصحي وتوجيها

لغة العربية هي القدرة علي استخدام اللغة لقدرة االنتاجية ىف الاف. اجيايب جتاه اللغة

وخطياكوسيلة لالتصا الية هي القدرة علي اللغة االستقبارةمهو . ل سواء شفو

العربية للغة حتتاج مع موقف اجيايب جتاه اللغة ىف اقدرة فال. فهم كالم اآلخر وكتابته

، ومها در تعاليم االسالمانفسها ألنه من املهم جدا ملساعدة الطالب يف فهم مص

. لك كتب اللغة العربية ذات الصلة لتعاليم اإلسالمالقرآن  واحلديث وكذ

) ١٩٧٧وتويف سنة ١٩٠١رمحه هللا ولد سنة (كياهي احلاج أمحد سهل: هؤالء أشقاء٤
وكياهي احلاج إمام ) ١٩٦٧وتويف سنة ١٩٠٨رمحه هللا ولد سنة (وكياهي احلاج زين الدين فناىن

).١٩٨٥وتويف سنة ١٩١٠رمحه هللا ولد سنة (زركشيال



٤

اهليمنة ملعلم اللغة العربية يف بعض اإلفرتاضات حول عدم اهتمام نظرو 

وا ان اللغة العربية افرتضلطالبخفضة لالقدرة املنو ،ومرافق حمدودة،عملية التعلم

.تشارك الطالب بنشاطالدراسة حمفظة ويعترب ظهر القلب املهم

تدريس اللغة العربية يف يفةباجهها املعلم والطلتعقيد املشاكل اليت يو و 

ا وقد الفصل لتايل إىل عالج فعال فكيف  حمزنة وحتتاج إىل دراسة مستفيضة، و

للغة العربية أنفسهم وأقصد بعض معلمي اللغة العربية وليس  انتشرت بني معلمي ا

. كلهم، فلكل قاعدة شواذ كما يُقال ولكنها احلقيقة اليت انطلقت كالرصاصة

وأثريت خالل جلسات اللقاء السنوي السادس ملديري التعليم يف السعودية 

ا خالل الفرتة من  هـ، ١٤١٨ذى احلجة ٢٢ذى احلجة إىل ١٨واملنعقد مبدينة أ

وكان أحد اللقاءات الرتبوية قد أشار إىل الضعف العام ملعلمي اللغة العربية، وال 

شك أن ذلك احلكم قد صدر بعد دراسة ميدانية شارك فيها خرباء وأساتذة هلم 

ع طويل يف جمال الرتبية والتعليم، وحتتاج تلك الظاهرة إىل وقفة قصرية ملعرفة 

ا فقد تكون يف املعلم نفسه من حيث إعداده ومؤهالته ونفسيته، وقد تكون أسبا



٥

يف اإلدارة التعليمية بداية من إدارة املدرسة، وقد تكون يف الطالب نفسه من حيث 

. ميوله وتقبله أو نظرته ملواد اللغة العربية ومعلميها

ا هىفأسباب  ت ومشكال ضعف األساس العلمي لبعض معلمي الصعو

تدريس مواد اللغة العربية إىل غري املتخصصني وخصوصًا يف إسناد ، و اللغة العربية

املتقدمني ألقسام اللغة العربية يف ، وعدم الدقة يف اختيار الطلبةبتدائيةاملرحلة اإل

ب التدريس على مصراعيه لكل من خترج يف أقسام اللغة ، و ةلياجلامعة والك فتح 

معلم اللغة العربية يف املدارسادافتق، و العربية دون متحيص ملدى صالحيته للتدريس

عدم كفاية الدورات ، و معلمي املواد األخرىو للحافز املعنوي الذي مييزه عن زمالئه، 

، التنشيطية السريعة اليت تُعقد يف أثناء العام الدراسي لبعض معلمي اللغة العربية

.حتميل معلم اللغة العربية أعباء أخرى إضافيةو 

للتغلب علي هذه املشاكل لقصداجراءإصالح او اإلفالباحثة تريد اجراء 

من القراءة واإلستماع حثة ونكتاللغة العربية يف جمال العلوم منةمكونوهى 



٦

يل إعطاه املدرس أهذه املشكلة نظرت من كل تقييم الذي و .والكالم والكتابة

ت واحلاصل وجدت الكاتبة ا.الطالب .املهارات األربعيف الصعو

كشف حتليل صعوبة دراسة اللغة ت الباحثة أن  البيان السابق، أرادنظرا من 

.مبعهد املودة والرمحة كوالكالمستوى الثاىنللطالبات اللطالب و العربية

املشكالت: الفصل الثاىن

ت أي -١ ملدرسة الثانوية اليت الصعو عهد مبيواجهها طلبة املستوى الثاين 

؟ىف دراسة اللغة العربيةالرمحة كوالكااملودة و 

لبة املستوى الثاين اسة اللغة العربية لطت در صعو يعاجل املعلم كيف -٢

عهد املودة والرمحة كوالكا؟انوية مبثالدرسة مل

تعريف املوضوع: ثالثالفصل ال

التحليل هو التحلل األساسي ملختلفة أجزاء ومراجعة اجلزء نفسها فضال .١

حلصول علي تعريف مناسب املعين العام عن العالقة بني األجزاء 

.وفهمه



٧

صعوبة دراسة اللغة العربية هي ما يواجهها الطلبة من معوقات حتول دون .٢

تعلمهم قواعد اللغة العربية حبيث تؤثر سلبا يف مستواهم العلمي مثلما 

.تشخصها أداة هذ البحث

ت واملشكالت الىت يو دفاملرا اجهها الطلبة مبوضوع الرسالة هو حتليل الصعو

رس ومقتضى حال الطلبة دومعاجلتها حسب طاقة املراسة اللغة العربية دىف 

.  ة والرمحةداملو دمبعهرسة الثانوية دملللمستوى الثاىن 

هفوائدو البحث اهداف:رابعالفصل  ال

هداف البحثأ

ت اللتعرف .١ عهدمبنوية درسة الثاملاملستوى الثاين ةبالىت يواجهها طلصعو

.ىف دراسة اللغة العربيةالرمحة كوالكااملودة و 

ت دراسة معاجلة املعلم عن لتعرف .٢ اللغة العربية لطلبة املستوى الثاين صعو

.والرمحة كوالكاةعهد املودنوية مبدرسة الثامل



٨

فوائد البحث

دة فكرة الكاتبة.١ لز

تمع واملدّرسني واملدّرسات ماّدة إخبار إيل .٢ اللغة العربية ة مدّرسخاصا

مبعهد املودة والرمحة كوالكامدرسة الثانويةللللمستوى الثاىن ومدرستها 

.ومبكان املختلفةاحلديثبعد يف حبث املشاكلةكاتبماّدة مقارنة لكاتب و .٣



٩

الباب الثاين

حبث املراجع

اللغة العربيةاسةدر :الفصل االول

دراسة تعريف ال.١

خفاءعلىيدلواحدأصلوالسنيوالراءالدالالدراسة مأخوذة من

وغريه القرآندرْستُ هذا البابومن.اخلفيالطريقفالدرس. وعفاءوخفض

١.يتتبعهللطريقكالسالكقرأكانمايتتبعالدارسأنوذلك

يعلم -يعّلم ومن أصل الكلمة علمي–هو مصدر من كلمة عّلم التعليمو 

فالتعليم او التدريس هو مصدر ٢.وغريها وجعله يعلمهاالصنعةمعناه وعّالماه 

ّ ٔبو١ ن زر ن فارس  ٔمحد  لغة ، احلسني  س ا اب العرب، : بريوت(مقای ، )م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣احتاد الك
.٢١٨: ص٢ج

الممجیع احلقوق حمفوظة، ٢ لغة  د يف ا ربعون؛ بريوت(املن ار                                                                      : لبان-الطبعة الثانیة و
٥٢٦.، ص)م٢٠٠٧املرشق، 



١٠

ا الدين أن ٣.بعمل تعلمت املدرسة عمال تعلميا التعليم هو مصدر يساعد وقال 

حلسن ٤.الطالب والطالبات لكي يستطيع أن يتعلم 

إذا، تعليم اللغة األجنبية هي العمل التعليمي ملدّرسة لكي يتعلم الطالب 

حلسن حىت مبلغ غرض تعلم اللغة األجنبية

:يف تعليم اللغة العربية وجود ثالثة نظام العلوم يعين

علم اللغة)١

علم النفس)٢

٥.الرتبيةعلم )٣

استعملُت نظريتني ثنتني يف تعليم اللغة العربية يعين نظرية وحدة ونظرية 

ونظريتان هلما الغرض املستوي يعين لكي يقدر الطالب اإلستماع واحملادثة . فروعية

٦.والقراءة وكذلك الكتابة لكن خيتلف يف الطريقة والعملية لوصوله

اران هباسا عرب ٔسیف هرماوان، ٣ ٔوىل(مطودولوغى مفلال ، . ت.ندوجن، ف: الطبعة ا ر ، )٢٠١١روسدا
. ٣٢: ص

نفس املرجع ٤
نفس املرجع ٥



١١

تعريف نظرية الوحدة .أ

فنظرية مأخوذة من نظر . من كلمتني يعين نظرية والوحدةنظرية الوحدة لغة 

لعني. ينظر نظرا معناه نظر الشيء مث . قال اجلهوري والنظر املعين يبحث الشيء 

مث . قال ابن منظور معىن النظر او النظر عن الشيء اّلذي يكون التقدير والقيس

ء النسبة والتاء مرتبطة بكون نظرة واحدة للمتساوي امل عين بكلمة اإلحتاد زيد 

قال إبراهيم أن نظرية الوحدة هي نظام الوحدة اليت تنظر أن اللغة ٧.املعين الوحدة

العربية واحدة من كل نوع الذى ينظر أن اللغة العربية واحدة من كل نوع الذي 

ا وال قامة النفس وال فروعها أيضا ٨.يقوم 

سكة وليست فروعية إذا تري هذه الطريقة أن اللغة واحدة مرتابطة متما

٩.مفرقة خمتلفة

:كما قال أهل تعريف نظرية الوحدة اصتالحا يعين

ىت مولو، ٦ اران هباسا عرب ب ٔوىل؛ كندارى(مفبال .٦: ، ص)٢٠١١لفكس قؤانتوم، : الطبعة ا
نفس املرجع ٧
١٢٢.ملرجع السابق، صٔسیف هرماوان، ا٨
لغة العربی, جودات الراكيب٩ ٢٧ص,)م١٩٨٦/ه٧.١٣,سوریة-دمشق, دار الفكر(ةطرق تدرس ا



١٢

عبد اآلمني إبراهيم يف كتاب املوجه الفين ملدّرسة اللغة العربية تعطي أن )١

التعريف هو النظرية اّليت تنظر اللغة الوحدة الواحدة معلق ال تنقسم الفروع 

١٠.املختلفة

لنظرية اليت تظهر اّن تعليم حممود علي الصودعطي يعرف ن)٢ ظرية الوحدة 

اللغة العربية هي الوحدة متعلقة ال تقسم الفروع املنفصلة وهلا الكتاب والوقت 

١١.اخلاص والدرس اخلاص يف وقت اخلاص

كما شرح اهالن من تعريف نظرية الوحدة اصطالحا يعين النظرية اليت تظهر 

وال تقسم الفروع وال املنفصل وال كتاب أن تعليم اللغة العربية هي الوحدة متعلق 

: أما أساس نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية كما يلي. اخلاص وجدول النفس

١٢.األسس النفسية واألسس الرتبوية وكذلك األسس اللغوية

تعريف نظرية الفروع . ب

نفس الرناجع١٠
نفس املرجع ١١
٩.ص: نفس املرجع١٢



١٣

فنظرية مثل . نظرية الفروع لغة من كلمتني يعين من كلمة نظرية والفروع

وكلمة . املعىن يف نظرية الوحدة يعين نظرية عن الشيء اّلذي يكون التقدير والقيس

١٣.الفروع مجع من كلمة الفرع املعين القسم أو الفرع

ونظرية الفروع هي ضد من نظرية الوحدة ألن دراسة اللغة العربية يف نظام 

لنفس مث طريقة الفروع هي ا للغة لكل فرع الفروع نظرا جلماعة املاّدة املنفصلة 

١٤.وهذه الطريقة هي اليت تسري عليها يف مدارسنا.منهجه وكتبه وحصصه

:كما قال اهل تعريف نظرية الفروع إصطالحا كما يلي

قال عبد العلم إبرهيم أن نظرية الفروع يف تعليم اللغة العربية يعين اللغة تنقسم )١

١٥.إيل بضعة الفروع

لغة العربية تفرّع وقام النفس وال قال حممود على الثمن أن نظرية تعليم ال)٢

١٦.اقسام

نفس املرجع ١٣
نفس املرجع١٤
٢٨.ص,نفس املرجع ,جودات الراكيب١٥



١٤

كما شرح اهالن أن نظرية الفروع هي نظرية تعليم اللغة العربية اليت منفصل 

سس .وال متعلق وكتاب اخلاص وكذالك جدوال اخلاص أما اسسها متساوي 

.نظرية احلدة

تعريف اللغة العربية.٢

والغنيمأخوذة من الالمواللغة. العربية ترتكب من لفظني أصلنياللغة

يعتد به،الالشيءعلىيدلأحدمهاصحيحان،هلا معنيان أصالناملعتلواحلرف

كلايعربماواصطالحا كما عرفها اجلرجاين هي١٧.لشيءاللهجعلىواآلخر

يفواللغة. قبيلكلبنيعليهاملصطلحالكالمواللغة١٨.أغراضهمعنقوم

١٩.العباراتمناحلقبهخياطبكماهللاأهلاصطالح

نفس املرجع ١٦
١٧ ّ ن زر ن فارس  ٔمحد  لغة ، ٔبو احلسني  س ا اب العرب، : بريوت(مقای ، )م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣احتاد الك

.٢٠٦: ص٥ج
اين١٨ يل اجلر ن  ن دمحم  ٔوىل؛ (التعریفات ، يل  اب العريب، ، : بريوتالطبعة ا : ، ص)١٤٠٥دار الك

٢٤٧.
امت التعاریف ، دمحم عبد الرؤوف املناوي١٩ ىل  ف  ٔوىل(التوق : ، ص)١٤١٠دار الفكر، : بريوت: الطبعة ا

٦٢٢.



