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 االستهالل
 
 

 أحرصوا على تعلم اللغة العربية فإهنا جزء من دينكم 
 )عمر بن اخلطاب( 
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 إهداء
 

 أهدي هذه الرسالة إىل: 
 وأمي أوينغأيب سيوطي بن مهزة 

اللذان قد ربياين تربية منذ صغري حىت اآلن هلا وأعطياين كل ما 
أحتاج إليه من املال والدعاء والتشجيع والرمحة حىت استطعت أن أمت 

 دراسيت يف الدراسات العليا يف هذه اجلامعة.
 "اللهم ارمحهما واغفر ذنبهما اي أرحم الرامحني وأدخلهما جنة النعيم"

 
 ة نرميايت مهزة إىل أخيت صغري 

 اليت قد أعطين الدوافع النتهاء هذه رسالة املاجستري يف هذه اجلامعة   
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 مستخلص البحث
مشكالت تعليم اللغة العرية يف تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية . 2017سيوطي أمتان سعيد 
رسالة املاجيسرت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسة العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم احلكومية  مكاسار.

 ماالنج .  املشرف األول: د. ولداان ورجادينتا املاجيسرت ، املشرف الثاين : د. شهداء املاجيسرت. 
 

 اإلسالمية : مشكالت، تعليم اللغة العربية، واحللول، جامعة الكلمة الرئيسية
، عندما بدأ العربية لتدريسه يف جامعة كامربدج. 17تعلم اللغة العربية لغري العرب يبدأ من أول مرة يف القرن ال

تعلم اللغة العربية لغري العرب هو الشيء الوحيد الذي ال ميكن جتنبها، بسبب احلاجة امللحة للغة العربية لشعوب العامل اليوم 
ني وغري املسلمني. لكن هناك مشكالت متعلمي اللغة العربية خاصة يف جامعة اإلسالمية عالية جدا كل من املسلم

احلكومية مبا يف قسم تعليم  اللغة العربية عدم استقالل واملهارات اللغوية حيت اخنفاض القدرة التنافسية يقارن بني مؤسسات 
ية مكاسر يف قسم تدريس اللغة العربية. نتائج األخري. قام الباحث حبثه يف جامعة عالء الدين  اإلسالمية احلكوم

املقابالت مع رئيس العربية واحملاضرين قسم تدريس اللغة أن الطلبة بقسم تدريس اللغة العربية هلم قدرة منخفظة من انحية 
 املهارات اللغوية خاصة يف مهارة الكالم ومهارات غريها.

ميم الوصفي التحليل، وقد أجري هذا البحث على واستخدام الباحث منهجية حبثه ابملدخل على أساس تص
طلبة قسم تدريس اللغة العربية، رئيس قسم تدريس اللغة العربية وابإلضافة  إىل احملاضرين الذين يدرسون املواد ذو عالقة 

 وثيقة ابلبحث. استخدام الباحث طريقة مجع البياانت املالحظة، املقابلة والواثئق.
حث مشكالت تعليم اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة العربية. يصنف الباحث حبثه وجد الباحث من نتائج الب

إىل مشكالت تعليم اللغة العربية الداخلية واخلارجية. وجد الباحث مشكالت اخلارجية من البياانت املوجودة  أن  خلفية 
اريس العامة مازال يقصان بقدرة املهارات الطلبة أيثر يف جناح تعليم اللغة العربية. بعض الطلبة الذين متخرجون من مد

اللغوية.  اىل جانب ذلك، االهتمام والتحفيز تعلم الطلبة ال تزال منخفضة نظرا هلذه اخللفية.أما املشكالت اخلارجية اليت 
يكن وفقا  جيدها الباحث فهي بيئة تعليمية ال تزال غري فعالية لتنفيذ عملية التعلم وبعض عناصر الدعم يف التعلم الذي مل

 الحتياجات مثل األساليب، والكتب التعليمية، والوسائل التعليمية.
وأما احللول ملعالجة هذه املشكالت يف قسم تدريس اللغة العربية من انحية الداخلية واخلارجية فيجب علىى 

رقية املهارات اللغوية. اختار موظف األكادميية  يقوم ابألنشطة التعليمية االكادميية لكى يكون  النتيجة مؤثرة كثرية يف ت
احملاضرون كثرة التدريبات واعطاء الفرصة على الطلبة حلرك التعليم كحلول لينقص نقصان القدرة يف املهارات اللغوية خاصة 
يف مادة الكالم واالستماع. ويتعلق ابملشكالت اخلارجية، فيجرب احملاضرون بتطوير طريقة التعليم مناسبا بقدرة الطلبة 

 م بـها، ويقوم أيضا ابألنشطات التعليمية خارج الوقت الدراسي.  ويقي
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ABSTRACT 
Said Sayuthi Atman. 2017. Problem Learning Arabic Language at departmen of arabic 

education. Thesis,master degree of arabic language education the state islamic 

university Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : (I) 

Dr.H.Wildana Wargadinata, Lc, M.Ag (II)  Dr. H.Syuhadak, M.A. 

 
Keywords : Problem, Learning Arabic Language, solusi, Perguruan Tinggi Islam. 

Pembelajaran Bahasa Arab bagi non arab dimulai dari pertama kali pada Abad ke 17, 

ketika bahasa arab mulai di ajarkan di universitas Cambridge. Pembelajaran bahasa Arab bagi non 

arab merupakan satu hal yang tidak bisa di hindari, karena urgensi bahasa arab bagi masyarakat 

dunia saat ini cukup tinggi baik yang muslim maupun non muslim.  Namun tedapat problem 

tersendiri bagi pembelajar bahasa Arab khusunya di perguruan tinggi islam ternasuk PBA kurang 

memiliki kemandirian dan keterampilan bahasa yang memadai sehingga daya saing rendah di 

bandingkan dengan lembaga lain.  Penelitian ini dilaksanakan di Perguruan Tinggi Islam Negeri 

Alauddin Makassar Pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab, melihat Hasil wawancara dengan Pihak 

Jurusan baik Ketua jurusan dan dosen Pengampu yang mengatakan bahwa mahasiswa kurang 

memiliki kemampuan dalam  segi Aspek keterampilan  Berbahasa terutama pada aspek berbicara 

begitupun dengan keterampilan lainnya.  

Metodologi Penelitian yang di gunakan adalah penelitian Kuliatatif dengan menggunakan 

metode Deskriptif Analisis. Penelitian ini dilakukan di jurusan pendidikan Bahasa Arab UIN 

Alauddin Makassar. Sumber data penelitian ini adalah Mahasiswa, ketua Jurusan Bahasa Arab, 

Serta dosen pengampu Mata kuliah yang bersangkutan. Adapun metode pengampulan data yang 

digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Peneliti mendapatkan beberapa 

Problematikan Pembelajaran Bahasa Arab di Jurusaan Pendidikan Bahasa Arab. Peneliti 

mengklasifikasikan Problematika Tersebut kedalam dua aspek yaitu Problematika dari Segi 

internal dan Problematika Eksternal. Adapun Problematika internal yang peneliti dapatkan dari 

data yang ada bahwasanya Latar belakang mahasiwa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

Pembelajaran Bahasa Arab, beberapa mahasiswa yang merupakan keluaran Sekolah Umum masih 

minim  dengan  kemampuan penguasaan kemahiran berbahasa. Disamping itu minat dan motivasi 

belajara mahasiswa masih tergolong rendah disebabkan karena latar belakang  tersebut. Adapun 

Problem ekternal yang peneliti temukan adalah lingkungan belajar yang masih kurang Efektif 

untuk pelaksanaan proses pembelajaran serta beberapa unsur penunjang dalam  pembelajaran yang 

belum sesuai  dengan kebutuhan berupa metode, buku bahan ajar dan Media Pembelajaran.   

Adapun solusi untuk meminimalisir Problematika Pembelajaran Bahasa Arab  maka 

civitas akadamika berupaya untuk membuat kegiatan kegiatan akademik, agar hasilnya dapat 

berpengaruh signifikan terutama dalam kemahiran berbahasa. Adapun upaya yang di lakukan 

terkait dengan kemampuan kemahiran berbahasa yang masih kurang maka dosen memilih solutif 

alternatif  berupa memperbanyak latihan, memberikan kesempatan mahasiswa untuk aktif dalam 

pembelajan terutama pada mata kuliah kalam, dan  istima, terkait dengan Problem eksternal maka 

dosen mencoba mengembangakan Metode Pembelajaran yang sesuai dengan Kemampuan 

Mahasiswa,berusaha  mengevaluasi metode tersebut dan juga melakukan kegiatan akademik di 

luar jam Kuliah.  
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ABSTRACT 
Said Sayuthi Atman. 2017. Problem Learning Arabic Language at Departmen of Arabic 

Education. Thesis,master degree of arabic language education the state islamic 

university Maulana Malik Ibrahim Malang. advisers : (I) Dr.H.Wildana 

Wargadinata, Lc, M.Ag (II)  Dr. H.Syuhadak, M.A. 
 
Keywords : Problem, Learning Arabic Language, solusi, Perguruan tinggi islam. 

Arabic learning for non-Arabs starts from the first time in the 17th century, when 

Arabic began teaching at Cambridge University. Arabic learning for non arab is one thing 

that can not be avoided, because the urgency of arabic language for the world community 

today is quite high both Muslim and non Muslim. Arabic language for the world 

community today is quite high both Muslim and non Muslim. However, the problem for 

individual Arabic learners especially in Islamic universities including PBA lacks 

independence and adequate language skills so that competitiveness is low compared to 

other institutions.  This research was conducted at Alauddin Makassar Islamic State 

University in the Department of Arabic Language Education, see the results of interviews 

with the Department of both Heads of department and lecturer Pengampu said that the 

students lack the ability in terms of skill Aspects Speaking mainly on aspects of speaking 

as well as other skills. 

Methodology The research used is qualitative research using Descriptive Analysis 

method. This research was conducted in the education department of Arabic UIN 

Alauddin Makassar. The data sources of this research are the students, the head of the 

Arabic Language Department, and the lecturers of the subjects concerned The method of 

data sampling used by researchers is observation, interview and documentation. 

Results Research that has been conducted by Researchers to get some 

Problematic Learning Arabic Language Department of Arabic Education. The researcher 

classifies the Problems into two aspects: Problems from Internal and External Problems. 

The internal problematic that researchers get from the existing data that Background of 

students is very influential on the success of Arabic Learning, some students who are the 

output of Public Schools is still minimal with the ability to master language skills. 

Besides, the interest and motivation of the students are still low due to the background. 

The external problems that researchers find is a learning environment that is still less 

Effective for the implementation of the learning process and some supporting elements in 

learning that has not been in accordance with the needs of methods, instruction books and 

learning media. The solution to minimize the Problematic Learning Arabic then the cadre 

of akadamika seeks to create academic activities activities, so the results can have a 

significant effect, especially in language skills. The effort is done related to the ability of 

language proficiency is still less then the lecturers choose alternative solutif in the form of 

multiply the exercise, giving students the opportunity to be active in learning especially in 

the subject of reating and, listening to the external problem then the lecturer tried to 

develop the appropriate learning method with Student Ability, trying to evaluate the 

method and also doing academic activities outside of Lecture. 
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 شكر وتقديركلمة 

نفسنا و من سيئات احلمدهلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، و نعوذ ابهلل من شرور أ
أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، و من يضلله فال هادي له، و أشهد أن ال إله إال 

 هللا وحده ال شريك له, و أشهد أن حممدا عبده و رسوله

وبعد، فهذه الرسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف قسم تعليم اللغة 
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت جامعة  العربيةكلية الدراسات العليا

العنوان :"مشكالت تعليم اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة العربية جامعة عالءالدين 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر"

وال شّك أّن هذه الرسالة املاجسري لن تبلغ إمتامها بدون توفيق هللا وعنايته ورمحته 
لصني الذين ساعدوا الباحث على إمتام هذه الرسالة. وأيقن الباحث وإرشاد املشرفني املخ

أهنم ال يبتغون إال مرضات هللا وإعالء الكلمة العليا والكربى.بنا على ذلك، يقدم 
الباحث هلم شكرا جزيال على مساعدهتم وإشرافهم ىف كتابة هذه الرسالة , وابخلصوص 

 اىل :

ارس وهو مدير جبامعة موالان مالك الدكتور احلاج حصاحب الفضيلة األستاد  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

الدكتور احلاج موليادي وهو مدير ابدراسات العليا صاحب الفضيلة األستاد  .2
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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اللغة  ولداان وارغاديناات املاجستري وهو رئيس قسم تعليمصاحب الفضيلة الدكتور  .3
واملشرف األول الذي ارشد الباحث وأشرفه إلعطاء التوجيهات العربية 

 وإرشادات واستغرق أوقاته بسماحة الصدر.
الدكتور احلاج شهداء املاجستري، وهو املشرف الثاىن الذي قد حب الفضيلة اص .4

أشرف الباحث إشرافا و أرشدىن إرشادا و استغرق أوقاته بسماحة الصدر حىت 
 كتابة هذه الرسالة املاجستري يف وقت متام.انتهيت ىف  

الوالدين الذين بذال جهودمها الكبرية لكسب الرزق والنفقة ليكون الباحث  .5
 انجحا ىف الدراسة. وعسى هللا ان يرمحهما كما ربياين صغرية.

قسم تعليم اللغة العربيةكلية الدراسات العلياجامعة موالان مالك مجيع حماضرين  .6
الذين علموا الباحث علوما انفعة للسعادة ىف  ة احلكومية ماالنجإبراهيم اإلسالمي

 الدنيا واآلخرة. حفظهم هللا.
رئيس قسم التدريس اللغة العربية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر  .7

 الذي قد  إعطاعه الفرصة للباحلث ليقدم هذ البحث. 
اء على إحساهنم، وعسى أن وأخريا يرجو الباحث من هللا أن جيازيهم أحسن اجلز 

 تكون هذه الرسالة انفعة للباحث وجلميع املهتمني هبا.

 2017دسيمبري  18ماالنج 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة .أ
تنمو وتتطور وفقا بتنمية مستخدمي لغتها. أن واقع اللغة  اللغة هي الواقعية اليت

. يف احلقيقة، وظائف اللغة هي آلة 1يف هذه العصر يزيد وجود اإلنسان املثقف والديين
االتصال بني األفراد. والوظيفة األساسية للغة هي التعبري عن أفكار ومشاعر وانفعاالت 

،نستطيع أن نعرف املقصود  اخلاصة من .  من خالل اللغة2الفرد املتكلم إىل املخاطب
وتلك املدافع  املخاطب. يف املعىن األخرى، أن اللغة مفتوحة لالنتظار الزوية  املختلفة.

 املتنوعة يقدم البيان عن وجود اللغة احلقيقة.
كانت اللغة يف تطويرها، يطلب أن النفهم لغة األم فقط أو يسمى اللغة األوىل 

يتعلم اللغة األجنبية لتلبية الالحتياجات. اللغة هي ظاهرة  لكن يطلب أيضا أن
كانت اجتماعية ال تنفصل عن حياه البشر كاحمللوق اإلجتماعية. منذ والدة اإلنسان ،  

. يف تعلم اللعة لغة األم قد تعلمها االنسان مث  يستخدموهنا استمراراي يف أحواهلم 
حقيق،فكانت هذا االجراء ال يسمى  مثلها، ال يسمى "املدرس" او"املعلم" يف معىن

تعليم اللغة وال يشمل" التعليم". البد يف تعليم اللغة هناك احلاجة التعليمية أو نيل نظام 
اإلتصاالت مع األمثلة أو مناذج اتصالية. بناء على هذا، كثري من اخلرباء أن يتعرفوا 

 ".3تعليم اللغة يف هذه احوال مبصطلح" اكتساب اللغة

                                                           
1Acep Hermawan, Metodologi Pembejaran Bahasa Arab (Bandung : PT Remaja Rosda 

Karya, 2014), hlm.8. 
 .2(ص. 2014، ملك بريس جامعة اإلسالمية الحكومية :  طفي، اللغة العربية واملشكالت تعليمها) ملنغصسيف امل2

3Acep Hermawan, hlm.30. 
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خيتلف على ذلك تعليم اللغة، وهو عملية  تتعلق بعملية تعليمية يعملها املعلم 
من كلمة  ”pembelajaran“واملتعلم. يوجد يف املعجم الكبري لللغة اإلندونيسية أن 

”ajar“  بزايدة” pem“ وتؤخرها مشتق”an“  4حىت أن تكون” mbelajaranpe“  
وهو مبعىن عملية، الفعل، طريقة التعليم او طريقة التدريس حيت يريد املتعلم التعلم.  
التعليم هو عملية تعليمية يعملها املعلم بشديد لكى املتعلمني يتعلمون املواد املعينة 

علم جيدا. ولذالك أن تعليم اللغة األجنبية )اللغة العربية( هو عملية تعليمية يعملها امل
 أبكمل تعليم ليتحقق املتعلمون أغراض تعليمها.