١٥

تبادل األفكار واملشاعر بني ظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم اللغة هي نو 

٢٠:ويربز هذا التعريف النقاط اآلتية. أعضاء مجاعة لغوية متجانسة

اللغة نظام.أ

ا الصوتية  إن اللغة ختضع لتنظيم معني أو تبدي تنظيما معينا يف مستو

٢١.والصرفية والنحوية والدالليةوالفونيمية 

نظام اللغة اعتباطي.ب

وعلى . نظام اعتباطيبديه لغة ما ليس منطقية فهو أساسالذي تهو النظام 

إل سم عادة مثل اللغة اإلجنليزية، سبيل املثال، بعض اللغات تبدأ اجلملة فيها 

لفعل عادة ٢٢.وبعض اللغات تبدأ اجلملة فيها 

صوتيةاللغة أساس.ت

يل اخلويل، ٢٠ لغة العربیةدمحم  اریة: القاهرة(، ٔسالیب ا لمؤلف، ) مطبعة الفرزدق الت مجیع احلقوق حمفوظة 
١٥. ص

١٥. ، صنفس املرجع٢١
١٦. ، صنفس املرجع٢٢



١٦

كما أن الطفل يتكلم اللغة قبل أن يكتبهاتكلم اإلنسان اللغة قبل أن فلقد 

٢٣.يستطيع كتابتها

اللغة رموز.ث

ترمز ) بيت(فكلمة . دل عليه، وليست ما تدل عليهتفالكلمات رموز ملــا 

٢٤.إىل الشيء الذي هو بيت، ولكنها ليست البيت ذاته

بةهااحدإثالثةوهلا أصولوالباءوالراءالعربية مأخوذة من العنيو اإل

٢٥.عضوأوجسميففسادوالثالثالنفس،وطيبالنشاطواآلخرواإلفصاح،

هللاصلىهللارسولقال. وأوضحبنيإذانفسه،عنالرجلأعربقوهلمفاألّول

ا،عنهايعربالثيب: وسلموآلهعليه يفوجاء. نفسهايفتستأمروالبكرلسا

حنيأيمرات،سبع. هللاإالإلهاليقولأنالصيبيعربحنييستحب: احلديث

هذامنأيضاالكالموإعراب. الكالمإعرابمنهذاوليس. نفسهعنيبني

١٦. ، صنفس املرجع٢٣
١٧. ، صنفس املرجع٢٤
، ٔبو ٢٥ ّ ن زر ن فارس  ٔمحد  .٢٤٣: ص٤، جاملرجع السابقاحلسني 



١٧

والتعجبوالنفيواملفعولالفاعليفاملعاينبنييُفَرقإلعرابألنالقياس،

.العلممنالنحوهذاأبوابوسائرواالستفهام،

يفنسبهكانعلى أنه إذا-كما قال ابن منظور-من األزهريوحكى

معرالعرب، ومسي رجالومجعهعربيامسي رجالفصيحاً يكنملوإنبتاً العرب

بدوكانإذاأعرابياومسي رجالالنسب،عجميكانوإنفصيحاكانإذا

أوالعربمنكانوسواءالغيثملساقطوتتبعللكإلوارتيادوانتواءجنعةصاحب

عريبلهقيلإذاواألعرايبواألعاريباألعرابعلىاألعرايبوجيمعمواليهممن

٢٦.لهغضبأعرايبلهقيلإذاوالعريبله،وهشبذلكفرح

معربهمإمناأعرابواألنصارللمهاجرينيقالأنجيوزالف استوطنواأل

والناشئالقرىاستوطنمثلبدوالناشئمنهمسواءاملدنوسكنواالعربيةالقرى

مبعدالبدوهلمنهمطائفةحلقتفإناملدينةإىلهاجرمثمبكة واقتنواهجر

ٔفریقي املرصي٢٦ ظور ا ن م ن مكرم  ٔوىل؛ بريوت(لسان العرب ، دمحم  دون سنة بدار صادر، : الطبعة ا
ة . ٥٨٦: ص١، ج)الطبا



١٨

صارواأيتعربواقدقيلمهاجرةأوحاضرةكانوامابعدالغيثمساقطورعوانعما

.عركانوابعدماأعرا

األعرايبضداملهاجرجعلعرايبليسمهاجرخطبتهيفمتثلاحلديثويف

اوالاألمصاريفيقيمونالالذينالعربمنالباديةساكنوواألعرابقال يدخلو

واملدنلباديةأقاموسواءلفظهمنلهواحدالاجليلهذاوالعربحلاجةإال

.وعريبأعرايبإليهماوالنسبة

لغة العربيةطريقة تدريس ال.٣

يف أنشطة التعلم لشنق او درساملسبيل هو تدريس اللغة العربيةطريقة 

للغة العربيةىاحدهو النحو ف.علمهبإلعالم ا ت  لغة لالقواعد اىاحدو املكو

تدريس .النطقدث ىف الكتابة و حتيتخطاء الاألزلتربياستخدامها يتم يتربية العال

فكار بدقة تعبري النطق أو اإلألن يف الفهم و ادمهم جلغة العربية ليف اعلم النحو 

فظحبطالب ليس للتعلم النحو ف. علوم النحون تعرف ألغة جيب لوافقا للقواعد ام



١٩

القراءة عن و الكتابة ىف ملمارسةالطالب أيضا جيب لحول القواعد فقط ولكن 

.الكتب الكالسيكية

:لغة هيلتعلمها من قبل متعلي امحد سيدأا ايل األحباث من حممود استناد

ا، و اخلرباملبتدأ و ، و ئب الفاعل، و علالفا، و املضارع يف مجيع أحواله ، أن و أخوا

او  رور ، و التمييز، و االستثناء، و احلال، و املفعول فيه، و عول بهفامل، و كان  وأخوا ا

، حروف النصب، و العطفحروف، و حروف اجلر، و املضاف اليه، و حلروف

.النعت، و اخلمسةمساء األ، و االفراد والتثنية، و أمساء االستفهام، و حروف اجلزمو 

تدريس الذي الطريقة ت ختالفاإختتلف وفقتدريس اللغة العربيةأشكال و 

يصدق هو ء الذي الالتعلم عند اجلز إىل لكثري النحو حيتاج ف،يستخدمها

. دام طريقة مباشرة أو مسعية شفويةوالرتمجة مقارنة استخ،ستخدام طريقة النحو

.كما أن هناك مدرسة تستعمل طريقة خاصة. سيتدر المت ولكن إذا علم النحو

طريقة القياس .أ



٢٠

لكلية وهي ختالف طريقة اإلستقرائية يف : الطريقة القياسية وتسمي الطريقة 

نتقال يف التدريس من الكل ايل اجلزء أي تعطي مبدأ اإل، اذا تعتمد علىالتدريس

تقل فيها التفكري منوالقياس عملية فكرية ين. القاعدة األصلية مث تنتقل ايل األمثلة

ة ومن مبادئقائق العامة ايل احلقائق اجلزئية أو من القانون إيل احلاالت اخلاصحلا

: مثلته هي كما يليأطريقة القياس و ٢٧.ايل النتائج

تسليمالدخل املدرس الفصل وبدأ التدريس وافقا للموضوع سيتم )١

وضوعاملتطابق لقواعد الىتاملعلم شرح اي يعط)٢

قواعد النحو اليت قدمت فهم الطالب عن )٣

مهاقديتقواعد النحو اليت بالنص املتعلق مثلة اويعطي املعلم بعض األ)٤

توفري املعلم استنتاجة حول الدروس)٥

الطالب التدريبات يطلب من)٦

:ربيةعيف تدريس اللغة الاستخدام طريقة القياسأمثلة 

ارفاجلبان٢٧ ض  ة املامل: ر ت احلمكة,الطبعة الثانیة؛ (عارصةهنج الرتبوي وطرائق تدرس إالسالم ، مطبعة ب
١٠١-١٠٠: ص، )م٢٠٠٣رهرام، 



٢١

:مثلة كتمرينأمث تليها ةول تعريف اجلملة املفيدأيشرح املعلم عن 

اجلملة املفيدة)أ

اجلملة هي الكالم املركب املفيد مثل قام زيد

:كثر وهو نوعان أالرتكيب هو ضم كلمة ف

مة يسمي مجلة المككالمي وهو ال)١ فيدةماملفيد فائدة 

هللا يف حكم الكلمة املفردة مثل عبغري كالمي وهو ما كان )٢

مترين تطبيقية)ب

: لكلمات يف كل مجلة من اجلمل التاليةبني عدد ا: اوال 

الثواب اجلميل )١

األرض خضراء)٢

:تراكب التاليةمل املفيدة مناجلحدد : نيا

السيارة سريعة)١

حانتمدمحم يف اإلجنح)٢



٢٢

طريقة االستقرائي.ب

مبدأ اإلنتقال ىف ىوهي طريقة التدريس تقوم عل: ائيةريقة اإلستقر الط

صل ايل القاعدة فالتدريس من اجلزء اىل الكل اي تعطي جمموعة من األمثلة مث 

ة نه مالحظوأن أساس هذه الطريقة هو اإلستقراء الذي ميكن تعريفه ٢٨.تباعا

مث فحص هذه الفروض للخروج الفروض ىالظاهرة مالحظة علمية مبنية عل

واإلستقراء هو استنتاج الكليات من اجلزئيات مبعين ٢٩.الظاهرةة لنتائج التملي

حل  للوصول ايليزاء أخر ججزء احملدد وربطه الوصول ايل حل املشكلة يبدأ من

هو طريقة تدريس اللغة العربية كامل كلي للمشكلة وتعتمد على التفاصيل الدقيقة و 

كما لتدريسالصة اكخمثلة  أمثلة مسبقا وافقا للموضوع مث تعطي اليت تعطي األ

:يلي

تسليمالريس وافقا للموضوع اليت سيتم ددخل املعلم الفصل وبدأ الت)١

یة٢٨ لغة التعلمي، مسري رشیف, ٔست ٔوىل؛ (مل ا رش والتوزیعالطبعة ا ل ٔمل  .١١٥ص٢٠٠١ٔربد , دار ا
ا التعلمي: عبدهللا الشقراناحلافظ و بد ع سالمة ٢٩ ولوج ك بات و  لمك ٔنتاج الوسائل التعلميیة  الطبعة (تصممي و

ٔوىل؛ عامن رش والتوزیع، : ا ل ٢٣:ص، )م٢٠٠٢دار الیازوري 



٢٣

وضوعامليعطي املعلم مثاال من مجلة او النص الذي يطابق )٢

لتناوب الطالب لقراءة األيطلب من)٣ مثلة الواردة 

تنسب املوضوعالىت من املعلمني لشرح القواعد الواردة ئبدوقد)٤

املعلمني والطالب نظرا معا جلعل استنجات حول املواد ثال ممن عينة )٥

.املقدمة

لتدريباتويطلب من الطالب القيام )٦

طريقة القواعد والرتمجة.ج

القواعد واملفردات ىمن التحليل يؤكد علهاواستخدامالطريقة هم هذفه

ت الكتابيالرتمجة اجلملو  .ةية والتدر

أنه من ىتنص عل) ٢٠١٠(الناقةافقا لصحيفة الغرض من هذه الطريقة و 

رعا يف حفظ النحو أ فكار عن طريق ترمجة والتعبري عن األهوفهمجل الطالب 

فهم النص ىعلهم لتكون قادرةجنبية واعدادألم او اللغة  الثانية يف اللغة االلغة األ

املثال تطبيق على سبيل .او العكس اللغة اليوميةجنبية لرتمجتها اىلاأللغة ل



٢٤

ب طريقة هي توفري املعلمني مقدمة وتعريف قواعد حمددة يف اللغة العربية اليت جيال

٣٠.لطالبلاللغة و الرتمجة ىف حفظها وافقا للمادة اليت ستقدم

اللغة العربية ريسداملهارات األربع يف ت: الفصل الثاين

رئيسية لدى إن اهلدف من تعليم اللغة العربية هو تنمية أربع مهارات

:املهارات األربع هيوهذه.طلبةال

القراءة اجليدة اخلالية من األخطاء.١

القراءة هي فعل بصري صويت أو صامت يستخدمه اإلنسان لكي مهارة

فأما . والقراءة صامتة وجهرية وهي بطيئة أوسريعة. اآلخرينيفهم ويعرب، ويؤثّر يف

اآلخرين وهي لذلكفُتستخدم للفهم، وأما اجلهرية فستخدم للتأثري يف الصامتة

خمارج حتتاج إىل حركات األيدي وتعابري الوجه والتنويع يف الصوت والشّد على

.احلروف

، :ندونغ(اسالیب التعمل الغة العربیةٔسیف هري ماوان، ٣٠ ر .١٠: ، ص)٢٠١١رمياج رصد 



٢٥

وأما أهداف مهارة القراءة عند دكتور فتحى على يونس ودكتور دمحم عبد 

:الرؤوف الشيخ فهي

أن يقرأ نصا عربيا بسهولة و سرغة مناسبة-أ

أن يستخرج الفكرة العامة للنص املقروء-ب

أن يستخرج األفكار الفرعية النص املقروء -ت

) املشرتك اللفظى(أن يتعرف املعاىن املختلفة لكلمة واحدة -ث

) الرتادف(أن يتعرف كلمات جديدة ملعىن واحد -ج

أن حيلل النص املقروء إىل أجزاء حمددا العالقة بينها -ح

مناسبا للنص املقروء -خ أن يضع عنوا

أن يستنتج املعاىن الضمية من النص -د

أن يستنتج غرض الكاتب -ذ

ت -ر أن مييز بني اجلقائق و اآلراء و النظر

أن يستخدم املعجم العريب بطريقة صحيحة -ز



٢٦

ت واهلوامش والصور استخداما -س أن يستخدم الفهارس وقوائم احملتو

٣١.صحيحا

فهما من البيان السابق أن مهارة القراءة هي  قدرة على قراءة لقد أخذ

للغة العربية قراءة جيدة صحيحة فصيحة . النصوص اللغة العربية والكتب املكتوبة 

وأهداف أساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة العربية يستطيع الطلبة أن يقرؤا قراءة 

.صحيحة ويفهموا ما قرؤا سواء كانت كلمة أو مجلة أو نصا اللغة العربية

ية من األخطاءالكتابة اجليدة اخلال.٢

مهارة الكتابة هي القدرة على نسخ الطلبة ملا يكتب أمامه، وكتابة ما ميلى

يت هذه املهارة عليه، والقدرة على كتابة ما جيول يف خاطره ويعرب عما يف نفسه، و

ا، فهو يتعلم الرموز الكتابية من أوال رسمبعد تعلم الطلبة احلروف عن طريق أصوا

.اإلعاقة العقلية البسيطةمن ذويومعظم الطلبة املعاقني عقلياً أعداد وحروف، 

يل یوس ودمحم عبد الرؤوف الشیخ، ٣١ حى  بة وهبیة، : القاهرة(املرجعف .٦٠: ، ص)٢٠٠٣مك



٢٧

وأهداف مهارة الكتابة عند دكتور فتحى على يونس ودكتور دمحم عبد 

:الرؤوف الشيخ هي

أن يكتب خبط ميكنه قراءته -أ

أن يعرف املبادئ اليت تؤدى إىل وضوح اخلط -ب

أن يستطيع الكتابة من اليمني إىل الشمال -ت

أن يتعرف مبادئ اإلمالء والعالقة بني الرمز والصوت -ث

أن يستخدم القواعد استخداما صحيحا -ج

٣٢.أن يكون الكلمات من احلروف-ح

فهما من البيان السابق أن مهارة الكتابة هي القدرة على نسخ  لقد أخذ

أهدافها أساسية يف تعليم و . حىت تكون كلمة أو مجلة أو نصااحلروف اللغة العربية 

مناسب بقواعد يكتبوا اللغة العربية خبط صحيح و أن طلبةاللغة العربية يستطع ال

.الكتابة يف اللغة العربية

يل یوس ودمحم عبد الرؤوف الشیخ، ٣٢ حى  .٦٠: ، صاملرجع السابقف
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:كتابة من أهم املهارات اللغوية ومتكن أمهية فيما يليليس من شك أن الو

يث حتفظها خبالصة فكر األمة حبة هي ذاكرة األفراد والشعوب، الكتا-أ

وتدّون أحداثه تصونه من الضياع فهي اليت تستوعب التاريخ وتراثها و 

ريخ ضائعة ليس هلا مكانةوحقائقه و  .أمة بال 

. الكتابة وسيلة من وسائل حفظ حقوق-ب

ء والشعراء الكتابة أداة االبداع ووسيلته-ت فهي اليت بواسطتها ينقل إلينا األد

. ما تفيض به قرائحهم من عذب القول ومجيل القصد

احلاضر -ث حيث الكتابة أداة من أدوات االعالم ولدعوة خصوصا يف عصر

الت و  ٣٣.الكتبانتشرت املطبوعات واجلرائد وا

التحدث اجليد اخلايل من األخطاء.٣

٣٤مهارة التحدث او الكالم هي مهارة مهمة جدا ألن الكالم أساس اللغة

أي حقيقة اللغة هي الكالم وقال دمحم على اخلوىل أن اللغة أساس صوتية قد تكلم 

لغویةمحد صاحل الشنطي، ٔ ٣٣ رش والتوزیع: ائل(املهارات ا ل ٔندلس  ٢٠٧: ، ص)٢٠٠٣, دار ا
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وأما أهداف ٣٥.فاللغة أساس نشاط الشفوي أو الكالم. االنسان قبل أن يكتبها

: مهارة الكالم عند دكتور فتحى على يونس ودكتور دمحم عبد الرؤوف الشيخ فهي

أن ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا -أ

ة نطقاأن -ب مييز األصوات املتشا

أن مييز احلركات الطويلة و القصرية-ت

أن يستخدم الرتاكيب العربية الصحيحة عند التحدث-ث

أن يعرب عن أفكاره بطريقة صحيحة-ج

لعربية -ح أن يدبر حوارا مع أحد الناطقني 

منا٣٦.أن يدبر حوارا حول معني-خ ونزيدها 

مواضعأن يدبر حوارا يف أي أشكال و -د

فى، ٣٤ لغة العربیةطرق تعبد احللمي ح سالىم : تو سنكر(علمي ا روفسور دمحم یوس العاىل  معهد 
.٣٦:، ص)٢٠٠٥احلكوىم، 

يل اخلوايل، ٣٥ لغة الربیةدمحم  ض(ٔسالیب تدرس ا .١٥: ، ص)١٩٨٣اململكة العربیة السعودیة، : الر
يل اخلوايل، ٣٦ ١٥: ، صاملرجع السابقدمحم 



٣٠

فهما من البيان السابق أن مهارة الكالم هي القدرة على وقد  أخذ

للغة العربية صحيحا وفصيحا وأهداف أساسية هذه املهارة يف تعليم . التحدث 

.اللغة العربية هي يستطع التالميذ أن يتكلموا اللغة العربية تكلما صحيحا

الستماع اجليد اخلايل من األخطاءا.٤

حيث يرى بعض اإلستماع عن مهارة الكاتبة ويف هذه النشرة ستحدث 

تصال وإىل اإلتماع اجليد نوع من أنواع القراءة، ألنه وسيلة إىل الفهمساملربني أن اإل

لعني والقرا. اللغوي بني املتكلم والسامع ءة اجلهرية قراءة فإذا كانت القراءة الصامتة 

ألذن، فإن اإللعني واللسان رار األصوات ستماع هي تكومهارة اإل. ستماع قراءة 

٣٧.تقاتده األذن ومن مث ميكن نطقها نطقا سليماللغة اجلديدة حىت 

وأمر ضروري للمعلم طلبةوتنمية مهارة االستماع اجليد أمر ضروري لل

ورغم أنه ال توجد . يساعده على إيصال املعلومة وضبط الفصل وحسن إدارته

راهمي، ٣٧ ٔجتهات املعارصة رحامن ٕا .٢٢٣: ، ص)١٩٨٧دار الفكر العرىب، : القاهرة(ا



٣١

نستطيع تعلم هذه املهارة وأن ندرب حصص مستقلة لتعليم االستماع إال أننا 

.وفق التوجيهات الواردة يف هذه النشرة. عليها يف مجيع حصص اللغة العربيةطلبةال

: ف اليت تستدعي اإلصغاء واالنتباهعماد كثري من املواقستماعاإلو 

وسرد القصص واخلطب واحملاضرات ،كاألسئلة واألجوبة، واملناقشات واألحاديث

كذلك تدريب على حسن اإلصغاء وحصر الذهن ومتابعة . ة وغريهاوبرامج اإلذاع

ألن عماد الدراسة لديهم إمنا الطلبة،وتبدو هذه األمهية عند .وسرعة الفهماملتكلم 

.استماع إليهاحملاضرات واإل

عن تتبع احلاضرين وكتابة بةجلامعات اليوم عجز كثري من الطلوتشكو ا

يهيؤا هلذه بة ملومن أسباب ذلك أن الطلحملاضرات خالصة ملا يسمعون من ا

م يف املراحل التعليمية السابقة على املواقف اإل ستماعية ومل يتعهدهم أساتذ

.االستماع وتلخيص ما يسمعون

جمرد استقبال هو السماعف. إنصات السماعستماع و الفرق بني السماع واإلو 

ت صوتية م ا األذن لذبذ ع االستما و .انتباها مقصودان مصدر معني دون إعار



٣٢

ملا تتلقاه أذنه من مهارة يعطي فيها املستمع اهتماما خاصا واهتماما مقصوداهو 

مرتبة ألن فيه تركيزاهو أعلى اإلنصاتو . أصوات ليتمكن من استيعاب ما يقال

هللا سبحانه وتعاىل نتباه واإلصغاء من أجل هدف حمددأكرب من اإل ، لذلك أمر

إلنصات للخشوع ستماع لإل :عند مساع القرآن الكرمي، قال تعاىللفهم والتدبر و

.)٢٠٤: األعراف(تـُْرَمحُوَن َلَعلَُّكمْ َوأَْنِصُتواَلهُ فَاْسَتِمُعوااْلُقْرَآنُ قُرِئَ َوِإَذا

ت القرآن فامسعوها بتدبر واسكتوا  وتفسري هذه اآلية يقول أي وإذا تليت آ

لرمحةىأي لك) لعلكم ترمحون.( وإجالال للقرآن إعظاما عند تالوته  .تفوزوا 

:أما أهداف هذه املهارة فهيو 

أن يتعرف األصوات العربية-أ

أن مييز بني احلراكات الطويلة و القصرية-ب

أن مييز بني األصوات املتاجاورة يف النطق-ت

أن يربط بني االصوات و رموزها املكتوبة ربطا صحيحا-ث

املضعفة واملشددةأن مييز األصوات -ج



٣٣

أن يتعرف التنوين-ح

لنظر إىل ضبطها أو تشكيلها-خ أن مييز بني الكلمات 

أن يتعرف أنواع التنغيم-د

ا تعرب عن أفكار الكاتب-ذ ٣٨.أن يستخرج األفكار الرئسية الىت يبدو أ

،قادرا على إدراك الكلمات واجلمل والعبارات املطبوعةليكي يكون الطلبة

ستماع فاإل.قد استمع إليها منطوقة بطريقة صحيحة من قبلبد أن يكونفإنه ال

كثريا ستماع يتعلم الطلبةفمن خالل اإل. على توسيع ثروة الطلبة اللفظييةيساعد 

ستماع يف كل إن اإل. من الكلمات واجلمل والتعبريات الىت سوف يراها مكتوبة

معاىن الكلمات، األوقات الكتاب وما يقوله ،فاملدرسون يوضحون شفو

٣٩.املدرسى

فهما من البيان السابق أن مهارة اإل ماع هي القدرة على مسع ستقد أخذ

أهداف و . الناطق ويعربها مبهارة الكالماجلمل والعبارات بسمع سليم من الكلمات و 

يل یوس ودمحم عبد الرؤوف الشیخ، ٣٨ حى  .٥٩: ، صاملرجع السابقف
ور، ٣٩ ٔمحد مد لغة العربیة ىل  ون ا .١٢٥: ، ص)٢٠٠٩دار املسرية، : عامن(تدرس ف