يف هذ العصر، كانت اللغة العربية مهم جد. كما قال إبن تيمية اللغة العربية جزء 
من دين اإلسالم وتعلمها واجب.  فتعلم القرأن وسنة واجب والنفهمهما إال بتعلم 

 .5اللغة العربية. ولذلك حكم تعلم اللغة العربية واجب
وهي شروط مهم لنجاح  .وابلتايل إتقان اللغة العربية هو احلال الضرورية جدا

املتعلمني.وذالك يراد أن يستجيب املتعليمني عمليا تطويرات اإلعالم، معرفات 
والتكنوجليا. تعلم اللغة العربية يطلب مهارة اخلصة ألن يف تعلم اللغة ستواجه املشكالت  

ت، بناء اجلملة،والكتابة(،  و أيضا من  غري اللغوية مثل اللغوية) علم األصوات، املفردا
 . 6من انحية الطلبة، املدرس او احملاضر،الطريقة، و الوسائل التعليمية

تعليم اللغة العربية هو املادة الىت  تواجه اىل التشجع، اإلشراف، التطوير وبناء 
ومنتجة. مهارة اللغة القدرات وتعزيز موقف إجيايب جتاه العربية على حد سواء تقبال 

                                                           
4 Etta Setiawan, KBBI ofline versi 1.1, Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 
5Syamsuddin Asyrofi, Analsis Teks  Book,( Yogyakarta  : IAIN Sunan Kalijaga, 1988), 

hlm 42. 
6A. Akrom Malibary dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada PTAIN, (Jakarta : 

Depag RI, 1991), hlm. 79. 
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العربية ابالسلوك اإلجابيا بللغة العربية مهم ملساعدة تفاهم اإلسالم وهو القرأن،احلديث 
 والكتوب اللغة العربية املتعلق ابإلسالم.

املشكالت الرئسية اليت تكون ساترا يف تعلم اللغة العربية هي املعلومات ومعرفة 
للغة العربية اليت أن تكون مشكلة  نفسها يف الطلبة عن اللغة اآلخرى، وابخلاصة يف ا

تعلمها. ولذلك جيب على الطلبة أن ميلكوا السعي واحلس ابحملاولة مشّكل العرف 
اجليّدة. وجبانب اآلخر،كان تعليم اللغة العربية لغري انطقني هبا هو ميدان الواسع، ألن 

، الطرائق التعلمية، فيها النقص والضعف،سواء كان من حالل النظرية أو علمية، مناهج
الوسائل التعلمية. ومن تلك احلال، أن نقصان تعليم اللغة العربية مل يزال كاميدان 
البحث البد أن يتابعه مالحظ تعليم اللغة العربية مهما كان تعليم اللغة العربية لغري 

 .7انطقني هبا
طلبة، ولكن البد اللغة العربية مناسبة ابملنهج جامعة اإلسالمية هو املادة الواجبة ل

لديهم قدرات خمتلفة بعضهم وبعض. ابلنظر اىل خلفية طلبة أن نعرف لكل طلبة 
املختلفة فطبعا ويؤثر يف الكفءة اللغة العربية. يف املعاهد و املدارس جيب علي الطلبة 

. عندما 8لتعلم مادة اللغة العربية إىل حّد هلم معلومات كثرية الذي يتعلق بللغة العربية
لديه القدرة على الكفء اللغة العربية، مما ّر الطلبة تعليمهم إىل اجلامعة اإلسالمية استم

جيعلها أسهل لدمج مفهوم املعرفة املكتبة من مدارس اللغة العربية أو املدارس اليت سيتم 
 اجلامعة اإلسالمية.تعلمها يف 

                                                           
7A. Janan Asyifuddin, Metdode Penagajaran Bahasa Arab dan Pendekatan At- Taqabul 

Lughowi, (Yogyakarta : Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm.71. 
8Juawariyah Dahlan, Metode Belajar Bahasa Arab cet 1 (Surabaya: Usaha Nasional, 

1992) hlm. 87. 
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لق ابللغة الطلبة متخرجون من املعاهد أو املدارس الدينية أسرع فهمهم مبا يتع
العربية وأسهل فهمهم من حيث داللته. خيتلف بني الطلبة الذين  متخرجون من 
املدارس العامة ألهنم نقص يف تعلم اللغة العربية. وهذا كل يسبب املشكالت يف تعلم 

 اللغة العربية.
تدريس اللغة العربية قد يبدأ  تعليمها من مدرسة االبتدائية حىت اجلامعات 

رة تنظيم خمتلف العربية التعليم يف املؤسسات التعليمية اإلسالمية على صو االسالمية. 
هناك أربعة التوجه الرتبوي للغة  .األقل تظهر جهودا جادة لتعزيز نظام اجلودة ونظراي

 : 9العربية على النحو التايل
وهي دراسة اللغة العربية اليت هتدف إىل فهم الشريعة اإلسالمية التوجيه الديين،  .1

ميكن هذا التوجيه أن يكون من تعليم املهارات السلبية وتعليمها )فهم املقروء( و 
 )االستماع والقراءة( واملهارات النشيطة )الكالم والكتابة(. 

التوجيه األكادميي، وهي دراسة اللغة العربية اليت هتدف إىل فهم العلوم واملهارات  .2
ية علما ودراسة جيب عليها ومييل هذا التوجيه أن يضع اللغة العرب اللغوية.

االستيعاب على جمال أكادميي.هذه التوجيه متعلق بقسم التدريس اللغة العربية و 
 الدراسات العليا.

قادرة على التواصل التوجيه اإلخرتايف، وهي تعليم االغة العربية ألجل اإلخرتاف.  .3
يف دول  السياح، أو يف بعثة جتارية ملواصلة الدراسةلفظيا ملصاحل خاصة كمثل 

 .10الشرق األوسط

                                                           
9 Acep Hermawan, Metodologi Pembejaran Bahasa Arab (Bandung : PT Remaja Rosda 

Karya, 2014), hlm.89 
10Acep Hermawan, hlm.89. 
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جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر  هو أحد  اجلامعة احلكومية اليت 
تقع يف مدينة مكاسر. وهذه اجلامعة ستكون ميدان البحث إلجياد املشكالت املوجودة 

قسم تدريس اللغة العربية لديها حول املعضوع البحث يف قسم تدريس اللغة العربية. 
ولكن هذه الرؤية والرسالة مل تتحقق عندما مل رسالة، والبّد حيقق الطلبة عليها. رؤية وال

واملالحظة األوىل  حينما  يزل هناك املشكالت يف تعليم اللغة اليت يواجهها الطلبة.
التقى الباحث برئيس قسم التدريس اللغة العربية قد ذكر بعض املشكالت من الطلبة و 

ظاهرة فيه هو الطلبة ال يستطيعون أن يبلغون حبثهم  احملاضري. أحد املشكالت ال
 ابللغة العربية.

ومن تلك اخللفية، يريد الباحث أن جيد مشكالت تعليم اللغة العربية يف قسم 
تدريس اللغة العربية وحيدد الباحث حبثه حول مشكالت يف مهارة اإلستماع، الكالم، 

دراسات السابقة اليت تكون  املراجعة الكتابة والقراءة. ولكن قبل ذالك وجد الباحث ال
واملساعدة للباحث النتهاء هذا البحث. والدراسة السابقة منها: األول، حممد صاحلون 
حتت موضوع" مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة سوسوكان و املدرسة 

كتابة املتوسطة ترفدوا مسارنج". واثنيا، ذو الكفلي، حتت موضوع "املشكالت يف  
الرسالة لدى طلبة قسم تدريس اللغة العربية يف اجلامعة عالء الدين  اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر.
والربهان األساس املذكورة يريد الباحث أن يصيغ معضوع البحث "ابملشكالت 
تعليم اللغة العربية يف قسم التدريس اللغة العربية جبامعة عالءالدين  اإلسالمية احلكومية 

. وهذا البحث هو البحث الكيفى. وأراد  الباحث هذه البحث العلمى مكاسر"
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ستسهم يف موقع البحث وهي يف قسم تدريس اللغة العربية جامعة اإلسالمية احلكومية 
 مكاسر.

 أسئلة البحث .ب
فتقدم هنا أسئلة جيعلها حتديدا ملشكالت بناء على ما قدم الباحث من اخللفية، 

 البحث فيما يلي:
تعليم مهارات اللغوية الداخلية واخلارجية يف قسم تدريس اللغة ما مشكالت  .1

 العربية حبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر؟
كيف كانت احملاوالت ملعاجلة مشكالت تعليم مهارات اللغوية الداخلية  .2

يف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية  واخلارجية
 احلكومية مكاسر؟

 أهداف البحث .ج
 أما األهداف اليت يرمي إليه الباحث فهي كما يلي :

لوصف مشكالت تعليم مهارات اللغوية الداخلية واخلارجية يف قسم تدريس  .1
 اللغة العربية حبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 

 لوصف احملاوالت ملعاجلة مشكالت تعليم مهارات اللغوية الداخلية واخلارجية .2
 قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسريف 

 فوائد البحث .د
 ستكون هذا البحث هلا أمهية نظرايت وتطبيقا فيما يلى :

 الفوائد النظري .1
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ابلنسبة اىل النظرية البحث يرجى أن يعطي اسهام األفكار للحبري او املدرس 
بتعليم اللغة العربية. وهذ البحث يرجى أن يكون  اللغة العربية، حيت لذايدة املعرفة متعلقا

 املراجع لنفس البحث.
 .الفوائد التطبيقي .2
للميدان  البحث، هذالبحث سيقدم  املسامهات يف قسم  تدريس اللغة العربية  (أ

جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر . وإعطاء حل ملعاجلة مشكالت 
 فيها.

 للتوسيع العلوم متعلقا بتعليم اللغة العربية.للباحث، هذا البحث هو اخلربة  (ب
تقدمي مسامهات لتبادل األفكار ملعلمي اللغة العربية لزايدة حتسني منهجيات  (ج

 .التعلم
 الدراسات السابقة .ه

 و من الدراسات اليت تتعلق هبذا البحث هي :
 )رسالة املاجستري : كلية دراسة العليا اجلامعة اإلسالمية مالنج.نينني إراواتى  .1

2003.) 
 العنوان : " مشكالت تعليم اللغة العربية اباملدرسة الثانوية العامة مبدينة ماالنج.

أهداف البحث : ملعرفة مشكالت اليت واجهها يف أتليف برانمج التعليم ابملدارس 
 الثانوية العامة مبدينة ماالنج.

 منهج البحث : املدخل الكيفي
يف تعيني األهداف املقررة اخلصة  نتيجة البحث: ومشكالت هي صعوابت املعلم

يف تعليم وصعوبته يف تعيني املهارة الوظيفية وتعبري املواصالت. وصعوبته يف تنفيذ املدخل 
االتصال لعدم روح النشط واالبتكار لدى الطالب. وصعوبته يف تعيني املواد املناسبة 
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لتدريب مهارة الطالب  للمتعلم. وصعوبته يف تقسيم أو قات التعليم لقلة األوقات املقررة
 يف اللغة.

 (.2015)حبث جامعي : قسم تدريس اللغة العربية  ذو الكفل .2
العنوان : مشكالت كتابة الرسالة العلمية ابللغة العربية لدى طالب قسم تدريس 

 اللغة العربية جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
الرسالة العلمية ابللغة العربية و أهداف البحث : ملعرفة كيف أرى طالب عن كتابة 

 ملعرفة عن صعوابت اليت تواجها طالب يف كتابة الرسالة العلمية ابللغة العربية.
أكثر من طالب قسم تدريس اللغة العربية يواجهون الصعوابت أو نتيجة البحث : 

يكونوا العوائق يف كتابة الرسالة ابلعربية. مع أن هؤالء متخصصني هبذه الدراسة ال بد أن 
قادرين على كتابة البحث ألن هذه الفرصة هلم للتمرينات على قدرة مهارة األربع 

 خصوصا يف مهارة الكتابة.
)رسالة املاجستري : كلية دراسة العليا اجلامعة موالان ملك إبرهيم  محيدي  .3

 .2016اإلسالمية مالنج(. 
 

ة مبعهد شيخنا حممد العنوان : مشكالت تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمي
 خليل السلفي بنجكالن مدورا.

أهداف البحث : ملعرفة مشكالت تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية مبعهد 
شيخنا حممد خليل السلفي بنجكالن مدورا. وملعرفة و التحليل عوامل ظهور مشكالت 

ل السلفي بنجكالن تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية مبعهد شيخنا حممد خلي
 مدورا.
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نتيجة البحث : املشكالت اخلصاة ابلطلبة، ترجع إىل خلفية األكادميكية كافية 
جملال اللغة العربية معهدية وغري معهدية، و الفروق الفردية الشحصية، وصعوبة يف تكوين 

 املال. البيئة اللغوية املصتنعة، وقلة املفردات وكذالك عدم الرغبة يف تعلم حيت يشعرون اب
كلية دراسة العليا اجلامعة موالان ملك إبرهيم  اإلسالمية فضيلة مسحبيب،   .4

 .2016. مالنج

 العنوان : مشكالت ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية
أهداف البحث : لكشف العوامل الداعمة والعاعقة يف اسرتاتيجية  ترقية كفاءة 

 العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. الطلبة يف اللغة العربية قي قسم تدريس اللغة
نتائج البحث : اسرتتيجية كفاءة الطالب يف اللغة العربية بقسم تعليم اللغة 
العربية يف اجلامعة اإلسالمية كندراى مل يزال غري فعال وهذا يوصف من قليل األنشطة 

وجود اتساق يف تتفيذ اليت تدعم لرتقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية، وكذالك عدم 
 الربامج اإلضافية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية.

أما اختالف بني الدراسة السابقة املوجودة هبذا البحث فهو وقع يف حدود 
البحث. حيدد هذا البحث عن مشكالت مهارة اللغوية )اإلستماع، الكالم، القراءة، 

 الكتابة(.
 حدود البحث .و
الت تعليم اللغة العربية هو ميدان الواسع للبحث ألن مشك:  احلدود املوضوعية .1

فيحّدد الباحث حبثه مبا يتعلق مبشكالت ماهارات اللغوبة من الناحية اخلارجية 
اإلسالمية  والداخلية، وحل املشكالهتا يف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين

 احلكومية مكاسر
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تدريس اللغة العربية جبامعة احلدود املكانية : جيري هذا البحث يف قسم   .2
 عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر يف املستوى األوىل،الثالثة واخلامثة.

  2018-2017عقد  هذا البحث يف العام اجلامعي :  احلدود الزمانية .3
 حتديد املصطلحات .ز

مشكالت التعليم : مشكالت التعليم هي عبارة عن الصعوابت واألشكاليات  .1
اليت تتعلق بعملية تعليم اللغة العربية حيت ال حيقق أهداف التعليمية. وجيب على 

 للعثور على احللها. هذه املشكالت 
 تعليم اللغة العربية : كان يفسر التعليم اللغة العربية هي حماولة خللق األنظمة البئية .2

العربية لديها املدرس، واألهداف التعليم، والطالب، واملواد التعليم، والطريقة التعليم، 
 والوسائل التعليم وغريها.

: أحد   قسم تدريس اللغة العربية جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر .3
 اجلامعة احلكومية اليت تقع يف جزيرة مكاسر.