٣٤

أن يعرفوا ومييزوا األصوات طلبةأساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة العربية يستطيع ال

كون الطلبة تعّود يف اللغة العربية أين احلركات القصرية والطويلة والتنعيم حىت ي

.ستماعاإل

لغة العربيةمشاكل تدريس ال: الفصل الثالث

هو العلم الذي تدريس اللغة العربيةتظن اّن اتبالب او الطكثر من الطالأ

ت لديهم يكون هذه المن الصعب جدا للدراسة وتعترب آفة الطالب حبيث  صعو

.ية التعلملممشاكل املعلمني يف عى ثري عل

ت ال كادميي داء األواضحة عادة من اخنفاض األةلبعلم للطتظاهرة صعو

ت التعلم ميكن ا،ومع ذلك على او التحصل الدراسي . وجودىنيل عللصعو

ازعاج االصدقاءاو لطالب صعوبة يف الصراخ يف الفصلسلوك غري طبيعي مثل ا

فإن بصفة عامة٤٠.وغالبا ما خترج من املدرسةوغالبا ما تغيب عن املدرسةوالقتال

ت التعلم هي من نوعنيوامل املعال :سببة لصعو

دید، مو حب شاه٤٠ ، : ندوجن(سكولو غیة الرتبویة مع هنج  ر ا رصد  ١٧٣: ، ص)٢٠٠٥رميا



٣٥

ةبعوامل الداخلية للطلال.١

الطالب اضطرايةمن داخلشياء أو الظروف اليت تنشأ األوتشمل العوامل

م النفسية والبدنية  من بني أمور )  عامل حق املؤلف(وهي املعرفية هلماو نقص قدرا

بني من)عامل النية(ب اليت هي احلركية لطاللقدرة الفكرية المثل انفاض ،أخرى

٤١)عيون وآذان(يةوالسمعيةاخري مثل اضطراب احلواس البصر 

ةبلطللعوامل اخلارجية ال.٢

نفسأيت من خارج شياء او الظروف اليت العوامل اخلارجية هي األ

أنشطة يدعمالعوامل اخلارجية تغطي مجيع الظروف احمليطة الذي الو . الطالب

سريةالبيئة األ: هيو نواعأثالثة ىلإوميكن تقسيم هذه العوامل التعلم لدي الطالب

حىتسر احملرومةمثل اخنفاض األ . يستطيع يف تدريس اللغة العربيةة ال قرياقتصاد

تمع/قرية البيئية . ئج التعلم العربيةية ملمارسة منطق االسيطان يف نتاعدم كفاا

١٧٣، نفس املرجع٤١



٣٦

والبيئة املدرسة مثل اخلطيط للحالة بناء الدعام وتعاين من نقص الدعم يف تعلم 

٤٢.ربيةعاللغة ال

ت التعلم ميكن  أن معظم ن خنلص إيلأبعد العوامل املسببة ملشكلة صعو

:النحو كما يليتعلمالطالب لديهم مشاكل يف 

نقص املفرداتصعوبة صياغة بسبب-ب

بلغ املستحق أقل لفهم املواد اليت املو تعلم النحوالصعوبة ملمارسة نتائج -ت

أعطيت

يتم دراستها عند تطبيقها يف نظرا الملنسية يف ممارسة القواعد الت-ث

.استخدام طريقة القياسن الغالبية من هذا حيدث بسببإفملثالا

:هي كما يلياللغة العربية يف حني أن مشكلة املعلم يف تعلم 

ت يف تعليق الطالب -أ .من خمتلفمقدر نظر بصعو

١٧٣نفس املرجع، ٤٢



٣٧

املدارس اليت (ن بيئة املعلمني عند تنفيذ التعلم ألمن عدم الراحة-ب

)ال تدعم



٣٨

الباب الثالث

منهج البحث

نوعية البحث:الفصل األول

الدراسة ها الباحثة، فأخذت نوعية حبثها عنتأهداف البحث ما قدمأمنش

Descriptive(استخدمت هلذا البحث نوع الدراسة الوصفية الكيفية امليدانية أو

Qualitative Research(واألحوال ١وهي طريقة يف التصوير عن أحوال املعلومات

ملسألة املعينة بتقريب الدراسة الكيفية  ت )Qualitative Method(املتعلقة  لنيل البيا

٢.حصاءاتالقيمة النظرية ليس األرقام من اإل

واستخدمت الباحثة هذه الدراسة لبيان عن حتليل صعوبة تدريس اللغة 

.محة كوالكار الثانوية مبعهد املودة والرسة دملاملستوى الثاىنالعربية 

فوستاكا فالجار، : يوكياكر: الطبعة األوىل(يكن ديدامل فندفغانتار فنليتيان عارف فرقان، ١
.٣: ، ص)٢٠٠٤

الطبعة الثانية؛ (ى فركوران تيغكىدفروفوسال فنليتيان ان أول كوسوما، دسوجا٢
رو كرسين. ت.ف: ونجدن .٣٤: ، ص)ودسينار 



٣٩

هتوقيتو البحث مكان : الفصل الثاىن 

البحث ما يقرب معهد املودة والرمحة كوالكا وتوقيتهذا البحث وقع ىف

.  شهورأمن ثالثة  

ت:الفصل الثالث مصادر البيا

ت ىف الدراسة الوصفية الكيفية تكون من الكلمات املكتوبة إن البيا

ت احملتاجة ومصادرها يف هذا . واملنطوقة وكذلك من سلوك املالحظة وأما البيا

:البحث فيما يلي

ت من املودة والرمحة كوالكاالنظرة العامة عن معهد-أ ، تؤخذ هذه البيا

ئق املكتوبة .الو

مبعهد املستوى الثاىنةلطلبدور أولياء الفصول يف ترقية مهارة الكالم -ب

تؤخذ هذه احلقائق من مسؤول عملية الرتبية و محة كوالكااملودة والر 

ئق املكتوبة واملقابلة واملالحظة املباشرة .  والتعليم، والو



٤٠

تأساليب :الفصل الرابع مجع البيا

ئق املكتوبة.١ )Documentary Method(منهج الو

ئق املكتوبة هي كتابة احلوادث املاضية أو طريقة ووسيلة جلمع  منهج الو

الت أو الصفحات وما أشبه ذلك ت مبنبعها هي الكتابة أو النسخة أو ا ٣.البيا

ت عن صورة و  عامة ملعهداستخدمت الباحثة هذا املنهج للحصول على البيا

.املودة والرمحة كوالكا

)Observation Method(منهج املالحظة .٢

لوقائع  منهج املالحظة هي طريقة املشاهدة املباشرة يف امليدان اهتماما 

لرتتيب احثة هذا املنهج ملالحظة كيفية استخدمت البو ٤.واألحداث مث كتابتها 

.املستوى الثاىنةلطلبل اللغة العربية و ح

ن(يكن ديدى فنليتيان فندسوكييونو، مطو ٣ : ، ص)٢٠٠٦ألفابيتا، : ونجدالطبعة الثانية؛ 
٢٣٩  .

رسيطو، : ونجدن(ولوكى علمية دتكنيك رسريج فغانتار مطو ان داسار د، دوينارنو سورمح٤
.١٢٣:ص) ١٩٧٨



٤١

)Interview Method(منهج املقابلة .٣

وأن جييب  ت بطريقة إلقاء األسئلة شفو منهج املقابلة هو آلة جلمع البيا

كذلك ت الصادرة من استخدمت الباحثة هذا املنهجو ٥.املخرب شفو جلمع البيا

املستوىمن كل فصول، منطلبة املستوى الثاىن مدرس اللغة العربية  وبعضهم من

.  Bاملستوى الثاىنايل Aثاىن ال

ت :الفصل اخلامس أساليب حتليل البيا

ت هو عمليات البحث بطريقة خاصة وتركيب نسخ للمقابلة  إن حتليل البيا

يف املعاملة مع  دة الفهم وإعطاء ما وجد ئق املؤسسة ومادة أخرى جتمع لز وو

ت تبعا ملنهج و . الغري ت الكيفية يف حتليل البيا استخدمت الباحثة حتليل البيا

أن األنشطة يف حتليل )Miles and Huberman(ميلس وهبريمن  ما رأ حيث أ

لطريقة الكيفية تستخدم تفاعلية مستمرة يف كل طبقة من طبقات  ت  البيا

ريينيكا جيفتا، . ت.ف: الطبعة الرابعة؛ جاكر(يكن ديدولوكى فنيليتيان فندمطو ونو، ارغم٥
. ٣٩: ص) ٢٠٠٤



٤٢

ت وتسـأم ت الىت فاألساليب يف حتليل٦.البحث حىت تكمل البيا البيا

:ها الباحثة هيتاستخدم

ت .١ )Data Reduction(ختفيض البيا

ت هو تلخيص األشياء الرئيسية واختيارها والرتكيز إىل األمور  ختفيض البيا

٧.املهمة مث البحث عن موضوعها وتصميمها والطرح عن األمور غري املهمة

ت .٢ )Data Display(عرض البيا

ت هو ت بطريقة املوجز ورسم البيان والصلة بعد ختفيض البيا تقدمي البيا

ت املتعلقة حبال صعوبة ٨.بني الطبقات وما أشبه ذلك فالباحثة هنا تقدم البيا

.مبعهد املودة والرمحة كوالكالطلبة املستوى الثاىنالنحو يف اللغة العربية تدريس 

Conclusion Drawing and(ستنباط والتحقيق أخذ اإل.٣ verification(

. ٢٤٦: صاملرجع السابق،سوكييونو، ٦
٢٤٧. ، صنفس املرجع٧
٢٤٩. ، صنفس املرجع٨



٤٣

ستنباط يف البحث الكيفي اخرتاع شيء جديد مل يكن من قبل يكون اإل

تستخدمها الباحثة إلجابة األسئلة عن حتليل صعوبة تدريس النحو يف ٩.موجودا

مللطاللغة العربية  .مبعهد املودة والرمحة كوالكارسة الثانويةدلبة املستوى الثاىن 

أدوات البحث:الفصل السادس

ئق املكتوبة  .١ )Documentary(الو

الت أو الصفحات وما أشبه ذلك ١٠.هي الكتابة أو النسخة أو ا

ت عن صورة عامة و  استخدمت الباحثة هذه األدوات للحصول على البيا

.املودة والرمحة كوالكاملعهد

)Observation(دليل املالحظة .٢

لوقائع واألحداث مث كتابتها هو آلة املشاهدة املباشرة يف امليدان اهتماما 

اللغة تدريس استخدمت الباحثة هذه اآللة ملالحظة كيفية حال و ١١.لرتتيب

.مبعهد املودة والرمحة كوالكالبة املستوى الثاىنلطالعربية 

٢٥٣. ص، نفس املرجع٩
.٢٣٩: صاملرجع السابق،سوكييونو، ١٠



٤٤

)Interview(دليل املقابلة .٣

وأن جييب املخرب شفو ت بطريقة إلقاء األسئلة شفو هو آلة جلمع البيا

ت الصادرة من أولياء استخدمت الباحثة هذه اآلو ١٢.كذلك لة جلمع البيا

.من كل فصلطلبة املستوى الثاىنالفصول وبعضهم من 

.١٢٣:صاملرجع السابق، ، دوينارنو سورمح١١
.٤٣: صاملرجع السابق،مارغونو، ١٢



٤٥

رابعالباب ال

البحثنتائج

ة والرمحة كوالكاداملو دمبعهدرسة الثّانوية املالنظرية العامة عن : الفصل األول

ة والرمحة كوالكاداملو دمبعهدرسة الثّانوية ملالتاريخ القصري عن ا.١

ارك الروحية دهى من انعكاس مة والرمحة كوالكاداملو دمبعهاملدرسة الثّانوية 

) SMP(رسة الثانوية دة للمداملو دريبه مبسجديقة تعليم القرآن وتدالىت كانت ىف ح

.١٩٩٨كوالكا سنة 

وس كياهى احلاج دكتوراند ة الديقة تعليم القرآن حتت قيادحوحينما كانت

اهعا دة والرمحةداملو دملعهكمؤسسزكردمحم ين واحملسنني من املسلمني دبعض ا

صر ، احلاج دمحم.س إ.م. سوس.منهم احلاج عمر تيبو س. دلتأسيس هذا املعه

، احلاج دمحمدنور واحيونس، احلاج دمحم، احلاج دمحم.س.عاىل هـدمالك، احلاج م

فما عمر، احلاج شهرير حسن وي، احلاج دمحمدرملي بستار عرفة، احلاج دمحم

ج ال ئ دة والرمحة كوالكا بداملو دومن هؤالء املذكورين معه. ين عليدواحلاج 



٤٦

حياةمهارات بناءه مما أعطوا من أمواهلم لغرض زكي علي وهو بناء مهارات الذكاء و 

تمع بنفوس اإلسالم  . بكوالكا السالويسي اجلنوىب الشرقيا

م إلنشاء املؤسسات التعليمية العامة من وذلك بفضل جهودهم وإخالصه

إىل اجلامعة اإلسالمية اخلصوصية مع حتفيظ القرآن مبرافق مرحلة روضة األطفال

موقع معهد املودة والرمحة وهي .املبىن املكون من ثالثة طوابق الوحيد ىف كوالكا

٥و حتتل موقعا اسرتاتيجيا يف وسط املدينة، وهلا ختطيط املعهد الثاين على حن

.هكتارات من األراضي

وبفضل جهود اإلخالص والعمل اجلاد،  اآلن معهد املودة والرمحة متت 

تنميته حبضور مراحل التعليم والرتبية من لعب جمموعة، وروضة األطفال، واملدرسة 

عتماد الشرف األوىل . اإلبتدائية واملدرسة الثانوية واملدرسة العالية كل املرحلة 

)akreditasi A .(واملدرسة الدينية .

إلضافة إىل ذلك، لتلبية احتياجات الناس الذين يرغبون ألطفاهلم يف  و

أدىل املؤسسات ، مث الداخلية أو املعاهداحلصول على نظام املدارس اإلسالمية 



٤٧

بني الدراسة (terpadu)بنماذج متكاملة اإلسالمية الداخلية التعليمية املدارس 

اإلسالمية املتكاملة األطفالةضو ر ترتكب من اليت العمومية والدراسة اإلسالمية 

. واملدرسة العلية املتكاملة

ونظرا لعدد من خرجيي املدرسة العالية كوالكا الذين يرغبون يف مواصلة 

دراستهم يف اجلامعات احلكومية بعد ذلك، وضعت املؤسسات اجلامعة اإلسالمية 

قرية ١٠للمودة والرمحة الىت وقعت يف شارع املعهد رقم ) STAI(وصية اخلص

.الموكاتو كوالكا سوالويسي اجلنوب الشرقي

ميكن أن يرى شكل حقيقي من نتيجة ، دوث املعهدوعلى الرغم من ح

التدريب والتنبية من قبل اجلمهور مع وجود اجليل اجلديد من املبلغني والدعاة وإمام 

القرآن واخلرجيني الذين اعرتفوا للدراسة يف معهد املدينة املنورة الصالة من حفاظ

.ململكة العربية السعودية

ع بناء املدارس الدينية ممبعهد املودة والرمحة كوالكا مدرسة الثّانوية ف

اليت ميكن أن تدعم عملية التعليم والتعلم والذي يتألف من املكاتب والوحدات



٤٨

كل ويتكون  الصف السابع والثامن والتاسع يتكون من و والفصول الدراسية

.الطالب والطالباتمن وف صفال

كذالك إدارة املدرسةاملدرسات و املدرسني و أحوال.١

ةبالطلتوجيها ىف دجمهمة رسني داملوالتعليم مكان يف عملية التعلم

وخارج الفصوليف الفصول الدراسية، سواء أنشطة التعلميفهمتسهيلو هموتدافع

نشطةةبالطلمما جيعل للتعلممواتيةخللق ظروفمسؤوليةهملديرسوندامل.الدراسية

ميكن أن حبيثالتعلمبيئةالتعلممتعةإنشاءرسنيدمميكن لليف التعلم و وخالقة

.ىالتعلمغرض وفقا للأكثر فعالية وكفاءةيكون

١اجلدول 
مبعهد املودة والرمحة كوالكاقائمة األمساء املدرسني وقوى اإلدارة على املدرسة الثّانوية 

وظيفةاملسمى العلمياألمساءرقم
١
٢
٣
٤

نور محسية
اىن عمردمح

هاطونو
.ب.رمان هـدسو 

.دف.س
.دف.س

.أ.أغ، م.س
.أ.إ، م.دف.س

مدرسة/مديرة املدرسة
مدرس/املدرسةئب مديرة 

مدرس
مدرس
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٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

عاملَ شه
يندراش

يندخري ال
كسمة

يردأمري ق
نور سامل

سىت كوماال
أم كلثوم
كاسنواتى

أستوتى سرى تر
نور عيين

فتمناسارى
أمسوية

حسمواتى

.أ.إ، م.دف.س
.دف.س
.إ.دف.س
.إ.دف.س
.دف.س

وسدكتوراند 
.دف.س
.دف.س
.دف.س
.إ.دف.س
.دف.س
.دف.س
.كوم.س
ادوكتوراند

مدرس
مدرس
مدرس
ةمدرس
مدرس
مدرس
ةمدرس
ةمدرس
ةمدرس
ةمدرس

مدرسة
ةمدرس

مدرسة
سةمدر 

ت مصدر ة والرمحة كوالكاداملو دمبعهاملدرسة الثّانوية ارةدإ: البيا

املدرسة املدرسني يفعلى أنميكن أن ينظر إليهأعالهاستنادا إىل اجلدول

ملسمى العلمى ىف املرحلة رسادم١٨حنو املودة والرمحة كوالكامبعهدالثّانوية 



٥٠

ستري  كلها بل ثالثة منهم ىف املرحلة ا اليت املوظفني املؤقتنيمبا يف ذلكالسرجا

.بشكل عامالعملية التعليمية عملية التعلم و تسهيلتساعد على

رمحةاملودة والمبعهد الطالب والطالبات يف املدرسة الثّانوية أحوال.١

هموعدد.والدولةوالتعليمميف توفري التعلاملهمة صراعنالىدإحمهةبالطل

حالة ف. تتكيف مع البنية التحتية احلالية من أجل خلق بيئة تعليمية مواتية والتعليمية

:هيمبعهد املودة والرمحة كوالكالمدرسة الثّانوية لةبالطل

٢اجلدول 

مجيهم
اجلنس

السنة
الطالبات الطالب

٤٨ ٢٠ ٢٨ األوىل
٤٧ ٢٤ ٢٣ الثاىن
٣٩ ٢٥ ١٤ الثالث

١٣٤ ٦٩ ٦٥ مجيهم
ت ئق املدرسة: مصدر البيا الثانويةو



٥١

طالب املدرسة العدد اإلمجايل للأنميكن مالحظةأعالهاستنادا إىل اجلدول

٦٩طالبا و٦٥تتكون من طالبا١٦٤جمموعها مبعهد املودة والرمحة كوالكاالثّانوية 

الثاينىف املستوى طالبا ٤٧واألولىف املستوى طالبا ٤٨تتكون من و . لبةاط

ثاىنالاملستوى حبث الكاتبة هو وستكون تركيز . الثالثىف املستوى طالبا ٣٩و

.طالبا٤٧همدديكون عي ذال

او املناهجأحوال.٢ تطبيقا

التعليمية، واملناهج املستخدمة املنهج هو جزء ال يتجزأ من املواد 

حبلول الوقت الذي  . للمؤسسات التعليمية هي دائما سباقا مع تطوير كل حاجة

كان، يعرف مستوى وحدة املناهج التعليمية، فمن الواضح من بيان واحد من 

:املخربين

مبعهد احملبة واملودة كوالكا مناهج التعليم على الثّانويةاملدرسةتستخدم 
وحنن نتابع تطوير املناهج الدراسية حبيث . ة يف عملية التعلممستوى وحد

يتعلم الطالب لتلبية االحتياجات املادية منذ تنفيذ املنهج، وحنن أيضا قد 



٥٢

لضبط مدارسنا مع التعليمي مستوى وحدة املناهج يف كثري من  بدأ
١.األحيان تطوير قدرتنا على االستجابة ملطالب املنهج نفسه

بيان سابق أن املناهج التعليمية على مستوى وحدة مت تنفيذه يف واستنادا إىل

املدرسة الثانوية مبعهد احملبة واملودة كوالكا تطبيق املعلم هو عامل مهم يف حتديد 

هذا التطبيق يتطلب القدرة واإلبداع يف املناهج الدراسية واملعلمني  . جناح التعلم

.ع املتعلمنيكفاءة يف خلق بيئة تعليمية على التواصل م

هذا جيب أن يكون األساس احلقيقي للمعلم يف تنفيذ التعلم بتقدمي التعلم 

وتوفري املواد التعليمية، وفقا ملنهج اللغة العربية مع بعض التطوير يف وضع التعلم من 

ويتضمن املنهج خطة منهجية وضعها مع اإلشارة إىل . الظروف املواتية للتسليم

.يهات حتقيق األهداف الرتبوية من خالل تطوير املدرسةأنشطة التعلم وفقا لتوج

عن دراسة اللغة العربية لطلبة املستوى الثاين والعملية الطريقة : الفصل الثاىن
ملدرسة الثانوية مبعهد املودة والرمحة كوالكا

١٠، ديوان،املقابلة، رئيس املدرسة الثانوية مبعهد املودة والرمحة كوالكا، .فد.سنور محسية،١
. ٢٠١٦أكوسطوس  



٥٣

وينبغي أن تكون عملية التنفيذ من تعلم اللغة العربية لطلبة املستوى الثاين 

الثانوية خمتلفة، ولكن املعلم قادرا على استخدام املهارات، كما كان من يف املدارس 

مهارات االستماع : املعروف أن املهارات يف تعلم اللغة العربية هناك أربعة، وهي

.مهارات الكتابةومهارات القراءة ومهارات التحدث و 

افة فهذه املهارات األربع يتماشى مع تلك الواردة يف خطة تنفيذ تعلم الثق

وتعليم طبيعة الوطنية حتت مادة اللغة العربية يف املناهج الدراسية على مستوى وحدة 

اللغة الىت ألفها مدرسرمحة والاملودةملدرسة الثانوية مبعهد تعليمية يف الصف الثاين 

. إ.فد.خري الدين، سالعربية

، بدأ ببيان معايري الكفاءة من معنيحينما علم املدرس عن موضوع و 

األساسية مث أهداف التعلم مث اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة، مث الكفاءات 

شخصية الطالب املتوقع مث االقتصاد املبادرة أو اإلبداعي مث املواد التعليمية مث طريقة 

.التعلم مث خطوات التعلم مث مصادر التعلم مث تقييم أو تقدير



٥٤

موضوع أنشطىت ىف املدرسة مثال ل املثال، حينما علم املدرس عن على سبي

تىىف مهارة الكالم كما ىف املناهج الدراسية على مستوى فال بد أن يبني ما 

٢:وحدة تعليمية

هو كان الطالب قادرين على التعبري عن األفكار، واملشاعر، معايري الكفاءة.١

ح األسئلة حول أنشطىت يف واخلربات، واملعلومات من خالل القصص وطر 

. املدرسة

الكفاءات األساسية هو كانوا قادرين على أداء حوار بسيط عن أنشطىت يف .٢

املدرسة مع احلق يف استخدام منظم املبتدأ واخلرب واملفعول به أو كان ىف 

. اجلملة اإلمسية

أهداف التعلم هو إمكان الطالب التعرف على التغيريات يف الكلمات.٣

. والكالم

املناهج التعليمية على مستوى وحدة يف اللغة إ مدّرس اللغة العربية، .فد.س, دينخري ال٢
.٢٠١٦أكوسطوس،١٠,العربية، 
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من هذا املوضوع هى التدين والصدق واإلستقالل املتوقع ةبشخصية الطل.٤