ويف هذا البحث أراد  الباحث لبحث عن املشكالت تعليم  اللغة العربية 
 يف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 املبحث األول : مشكالت تعليم اللغة العربية  
 مفهوم املشكالت  .1

تعريف املشكالت يف قاموس كبري من اللغة اإلجنزية هي " مسألة ينبغي حلها أو 
: مشكالت أو الصعوابت الىت جييب أن جتد حلوهلا.  11قررت " أو تعىن من " الصعب"

ة هي مشكالت اليت جتعل املناقشة دائما فهم املشكالت يف قاموس كبري اإلندونسي
. املشكالت هنا ميكن تلحيصها علي النحوا األشياء الىت جتعل من 12وحتتاج  احللول

 حاجز أو صعوابت يف حتقيق كفاايت التعليم.
" مما يعين القضااي أو problematicاملشكالت مشتقة من اللغة اإلجنلزية هي "

. واما املشكالت هي 13شيئ الذي مل تتم حتليلة املشكلة . ويف القاموس اإلندونسية،
شيئ الذي البد لتحليلها او يسمي ابالفوجوة بني احلقيقة مع شيئ الذي يرجى على 

 .  14اخلري ليحصول اىل النتيجة اجليدة او لتحقيق أقضى قدر من النتائج
اليت وقال شكور أن املشكالت هي الفجوة اليت تكون بني االنتهار و احلقيقة  

من اخلربا األخرى يقول املشكالت  .15ترجى على حلول املشكالت املوجودة واحملتاجة
هي األمر الذى التبس واختالف وتشابه فهو حيتاج حتليل وتفريق بني متغريته ليمكن 

 .16حله

                                                           
11As Hornby, Oxford Dictionary, (London: Oxford University Press,1987). 
12Tim Prima Pena, (Yogyakarta: Gita Media,1999). 
13Debdikbud , Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm 276. 
14Muh Rosihudin,” Pengertian Probelematika Pembelajaran”, dalam http :// 

banjirembun. Blogspot.com/2012/11/pengertian  problematika Pembelajaran. 
15  Syukir, Dasar Dasar Strategi Dakwah Islami, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983) hlm. 65. 

 .14: ص.  1996صاحل سامل، وعبد هللا على، 16
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 تعليم اللغة العربية .2
ميذ أن التعليم هو فن من الفنون إيصال املادة الدراسية من املعلم إىل أذهان التال

وتغيري أعماهلم، من السيأت إىل احلسنات ومن اجلهل إىل العلم ومن الظلمات إىل النور 
أبنشطة تعليمية معينة وبطريقة مناسبة وأبقل اجلهد والنفقات حىت حيصل على أغراض 

 .17التعليم الكافية والكامية
العوامل وقد اتفق علماء الرتبية والتعليم أن التعليم نظرية واحدة الىت تتكون من 

ترابط بعضها ببعض. ومن العوامله هي معلم ومتعلم )طالب( وجمتمع ودولة ومنهج 
دراسي وغرض التعليم وطريقة ومادة دراسية وتقومي ووسائل تعليمية وغريها كما وردت 

 هذه الصورة التالية.
لة اللغة العربية :ىف املعجم العريب اللغة من األمساء الناقصة وأصلها "لغوة" وزهنا فع

لغة. وأبو الفتح عثمان جىن : اللغة هي أصوات يعربهبا كل قوم عن  –يلغى  –من لغى 
أغراضهم. ديكارت: اللغة هي خاصية اإلنسان. وفاطمة حممد حمبوب: وسائل اليت 

 يتفاهم هبا اجلنس البشرى.
أن اللغة نظم من الرموز، ومعىن هذا أن اللغة تتكون نظاما متكامال. واللغة أكثر 

الرموز الىت يتعامل هبا اإلنسان تركيبا وتعقيدا.تعليم اللغة العربية هي عملية التعليم نظم 
الرتشد الدارس ولتنمية كفاءة لغتهم العربية سلبيا كان أو إجيابيا. واملراد هنا إجراء تدريس 

 اللغة العربية نفسها زليس التدريس عن الكتب املدرسة واملكتوبة ابللغة العربية عامة.
 

                                                           
، )بتوسنجكر : معهد بروفسور الدكتور حمحد يونس العاىل اإلسالمى طريقة تعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفى، 17

 .2(، ص 2005احلكومي، 
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إذن، أن تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والتطوير 
ىف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إجيابية كانت أو سلبية. الغرض من تعليم اللغة العربية 
لتطوير املهارات األربعة هي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 

 املهارات أعمال مرتبة أو منظمة ىف عملية تعليم اللغة العربية.وهذه 
 أنواع مشكالت تعليم اللغة العربية .3

تعلم اللغة العربية مع خمتلف اخلصائص والدافع للتعلم يف جمتمع لغري العرب، فإنه 
ال يزال لديه العديد من املشكالت اليت واجهتها بسبب العربية ليست اللغة اليت يتقن 

يف اجملموع. اليت غالبا ما تنشأ يف تعليم اللغة العربية لغري العرب وينقسم إىل بسهولة 
 20وركون ما لباري 19. انقسم األستاذ حممد عينني18قسمني، ومشكلة لغوية وغري لغوية

القضااي اليت يواجه عليها يف تعليم اللغة العربية إىل قسمني وهي عوامل اللغوية وعوامل 
 يف املهارات األربع، وتفاصل ذالك كما يلي : غري اللغوية، ويقع أيضا

 العوامل اللغوية .أ
العوامل اللغوية كما ذكر وهي العوامل اليت تعود إىل اللغة نفسها. أي العلوم 
املوجودة فيها، وهذا تظهر يف األصوات و املفردات والقواعد النحوية والصرفية. وسيأيت 

 تفصيله فما يلي :
 علم األصوات  (1

م اللغة العربية ىف جنوب شرق آسيا عموما و خصوصا ىف إندونيسية ىف الواقع تعل
وقد استمر لقرون. لكن اجلوانب الصوت كأساس لتحقيق املهارة اإلستماع والكالم 

                                                           
18Acep Hermawan, hlm.100. 
19Muh.Ainin. Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang : CV. Bintang Sejahtera,2014),hlm.8. 
20A.Akrom Malibary dkk, hlm.79. 
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اليزال أقل من اإلهتمام. كان سببه أهداف تعليم اللغة العربية موجها فقط إلتقان اللغة 
العربية. مث تعريف حقيقة اللغة أكثر على املكتوبة ىف فهم الكتاب الذى يستعمل اللغة 

أساس طريقة القواعد والرتمجة هي طريقة تعلم اليت تؤكد أنشطة التعلم على حفظ القواعد 
 و الرتمجة الكلمات.

ىف حد ذاته حملة عمة و تعريف اللغة على أساس هذه الطريقة ليست كاملة  
. كمل إبراهم يقول التعلم 21وسليمة ألنه ال حيتوى على الضغط أن اللغة هي التعبري

الكالم امهية من التعلم الكتابة ألن الكالم تعكس اللغة. ألنه إبراز اجلوانب الصوت 
والنطق السليم ىف مجيع جوانبه الذي أقل إهتمام من قبل مهارة الكتابة. عالوة على ذلك 

 22الكالم أوال من  الكتابة ودراستها متاشيا مع طبيعة لتعلم اللغة.
 تاملفردا (2

املفردات الىت تعتمد من قبل اللغة اإلندونسية قيمة مضافة إلندونسيا يتعلم اللغة 
العربية بكل سهولة. ألن املزيد واملزيد من املفردات العربيةاملستخدمة ىف اإلندونيسية 
أسهل بناء املفردات اإلندونيسية و إعطاء التعريف وتضمينها ىف الذاكرة ومع ذلك نقل 

 إىل اللغة العربية ميكن أن يسبب العديد من املشكالت.اللغات األجنبية 
فيما يتعلق املشكلة املفردات حاجة أن يعرف أن أكثر من جوانب الصرفية ىف 
اللغة العربية ال يوجد ىف اللغة اإلندونسية. حنو التصريف النظام بتغيري الكلمة مع أمناط 

 23معينة الذى يثري معنا معينة.
 

                                                           
21Ahmad Chotib dkk., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab untuk Perguruan Tinggi 

Agama Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 1976),  hlm. 79 
22Kamal Ibrahim Badri, Al-Awlawiyat fi Manhaj Ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah 

Indonesia (Makalah Seminar Internasional Pengembangan Bahasa Arab di Indonesia 1-3 Jakarta: 

tp., 2006), hlm. 6.  
23Acep Hermawan,, hlm. 101 – 103. 
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 بناء اجلملة (3
النص اللغة العربية أوال الطالب يفهمون معناه ولذلك هم يستطيعون ىف قراءة 

بقراءة صحيح. ال ميكن فصلها عن املعرفة العلم النحو ىف اللغة العربية هي إلعطاء الفهم  
كيفية بقراءة صحيح كما القواعد اللغة العربية الذي ينطبق. إن علم النحو ال يتعلق فقط 

إعداد اجلملة حىت القواعد تشمل األمور غري اإلعراب  مع اإلعراب و البىن ولكن ترتيب
 24والبىن مثل املطابقة واملوقئية.

إذن بناء اجلملة اللغة العربية ليس سهل ان يفهم لطالب غري العرب كمثل من 
اإلندونيسيا ولو هو يفهم عن القواعد اللغة اإلندونيسية. ولذلك جيب املعلمون على 

ميكن بسهولة التغلب من الصعوابت شهدت لطالب عند إعطاء اإلهتمام الكثري حبيث 
 دراسة اللغة العربية.

 الكتابة (4
كتابة العربية الذي ختتلف متاما عن الكتابة الالتينية كان عقبة لطالب اللغة 
العربية غري العرب وخصوصا من اإلندونيسيا. الكتابة الالتينية تبدأ من اليسرى إىل اليمىن 

ن اليمىن إىل اليسرى. الكتابة الالتينية لديها اثنني من أشكال بينما الكتابة العربية م
احلروف وهي األحرف الكبرية واألحرف الصغرية. والكتابة العربية لديها أشكل كثرية 
وهي مفرد والبداية والوسطى والنهاية. مع عدد من اإلختالف الكتابة بني اللغة العربية 

ونيسيا ليس بسهولة أن يكتب األحرف العربية واللغة الالتينية فلذلك الطالب من اإلند
عالوة على ذلك تصب ىف مقال طويل وهلا قيمة اجلمال إال الطالب الذين ذهبوا من 

 خالل عملية التعليم ىف وقت طويلة ومنتظمة.
 

                                                           
24Acep Hermawan, hlm. 105 
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 العوامل غري اللغوية .ب
ويندرج حتت هذه العوامل اليت ليست هلا عالقة بطبيعة اللغة إال أهنا تؤثر يف 

اللغة بشكل مباشر وفعال. وهذه العوامل ايضا تتكون على عدة نوحى، وهي ما تعليم 
 يلى:

 من انحية الطلبة  .1
املشكالت اخلاصة ابلطلبة ترجع إىل عدة العوامل منها خلفيتهم الدراسية 
ودوافعهم يف التعلم وأهدافهم فيه. أما ما يتعلق خبلفيتهم الدراسية فإن الدراسني جاءوا إىل 

الدراسة خبلفياهتم الدراسية املتنوعة اليت تؤدي إىل اختالف كفاءهتم اللغوية فصول 
وقدراهتم يف متابعة الدروس. فالدرسوان الذين جاءوا من أسرة وبيئة إسالمية فإهنم عامة 
ذووا أسس عربية إسالمية قوية ألهنم منذ طفولتهم تعلموا مبادئ اإلسالم واللغة العربية 

يف املدرسة. فمثال هؤالء الدارسني دوافع قوية يف تعلم اللغة العربية إما يف األسرة وإما 
حيث أهنم يفهمون أن كفاءهتم يف اللغة العربية حتملهم إىل مصلحتهم وتساعدهم على 
سّد حوائهم وتنري هلم مستقبال طيباز فهم يتعلمون اللغة العربية بكل ما لديهم من 

تهد يف فهم القواعد وحتصيلها، وليس لديه احلماسة واحلرص والنشاط، والطلبة ال جي
وضغف جتاوب الطلبة مع    25الدافع أيل تعلم العربية ، ويكتفي مبا يدرسه يف الصف.

املدرس، وبعض الطلبة اليشرتك يف األنشطة التعليمية،وعدم قيام بعض الطلبة أبداء 
 الواجبات املرتلية، و ضعف دافعة الطالب حنوا تعلم اللغة العربية.

 انحية املدرس من .2

                                                           
25Karim Farouk el-Kholili,”مشكالت تعليم اللغة العربية لغري انطقني هبا وطرق حلها" Jurnal Selcuk 

Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi,32 ( 2011), hlm. 187. 
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مما الشك أن املدرس من أهم عناصر عملية التدريس، أنه ال يواجد اختالف يف 
وجهات النظر حول الدور الذي يلعبه يف عملية التدريس مبا ميتلك من قواة التأثري على 
العناصر األخرى. فاملعلم اليتحدد دورة يف تقدمي املعلومات فحسب، وامنا هو يؤثر يف 

سن سلوكه وتصرفه، فهو قدوة يتعلم منه الطالب العالقات البشرية  سلوك الطلبة حب
تواجه املدرس وبعض اجلامعات مشكالت ترجع إىل كفاءة  26كيفيتها ونوعيتها.

املدرسني يف تدريس اللغة العربية. وذالك بسبب قلة املدرسني ذوي كفاءة جيدة يف اللغة 
رسني املؤهلني تربواي املتخرجني يف املعاهد وقلة املد العربية وخباصة يف تكلم والكتابة هبا.

او اجلامعات الرتبوية، و املعلم ليس خبريا بطرق تعليم اللغة العربية لغري انطقني هبا،واملعلم 
وقلة  27ال يفهم العربية ابلقدر املطلوب، واملعلم ال يستخدم لغة وسيطة لثرح العربية.

ة ابنسبة للمعلم وإعدلده تؤدي إيل أن يقف األحباث املطروحة يف ميدان تعليم اللغة العربي
  28املدرسون املؤهلون يف مكاهنم.

واملثكالت أيضا لدي املدرس كما قال فتح املودجب هي عدم التساوي عن  
كفاءهتم بني طلبة يف فصل واحد، وبعضهم من قد عرف قراءة اللغة العربية وبعضهم ال. 

وتكرار املادة التعليمية بسبب ملال لدى وهذا يشكل للمدرس يف عطاء الطريقة املناسبة 
الطلبة الذي قد فهم. وكذالك عدم األهداف الواضحة يف تعليم اللغة العربية حيت جتعل 

  29صعوبة املدرس اللغة العربية.

                                                           
فرحية مفتاح اجلرويب،املوجه يف تعليم اللغة العربية لغري انطقني هبا،دورية تربوية يصدرها قسم أتهيل املعلمني، مبعهد 26

  . 59،ص. 1409 العلوم اإلسالمية والعربية، اندونسيا، العدد الثاين 
  . 186،ص. 1409 فرحية مفتاح اجلرويب، اندونسيا، العدد الثاين  27
آحرون، مشكالت تعليم اللغة العربية لغري انطقني هبا، رسالة اجملستري،)السعودية : اجلامعة مصطفى اجلهين و  28 

 . 8اإلسالمية ابملدينة املنورة، دون سنة(، ص. 
29Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka 

Abadi, 2010), hlm. 143.  
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 من انحية الواسائل  .3
واملشكالت اخلاصة ابلوسائل التدرسية يف تعليم اللغة العربية يف املدرس 

أمور، من أمهها عدم توفر الوسائل املعينة فيها اللهم إال يف  واجلامعات ترجع اىل عدة
عدد قليل من املدرس واجلامعات. ويضاف إىل ذالك، القصور يف استخدام التكنولوجيا 
احلديثة كااستخدام معمل اللغة ة واحلاسب. ويرجع كل ذالك إىل قصور احلكومة 

ت الدراسية للمدرس واجلامعات، اإلندونسية يف منح اإلمكاانت املالية وإعداد التسهيال
السيما بوجود األزمة املالية اليت أصابت العامل مبا فيه، ويتعلق ابلقيود املفروضة على 

 وسائل اإلغالم، مث حدود قدرة املدارس لتوفري الوسائل التعليمي.
 مشكالت  تعليم اللغة العربية اخلارجية والداخلية  .4

، والعوامل اليت متنع عملية سلسة من التعليم لفهم األنشطة التدريس وعملية التعلم
والتعلم، فيجب على املعلمني ملعرفة بعض النظرية من النظرايت التعليم اللغة. فهم 

جيعل فرضية لتقدم تعلم  النظرايت ملعلمني يستطيعون أن يكهنون نتائج من الطلبة و
هوم مبادئ التعلم وابإلضافة إىل ذلك، مع مساعدة من الناحية النظرايت،مفالطالبة. 