. والدميقراطية والتواصل واملسؤوليات

. هو التوثيق، ومواجهة حنو املسؤولية والنتائجاالقتصاد املبادرة أو اإلبداعي.٥

هى أمحد يذهب إىل املدرسة كل يوم وفاطمة أيضا تذهب إىل املواد التعليمية .٦

املدرسة كل يوم ومها جيلسان ىف الفصل الثاين وىف املدرسة تالميذ وتلميذات 

.  والتالميذ يتعلمون فيها والتلميذات أيضا يتعلمن فيها

ستخدطريقة التعلم .٧ حماضرة ) ١(ام الطرق املتنوعة حسب احلاجة، مثلهى 

لنسبة للنشاط التعلم اية بدخدام هذا األسلوب لوهى يتم است وخاصة 

املعلومات حول يستخدم هذا النشاط جلمعو العمل اجلماعي ) ٢. (األوىل

وضوع املتعلقة املمناقشة وتستخدم هذه الطريقة للتعبري عن ) ٣(املوضوع 

عمل النتيجة املناقشات أو عرض وهو املعارض والتسوق) ٤(لتعلمنشطة ا

.ي والتعليق على كل عرضاجلماع



٥٦

اخلطة األوىل وهى املقدمة من . وهى على ثالثة خطواتخطوات التعلم.٨

التقدير والتحفيز عن طريق طرح الطلبة حول املوضوع وشرح الغرض وفوائد 

واخلطة الثانية وهى األنشطة األساسية من قراءة الطلبة . التعلم يف احلياة

الستكشاف، ما يسمى مقابلة حول أنشطة شخص يف املدرسة أو 

ة الطلبة ستجاباد، وادما يسمى اإلععن األنشطة يف املدرسة أو حدثالتو 

إلعداد  املعلمني عن األشياء اليت ال تزال غري واضحة مع  أو ما يسمى 

. دتأكيلاملعلمني تعزيز موضوع استنتاجات أو ما يسمى ةدزكذلك، و 

اخلتام من تنفيذ املعلمني عن التقييم الشفوى واخلطة الثالثة أو األخرية هى

.   فجوانب املهارات احلياتية املعززة هى فهم املوضوع. وتعيني ختصيب مهمة

هى الكتب العربية للمستوى الثاين وأوراق عملية الطلبة مصادر التعلم.٩

.    والكتب التوجيهات وصور وسائل األعالم النشاطى للطلبة يف املدارس

املرتكب من القيم الثقافية والطبعية الوطنية من الدينية والصدقية تقديرتقييم أو.١٠

واإلستقاللية والدميوكراتية والتواصلية واملسؤولية، ومؤشرات اإلجناز من طرح 



٥٧

ستخدام كلمات سؤالية مثل ماذا يعمل أو هل يعمل وتقدمي اإلجابة  األسئلة 

٣.الصحيحة وإظهار املواد احلوار بشكل جيد وصحيح

فكل مهارة من املهارات األربع يتطلب االجتماعات املتكررة، منها ما حيتاج 

٤.إىل اللقائني ىف الفصول ومنها ما حيتاج إىل أكثر منهما

أما الكتاب املستخدم ىف املستوى الثاىن للمدرسة الثانوية مبعهد املودة 

اسا عربوالرمحة هو  للغة العربية فصيح دامل بر أو ىف العربية الفصاحة ىف التكلم 

. إبراهيم. للمستوى الثاىن للمدرسة الثانوية الذى ألفه احلاج دارسونو وت

الكتاب، جعل املؤلف مخس دراسات أو موضوعات من الساعة ىف هذا

فكل من املوضوعات يرتكب . وأنشطىت ىف املدرسة وأنشطىت ىف البيت واهلواية واملهنة

املناهج التعليمية على مستوى وحدة يف اللغة إ مدّرس اللغة العربية، .فد.س, دينخري ال٣
.٢٠١٦أكوسطوس،١٠,العربية، 

املناهج التعليمية على مستوى وحدة يف اللغة إ مدّرس اللغة العربية، .فد.س, دينخري ال٤
.٢٠١٦أكوسطوس،١٠,العربية، 
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فعملية مدرس ٥.مخسة فصول من املفردات واإلستماع والكالم والقراءة والكتابةمن 

تى :اللغة العربية على النحو الذى كان ىف كتاب اللغة العربية كما 

املفردات-أ

مر حفظ املفردات حواىل مخس وعشرين كلمة، سواء من مفردها أو )١

ا مجعها مع ترمجا

على حروف امعىن مناسبا مشري لتدريب مثل وضع مكان الفراغ )٢

٦.مكتوبة

اإلستماعمهارة -ب

.درس القصة املتعينة واستماع الطلبة لقراءته جيدابقراءة امل)١

اتدريبلت)٢

. جابة األسئلة اآلتية من املدرس حول ما مسعه الطلبة من قراءته: أوال

اسا عرب أنتوك كالس إبراهيم، . احلاج دارسونو وت٥ نويةفصيح بر : جاكر(توجو مدرسة 
. ١، ص)٢٠٠٨عقيلة، 

.٥-٣صاملرجع السابق،إبراهيم، . احلاج دارسونو وت٦
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عن لتساؤل بني الطلبة مثل سؤال الطالب األول للطالب اآلخر : نيا

.أحوال شخصيته

تى ىف املثال: لثا . بكتابة عدد مما 

بصلة بني الكلمات املضادة ىف املعىن: رابعا

لكلمات املناسبة: خامسا .    بتكميل اجلمل اآلتية 

لساعة الواحدة إىل الساعة بتعرف القواع)٣ د عن املوضوع مثل ما يتعلق 

دة أو النقصانالثانية عشرة، سواء تدل على التمام أو  فالساعة الىت . الز

دة أو حرف " و"ال تدل على التمام فال بد أن يستخدم حرف  للز

". متاما"والساعة الىت تدل على التمام فيكفى بلفظ . للنقصان" إال"

دة الوقت مثل الصباح واملساء والليل والنهار ٧.وكذلك بز

كالمالمهارة -ت

.مث تطبيقه مع الصديقبقراءة الكالم واحملاضرة بني شخصني)١

.١٢-٦صاملرجع السابق،إبراهيم، . احلاج دارسونو وت٧



٦٠

: لتدريبات)٢

جابة األسئلة اآلتية حول املوضوع: أوال

تى ىف املثال: نيا .  بكتابة عدد مما 

٨.حول العدد الرتتييب والعدد واملعدودبتعرف القواعد)٣

مهارة القراءة-ث

بقراءة القراءة املتعينة)١

:لتدريبات)٢

املوضوعجابة األسئلة اآلتية حول : أوال

٩.جبعل الكلمات مجلة مفيدة كما ىف املثال: نيا

مهارة الكتابة-ج

:لتدريبات)١

.١٦-١٢ص املرجع السابق،إبراهيم، . احلاج دارسونو وت٨
.١٨- ١٦صاملرجع السابق،إبراهيم، . احلاج دارسونو وت٩



٦١

. جبعل الكلمات مجلة مفيدة: أوال

.بوضع اجلملة اآلتية شكال مناسبا: نيا

للغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية: لثا .برتمجة اجلملة 

للغة اإلندونيسية إىل: رابعا . اللغة العربيةبرتمجة اجلملة 

١٠.لوظيفة بكتابة ما فرغ إجابة مناسبة صحيحة)٢

ملدرسة الثانوية : الفصل الثالث ت اليت يواجهها طلبة املستوى الثاين  الصعو

.مبعهد املودة والرمحة كوالكا ىف دراسة اللغة العربية

ختتلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسن الدارس والبيئة اليت يعيش فيها 

أثناء تعلمه للغة، وختتلف أيضا صعوبة تعلم اللغة األجنبية حسب طبيعتها من 

تها أو اختالفها يف الصوت أو الكتابة للغة الدارس األصلية، ومن مث  حيث مشا

أو األردية ، ويشق عليه تعلم اللغات يسهل على العريب مثال تعلم اللغة الفارسية 

. األوربية أو اللغة الصينية

.٢٠-١٨ص املرجع السابق،إبراهيم، . احلاج دارسونو وت١٠
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واالختالف أو التشابه بني لغة وأخرى يكون يف األصوات أو يف طبيعة 

.تركيب اللغة أو يف األمناط السائدة فيها أو يف شكل الكتابة

، اللغة العربية تشمل أربعة أشياءأن مهارات نظرا إىل البحث السابق على 

ت اليت حتدث يف كل من هذه ف، راءة والكتابة والتحدثالقاإلستماع و وهي الصعو

لطبع ختتلف وفقا لاملهارا .ترتكيز كل هذه املهارات 

صعوبة مهارة اإلستماع.١

الستماع هنا اإلو قصامل ستماع اإلجيايب اهلادف الذي يقوم به املتعلم من د 

والتمييز بني األصوات أو اإلجابة عن أجل حتقيق أهداف منشودة كفهم املسموع 

.ةبعض األسئل

ستيعاب والتذكر والتذوق ولكل ومن أهم هذه املهارات دقة الفهم واإل

م وخاص يتالءم مع طبيعة هذه املهارة وتفصيل  مهارة من هذه املهارات استعداد 

تهذه املهارات واالستعداد هلا .ولكن هذه املهارة هلا مشاكل وصعو
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قال خري الدين كمدرس اللغة العربية مهارة اإلستماع كما فصعوبة 

ت يف مهارة االستماع هي قلة للمستوى الثاىن للمدرسة الثانوية  على أن الصعو

ولذلك، . لفهم الدرس يف حنيةبصعوبة للطلمفردات عربية مما جيعل األمر أكثر

ة العربية من ضعفة جدا يف حفظ املفردات تصبح سببا يف صعوبة فهم دروس اللغف

١١.قبل طريقة اإلستماع

عادة : أعطى البيان التايلمن الطالب أحد كان لبيان السابق،  نظرا ا إىل 

ال أفهم ما يتم تعلمه يف العربية، وال سيما املتعلقة  هارات االستماع ألنين مل مبأ

اتبلاالطىحدإتكيدا إىل بيان سابق، قال١٢.أفهم معىن الكلمات يف النص

أجد من مهارات االستماع أحيااللغة العربية عندما تعلم : على النحو التايل

١٣.صعوبة يف فهم معىن النص

غة املناهج التعليمية على مستوى وحدة يف اللإ مدّرس اللغة العربية، .فد.س, خري الدين١١
.٢٠١٦أكوسطوس،١٠,العربية، 

ملد، أحصفوان١٢ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةالطلبة للمستوى الثاىن 
ملد، إحديفى أمبار كوسوماواتى١٣ ١٠، درسة الثانويةى الطالبات للمستوى الثاىن 
.٢٠١٦أكوسطوس
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تإىلاستنادا أهممنأنّ علىتقولأنالكاتبةتستطيعالسابقة،البيا

ت تكونحىتالعربيةاللغةمفرداتحفظقلةهىاإلستماعمبهارةاملتعلقةالصعو

.للطلبةالدرسفهمعليصعبةسبب

صعوبة مهارة الكالم .٢

الكالم هو النشاط اللغوي املهم يف احلياة اليومية كان اإلنسان به حياول 

دون التعبري عن نفسه اليعرف .أن يعرب عن كل ماخطرة بباله االفكار والشفوي

. اإلنسان ما فكره وشعره

وتشتمل . فكانت مهارة الكالم هي املهارة األساسية بعد مهارة االستماع

الكالم هو مهارة انتاجية تتطلب من . مهارة الكالم على احملادثة والتعبري الشفهى

املعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام 

ما يريده املتكلم يف مرادف وترتيب اجلمل الكلمات حىت تساعد على التعبري ع

. احلديث
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ت ومشاكل للطلبة كما قال األستاذ خري  ولكن هذه املهارة هلا صعو

لفظ أحرف تصعوبة يف ة لطلبلتكانعن املشاكل يف مهارة الكالم هيين دال

هلم ةأكثر من الطلبعن املشاكل يف مهارة الكالم هيوكذلك قال الرئيس ١٤.ةمعّين

بة يف تدريس اللغة و صعم س حىت يسببهش،ث،ص،مثل وف بة يف فرق احلر و صع

١٥".ربية بطريقة الكالمعال

: البيان على النحو التايلالب حد من الطأىالبيان السابق أعطإىل ادكي

١٦.دمثل احلروف ض وةف معّينلفظ أحر تعوبة يف صلمهارة الكالم أشعر يف

رة : الطالبات على النحو التايلىخبار من أحدنيل اإلبأيضامأكدبيان اهذو 

١٧.مثل احلروف ز و ظةف معّينلفظ أحر تعوبة يف صلشعرت 

ملد، أحعمر عبد هللا١٤ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةالطلبة للمستوى الثاىن 
، ديوان،املقابلة، رئيس املدرسة الثانوية مبعهد املودة والرمحة كوالكا، .فد.سنور محسية،١٥

.٢٠١٦أكوسطوس  ١٠
ملد، أحقمر الدين١٦ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةالطلبة للمستوى الثاىن 
ملد، إحفوترى فوسفا لندارى١٧ أكوسطوس١٠، الثانويةدرسة ى الطالبات للمستوى الثاىن 

٢٠١٦.
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ت السابقالاستنادا إىل  ة لطلبلأّن على لو قالكاتبة أن ت، تستطيع ةبيا