 املعلم ميكن أن يكون تعليما جيدا. 
تطوير طروق تعليم اللغة  العربية بناء على أساس النظرايت علم النفس وعلم 
اللغة. علم النفس الذي يصف كيفية يتعلم الناس عن لغة، يتم خلط كل من 

ام نفهم . وبوجه ع30الدراسات يف طريقة واحدة اليت تسهل عملية التعلم وتعليم اللغة
أن اللغة العربية املتعلمة يف تعلم اللغة العربية تصنف إىل جزأين وهي مشكالت 

                                                           
30 Abd. Wahab Rasyidi,Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki 

Pres,2012),hlm 12. 
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اللغوية واملشكالت غري اللغوية. مث تصنف املشكلتان إىل مشاكل داخلية ومشاكل 
 خارجية.

يف عملية التدريس والتعلم، علماء النفس يتفقون على أن هناك عناصر من 
العنصر الداخلي يتكون من املواهب، واملصاحل،  العناصر الداخلية واخلارجية.

وأما العنصر اخلارجية فيتكون من بيئة اللغة،  .واالستعداد واخلربة السابقة يف املتعلم
املعلمني، كتاب املدرسي وغريها. من هذين العنصرين وتنتج وجهات النظر أو 

لعوامل اخلارجية. أما تيارات خمتلفة، واليت تتدفق السلوكية، الذي يركز االهتمام على ا
العمل املعرفية يركز االهتمامها على العمل الداخلية. واملشكلة الثانية هي اليت تؤثر يف 
كثري من األحيان على النجاح يف تعلم اللغة. معلم كميسر جيب أن جتد طريقة 

 .مناسبة ملعاجلة مشكلة تعلم اللغة العربية من حيث الداخلية واخلارجية
 عربية يف إندونسياتعليم اللغة ال .5

 موقف اللغة العربية يف إندونيسيا .أ
مما ال شك أن تعليم اللغة العربية أبندونيسيا من جهة التنفيذ نستطيع أن نقسمه 

 : 31إىل ثالثة أنواع
يقام مكثفا بطريقة استغراق األوقات الطويلة كما قامت به املعاهد السلفية  .1

الطالب فهم النصوص العربية من اإلسالمية، واألهداف املرجوة هي أن يستطيع 
 القرآن الكرمي واألحاديث النبوية والكتب الرتثية من النصوص العربية الدنية.

                                                           
(ص. 2014، ملك بريس جامعة اإلسالمية الحكومية :  طفي، اللغة العربية واملشكالت تعليمها) ملنغصسيف امل31

46. 
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يقام مكثفا بطريقة استغراق األوقات احملددة كما قامت به املعاهد العصرية  .2
اإلسالمية، واألهداف املرجوة هي أن يستطيع الطالب التحدث ابللغة العربية 

 بطالقة.
لتعليم اللغة العربية مع املود األخرى بنفس الوقت  كما هو يف املدارس يقام ا .3

الرمسية كاملدرسة االبتدائية واملدرسة املتوسطة واملدرسة الثانوية وكذلك يف 
 اجلامعات اإلسالمية اليوم.

هناك  ثالثة أمناط إلجراء تعليم اللغة العربية اليت تستنتج عن األمناط الثالثة 
اإلجراءات اليت تقام بصورة مكثفة ستحصل على املتخرجني املمتازين املختلفة. هذه 

يف اللغة العربية كالما وكتابة. وابالضافة أىل ذلك أن تعليم الذي يقام بصورة تقليدية 
كما نرى يف بعض املعاهد اإلسالمية السلفية يف الواقع حتصل براجمه على املتخرجني 

سلبية مبعىن أهنم اليفهمون اللغة العربية إال من  الذين يستوعوبون اللغة العربية بصورة
جانبني ومها جانب القراءة واالستماع ولكن من اجلانب االخر اليستطيعون  التعامل 
فيما بينهم ابللغة العربية بطالقة، وأما طريقة تعليم اللغة العربية اليت تقام  مع املواد 

املستوى الضعيف غالبا مبعىن أن األخرى ستحصل على املتخرجني الذين ما زالوا على 
النتيجة من إجراء التعليم هبذه الطريقة قد تعطي نتيجة غري مطلوبة، ومع ذالك بعد 

 أن خترجوا من هذه املدارس كفاءهتم للغة العربية مل تبلغ إىل املستوى املطلوب.
 
 
 
 



21 
 

 
 

 املبحث الثاين : املهارات اللغوية
 مفهوم  املهارات  .1

ت اللغوية يتطلب منا أن نتحدث أوال عن املهارة، قبل ان احلديث عن املهارا
حديثنا عن اللغة. وسنبدأ ابلتعريف املعجمي. الن التعريف املعجمي غالبا ما يكون 

 أساسا للتعريف االصطالحي.
عرف ابن منظور: املاهر : السابح، ويقال : مهرت هبذا األمر أمهر به مهارة : 

: املاهر. احلاذق بكل عمل، والسابح اجمليد.  أي صرت به حاذقا، و يف معجم احمليط
ويف املعجم الوسيط: مهر يف الشيء وبه مهارة، أحكمه وصاربه حاذقا، فهو ماهر، 

 .32ويقال : مهر يف العلم ويف الصناعة، وغريها
ونالحظ من خالل هذه التعريفات اللغوية أن معين املهارة يف اللغة يدور حول : 

 33واحلذق فيه.أحكام الشيء وإجادته 
وأما مهارت معين اصطالحي فهي كما قال أبو عالم أبهنا : سلوك يتصف 

. وأيضا 34ابلتكرار، ويتكون من سلسلة من األعمال اليت يتم أداؤها بطريقة اثبته نسبيا
. ومن خالل هذه 35أمحد زكي صاحل أبهنا : السهولة والدقة يف إجراء عمل من األعمال

هارة تعريفا يتناسب مع املهارات وهو أهنا : أداء لغوي تعريفات ميكن أن حندد للم
)صويت أو غري صويت ( يتميز ابلسرعة والدقة، والكفاءة، والفهم، ومراعة القواعد اللغوية 

 املنطوقة واملكتوبة. 

                                                           
)طبعة مصورة عن مطبوعة بوالق( ،املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر، 1ابن منظور : لسان العرب، جزء 32

 .35-34القاهرة)د.ت.( مادة مهر، ص 
 .7.ص. 1413أمحد فؤاد حممود، املهارات اللغوية ) الرايض : دار املسلم للنشر والتوزيع، 33
 24( ص. 1978رجاء حممد أبو عالم، علم النفس الرتبوي )الكويت : دار القلم، 34
 .22( ص. 1979أمحد زكي صاحل، علم النفس الرتبوي ) القاهرة : مكتبة النهضة املصرية،  35
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ويتضح من هذا التعريف أن مهارة اللغوية : أداء لغوي صويت فيشمل القراءة 
وق اجلمايل، وغري صويت فيشمل : اإلستماع، والتعبري الشفهي، والنصوص، والتذ

والكتابة، أبنوعها، والتذوق اجلملي اخلطي وغري اخلطي،وهذ األداء يتميز ابلسالمة 
 اللغةوية من حيث : مراعة القواعد )النحوية و الصرفية، واإلمالئية، واخلطية(.

حقل وهذه املهارات الزمة لكل إنسان مثقف بواجه عام، والزمة ملن يعمل يف 
التعليم بوجه خاص. إن املهارات اللغوية متثل الركيزة األوىل يف السيطرة على اللغة، فإذا 
امتلك املتعلم املهارات اللغوية، كانت لديه القدرة اللغوية، وابلتاىل سهل عليه استعمال 

 . 36اللغة دون مشقة أو عناء
 أساس تعليم املهارات .2

إن تعليم املهارات ليس أمرا سهال. ولكنه أمر حيتاج إىل حتطيط مسبق. ولكي 
تعلم املهارة وتنمي تدرحيبيا البد من تكرار أدئها لتاليف األخطاء اليت حتدث فيها والتفليل 

 منها. وميكن حتديد أسس تعليم املهارة فيما يلي : 
األداء حتت رعاية مشرف أداء تدريبات متصلة، مع التدرج يف هذا األداء، ويكون  .أ

 متخصص، فالتدريب املستمر يف ظل املشرف أساس مهم لتعلم املهارة وإتقاهنا.
اهلدوء النفسي، وإبعاد كل التوارات النفسية واحلركية، ألن االضطراب النفسي أو  .ب

 احلركي يؤثر أتثري أسلبيا على أداء املهارات ويعطل عملية تعلمها.
بعة دقيقية، فدقة املالحظة ابحلواس واحلركات والتفكري متابعة من يعلم املهارة متا .ج

البد منها يف تعلم املهارة، فمن يريد أن يتعلم مهارة معينة عليه أن يتابع أداء من 
 يعمله املهارة، ويراقب كل حراكته بفكرة وحواسه.

                                                           

 . 1982( ص. 1982فريد أبو زينة، الرايضيات مناهجها وأصول تدرييسها )عمان : دار الفرقان،  36 
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مراعة درجة النمو العقلي واجلسمي : فال يعلم الفرد مهارة التناسب مستوي  .د
ل مرحلة استعدادهتا اخلاصة هبا. حبيث لو علم الفرد مهارة ال تتناسب تفكريه،فلك

 .37مع مستوي منوه العقلي أو اجلسمي ملا أمكنه تعلمها
 مهارة االستماع .3

مهارة االستماع هي القدرة على هضم وفهم الكلمات أو اجلمل اليت قاهلا 
للغة فيها مهارة مهارة اإلستماع. لكل أهداف تعلم ا .املخاطب أو ابلوسائل اخلاصة

 لمكوانت الرئيسيةاإلستماع، يف اللغة األول أو اللغة الثانية. ويعرتف مهارات االستماع ك
مع جامس أسري.يف تلك  total physical responseيبدأ بنظرية  1970اللغة يف عام 

األنشطة اجتاه واحدة ألهنا متابعة ابحلركة النظرايت مكتوبة أن مهارة اإلستماع ليست 
 . 38والبشر وغريها

 أهداف االستماع .أ
لالستماع أهداف كثرية، وحتتلف األهداف من مرحلة إىل أخرى وميكن إبراز أهم 

 أهداف االستماع فيم يلي :
 القدرة على اإلضغاء والنتباه، والرتكيز على املادة املسموعة. (1
 القدرة على تتبع املسموع، والسيطرة عليه مبا يتناسب مع غرض املستمع. (2
 القدرة على فهم املسموع يف سرعة ودقة من خالل متابعة املتكلم . (3
 غرس عدة اإلنصات ابعتبارها قيمة اجتماعية ، وتربوية مهمة يف إعداد الفرد (4
 تكوين اجتاهت أفضل جتاه االستماع لتمضية أوقات الفرغ. (5

                                                           

 .11.ص. 1413أمحد فؤاد حممود، املهارات اللغوية ) الرايض : دار املسلم للنشر والتوزيع، 37  
38 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), hlm.85 
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تنمية جانب التذوق اجلمايل من خالل اإلستماع إىل املستحدااثت العصرية  (6
 ر املالئم منها.واختيا

 القدرة على إدراك معاين املفردات يف ضوع سياق الكالم املسموع. (7
 القدرة على إصدار احلكم على الكالم املسموع، واختاذ القرار املناسب (8

 
 أمهية مهارة االستماع  .ب

يتضمن االستماع مهارات متعددة ختتلف من جمال إىل آخر، وميكن إبراز أهم 
 : مهارات اإلستماع فيما يلى

: إن دقة السمع عامل فسيولوجي هام، وهي يف  39االنتباه ملادة طويلة (1
الوقت نفسه مهارة ميكن تعلمها، وذالك برتكيز االنتباه مع املتكلم أو 
القارئ، والتوجيه إليه، وهذف عوامل التشتيت اليت تصرف الذهن عن 

 االنتباه.
ملهار من مهارة إدراك األفكار األساسية والفرعية للنص املسموع : وتلك ا (2

الفهم، فاملستمع عليه أن يعرف األفكار األساسية للموضوع املسموع. 
ويعرف ما تتضمنه هذه األفكار من أفكار جزئية متضمنة، ويتحقق ذالك 

 كتابة لبعض النقاط األساسية الىت يدور حوهلا املعضوع.-ابتسجيل السريع
ع اجليد هوالذي حيلل إدراك العالقات املختلفة يف النص املسموع. فاملستم (3

املوضوع املسموع ويدرك  العالقات املختلفة للموضوع وحيدد أغراض 
 املتكلم.

                                                           
م،  1973دينس تشايلد، علم النفس واملعلم )ترمجة : عبد احلليم حممود السيد وآحرين( مؤسسة األهرام، القاهرة 39

 .77ص.
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 تنمية مهارات االستماع. .ه
منذ أجيال عديدة واالهتمام منصب على تنمية املهارات اللغوية املتعلقة ابلقراءة 

األوانة األخرية والكتابة والكالم، وأمهلت مهارات االستماع إمهاال اتما.ولكن ظهر يف 
اهتمام واضح بتنمية مهارات اإلستماع.  ومن أجل ذالك استخدمت أجهزة متقدمة 
مثال : أجهزة املعمل الصويت، وحتديد درجات األصوات، ودقة أدائها، واملتعلم يستمع 
من خالل األجهزة هلذا األصوات مث يتابعها يف النطق. وخباصة يف استماع القرأن الكرمي 

 صوت ابلنطق السليم لآلايت القرأنية.ومتابعة ال
ولقد كان تعلم االستماع حىت وقت قريب التدرك أصوله والقوعد، فيكتفي 
بطلب االنتباه، أو اإلنصات من املستمع فقط. ولكن هذا ابلطبع اليؤدي إىل االستماع 

ية اجليد، أو تنمية املهارة االستماع. وهناك عدد من اخلطوات ميكن أن تسرتشد هبا لتنم
 مهارة االستماع وهي : 

إدراك أمهية االستماع يف احلياة، وإدراك املهارات والعادات املطلوبة يف االستماع  .1
اجليد، ومدى أمهية يف احلياة العامة واخلاصة، وأن احلياة كلها متوقفة على 

 االستماع لكل من حولك.
كن تتحقق إدراك أن تعلم مهارات االستماع التتحقق مرة واحدة، أو فجأة، ول .2

 تدرحيبيا، وابلتدريب املستمر عليها.
 حماولة معرفة األخطاء، والتخلص منها تدرجيبيا عن طريق النقد الذايت. .3
 أساسيات يف تعلم االستماع  .و

يتضمن تعلم االستماع عدة أساسيات جيب االتفات إليها حيت نتمكن من 
 حتقيق أهداف التعلم يف يسر والسالمة، وهذا األساسيات هي :
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النتباه والتنبيه املركز. ويكون برتكيز النظر،  وحصر السمع والفكر مع املتحدث، ا (1
 وتوعية املستمع هبذا اجلوانب أساس يف عملية التعليم.

حذف عوامل التشتيت الشعورية : فاملستمع قد ينشغل بعوامل داحلية يفكر  (2
اع املستمع فيها، أو عوامل خارجية تلفت نظره أو مسعه، وجتعله يبتعد عن املوضو 

إليه. وتعريف املستمع هبذا األمور ومعاونته على حتبنبها يساعدان كثري يف تعلم 
 االستماع.

عقل املستمع وفهمه يعمل بسرعة أكثر من لسان املتحدث، فعلى املستمع أن  (3
يستخدم فارق السرعة يف ذايدة الفهم، بدال من السرحان، وانصراف العقل، 

 والنظر والسمع عن املتحدث. 
 كفاءة االستماع ترتبط ببعض العوامل مثل قوة التأثري من املتكلم. (4

 مهارة الكالم .4
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعين 
القائم ابلنفس الذى يعرب عنه أبلفاظ، يقال يف تفسى كالم، ويف اصطالح النحاة: اجلملة 

شتاء. أما احلديث فهو كل مايتحدث به من كالم وخري، املركبة املفيدة حنو : جاء ال
ويقال : احلديث ذو شجون يتذكر به غريه، ويطلق أيضا على كالم رسول هللا صلعم، 
ويف اصطالح احملدثني : قول أو فعل أو تقرير نسب إىل النيب صلعم، ويطلق احلديث 

 . 40ويراد به اجلديد،يقال : حديث عهد بكذا،قريب عهد به
ريف االصطالح للكالم فهو ذالك الكالم املنطوق الذى يعرب به املتكلم أما تع

عما يف نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما حيبول خباطره من مشاعر وإحساسات،وما 

                                                           
 . 802، مادة الكالم ،ص. 2معجم الوسيط، ج  40
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يزخربه عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، أو حنو ذالك، يف 
 . 41يف األداءطالقه وانساب ، مع صحة يف التعبري وسالمة 

وميكن تعريف الكالم أبنه : مايصدر عن االنسان من صوت يعرب به عن شيء 
له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل  قي ذهن املتكلم. وبناء على هذا، فإن 
الكالم الذى ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو اسامع، البد كالما، بل هي أصوات ال 

 معين هلا.
 أمهية الكالم  (أ

ملا كان للكالم منزلته اخلاصة بني فروع اللغة العربية ، وهو أنه الغاية من كل فروع 
اللغة، سنحاول هنا أن نوضح أمهية الكالم يف احلياة نقاط حمددة تكشف لنا جوانب 

 من هذه األمهية :
من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهم سبق الكتابة يف الوجود، فااإلنسان تكلم  -1

 قبل أن يكتب،ولذالك فإن الكالم خادم للكتابة
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة  -2

 على املادأة ومواجهه اجلماهري.
احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافه ،يف حاجة ماسة إىل املناقشة، وابداء  -3

ابلتدريب الواسع على التحدث،الذى الرأى، واإلقناع، والسبيل إىل ذالك إال 
 يؤدي إىل تعبري الواضح عما يف النفس.

                                                           
 .233حممد صالح اللدين علي جماور، تدريس اللغة العربية للمرحلة االبتدائية،.ص.  41
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الكالم خصوصا يف هذا العصر الذى تعددت فيه وسائل النقل واملواصالت  -4
ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط بل طمأنة أهليهم وذويهم، الن يف 

 انقطاع االتصال بداية اخلطر. 
الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر  والكالم نشاط إنساين يقوم به -5

واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن 
 مطالبة الضرورية.

 أهداف الكالم (ب
هناك  أهداف كثرية ومتنوعة للكالم، ويرى روبرت بويل أن هناك ميدأين 

 رين عن طريق اللغة مها:أساسني يف أي جهد يقوم به اإلنسان عند اتصاله  اباالخ
 األفكار اليت يعربها   -
 واللغة اليت يتقل هبا هذه األفكار إىل اآلخرين. -

وأهداف الكالم تشرتك مع أهداف اللغة العربية العامة، وهناك أهداف خاصة 
 للكالم ميكن توضيحها فيما يلي : 

منهم اجملتمع، إقدار األفراد على القيام جبميع  ألوان النشاط اللغوي الىت يتطلبها  .1
والتعود على النطق السليم للغة، وهذا يستدعي أن يتعلم  الفرد فن اللغة 
وقواعدها، حيث يستخدم الفاظا للداللة على املعاىن املتنوعة الىت ترد يف أثناء 

 الكالم، وصوغ الكالم يف عبارات صحيحة.
ليمة، متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشهدون بعبارة س .2

ويكون ذالك  بتزويدهم ابملادة اللغوية، لترتقي لغتهم، وتكون لديهم القدرة على 
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توضيح األفكار ابستخدام الكلمات املناسبة، وألسلوب املناسب ، وذالك ألن 
 األلفاظ حتمل شحنان معنوية التنفصل عنها.

عنها  توسيع دائرة أفكارهم، وذالك  إبقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة املعرب .3
مبا يضفي عليها مجاال وقوة أتثري يف السامع، وإقدارهم على نقل وجهة نظرهم 

 إىل غريهم من الناس، واإلضافة عما يف النفس بتعبري سهل مفهوم.
 تعويد األفراد على التفكري املنطقي، والتعود على السرعة على التفكىي والتعبري. .4
 مهارة القراءة .5
 مفهوم القراءة  .أ

عرف على الرموز املطبوعة، والفهم هلذا الرموز املكونة للجمل القراءة هي الت
والفكرة واملوضوع. ويقول أبرهيم أن القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة 
الكالم والرموز الكتابة، وتتألف لغة الكالم من املعاين واأللفاظ اليت تؤدي هذه 

( الفظ الذى 2( املعىن الذهين، 1املعاين. ويفهم من هذا أن عناصر القراءة هي : 
 .42( الرمز املكتوب3يؤديه،
 أنواع القرأة  .ب

هناك عدة تقسيمات للقراءة ختتلف ابختالف عدد من اإلعتبارات وذالك على 
 حنو التاىل : 

( قراءة صامته، مفهوم 1من حيث األداء والشكل العام تنقسم إىل قسمني : 
هلا التعرف البصري للرموز املكتوبة، وتفسريها قراءة صامته إىل العمالية الىت يتم من خال

وربطها خبرية املتعلم دون النطق هبا. فكما أن اإلنسان يف مقدورة إدراك الشيء الذى يراه 

                                                           
  .56-55م(،ص.  2009فتح املوجود، مدخل إىل تدريس اللغة العربية، ) متارم: مءسسة امل تر، 42



30 
 

 
 

حيوان نبات وغريها( دون أن ينبس ابمسه، فكذالك احلال ابلنسبة للكلمة –)إنسان 
اءة اجلهرية. مفهوم القراءة ( القر 2املقروءة يف صمت، يدركها القارئ دون النطق هبا. 

اجلهرية هي التقاط الرموز املطبوعة، وتوصيلها عرب العني إىل املخ،وفهمها ابجلمع بني 
الرمز كشكل اجملرد، واملعىن املختزن له يف املخ مث اجلهر هبا إبيضافة األصوات واستخدام 

 أعضاء النطق استخداما سليما.
( قراءة للدرس، هذا النوع 1مني : من حيث الغرض من القراءة تنقسم إىل قس

من القراءة يلجأ إليه الكثري من األشخاص للوفاء مبتطلبات أعماهلم أو مهنهم املختلفة، 
فااملعلم يقرأ إلعداد دروسه، و الطالب يقرأ لالستذكر وحتصيل املعلومات. وبعض الناس 

( قراءة 2اإلفادة منه. يلجأون إىل قراءة احملاضر والتقارير واملذكورات وتوظيف ما فيها و 
لالستماع، هذا النوع من القراءة أصبحت احلاجة إليها ملحة أكثر يف العصر هذا الذى 
اتسم ابلتعقيد وكثرة املشاكل اإلجتماعية النامجة عن طبيعية احلياة وإيقاعها العنيف، وهنا 

عن النفس، جييد  الكثري من الناس أن هناك مندوحة لالجتاة إىل بعض القراءات للرتويح 
( 3. 43أو لتحقيق أوقات ممتعة وسارة، هرواب من ضجيح احلياة وعناءاهتا ومشكالهتا

قراءة حلل مشكالت، فهي ذالك النوع من القراءة الذى يتصل برغبة القارئ يف معرفة 
شيء معني والوصول فيه إيل قرار بناء على جمموعة من اخلقائق، وذالك كالقراءة للوصول 

 مبدأ من املبادئ احلياتيه، أو لتقدير قيمة من القيم اخللفية أو حنو إىل قرار معني يف
 .44ذالك

 

                                                           
-77( ص,  1120أنوار هداى، املوجه لتعليم املهارات اللغوية ،) ماالنج : اجلامعة موالن مالك إبرهيم ماالنج،  43

83. 
 . 147م ( 1991علة أمحد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية ، )الرايض : دار الشوف،  44
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 ج. أهداف مهارة القراءة
من كل ما سبق ميكن أن يستخلص أن من أهم أهداف مهارة القراءة وهي كما 

 يلى :
إكتساب عادات التعريف البصري على الكلمات، كالتعرف على الكلمة  -1

 الكلمة من حتليل بنيتها وفهم مدلوها.من شكلها، والتعرف على 
 فهم الكلمات، واجلملة، والنصوص البسيطة -2
بناء رصيد  مناسب من املفردات اليت تساعد على فهم القطع اليت قد متتد  -3

 إىل عدة فقرات. 
تنمية الرغبة والشوق إىل القراءة واالطالع، والبحث عن املواد  القرائية  -4

 اجلديدة
اجلهرية ومعرفة احلروف وأصواهتا، ونطقها،وصحة  سالمة النطق يف القراءة -5

 القراءة.
 .45التدريب على عالمات الرتقيم ووظيفتها يف القؤاءة -6

 مهارة الكتابة   .6
 مفهوم الكتابة .أ

أن تعريف الكتابة  هنا أمر ابلغ األمهية، حىت اليظن ظان أن الكتابة هي تعبري 
لتحريري(، لذلك أنه من الضرورة أن الكتايب املدرسي فقط، وهو ما يطلق عليه ) التعبري ا

حندد مهفوم الكتابة الشامل هنا. وسنبدأ ابتعريف املعجمي، ألن التعريف املعجمي كما 
 سبق أن ذكران يف تعاريف سابقة غالبا مايكون أساس للتعريف االصطالحي.

                                                           
 147علة أمحد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية،ص. .45
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فالكتابة يف اللغة تعين اجلمع والشد والتنظيم، كما تعين : االنفق على احلريّة، 
لرجل يكاتب عبده على مال يؤدية منجما، أي يتفق معه على حريته مقابل مبلغ من فا

. واملعين االصطالحي حبمع هذه الدالالت 46املال. كما تعين : القضاء واإللزام واإلجياب
املتنوعة : فالشد واجلمع والتنظيم أمر ضروري للكتابة، ألن الكتابة ال تقوم إال على 

احلرية يتمثل يف رغبة اإلنسان القائمة يف نفسه لتحرير األفكار،  الصياغة اجملكمة، ومعىن
واألحسيس، واملشاعر احملبوسة داخل نفسه، ومعىن اإللزام يتمثل يف أن الكلمة املكتوبة 

 ملزمة لصاحبها وتعترب شاهدا ودليال يقضى به عليه.
حملبوسة يف فالكتابة إذان أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره ا

 نفسه، وتكون دليال على وجهة نظرة، وسببيا يف حكم الناس عليه.
 منزلة الكتابة وأمهيتها .ب

الكتابة مرحلة متقدمة من مراحل تطور احلضارة اإلنسانية، وتعترب مفحرة العقل 
البشري،وأعظم ماأنتجه العقل اإلنسان، وال تغايل إذا قلنا : إن اإلنسان حني اخرتع 
الكتابة بدأ اترخية حلقيقي ، فكم ضاع من تراث األمم بسبب عدم تسجيلة كتابة، وكم 

 جيل تراثها كتابة. من أهم خلدها التاريخ بسبب تس
والكتابة تلي مرحلة التحدث يف الوجود، وتسبق مرحلة القراءة، فالقارئ اليقرأ 
إال ما هو مكتوب، والكتابة تفضل احلديث الشفوي، ألن احلديث الشفوي يتم غالب 
دون طول أتمل أو تفكري، فهو عفوي متليه احلاجة الراهنة، وتقتضيه متطلبات للخظة، 

ياتيه العاجلة، أو التعبري عن املشاعر التلقائية لذا فإنه يرتبط بقضاء الضلرورات احل
الفروية، أما الكتابة وإن كانت أقل عناصر اللغة استخداما يف احلياة إال أهنا تعدأفضلها 

                                                           
 أبن منظور : لسان العرب، 46
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جامعا، ألهنا تستلزم الرؤية واألانة والتمهل، ومد اومة النفكري والنظر، وهلا قوعدها 
د بلورهتا وصياغاهتا، والتحقق من وموصفاهتا، إذا تعتمد على : تنظيم األفكار بع

متاسكها وترابطها، ولغة الكتابة ختتلف عن لغة التعبري اليومي، فتختفي فيها مظاهر 
االرجتال والسرعة، كما أهنا تستخدم الفصحي يف أدئها، فتساعد على رقي اللغة، 

 .  47واكبت الكتابة نضج العقل اإلنساين، وارتقاء إدراكه، وتكامل مهاهيمه
 ن إبراز أمهية الكتابة فيها يلي: وميك

 أهنا جزء أساسي للموطنة، وشرط ضروري حملو أمية املوطن. -1
أهنا أداة رئسية للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن األحرين  -2

 فكرهم وخواطرهم. 
 أهنا وسيلة اتصل بني أفرد البشر ابملؤلفات واخلطاابت وغريها. -3
والقريب ابلبعيد، ونقل املعرفة والثقافة أهنا أدة اتصال احلاضر ابملاضي،  -4

إىل املستقبل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لواصل 
 خربات األجيال ببعضها، واألمم ببعدها.

 أهنا أدة حلفظ الرتاث ونقله. -5
 صعوابت الكتابة .ج

يف تعلم الكتابة توجه الصعوابت املتنوعة. وهذه الصعوابت منها سببه رسم 
ربية، ومنها ماسببه احلركات اليت توضع على هذه احلروف سواء كانت يف احلروف الع

بنية الكلمات أم أوخرها، ومنها ماسببه النقط الىت توضع على بعض احلروف، 
 :وسنعرض هلذ الصعوابت فيما يلي 

                                                           
 . 15حممد صاحل الشنطي، فن التخرير العريب، ص. 47
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  الصعوابت املتعلقة برسم احلروف.  .1
 اختالف صورة احلرف ابختالف موضعه من الكلمة. .أ

تعددت صور بعض احلروف يف الكلمة ابختالق موضوعها يف الكلمة 
مثل : د، ذ، ر، ز، ط، ظ، وهناك حروف لكل منها صوراتن حسب موقعها 

 من الكلمة وهي : 
 وصل احلرف وفصلها .ب

تتكون الكلمات العربية من حروف حيبب وصل ببعضها مبا قبله، أو مبا 
عامل احلروف داخل الكلمات بعده، وحروف حيبب فصل بعدها، وبذلك تضيع م

فمثال حرف العني يكتب منفصال هكذا )ع( ويكتب منفصل هكذا )ععع( 
 وكذالك حرف الغني.   

 اختالف النطق عن الكتابة  .ج
إن رسم احلروف يكون مطابقا ألصواهتا حبيث إن كل ما ينطق يكتب، 

أحرف  وماال ينتق اليكتب، ولكننا جند أن هناك يف اللغة العربية كلمات فيها
تنطق والتكتب مثل: لكن، ذالك، طه، يس...، وكلمات أخرى فيها أحرف 
تكتب والتنطق مثل : أولئك، اهتدوا، وكلمات الثالثة فيها أحرف تكتب 
خبالف ماتنطق مثل رسم األلف اللينة : سعي، رمي، قضى، فإهنا تنطق ألفاً 

 ة يف الكتابة.وترسم ايء والشك أن املخالفة بني النطق والكتابة متثل صعوب
 قواعد  اإلمالء  .د

كثر الكالم وكثرت الدراسات حول قواعد اإلمالء، على أهنا تشتمل 
 على صعوابت الكتابة وميكن تلخيص هذه الصعوابت فيما يلي :



35 
 

 
 

تعقد قواعد اإلمالء وكثرة االستثناء فيها: فاهلمزة املتوسطة مثال تكون  -1
ويال مثل : أبناءهم، متوسطة ابألصلة مثل: سأل، تساءل. أو متوسطة أت

مررت مبائهم، أعجبين ماؤهم، مث هي بعد ذالك ساكنة أو متحركة، 
واساكن إما صحي، وإما معتل، واملتحرك إما من اهلمزة أو مما قبلها. 
مضموم أو مفتوح أو مكسور ولكل حالة من هذه احلالت قاعدة، ولكل 

 قاعدة شواذ
يف بعد قواعد  اإلمالء،  االختالف يف قواعد اإلمالء : اختلف العلماء -2

فأدى هذا إىل تعدد القواعد وصعبة رمسهافاهلمزة يف كلمة يقرءون مثال 
ترسم على ثالثة أوجه )يقرءون، يقرؤن، يقرأون( كلها رسم صائب، وكلمة 

 رءوف ترسم على وجهني )رءوف، رؤوف( وكالمهارسم صائب.
ليه أن يعرف ارتباتط قواعد اإلمالء ابلنحوا والصرف. فاذالك  يكتب ع -3

قبل أن يكتب، أصل االشقاق، واملوقع اإلعرايب للكلمةن ونوع احلرف 
الذي يكتبه، وابإلضايف إىل ذالك هناك كثري من الناس ال يدرسون قواعد 
النحوا والصرف وعليهم أن يكتبوا، وتتضح هذه الصعوبة يف رسم األلف 

اهلمزة  اللينة : فإن رمسها خيتلف ابختالف وضعها يف الكلمة،ورسم
املنطرفة،مرطبة بعالمة إعراهبها، ورسم )ما( إذا اتصلت : بكل، أوراب، أو 
إن ، أو إذ، فاهنا توصل هبذه األحرف إذا كانت هلذ األحرف معان 
خاصة، وتفصل إذا دلت على معان أخرى، وحتذف ألف )ما( 

 االستفهامية إذا دخل عليها حرف.
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 للغاتاملبحث الثالث : النظرايت يف التدريس ا
يعترب تدريس من الناحية التارخية بصفة عامة واحد من الطرق املبنية على 

خاطئة أو ترتكز دائرة اهتمامها  premisesنظرايت متحيزة تقوم على مقدمات منطقية 
على جوانب معينة من العملية النظرية. ظهرت خالل املئة عام األخرية مدارس لغوية عدة 

-logicoوما يزال أتثريها ساراي ومنها النظرية املنطقية أثرت يف جمال تدريس اللغات 

literary  ترى أن تعلم اللغة يتم اباملعاجلة املنطقية للنصوص املكتوبة(، والنظرية الطبيعية(
Naturalistic  تري حماكاة أسلوب االكتساب الطبيعي للغة األم(، والنظرية السلوكية(

  Generative – Cognivist نظرية املعرفية التوليديةوال Stuktural – behavioristالبنيوية  
والنظرية اللغوية اإلجتماعية   Sociopsychologicalوالنظرية النفسية اإلجتماعية  

والنظرية اإلكتساب اللغوي   Sosiolinguistic (Comunicationist) )اإلتصالية(
 Acquisitionist   )48)النظرية الطبعية اجلديدةticNaturalis –Neo . 