.ةلفظ أحرف معّينتصعوبة يف 

صعوبة مهارة القراءة .٣

ت يف القراءة القراءة من أهم املهارات اليت تعلم يف املدرسة وتؤدي  الصعو

حتقيق النجاح ةوحىت يستطيع الطلبإىل فشل يف كثري من املواد األخرى يف املنهاج

.على القراءةينقادر واأن يكونميف أي مادة جيب عليه

عنين دخري الاألستاذ، منها كما قال القراءة هلا صعوبةمهارة ولكن 

تال مناسبااحلوارقراءةىعلصعوبةةالطلبكانهيالقراءةمهارةيفصعو

وأضاف . النصاملعىنعليالطلبةفهمنقصانبسببالصحيحةالرموزمبجموعة

قراءةالعدواقلفهمونقصالطلبةمنأكثرهيالقراءةمهارةيفاملشاكلعلى أن 
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يفصعبةأصبحتحىتوالصحيحةاحلسنةالقواعدستخدامالعربيةاللغةنصل

١٨.العربيةاللغةتدريس

عند : ب البيان التايلالطالدمن خالل النظر يف البيان السابق، قدم أح

تعلم اللغة العربية عن املهارة يف القراءة، أشعر بصعبة لقراءة النص وفقا للقواعد 

الطالبات قالت ىدحإالطلبة، فدم أحدا ملا قدمؤك١٩.النحوية وتصريف صحيح

صعوبة يف قراءة النص وفقا لقواعد احلق يف ألنه ال أفهم معىن النص، أجد : أيضا

٢٠.دروس اللغة العربية عن مهارة القراءة

ت سابقإىل استنادا  ت أّن على ل و قتأن الكاتبة ، تستطيع ةبيا صعو

النحوية دقواعمناسبا مبجموعة النص استطاعة قراءة مدهو عة طلبمهارة القراءة لل

.النص املطالععلي املعىن همفهمانالصحيحة بسبب نقصوالصرف 

املناهج التعليمية على مستوى وحدة يف اللغة إ مدّرس اللغة العربية، .فد.س, خري الدين١٨
.٢٠١٦أكوسطوس،١٠,العربية، 

ملد، أحدمحم فجر ماسدين١٩ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةالطلبة للمستوى الثاىن 
ملى الطالبات د، إحسوهارتينا أولياء٢٠ أكوسطوس١٠، درسة الثانويةللمستوى الثاىن 

٢٠١٦.
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صعوبة مهارة الكتابة.٤

الوعاء الذي يتفاعل فيه كل ما لدى املتعلم من آراء وأفكار ىالكتابة ه

. وخربات ومهارات متنوعة إلنتاج أعمال كتابية راقية من حيث الشكل واملضمون

ولعل الذي لفت الكثري من الرتبويني والباحثني وجود عدد من التالميذ يتحلون 

صيلهم كان دون بصفات تؤهلهم ليكونوا من ذوي التحصيل املرتفع؛ إالَّ أن حت

م إىل البحث عن أسباب علَّة هذه الظاهر  . ةاملستوى املتوقع، مما حاد 

ت عن الين دخري الكما قال فصعوبة مهارة الكتابة   الكتابة يف مهارة صعو

يف الصوت واللفظ الذي تشاتيتصعوبة يف متييز احلروف الة لطلبلهي كانت 

رسة درئيس املوهذا موافق ملا قال٢١.أو الكالمكتابة الكلمةصعوبة يف  هميسبب

املناهج التعليمية على مستوى وحدة يف اللغة إ مدّرس اللغة العربية، .فد.س, خري الدين٢١
.٢٠١٦أكوسطوس،١٠,العربية، 
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ة لطلبلاللغة العربية الكتابة ىف هي يف تدريس الكتابةعن املشاكل يف مهارة الثانوية 

٢٢.يف النطق والنصتتساوى يتف الو احلر بني صعبة يف الفرق 

على النحو بياالبأحد من الطأعطىرس والرئيس دإىل قول املا دك

لصعوبة يف  الكتابة يف مهارة : التايل متييز مل أستطع كتابة الكلمة ألنين أشعر 

خبار ى الطالبات دوكذلك ما قالت إح٢٣.ه يف الصوت واللفظبشااملتاحلروف 

الكتابة عادة يف مهارة عند درس اإلمالء أو درس اللغة العربية :على النحو التايل

يف الصوت واللفظ الذي يسببين تشاتيتيف متييز احلروف البة و صعت دوجدلق

٢٤.كتابة الكلمةصعوبة يف  

ت سابق صعوبة يف متييز أّن على الكاتبة أن تقول ، تستطيع ةاستنادا إىل بيا

.كتابة الكلمةصعوبة يف  ةيف الصوت واللفظ حىت تسبب الطلبه باشتاملاحلروف 

، ديوان،املقابلة، رئيس املدرسة الثانوية مبعهد املودة والرمحة كوالكا، .فد.سنور محسية،٢٢
.٢٠١٦سطوس  أكو ١٠

ملد، أحدمحم يوسف أمري٢٣ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةالطلبة للمستوى الثاىن 
ملد، إحأم كلثوم٢٤ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةى الطالبات للمستوى الثاىن 
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ت دراسة اللغة العربية لطلبة املستوى الثاين ةعاجلم: الفصل الرابع املعلم صعو

.ملدرسة الثانوية مبعهد املودة والرمحة كوالكا

ت ىف دمعاجلة امل ولذلك، ال . ادراسة اللغة العربية مهمة جدرس الصعو

، وأول خطوة يف العالج هي معرفة لبةلى املدرس الصرب من أجل مساعدة الطعدب

وعدم ة الطلبة مهياإشعار . مهارات اللغة العربيةعلى لبةقدرة الطالسبب وراء عدم 

يف طرح ما يشاء من م، بل على العكس حماولة تشجيعهمعن زمالئهمخّره

ب احلوار مفتوحًا أمامه وضع اخلطط املناسبة يف كيفية التعامل مع . األسئلة وترك 

 ّ كما مدة أو تقريب اللوح منهإىل ألواٍن حمدونقد حيتاجمهذه النوعية، حيث إ

املهارات على ممن أجل مساعدلبةجيب على األهل حماولة توفري كل ما يلزم الط

دة قدرلبة إعطاء الط. اللغوية .على القراءةمدروساً إضافية من أجل ز

مشاكل التعلم اللغة العربية يف ين عن دخري الاألستاذمن طرق معاجلة 

درس، أكرر دائما األساسية املادة السابقة لتقييم البداية مهارة اإلستماع هي قبل
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الرئيس على قول وهذا موافق ل٢٥.من قبلاليت أعطيت لموادلطالبةلامستوى فهم 

قبل بداية الدراسة "العربية يف مهارة اإلستماع هي معاجلة مشاكل تعلم اللغةأن 

الطالبات عن الدراسة فهم معرفة ع يأسأل دائما عن الدراسة السابقة لكي أستط

٢٦.بطريقة االستماعالسابقة

البيان على بأحد من الطالأعطى، من خالل النظر يف البيان السابق

كرر األساسية املادة السابقة يف يدائما يرسدم، كان بداية الدرسىف : النحو التايل

على الطالباتىحدإخبار من نيل اإلمأكدا ببيان أيضااذوه٢٧.مهارة اإلستماع

كرر يي رسدمكان عادة قبل بداية الدرس  ، يف درس مهارة اإلستماع: النحو التايل

٢٨.األساسية املادة السابقة

املناهج التعليمية على مستوى وحدة يف اللغة إ مدّرس اللغة العربية، .فد.س, خري الدين٢٥
.٢٠١٦أكوسطوس،١٠,العربية، 

، ديوان،املقابلة، رئيس املدرسة الثانوية مبعهد املودة والرمحة كوالكا، .فد.سنور محسية،٢٦
.٢٠١٦أكوسطوس  ١٠

ملد، أحصفوان٢٧ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةالطلبة للمستوى الثاىن 
ملد، إحبار كوسوماواتىديفى أم٢٨ أكوسطوس١٠، درسة الثانويةى الطالبات للمستوى الثاىن 

٢٠١٦.
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ت سابق قبل بداية هأنّ على ل و قتأن الكاتبة ، تستطيع ةاستنادا إىل بيا

اليت دائما األساسية املادة السابقة لتقييم مستوى فهم املوادرس داملر يكر تدرس، ال

.يعينهم على تنمية مهارة اإلستماع وعالج صعوبتهاةطلبللسابقاتعطيأ

مهارة من التعلم اللغة العربية صعوبة عن معاجلة يندخري الاألستاذوقال 

عن الرئيس ل اقو ٢٩.بشكل واضح عن القراءة اليت ستقرأ الطالباتشرحالالقراءة هي 

ة لبالطأمرتدريس اللغة العربية بطريقة القراءة، قبل معاجلة مشاكل تعلم مهارة القراءة 

٣٠.لقراءة الصحيحةحنوية وصرفية املتعلقة شرح دائما قاعدة و القراءة، ةءالقر 

البيان على النحو البأحد من الطأعطىالسابقالبياننظرمن خالل 

شرح بشكل واضح عن رسى يدم، كان تعلم اللغة العربية مبهارة القراءةقبل : التايل

املناهج التعليمية على مستوى وحدة يف اللغة إ مدّرس اللغة العربية، .فد.، سخري الدين٢٩
.٢٠١٦أكوسطوس،١٠,العربية، 

، ديوان،املقابلة، رئيس املدرسة الثانوية مبعهد املودة والرمحة كوالكا، .فد.سنور محسية،٣٠
.٢٠١٦أكوسطوس  ١٠
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: على النحو التايلالطالباتىحدإخبار من نيل اإلبمأكدو ا موافق هذو ٣١.القراءة

٣٢.بشكل واضح عن القراءةدائماشرح رسي يدكان ملقراءةاألمر قبل 

ت سابق رس داملشرح أّن على ل و قتأن الكاتبة ، تستطيع ةاستنادا إىل بيا

يهمدة يعينهم على تنمية مهارة القراءة لالطلبقرأ يبشكل واضح عن القراءة اليت س

. وعالج صعوبتها

م اللغة العربية يف مهارة تعلصعوبة عن معاجلة ين دخري الاألستاذل اقو 

سوف ة، ظ بعض أحرف معّينلفُّ تصعوبة يف ة حد الطلبأعندما وجدت : الكالم

ل اقو ٣٣.بةو صعأواهار يتلتكرر األحرف الهم بطريقة تعّودة لتلفظها أدّرب الطلب

ملد، أحعمر عبد هللا٣١ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةالطلبة للمستوى الثاىن 
ملد، إحفوترى فوسفا لندارى٣٢ أكوسطوس١٠، درسة الثانويةى الطالبات للمستوى الثاىن 

٢٠١٦.
املناهج التعليمية على مستوى وحدة يف اللغة إ مدّرس اللغة العربية، .فد.س, خري الدين٣٣

.٢٠١٦أكوسطوس،١٠,العربية، 



٧٤

الطلبةعن معاجلة مشاكل تعلم اللغة العربية يف مهارة الكالم هي إذا شعررئيسال

ن دائمالفُّ تبة يف و صع ٣٤.ا وصحيحادحىت يستطيعوا تلفُّظهم جيظ احلروف فأدر

البيان على الب أحد من الطأعطىالسابقالبيانىف نظر من خالل ال

لصعوبة يف : النحو التايل ي رسدفمنة، ف معيّ ظ بعض أحر لفُّ تعندما شعرت 

مر  ىحدإخبار من نيل اإلبمأكداهذو ٣٥.لتكرر تلك احلروفهمسوف 

ارآهيتف الر األحر يبتكر دائما ينمر ي رسدمكان : على النحو التايلالطالبات

٣٦.ظ عند درس اللغة العربية مبهارة الكالملفُّ تبة يف و صع

ت السابقالاستنادا إىل  عندما وجدهنالكاتبة على القول ، تستطيع ةبيا

رس داملسوف دّربة، ظ بعض أحرف معّينلفُّ تصعوبة يف لبةحد من الطرس أدامل

، ديوان،املقابلة، رئيس املدرسة الثانوية مبعهد املودة والرمحة كوالكا، .فد.سنور محسية،٣٤
.٢٠١٦أكوسطوس  ١٠

ملالطلبة للمستوى اد، أحقمر الدين٣٥ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةلثاىن 
ملد، إحسوهارتينا أولياء٣٦ أكوسطوس١٠، درسة الثانويةى الطالبات للمستوى الثاىن 

٢٠١٦.



٧٥

يهم حىت يعينهم دلبةو صعارآهيتر األحرف اليلتكر ة بطريقة تعّود الطلبهاظلفُّ ت

.يهم وعالج صعوبتهادعلى تنمية مهارة الكالم ل

تعلم اللغة العربية يف مهارة صعوبة عن معاجلة يندخري الاألستاذوقال 

فسوف أكرر تلك ، كتابةالصعوبة يف الب حد الطأالكتابة هي عندما وجدت 

لغة عن معاجلة مشاكل تعلم الوأضاف .إىل ثالثة مرات يف النطقمرتني الكلمة 

كلمة الىت تعتقد ة الطنقتيف تدريس اإلمالء قرر :العربية يف مهارة الكتابة هي

٣٧.ثالث مرات تقريراحىتة لبتب الطكبة ليو صع

ب البيان على الأحد من الطأعطى،السابقالبيانىف نظرمن خالل ال

رس، كان داملها لفظتلصعوبة يف كتابة الكلمة اليت عندما شعرت : النحو التايل

ىحدإخبار الذى نيل من كدؤ مبيان اهذو ٣٨.تكرر تلك الكلمة مراي

املناهج التعليمية على مستوى وحدة يف اللغة إ مدّرس اللغة العربية، .فد.س, خري الدين٣٧
.٢٠١٦أكوسطوس،١٠,العربية، 

ملدأح،دمحم فجر ماسدين٣٨ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةالطلبة للمستوى الثاىن 



٧٦

إىل ثالثة مرتني كرر الكلمة يسوف رسى دكان م: على النحو التايلالبات الط

٣٩.كلمة يف الكتابةصعوبة  دو مرات يف النطق عند وج

ت السابقالاستنادا إىل  عندما هأنّ على ل و قتأن الكاتبة ، تستطيع ةبيا

إىل مرتني تلك الكلمة سوف كررة، حد الطلبألكتابة الصعوبة يف رس داملوجد

.يهم وعالج صعوبتهادحىت يعينهم على تنمية مهارة الكالم لثالثة مرات يف النطق

ملد، إحأم كلثوم٣٩ .٢٠١٦أكوسطوس١٠، درسة الثانويةى الطالبات للمستوى الثاىن 



٧٧

امسالباب اخل

خامتة البحث

ةالصاخل: الفصل االول

ت يف الباب الرابع فتحصل  بعد بذل الكاتبة اجلهد والقوة بتحليل البيا

:على ما يلىحسب املشكالت السابقة النتائج 

ة داملو دمبعهيف املدرسة الثّانوية ة املستوى الثاىن تعلم اللغة العربية لطلبصعوبة .١

:ىهكوالكاوالرمحة

سبب أكثر من تمفردات اللغة العربية اليت انيف مهارة اإلستماع نقص)أ

.فهم الدرسىبة علو صعة الطلب

مناسبا قراءة النص املطالعىصعوبة علة لبن الطو كالقراءة  يف مهارة )ب

.املعىن النصىعلهم فهماننقصالصحيحة بسبب دالقواعمبجموعة 

. ةف معّينظ أحر لفُّ تصعوبة يف ة ن الطلبو كالكالم  يف مهارة )ت



٧٨

ه يف باشاملتف و صعوبة يف متييز احلر ة ن الطلبو كالكتابة  يف مهارة )ث

. كتابة الكلمةصعوبة يف  هم الصوت واللفظ الذي يسبب

تمعاجلة .٢ يف املدرسة الثّانوية املستوى الثاىن ةتعلم اللغة العربية لطلبصعو

:ىهة والرمحة كوالكا داملو دمبعه

ريكر بتدرس البداية الصعوبة قبل تكون معاجلةيف مهارة اإلستماع)أ

اليت دائما األساسية املادة السابقة لتقييم مستوى فهم املوادرس دامل

.من قبلتعطيأ

بشكل واضح رس داملشرح تكون معاجلة الصعوبة بيف مهارة القراءة )ب

.القراءة اليت ستقرأ الطالباتعن 

تلفُّظ بعض احلروف املعينة تكون معاجلة الصعوبة بالكالميف مهارة )ت

تعّود ب يدر ة بتلبحد من الطالتلفُّظ ألصعوبة رس داملعندما وجد

.بةو صعارآهيتف الر األحر يلبة لتكر الط



٧٩

صعوبة رسداملعندما وجدتكون معاجلة الصعوبة يف مهارة الكتابة)ث

إىل ثالثة مرات مرتني ر تلك الكلمة يكر بتةمكتابة الكلىفة الطلبمن 

.يف النطق

اإلقرتاحات والتطبيقات: الفصل الثاين

وأخريا، بعد أن قامت الكاتبة يف إجراء حبثها، تودت أن تقدم التوصية لعلها 

ا حتتاج إىل اإل لنفع وأ املسؤولية فيها هتمام البليغ من كّل واحد وممّن كان هلا يت 

:ويذكرها فيما يلي

أن رسة الثانوية دللمستوى الثاىن للماللغة العربية رسي دمعلى مجيع .١

.ةهتمام جلميع الطلببوسائل تعليمية صحيحة و بطريقة رس دالرسوادي

أن رسة الثانويةدللمستوى الثاىن للماللغة العربية رسي دممجيع على مجيع .٢

.تعلمهموجدوا معاجلة من مشاكل ي











دليل املقابلة
درسة الثانوية مبعهد مبلطلبة املستوى الثايناللغة العربية مكيف عملية تعل.١

.املودة ولرمحة كوالكا
درسة الثانوية مبعهد مبلطلبة املستوى الثاينم اللغة العربيةلما اهداف تع.٢

.ولرمحة كوالكااملودة 
درسة الثانوية مبلطلبة املستوى الثاينما هي طريقة تدريس اللغة العربية .٣

.مبعهد املودة ولرمحة كوالكا
ت دراسة اللغة العربية بسبتيتالعواملالاي .٤ لطلبة املستوى صعو

.درسة الثانوية مبعهد املودة ولرمحة كوالكامبالثاين
ت دراسة اللغة العربية يعاجل املعلم كيف .٥ لطلبة املستوى الثاينصعو

.درسة الثانوية مبعهد املودة ولرمحة كوالكامب
تعليم اللغة العربية رتفاع نتيجةاملدرس إلهااليت يستعملطريقةهى الما .٦

.درسة الثانوية مبعهد املودة ولرمحة كوالكامبلطلبة املستوى الثاين



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/Semester : VIII Putri / II
Waktu : 2 JP

Standar Kompetensi :

Mendengarkan/ Istima’
Memahami makna dalam hiwar dan teks lisan sederhana
Kompetensi Dasar :

 Merespon makna dalam hiwar yang menggunakan ragam bahasa lisan sederhana yang
meliputi األسرة

 Merespon makna dalam hiwar dan teks lisan yang menggunakan ragam bahasa
sederhana yang meliputi struktur kalimat dasar yang meliputi ضمیر متصل مفرد

 Merespon gagasan yang terdapat dalam hiwar dan teks lisan sederhana yang meliputi
األسرة dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi: ضمیر متصل 
مفرد

Materi Pokok :
Istima’ tentang األسرة  dengan menggunakan 20 mufradat baru seperti -اسمكَ -اسمى

ابن- أم- أب- أسرة- اسمھا–اسمھ -مكِ اس dan struktur kalimat dasar yang terdiri dari
ضمیر متصل مفرد+ اسم + ھذه /ھذا seperti و ھذه–ھذا أبي، اسمھ إبراھیم 

dan pertanyaanأمي،اسمھا عائشة ما اسمك؟
Indikator :
 Mendemonstrasikan األسرة sesuai hiwar/teks lisan yang diperdengarkan
 Menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang

diperdengarkan
 Menjelaskan ragam ضمیر متصل مفرد yang terdapat dalam hiwar/teks lisan

sederhana tentang األسرة yang diperdengarkan
 Menjelaskan makna ragam ضمیر متصل مفرد yang terdapat dalam hiwar/teks lisan

sederhana tentang األسرة yang diperdengarkan
 Menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan sederhana

tentang األسرة dengan struktur kalimat dasar ر متصل مفردضمی yang
diperdengarkan

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, tanya jawab, penugasan dan lain-lain)



Kegiatan Belajar Mengajar :
a. Kegiatan awal/Orientasi

 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang hal-hal yang berkaitan dengan األسرة
yang pernah didengarnya

 Siswa menyimak informasi yang berkaitan dengan األسرة

b. Kegiatan inti
 Siswa mendengarkan/menyimak hiwar/teks lisan tentang األسرة yang

disampaikan guru melalui suara guru langsung
 Siswa mendemonstrasikan األسرة sesuai materi yang diperdengarkan dengan

bimbingan guru
 Siswa mengidentifikasi makna kata, frase dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang

diperdengarkan oleh guru dengan bimbingan guru
 Siswa menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang

diperdengarkan dengan bimbingan guru
 Siswa mengidentifikasi ragam ضمیر متصل مفرد yang terdapat dalam

hiwar/teks lisan yang diperdengarkan
 Siswa menjelaskan ragam ضمیر متصل مفرد yang terdapat dalam hiwar/teks

lisan yang disimaknya dengan bimbingan guru
 Siswa mengidentifikasi makna ragam ضمیر متصل مفرد yang terdapat dalam

hiwar/teks lisan sederhana tentang األسرة yang diperdengarkan
 Siswa menjelaskan makna ragam ضمیر متصل مفرد yang terdapat dalam

hiwar/teks lisan sederhana tentang ةاألسر yang diperdengarkan
 Siswa menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/ teks lisan

tentang األسرة yang disimaknya dengan bimbingan guru

c. Kegiatan Akhir
o Siswa menjawab pertanyaan guru tentang:
 makna kata, frase, kalimat dan seluruh hiwar atau teks lisan yang disimaknya
 Ragam ضمیر متصل مفرد dan maknanya yang terdapat dalam hiwar atau

teks lisan yang disimaknya
 Kandungan materi dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan yang

disimaknya
 Siswa mendemonstrasikan hiwar/teks lisan yang disimaknya

Alat dan Sumber Belajar:

 Buku paket, perangkat pembelajaran طارق , kamus dan alat peraga.

Penilaian



a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan
b. Materi tes :

Tes lisan tentang:
 penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diper-dengarkan
 penguasaan struktur dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengar-kan
 makna ragam ضمیر متصل مفرد dari materi hiwar/teks lisan yang

diperdengarkan
 makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenaiاألسرة

Tes tertulis tentang :
 penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diperdengarkan
 penguasaan struktur dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengarkan
 makna ragam ضمیر متصل مفرد dari materi hiwar/teks lisan yang

diperdengarkan
 makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenaiاألسرة
 kandungan materi hiwar/teks lisan mengenaiاألسرة dan ضمیر متصل مفرد

Peragaan : mendemonstrasikan hiwar/teks lisan tentang األسرة yang disimaknya

Mengetahui Kendari, Maret
Kepala Mts almawaddah  warrahmah Guru Mata Pelajaran

Nur hamsiah,S.Pd
NIP. NIP.



ة الثانوية مبعهد املودة والرمحةصورة املبىن املرتكبة من فصول وقاعات للمدرس

صورة احملادثة واملكاملة بني الكاتبة وسوهارتينا أولياء إحدى الطالبات للمستوى 
ملدرسة الثانوية مبعهد املودة والرمحةالثاىن



ملدرسة صورة احملادثة واملكاملة بني الكاتبة وعمر عبد هللا أحد الطالب للمستوى الثاىن 
.الثانوية مبعهد املودة والرمحة

ملدرسةصورة احملادثة واملكاملة بني الكاتبة وصفوان أحد الطالب للمستوى الثاىن 
.الثانوية مبعهد املودة والرمحة



ملدرسة الثانوية صورة عملية تعليم اللغة العربية من املدرس إىل الطالبات للمستوى الثاىن 
.مبعهد املودة والرمحة

ملدرسة  الثانويةصورة عملية تعليم اللغة العربية من املدرس إىل الطالب للمستوى الثاىن 
.مبعهد املودة والرمحة



.  إ.فد.صورة احملادثة واملكاملة بني الكاتبة ومدرس اللغة العربية األستاذ خري الدين، س

ملدرسة صورة احملادثة واملكاملة بني الكاتبة ورومسواتى إحدى الطالبات للمستوى الثاىن 
.  الثانوية مبعهد املودة والرمحة











اتیةالسیرة الذ
البینات الشخصیة

زلیخة: إسم                   . ١
١٩٩١فبرایر ٢٧تمفبولو : تاریخ المالد  /مكان. ٢
المرءة: الجنس               . ٣
متزوج: الحالةاالجتماعیة  . ٤
بومبان: عنوان              . ٥
٠٨٥١٤٦٠٣٦٤٤٧:رقم الھاتف       . ٦

العائلةالبینات 
إسم األوالد

قمارالدین : أب                     
جیوا : أم                      

زوج و بنت
آمرهللا: اسم زوجي       .١
أولیاعىزةالنساء: اسم بنتي          .٢

راسیةدالمؤھالة ال
٢٠٠٣متخرج من المدرسة اإلبتدائیة عام

٢٠٠٦متخرج من المدرسة الثانویة معھد المودة والرحمة كوالكا عام
٢٠٠٩متخرج من المدرسة العالیة معھد المودة والرحمة كوالكا  عم 

٢٠١٦سفتمبر٢٠كیندار 

زلیخة
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