 النظرية األدبية املنطقية  .1
ميكن معرفة كنه هذه النظرية من خالل منهجها تدريس اللغة الذي يرى أن تعلم 

 Deductionاللغة يتم عن طريق املعاجلة املنطقية للنصوص املكتوبة. فبواسطة االستنتاج 
خاصة تتم دراسة النحوا، مث املفردات والنصوص من خالل الرتمجة وفقا لطريقة القواعد 

وهي طريقة من الغريب أهنا ما تزال تستخدم يف  grammer translation methodوالرتمجة   
 هذه العدد الكبري من املدارس واجلامعات يف أمريكا الشاملية بصورة أخرى.

 صحيحة من وجوه مهمة. فبينما مل يبق من هذه النظرية ليست مكتملة وال
اللغات القدمية كالالتينية واالغريقية سوى املادة املكتوبة إال أنه من اخلطأ الفاحش حينما 

                                                           

 .27م،ص. 1994 / 1415هكرت هامرىل، النظرايت التكاملبة يف تدريس اللغات جامعة امللك سعود، 48 
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يتعلق األمر ابللغات املعاصرة أن نفرتض أن املادة املكتوبة أكثر أمهية وعطاء ونفعا من 
ية الزمة يف معاجلة بعض القواعد املادة املنطوقة. كذلك قد تكون الطريقة االستنتاج

النحوية إال أنه من املؤكد أنه ميكن استيعاب معظم القواعد النحوية ابلطريقة االستقرائية 
. قد اليكون االعرتاض موجها  discovery guidedأو من خالل عملية االكتشاف املوجه 

تسرف يف استخدام  ضد الرتمجة حبد ذاهتا، ولكنه من الواضح أن طريقة القواعد والرتمجة
 هذه اإلجراء كما أهنا تسعي استخدامه.

لقد تزعت النظرية األدبية املنطقية كما هو متوقع إىل ختريج دارسني لديهم معرفة 
وإن كان بشئ  –نظرية جيدة بنحو تلك اللغة ) مع أهنا سابقة ألواهنا لغوايً( وايمكاهنم 

إن ما يؤخذ على الدارسني وفقا هلذه من الصعوبة ترمجة )واستيعاب( النصوص املكتوبة. 
الطريقة هو عدم مقدرهتم على فهم الكالم الطليق أو التفوه أبي شىء اللهم إال مههمة 
على هيئة كلمة من خالل الرتمجة. إهنم ابختصار غريقادرين على االتصال بتلك اللغة. 

القرن التاسع وهو أمر حفز ردود فعل ضد هذه الطريقة ودعا إىل حركة إصالحية يف آخر 
 عشر.

 النظرية السلوكية البنيوية .2
نتيجة لتأثر علماء اللغة البنيوين بعلم النفس السلوكي يف األربعينا من القرن 
امليالدي احلاىل فقد أو جدوا مذهبا لغواي لتدريس اللغة تعترب أصوله أقرب صورة حيت 

رغم ظهور العديد من . وب Integrated Theoryاآلن لبناء نظرية متكاملة لتدريس اللغة
املواد اليت تصف هذا املذهب وبرغم ظهور العديد من األحباث املنشورة لتوضيح أصوله 
إال أن النظرية السلوكية البنيوية اليت تقع خلف هذا املذهب، وكما هو احلال ابلنسبة 
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للنظريتني السالفيت الذكر، مل تذكر سوى جزئي من قبل بعض أنصارها مما جيعلنا 
 ها استنتجا من خالل أعماهلم بصورة عامة.نستنتج

يؤكد هذا املذهب على منو سيطرة العادة على بنية اللغة، غري أن االتصال مل 
يهمل يف بعض الربامج املطورة. ومع أن املذهب اللغوي هنا يركز على مهارة احلديث، إال 

ا ميكن اعتبار أنه جيري تدريس مهارة القراءة، وكذلك شىء يسري من مهارة الكتابة. هذ
يف ميداننا   team teaching  هذه الطريقة أول مثال على التدريس عن طريق فريق العمل

( انطق أصلي ابللغة ويقوم بدور 1حيث اشرتك يف التدريس يف الفصل كل من : )
( عامل لغوي 2وبتوجيه أحاديث الطالب ومناقشاهتم، و)drill master   املدرب الشفوي 
على تدريس وزايرات ميدانيه للصفوف كل يوم لتوضيح مسائل تركيبية ويقوم ابإلشراف 

 وشرحها.
 النظرايت املعرفية التوليدية .3

مع الثورة يف علم  اللغة وعلم النفس الىت حدثت يف بداية الستينات من القرن 
امليالضي احلاىل، اتضح أن تدريس اللغة قد دخل مرحلة جديدة، فمثال جند أن تالميذ 

املهتمني  بتدريس اللغة شجبوا الطرق القدمية حبجة أهنا ال تستند   chomskyتشومسكي
إىل نظرية مقنعة وطالبوا أبن يبين تدريس اللغة على نظرية النحو التوليدي وعلم نفس 
املعريف. هذا وبرغم وضوح نظرية علم النفس احلديث إال أن النظرية املعرفية التوليدية يف 

 ا مل تكن واضحة والحمددة، وميكن أن يكون عمل جاكوبوفتشتدريس اللغة واملبنية عليه
jakobovits   .هوأقرب صور النظرية املرفية التوليدية إىل الوضوح والتحديد 

هذه النظريةاجلديدة يف تدريس اللغة هي األخرى غري مكتملة من انحية أهنا اهتمت 
الك  فإن نظرايت ابلرتاكيب وأمهلت ما عدا ذلك من مستوايت اللغة. اضافة إىل ذ
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النحوا التوليد التحويلي وعلم النفس املعريف حبكم التكوين غري مالئمة للتطبيق يف 
التدريس اللغة نظرا الهنا هتتم بفرضيات تدور حول حقائق األداء املادى الذي هو جمال 
اهتمام علماء وعلم اللغة التدريسي. إن رفض هذه النظرايت ملفهوم العادة اللغوية 

linguistik habit  وما يعنية من رفض لنظرية التدخل اللغوي( إىل جانب نزعتها لتوجيه (
االهتمام إىل اللغة املكتوبة وحدها ميكن أن يضاف إىل مجلة العوائق الىت حالت دون 

 إمكانية تطبيق هذه النظرايت يف جمال تدريس اللغة. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 ومنهجهمدخل البحث  .1
وفقا لعنوان هذا البحث، استحدام الباحث مدخل البحث الكيفي  
ويعرف أبنه  منهجية البحث يف العلوم  تركز على وصف الظواهر ، وصفا دقيقيا  

ويف هذا البحث جعل الباحث صورة معقدة،  49و على الفهم  األعمق هلا.
وحبث الكلمات، والتقرير املفصل عن آراء املستطلعني، ويري الدراسات بشأن 

يف بيان اآلخر ورد أن مدخل البحث الكيفي هو كيفية  50الوضع  الطبعي.
البحث الذي ينتج البينات الوصفيات من البينات املكتوبة او اقوال الناس أو من 

ويسمي أنه نوعي ألن البينات اجملموعة فيها  51نسنية املبحوث هبا.القضااي اال
وأما منهجه، منهج  الوصفي وهو اسلوب من اساليب  52حيلل بوصف كيفي.

التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد أو فرتة أو 
تفسريها فرتات زمنية معلومة وذالك من أجل احلصول على نتائج  عملية مث 

 .53بطريقة موضوعية مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة
وأما سبب إختيار الباحث حبث الكيفي يف تلك اجلامعة ألن يريد أن 
يسعى احلصول على فهم أعمق للصورة الكربى عن مشكالت تعليم اللغة العربية 

                                                           

اثئر أمحد غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد أبو شعرية،"البحث النوعي يف الرتبية وعلوم النفس"، 49  
 .33م ( ص.  2009)غمان مكتبة اجملتمع العريب، 

 .15(، ص.  1998جكرات : كليا اندونسيا.  انزر، طريقة البحث، )50
 .3(،ص. 2007مولوغ، طريقة البحث الكيفي، )بندوغ: راماج راسدي كراي،51

52Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan,( Bandung : Alfabeta,2013),hlm.14. 

 183(،ص، 2000رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي، )دمشق : دار الفكر،53 
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وكذلك  العوامل املؤثرة اليت يكون يف قسم تدريس اللغة العربية جامعة 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر. 

 حضور الباحث .2
لبحث الكيفي مهمة جدا ألن الباحث هو كنا حضور الباحث يف ا

الفاعل بواصفة ألداوت البحث النفسي، والبد للباحث أن يعرف مباشرة من 
أين البياانت اليت سيؤخذ، وكان الباحث ايضا هو مفتش حيضر مبشارة اىل 
مكان البحث ولكنه ال يكون الباحث هو الفاعل ابنفرداه اىل مجيع األنشطة بل 

 كمفتش االحباث فقط.يتجرد بفعل وظيفته  
وكذالك كانت الباحث يف البحث النوعي صار أداة أساسية مبعين أنه 
يصري مالخظة تالحظ األنشطة اليت وقعت طوال التعليم و أنه مقابلة نقابل 
املبحوث عنه حسب األجوبة املقدمة يف كل األسئلة أو الوظيفة اليت متت 

حث الكيفي ينقسم  اىل ثالثة اجابتها. ويناسب بقول مولونج يف كتابه إن لب
خطوات : احلضور اىل ميدان  البحث، اخلطوة للعمل يف ميدان  البحث، و 
احلطواة  لتحليل احلقائق. وتكون حضور الباحث اىل موضوع البحث كاملالحظة 
او املراقبة التامة على مظاهر التعليم يف قسم تدريس اللغة العربية جامعة عالء 

ومية مكاسر طول عملية التعليم. و يف هذا املدخل الدين اإلسالمية احلك
الكيفي، ترتل الباحث مرتلة جامعة احلقائق يف امليدان البحث، فتستفيد الباحث 

 أدوات الكتابة مثل القلم و الكرسات كأدوات لكتابة احلقائق، و آلة التسجيل.
وكان دور الباحث يف البحث النوعي كمالحظة املشرتكة أو املالحظة 
التامة. وجبانب حضوو الباحث اليت يعرفها املبحوث عنه. فتقوم أيضا جبمع 
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احلقائق وحتليلها و تقدم نتائج البحث. والعملية يف اجلمع احلقائق مشرتكة سلبيه 
(Passive Participant (  طة املبحوث عنه ولكنها أي حتضر الباحث اىل مكان أنش

 يف تلك األنشطة.
يف هذا البحث تقوم الباحث اب املقابلة مع رئيس قسم تدريس اللغة 
العربية و حمضرها، لكشف اخلقائق املتعلقة مبشكالت تعليم اللغة العربية وايضا 

 اباملقابلة مع الطلبة عند أوقات الرحة.
 ميدان البحث .3

للغة العربية جبامعة عالءالدين أن ميدان البحث وهو يف قسم تدريس ا
 اإلسالمية احلكومية  مكاسر.

 مصادر البياانت  .4
إختار الباحث مصدر البياانت يف هذه البحث شخصا له أتثري قوية يف 
اجلامعة وهو حماضر الذي يدرس فيها. وشخصا له معرفة واسعة جلامعة 

العربية و  عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر وهو رئيس قسم تدريس اللغة
بعض االعضاء القائمني عليها. وجد الباحث البياانت من احملاضر حول 
مشكالت الذين يوجهون الطلبة يف عملية تعليم والتعلم ووجد الباحث املعلومات 
عن  أحوال احملضرين.  وشحصا الذي يشرتك عملية التعليم و هو طلبة يف قسم 

من الطلبة عن مشكالت الذين تدريس اللغة العربية. وجد الباحث البياانت 
يوجههم عند يدرسون اللغة العربية فيها. وأما مصادر البياانت هلذ البحث فهي 

 نوعني :
 مصادر البياانت الرئسية .أ
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إن مصادر البياانت الرئيسية هي احلقائق اليت حتصل مباشرا من مصادر 
األوىل يف حمل البحث أو موضوع البحث. مصادر البياانت الرئيسية هي 
املعلومات احملصولة من املصادر األوىل من شحص مثل حاصل املشاهدة أو 
اإلستفتاء الذي يعمل فيه الباحث. أي مصادر البياانت اليت تعطي البياانت إىل 

 54جامع البياانت مبشرة.
 وأما الذي يكون مصادر البياانت الرئيسية يف هذا البحث فهو كما يلى

 : 
 رئيس قسم تدريس اللغة العربية   (أ

لنيل احلقائق عن ما يتعلق اب العوامل املؤثرة ملشكالت تعليم اللغة العريية 
يف قسم تدريس اللغة العربية جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. 
الدكتور محكا كالرئس قسم تدريس اللغة العربية جامعة عالء الدين اإلسالمية 

ر. ووجد الباحث البياانت من رئيس قسم تدريس اللغة العربية احلكومية مكاس
حول أحوال احملضرين يف قسم تدريس اللغة العربية، و عن سرية قسم تدريس 

 اللغة العربية. 
 مدرس اللغة العربية  (ب

لنيل اهلقائق عن عملية التعليم اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة العربية 
احلكومية مكاسر. وأما احملاضري الذي سأقوم جامعة عالءالدين اإلسالمية 

 للمادة )سري أندايين م.فد.( املقابلة معهم فهي احملاضري للمادة االستماع
 

                                                           
54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2013).hlm. 308 
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احملادثة ) الدكتور هادينغ.( وللمادة ما يتعلق مبهرة القراءة والكتابة )الدكتورة أمرة  
  قاسم، والدكتور ريب.(

 طلبة يف قسم تدريس اللغة العربية (ج
دد الطلبة  على اجلملة ثالثون طالبا يعين من املستوي االوىل، الثانبية، وأما ع

 والثالثة. 
 مصادر البياانت الثانوية  .ب

كانت مصادر احلقائق الثناوية هو اخلقائق اليت حتصلها الباحث من غري 
نتيجة أعماله أو ليس من موضوع البحث مباشرا. وذالك مثل ما حتصله 

 والبياانت والصادرات األخرى. الباحث من خالل الواثئق ،
إن مصادر البينات الثانوية عبارة عن احلقائق اليت حتصلها فرد آخر أو 

 55من مصادرها الثاين حيث ال حتصلها الباحث مباشرا من املبحوث عنه.
وميكن أن تتكون احلقائق الثانوية من الواثئق، والشكوت، واألرشيف لألنشطة 

  يعالجها ويطالعها.اليت متكن للباحث استخدامها مث
 جدوال منهجية البحث

 منهج مدخل أسئلة البحث
مصادر 
 البينات

أسلوب مجع 
 البينات

أسلوب 
حتليل 
 البينات

ما مشكالت تعليم مهارات 
 اللغوية الداخلية واخلارجية ؟

طلبة قسم  الوصفي كيفي
تدريس اللغة 

 العربية 

مالحظة،  
مقابلة، 
 الواثئق

منوذج 
التحليل 
الكيفي 
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رئيس قسم -
 تدريس

للمايلز 
 وهوبرمان

كيف كانت احملاوالت 
ملعاجلة مشكالت تعليم 
مهارات اللغوية الداخلية 

 واخلارجية؟

احملاضر،  الوصفي كيفي
ورئيس قسم 
تدريس اللغة 

 العربية.

مالحظة، 
مقابلة، 
 الواثئق

منوذج 
التحليل 
الكيفي 
للمايلز 

 وهوبرمان
 طريقة مجع البياانت  .5

ثالث طروق أساسية جلمع املعلومات يف هذا البحث وهي هناك 
 املقابلة، واملالحظة، وحتليل الواثئق، و البيان لكل منها حنو التاىل:

 املالحظة .أ
الطريقة األساسية الثاتوية جلمع املعلومات يف هذا البحث هي املالحظة، 

بوية وهلا أمهية كبرية يف البحث الرتبوي بشكل خاص، فكثري من املواقف الرت 
حتتاج إىل أيقوم الباحث مبالحظتها يف وضعها الطبعي وتسجيل ما يري ويسمع 
مما جيري فيها يف هياهتا اليومية الطبعية ال يدحل الباحث يف شؤون الفئة املراد 
حبثها، كما يف طرق البحث، بل يالحظ ما يدور فعال يف الوضع الطبعي، 

عية )غري منظمة(، ولكن واملالحظ قد تكون كمية )منظمة( وقد تكون نو 
استخدام الباحث يف هذا البحث املالحظ النوعية اليت هي أقل تنظيما من 
مالحظة الكمية. فالباحث يف هذا املالحظة ) مالحظة النوعية ( ال يستخدم 
تصنيفات وامناطا حمددة سلفا، بل يسجل مالحظته بشكل طبيعي ومسرتسل 

وعندما استحدام الباحث املالحظة  ومفتو، فيقوم بتسجيل الواقعي كما حيدث.
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غري منظمة فإن عملية املالحظة تنشأ من حالل سلسلة من العمليات املختلفة، 
فتبدأ ابختيار الوضع املراد مالحظته وحتديد طريقة الوصول إليه مث بداء عملية 

  56املالحظة و التسجيل.
ق يف هذه املرحلة حضر الباحث مباشرة اىل موضع البحث لينظر وقائ

عملية تعليم اللغة العربية ومشكالهتا مث يكتب الواقائع املهمات يف هذا امليدان، 
واستخدام الباحث املالحظة يف هذا البحث الكتشاف مظاهر مشكالت 
عملية تعليم اللغة العربية سواء كان من جحة املدرس و الطلبة يف قسم تدريس 

 ة مكاسر.اللغة العربية جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومي
 املقابلة .ب

تعد املقابلة من الطرق الرئيسية جلمع املعلومات يف البحث الكيفي فعن 
طريق املقابلة يستتيع الباحث أن يتعرف على أفكار وشاعر ووجهات نظر 
اآلخرين كم متكن هذه طريقة الباحث من إعادة بناء األحداث اإلجتماعية اليت 

الباحث اىل موضوع من يقابله  ففي هذه املرحلة حضر  57مل تالحظ مبشرة.
الباحث مباشرة ويقدم عليه الباحث املسائل املتعلقة هبذا البحث اباستخدام 
أدوات املقابلة املستعدة، يستطيع الباحث ان جيمع البياانت املطلوابت هبذه 

 واستخدام الباحث أيضا مقابلة هاتقيا من خالل واتس أب. 58املقابلة.

                                                           
بة اثئر أمحد غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد أبو شعرية،"البحث النوعي يف الرتبية وعلوم النفس"، )غمان مكت56

 .42.م ( ص 2009اجملتمع العريب، 

اثئر أمحد غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد أبو شعرية،"البحث النوعي يف الرتبية وعلوم النفس"، )غمان مكتبة 57
 .39م ( ص. 2009اجملتمع العريب، 

 .194-193(، ص.  1998انزر، طريقة البحث، ) جكرات : كليا اندونسيا. 58
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احث أن يطلب من خالل هذه املقابلة هي عن واملعلومات اليت يريد الب
مشكالت تعليم اللغة العربية من نواحي املدرس و الطلبة وكذالك عوامل ظهور 
مشكالت تعليم اللغة العربية، وهذا املعلومات حمصول من مدرس اللغة العربية 

 ورئيس قسم تدريس اللغة العربية وكذلك الطلبة الطلبة الذي يدرس فيها.
 ن الواثئقحتليل مضمو  .ج

الواثئق هي طلب البياانت عن االشياء  فيشكل مذكرات أو احملاضر، 
والكتب، والصحف، واجملالت، والنقش، وحماضر االجتماعات وجداول 
األعمال وهلم جرى. استخدامه الباحث اذا اسهل التوثيق الباحث يف مجع 

رة دقيقة وموثوق البياانت وامتام حصول املقابلة واملالحظة لتكون البياانت املذكو 
. وقام هبا الباحث لفهم ما وقع يف قسم تدريس اللغة العربية جامعة 59هبا

 عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 طريقة حتليل البياانت  .6

طريقة حتليل البياانت املستخدمة يف هذا البحث لتحليل الكيفي منوذج التحليل 
لز وهو برمان أن حتليل البينات الكيفي الكيفي للمايلز وهو برمان التفاعلية. عرض ماي

بوصفية حينما إعطاء معين للبياانت اليت مت مجعها وحتليلها وتفسري البياانت. يقوم 
بتحليل البينات، أوال، مجع حيت ينتهي البحث يف وقت واحد ومستمر.مث أن يقوم 

مبشاكل البحث. التأويل وتفسري البينات ابإلشارة إىل املرجع النظرية املتعلقة واملتصلة 

                                                           
59 Arikuntu,Suharni,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Yogyakrta : Rineka 

cipta,2006),hlm.31. 
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( أخذ 3( عرض البياانت، 2( حتفيض البياانت، 1تتكون حتليل البياانت مايلي : 
 .60اإلستنتاج

 منوذج التفاعلي مايلز وهوبرمان يف حتليل البياانت يشري يف هذه الصورة التالية 

 

   

 

 (61صورة : طريقة حتليل البياانت منوذج التفاعلي) مايلز وهوبرمان 

مجع البينات تعترب البينات اليت تظهر ابلكلمات وليس سلسلة من األرقام. وقد  -1
مت مجع البياانت من عملية غري اجلاهزة أن تستخدم من خالل كتابة أو 

قدة، تستجيل وحتقيق. البحث الكيفي سيكتسب مجلة البينات الكثرية ومع
والبياانت متيل إىل تبدو اتفهة. مجع الباحث البياانت يف هذا البحث من 
مالحظات، واملقابالت، والتوثيق. البياانت الىت مت مجعتها وطبيعة غري 

 . 62متجانسة، مث أن تقوم بتحفيض البينات
 جتريد  البياانت -2

ويعرف ختفيض البياانت من عملية اختيار مع تركيز اإلهتمام على تبسيط، 
جتريبه وحتويل البياانت اخلام اليت انبثقت عن سجالت مكتوبة من موقع  
البحث. هذا االخنفاض جيري مستمرا عندما جرت أنشطة البحث. عندم 
                                                           
60M. Junaidi Ghony  dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.306 
61 Sugiyono, Metode Peneltian Kualitaitif, Kuantitatif, RND,( Bandung : Alfabeta, 2015),hlm 247 
62 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung : Alfabeta, 2005),hlm.92. 

 مجع البينات عرض البياانت

 جتريد البياانت
 استنتاج البينات
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جرت عملية ختفيض البياانت يف مجع البياانت، كانت هناك مرحلة 
ض هي صناعة التلخيص، الرتميز، معاجلة املوضوع، بناء جمموعات، التحفي

 . 63إنشاء أقسام، وإنشاء مذكرة
 عرض البياانت  -3

عرض البياانت هي عبارة عن جمموعة من املعلومات اهليكلة أن تعطي 
احتماالت استخالص النتائج واختاذ العمل، بنظر عرض البياانت والباحث 

ام به استناد على املفهوم حصل الباحث من سيفهم ما حتدث وما ستلزم القي
. عرض البياانت على أهنا جمموعة من املعلومات املنظمة، 64ذالك العرض

حىت يعطي إمكانية استخالص النتائج والتخاذ اإلجراءات. من خالل عرض 
 البينات ميكن أن يفهم ما جيري وماذا سيفعل.

 أخذ اإلستنتاج  -4
معين املوادـ، تستجيل الرتيب وأمناط، أن الباحث يف هذاه عملية يبحث عن 

الشرح، وألشكال املمكنة، وسبكة السببية ومقولة. عمل تدفيق االستنتجات 
أثناء البحث، بطريقة بسيطة، ظهر املعىن من البياانت جيب أن يكون قابلة 

 . 65للتحقق
 حتقيق صحة البياانت .7

ا كان حتقيق صحة البينات مطلوب الثبات صحتها. وكيفيفة حتقيقه
ألجل حفظ صحة البياانت يف هذا  66تستند على عدد معني من املعايرية.

                                                           
63M. Junaidi Ghony  dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.307.  
64 M. Junaidi Ghony  dan Fauzan Almansur, , hlm.308. 
65 M. Junaidi Ghony  dan Fauzan Almansur, , hlm.310. 
66 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2002),hlm. 326. 
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البحث، فيستخدم درجة الصدق والظبط. وكانت درجة الصدق املستعملة يف 
هذا البحث بثالث طرائق اليت تطورها مولونج. وهي الثابرة على املالظة واملنهج 

 لتايل :والبياانت على خنو ا 67التثليثي وتفتيش الرفاق الباحثني.
 املثابرة على املالحظة .أ

ميكن أن تكون املثابرة على املالحظة بطريق قيام الباحث ابملالحظة بكل 
دقة ومرتبة ومتوصلة طول أداء البحث. وجتري هذه األنشطة أبداء املقابلة 
الفعالية واإلتراكية حيت ميكن اإلجتناب من أمور غري مرغوبة.) مثل الكذاب و 

 68االخالص والتصانع(.
 املنهج التثليثي .ب

املنهج التثليثي هو تفتيش صحة البياانت اباستخدام شيئ آخر ألجل 
. وجتري هذه الطريقة يف هذا البحث 69التدقيق أو على سبيل املقارنة على احلقئق

 أبداء املقارنة بني طريق املقابلة واملالحظة، واملقارنة بني مصادر احلقائق.
 تفتيش الرفاق الباحثني. .ج

فاق الباحثني بتعريض النتائج النهاية اليت مت حصوهلا بثكل تفتيش الر 
املناقشة مع الرفاق الباحثني. فيعطي الرفاق الباحثون االفرتاحات بل االنتقادات 
مند اول  عملية البحث إىل انتهاء كتابة البحث العلمي.وهبذه  الطريقة، يفتش 

طلب الباحث منهم الباحث صحة البياانت أبداء املناقشة مع الباحثني أبن ي
 املساعدة على تفتيش البياانت اليت حصلها الباحث. 

                                                           
67Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik,( Jakarta : Bumi 

Aksara,2013)hlm.185. 
68Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdkarya, 

2002,hlm.329. 
69 Lexy Moleong,hlm.329. 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 البحث املبحث األول: نبذة عن ميدان
 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر .أ

 سرية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر .1
اإلسالمية احلكومية هو أحد اجلامعة من اجلامعات احلكومية جامعة عالء الدين 

يف جزيرة مكاسر. تريخ تنمية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر من 
  70خالل املراحل وهي:

 1965حىت  1962مرحلة السنة  (أ
يف البداية، معهد عالء الدين اإلسالمية احلكومية هي فرع من معهد اإلسالمية 
جوجاكرات. بناء على دعوة من الشعب واحلكومة احمللية سوالويزي جنوبية ومبوافقة رئيس 

أكتوبر  17التاريخ 75برقم  اخرج الويزرة الدينية قرار جوجاكرات، املعهد سوانن كاليجاغا 
 كلية شريعة معهد  ىلإندنيسي كلية الشريعة جامعة املسلم اإلة لعن احلكوم 1962 سنة

. مبواففة الويزرة الدنية رقم 1962نوفمرب  10 سوانن كليجاغا فرع من مكسر يف التاريح
يواصل احلكومة لكلية تربية معهد سوانن كليجاغا.  1964نوفمرب  7يف التاريخ  91

 .1965لسنة  أكتوبري ا 28 خصول الدين يف التاريأوأيضا لكلية 
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 2005حىت  1965مرحلة السنة   (ب
واحلكومة احمللية يف سوالويزي  من اجملتمع ةوابلنظر إىل الدعم والرغبة الكبري 

 للوائحتعليم الدين اإلسالمي على املستوى اجلامعي، واألساس القانوين  عننوبية اجل
كليات على األقل تستطيع أن تكون   ثالثة أن وبني فيه 1963عام  27سية رقم يالرئ

معهد وحده، وكانت ثالثة كليات يف مكاسر هي كلية الشريعة وكلية الرتبية وكلية أصول 
قامت جامعة اإلسالمية احلكومية يف مكاسر  1965نوفمرب  10الدين. ولذلك يف 

  .1965أكتوبر  28بتاريخ  79رقم بقرار من الوزارة الدينية 
وأيخذ االسم هلذا املعهد أي معهد عالء الدين مكاسر من اسم امللك األول بـ 
غوا، وهو من أول املسلم وله خلفية التارخيي يف انتشار اإلسالم قدميا. ويتضمن هذا 

يا االسم رجاء لرتقية جمد اإلسالم يف املستقبل بسوالويزي اجلانوبية خاصة وإبندونيس
أندي ابجنران داينغ راين، وأمحد مكاروسو سني هلذه اجلامعة هم ؤسالشرقية عاما. ومن امل

  .أمانسيا مع إيالو، مؤرخ ماكاسار
 ن.اآل حىت 2005مرحلة السنة ج( 

انون نظام رد على املطالب تطوير علم املعرفة والتغيريات األساسية يف والدة قلو 
مستوى التعليم يف وزارة الرتبية الوطنية والقسم  حيث 1989عام  2التعليم الوطين رقم 

 ،مستوى التعليم الثانوي ي درجتهما خاصة يفسو قد الديين يف مجهورية إندونيسيا 
واستيعاب خرجيي التعليم الثانوي يف حاجة إىل وضع التغيري من املعهد إىل اجلامعة. مث 

جملتمع األكادميي وجملس ولدعم من ا 2006-2002مببادرة من زعيم عالء الدين للفرتة 
 فيقدم االقرتاحر وحاكم جنوب سوالويسي، عالء الدين ماكاس الشيوخ من معهد

اجلمهورية  رئيسعالء الدين ماكاسر إىل  جامعةر إىل الدين ماكاس عالءلتحويل معهد 
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 2005أكتوبر  10من ف ، من خالل وزير الشؤون الدينية ووزير التعليم اإلندونيسية
استنادا إىل  إىل جامعة عالء الدين مكاسر رعالء الدين ماكاس هدمعغريت حالة 

 .2005لعام  57الالئحة الرائسية رقم 
 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر جامعة عالء لتنظيمل اهيك .2

 71:جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية  يقودها رئيس ونوائبه وهم
 : األستاذ الدكتور مسافر فباابري، املاجسرت  رئيس اجلامعة

 : األستاذ الدكتور ماردان، املاجسرت   انئبه األّول
 : األستاذ الدكتور احلاج لومبا سلطان   انئبه الثاين

 Ph.D: األستاذ الدكتور سييت عائشة، املاجسرت،  انئبه الثالث

 مكاسرالدين اإلسالمية احلكومية  الرؤية والرسالة جامعة عالء  .3
وية والرسالة وأهداف جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لديها الر 

 : اجلامعة وهي
 الرؤية:

 "على احلضارة اإلسالمية أساساحتول العلم مركز التنوير و أن تكون "
 الرسالة:

اجلو : اكتساب ين اإلسالمية احلكومية مكاسر فهيدوأما الرسالة جلامعة عالء ال
، وقيام عملية تمثيلي لتحسني جودة التعليم العايل ونوعية احلياة اجملتمعيةالاألكادميي 

اليت تعكس قدرة التكامل بني قيمة التعاليم اإلسالمية الرتبية والبحث وخدمة اجملتمع 
 ، وجلعل اجلامعة جامعة مستقلة.  مع العلم والتكنولوجيا

                                                           

 2017 عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر.   جامعة  الواثئق، من موقع على شبكة اإلنرتنت 71 
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 األهداف:
إنتاج منتج : مية مكاسر فهيو وأما أهداف جامعة عالء الدين اإلسالمية احلك

إنشاء ، وحتقيق اجلامعي كمركز للتعليم البحثي، وفكري مفيد وتطوير اإلمكانيات
إدارة سليمة، والقيادة والنظام املؤسسي، فضال عن حتقيق التخطيط اإلسالمي والبيئة 

 .إقامة تعاون مع املؤسسات احمللية والوطنية والدولية، وواملناخ احلرم اجلامعي
 كلية تربية وشؤون  تدريس  .ب

 سرية كلية تربية وشؤون  التدريس  .1
كلية تربية وشؤون تدريس هي أحد كلية من كليات اليت وقع  يف جامعة عالء 
الدين  اإلسالمية احلكومية مكاسر. يتأسس كلية تربية وشؤون تدريس على رسالة قرار 

الوجودة لكلة  تربية   . ابلنظر اىل تريح1964السنة  91الوزارة الدينية على رقم 
وشؤون تدريس متعلقة ابملؤسسة معهد عالء الدين اإلسالمية احلكومية. بعد تغيري هذه 
اجلامعةة من املعهد إىل اجلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية  فكلية الرتبية تغيري 

 .72األمسها إىل كلية تربية وشؤون التدريس وهناك مسنية أقسام
 كلية تربية وشؤون  التدريسالرؤية والرسالة   .2

 :تدريس لديها رؤية والرسالة وهي كلية تربية وشؤون 
 : الرؤية

مركز تنمية الرتبية اإلسالمية اليت متكامل وتنافسي يف إنتاج املعلمني والرتبويني على 
إجراء  :أساس احلضارة اإلسالمية. و أما الرسالة لكلية تربية وشؤون تدريس فهي
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تطوير ، و البحث وخدمة اجملتمع على أساس اجلودة يف العلم واإلسالمالتعليم والتعلم و 
  .العلوم التوربوية والتدريسية

 هيكل  التنظيمي كلية تربية وشؤون  التدريس .3
 1جدول : 

 
 

 
 

 
 

 البيان : 
 هذا هو هيكال التنظيمي لكلية  تربية وشؤون  التدريس مما ظهر يف السابق. أما عميد

لكلية تربية وشؤون التدريس وهو الدكتور احلاج  حممد أمري املاجيستري. قي أداء 
 73.واجباهتا، وسيساعده عدد من نوائب العميد الذين لديهم الوظيفة املعينة

 قسم تدريس اللغة العربية  .ج
 سرية قسم تدريس اللغة العربية  .1

قسم  تدريس اللغة العرية  هو أحد قسم من أقسام يف كلية تربية وشؤون تدريس   
جامعة عالءالدين االسالمية احلكومية مكاسر. ابلنظري اىل تريح البناءها قسم تدريس 
اللغة العربية هو قسم املوجودة يف هذه كلية بعد  قسم تدريس الدين اإلسالمية.  كان 

                                                           

 2017نوفيمبري  2. التاريح كلية الرتبية وشؤون التدريسمالحطة يف  73 

  2انئب العميد 1انئب العميد 

 رئيس القسم الفرعي
 اإلدارة العامة

 عميد 

رئيس القسم الفرعي التخطيط 
 واحملاسبة واملالية

رئيس القسم الفرعي من 
والطل واخلرجينياألكادميية،   

 3انئب العميد 

 رئس العام  لقسم االدارة

 سكريرتة ضمان اجلودة

 رئش ضمان اجلودة
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ها  يسمى قسم  اللغة العربية. تتوىل اإلدارة ابالشرتاك مع  قسم  تدريس اللغة العربية قبل
. عرض للمن حيث العمر الزمين قسم تدريس للغة العربية 1960كلية الرتبية يف عام 

دخول عمر نصف قرن تقريبا. لذلك قسم تدريس للغة العربية هو قسم أقدام يف جامعة 
 74.عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

كلية تربية وشؤون التدريس جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية   التنظيمل هيك .2
 مكاسر

اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر يشتمل  تدريسقسم   
على هيكل التنظيم. دكتور محكا املاجستري هو رئيس قسم تدريس اللغة العربية ودكتورة 

يس اللغة العربية. يف هذا القسم هناك موظفان سييت عائشة خالق هي سكريترية قسم تدر 
لقسم  التنظيم هيكلأما ابلنسبة يساعدان يف عملية ما يتعلق بقسم تدريس اللغة العربية. 

 : فيم يليتدريس اللغة العربية يتضح من الرسم البياين 
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 2 جدوال :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الروية والرسالة لقسم تدريس اللغة العربية .3

 وهي :قسم تدريس اللغة العربية لديها الرؤية والرسالة 
 الرؤية:

أن يكون حاوية لتطوير وتدريب معلمني اللغة العربية املخرتفة والخالق الكرمية.   
التشكيل وتدريب وتظهري معلمي اللغة  أما الرسالة لقسم تدريس اللغة العربية فهي

 عميد 

 

 رئس قسم

 1انئب العميد 

 

2انئب العميد 3انئب العميد    

 سكريرتة قسم

 موظف قسم موظف قسم

 هيئة الطلبة 

 متحرج قسم  تدريس اللغة العربية الطلبة قسم  تدريس اللغة العربية
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لرتقية جودة معلمي اللغة العربية من انحية األخالق ، و العربية املخرتفة واألخالق الكرمية
 75 واالكادميية.

طباعة ماجستري  هداف وهوخر، قسم تدريس اللغة العربية  ميلك  األوجبانب اآل  
للغة العربية يف التعليم اجلامعي أساسيات املعرفة العلمية واخلربة واملهارات كمدرس ا اللغة

طباعة شهادة البكالوريوس يف التعليم العريب الذي لديه الكفاءات الرتبوية ، و العربية
طباعة بكالوريوس الرتبية العربية القادر على ، واملهنية واالجتماعية والشخصية والقيادة

 .تطوير وتطبيق مناذج التعلم العربية
 املرافق يف قسم تدريس اللغة العربية  .4

هذا  قسم تدريس اللغة العربية ويوفر وسيلة لدعم وإطالق أنشطة احملاضرات.
الب الذين يتخصصون يف تعليم اللغة العربية. املرفق ميكن أن تستفيد من مجيع الط

 76:املرافق املرتبطة كما يف اجلدول األتية
 : املرافق العامة3جدول 

 عدد املرافق العامة رقم
 1 إدارة قسم  تدريس اللغة العربية 1
 1 معمل اللغة 2
 15 الفصول 3
 1 قاعة 4
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 2017نوفيمبري  2املالحظ يف قسم  تدريس اللغة العربية. التاريخ  76 
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 حالة الطلبة واحملاضرين يف قسم تدريس اللغة العربية .5
يف هذا البحث، قدم الباحث حالة الطلبة واحملاضرين يف قسم  تدريس اللغة 
العربية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. هذه البياانت املكتسبة من 
الواثئق املوجودة يف هذا القسم. جيري عملية تعليم اللغة العربية داخل الفصل وأحياان يف 

 قسم تدريس اللغة العربية خمتلفة واملتنوعة. بعض الطلبة  املعمل اللغوي. وكان الطلبة يف
متخرجون  من  املعاهد وبعضهم متخرجون من املدارس العامة.  واالن الطلبة قسم  

 77.تدريس اللغة العربية جيلسون يف سنة  الدراسية الوثر
 حالة الطلبة: 4 دوالج

 عدد  الطلبة  الرقم
 80 املستوي األوىل  1
 90 الثالثةاملستوى  2
 120 املستوى اخلامسة 3
 110 املستوى السابعة 4
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 حالة حمضرين: 5جدول 
 يناسم احملاضر  الرقم
 الدكتور مهكى، م. ت ه. إ 1
 الدكتورة سيت عائشة خالق، م.ف د. 2
 االستاذ الدكتور. احلاج. أزهار أرشاد، م.أ 3
 م. أغاالستاذ الدكتور احلاج. شريف الدين اندينج،  4
 الدكتورة امرة قاسم، م.أ 5
  الدكتور مهزة هارون 6
 االستاذ الدكتور شهر الدين عثمان، م. ف د  7
 الدكتور حممد ماورد جالل الدين 8
 الدكتور عبد الرؤوف امني 9
 الدكتور إندوس هادينج، م. أغ 10
 الدكتور رايف، س. أغ.، م.أغ 11
 الدكتور منري، م.أغ. 12
 مشسوري، س س. م أ 13
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املبحث الثاين : مشكالت مهارة اللغوية يف قسم تدريس اللغة العربية جامعة 
 عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 

واهلدف الرئيسية يف  تعلم لغة أجنبية هو تطوير قدرة الطلبة على استخدام اللغة 
املكتوبة واحملكية. قدرة على االستخدام يف تعليم اللغة يسمي مهارات اللغوية. املهارات 
اللغوية تتكون على األربعة وهي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة واملهارة 

االستماع والقراءة تصنيف املهارات تقبال وأما الكالم والكتابة  فتصنف  الكتابة. مهارة 
 إىل املهارات اإلنتاجية . 

كل مهارة ارتباطًا وثيقا ببعضها البعض الكتساب مهارات اللغوية، سافر عادة 
من خالل تسلسل منظم لرتتيب العالقات. بدأت يف البداية يف وقت عندما تعلم 

 هتمام ابللغة، ومث احلديث، وبعد ذلك أنه تعلم القراءة والكتابة.األطفال الصغار إىل اال

 كل أربعة من هذه املهارات هي أساسا بوحدة أو شطرنج واحدة .
يف تعلم هذه املهارات اللغوية، ابلتأكيد ال يزال هناك مشكلة يف تعليمها. هذه 

البحث سيقدم  الباحث املشكالت سيأثروا املتعليمني يف كفاءة مهارة اللغوية.  يف هذا 
مشكلة تعليم مهارة اللغوية يف قسم تدريس اللغة العربية جامعة عالء الدين اإلسالمية 

 احلكومية مكاسر من الناحية مشكلة الداخلية واخلارجية.
 الفصل األول : مشكالت مهارة االستماع يف قسم تدريس اللغة العربية

اع وفهم الكلمات أو اجلمل مهارات االستماع هو كفاءة  الشخص يف االستم
من املخاطب أو ابلستخدام وسائل املعينة. يف احلقيقة  هذه املهارة استطاع أن حيقيقها 
ابلتمارين  لالستماع اختالفات عن االصوات و عناصر اجلمل وعناصر األخرى  وفقا 

 خمرج  احلورف اجليدة من انطيقني أو من خالل التسجيل. 
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حىت اآلن يتم جتاهلها ومل حيصل على مكان معقول يف  االستماع هو املهارة اليت
ويدل على ذلك نقص املواد يف شكل كتب مدرسية ووسائل أخرى، مثل  تعليم اللغة.

 التسجيالت املستخدمة لدعم مهمة احملاضرين يف تدريس االستماع.
قسم تدريس اللغة العربية جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر يف 

وجييب على الطلبة ليتبع هذه املادة  ضع مادة  االستماع يف املستوي األوىل.منهجها و 
الدراسي الذين  جيلسون يف املستوي االوىل. ولكن يف تعليمها يوجه الطلبة واحملاضر 

 78املشكالت يف انشطة تعليم والتعلم . 
يف هذا البحث سيقدم  الباحث املشكالت الذي يوجه يف تعليم مهارة االستماع 

ن انحية مشكالت الداخلية واملشكالت اخلارجيية. يف االنشطة تعليم والتعلم. يتفق م
ويتكون العنصر الداخلي من املواهب  .اخلرباء، أن  هناك عناصر الداخلية واخلارجية

واالهتمام والرغبة واخلربة السابقة يف املتعلمني وأما العناصر اخلارجية فهي البيئة واملعلمني 
 ية  وغريها.والكتب املدرس

 مشكالت الداخلية .1
أحد أن يؤثر على كفاءة الطلبة يف التعليم االستماع، هي مشكلة الداخلية يف 
متعلمي اللغة. املشكالت الداخلية املقصودة هي دافعية وخلفية الطلبة. من نتائج 
املقابالت للباحث بعض الطلبة يقولون أهنم من املدرسة احلكومية العامة وهم اقصان  يف 

 عليم اللغة العربية. اقراءل مهبة الطلبة يف املستوى اخلامس يقول ت
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"اان متخرج  من مدرسة احلكومية العامة. ويسعر اقصان  يف تعليم  اللغة العربية". 
يف تلك  املدرسة نتعلم اللغة العربية لكن  فقط تعلمنا املواد  االساسية من تعليم  اللغة 

 79اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة العربية". العربية. وهذه هي مشكلة عند تعلم
وخيتلف بني عرب أري كرنيا سفر طالب يف قسم  تدريس اللغة العربية مسيت الثالثة 

 عن مشكالت يف مهارة االستماع : 
"يف تعليم مهارة االستماع، قدريت الختالف خمارج احلروف أقل. خاصة  يف احلرف 

ره. البد  احملاضر يف بداية  تعليم االستماع  ليعلم املساوي قد يكون الصعوابت يف الذك
 النظرايت عن نطقا الصحيحا."

اختالفات من خلفية الطلبة قسم تدريس اللغة العربية طبعا أن يعطي أثرا يف عملية 
تعليم والتعلم  ملادة االستماع. قدرة الطلبة خمتلفة ومتنوعة بني الطلبة متخرجون من 

خربة لديهم   من املدارس العامة. الطلبة متخرجون من املعاهد املعاهد والطلبة متخرجون
واملعرفة عن تعليم  االستماع الن أتثر من عمل البيئة، وأما متجرجون من املدارس العامة  
فينقص يف تعلبم االستماع. مشكالت خلفية الطلبة سيأثر اىل مشكالات األخرى يف 

 تعليم مادة االستماع.
ماع هناك  املراحل. والبد أن  تعلم منها مرحلة التعارف. ويف يف تعليم مهارة االست

هذه املرحلة تعرف أصوات احلروف العربية سواء كان حرفا مفردا ام حرفا تركب به 
احلروف االخرى يف الكلمات.و ابلتاىل كان املعّلم يف تعليم مهارة االستماع   يعطي 

 تلفظ االصوات مثليا بصحيح والطلبة يتبعونه.
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  مشكالت الدخلية االخرى وهي الطلبة الصعوبة يف فهم  السموع.الباحث كتب 
ابإلجابة على األسئلة من حماضر ملادة املذكورة . ألنه يف   ةثبت وجود صعوابت للطالب 

كل عملية التعلم، واحملاضر  كثريا ما طرح األسئلة لطالب بعد يسمعون الطلبة احلوار  
 .من وسائل اإلعالم
عملية التعلم يقوم هبا احملاضر والطلبة يف الفصول الدراسية، تلفظ حماضر أما ابلنسبة ل

احلوار مبوضوع معينة، ومن مث مسع الطلبة مرة حىت يفهمون الطلبة من ما يسمعون. بعد 
مسعوا الطلبة، أييت الفرصة إلجابة األسئلة من حماضر حول املوضوع الذين مسعوا الطلبة 

ة بعض الطلبة قسم تدريس اللغة العربية اليستطيعون من قبل. رأى الباحث من مالحظ
أن جيوبون األسئلة املذكورة. من هذه احلال، يستخلص الباحث أحد مشكلة من 
املشكالت يوجهون الطلبة يف قسم تدريس اللغة العربية وهي عن قدرة ليأخذ من مجع 

 االعلنات من ما يسمعون. 
لغة العربية ملادة االستماع، البد أن يف تطبيق عملية التعليمبة يف قسم تدريس ال

يعلمه احملاصر مرحلة التعرف يف بداية التعلبم. هدف هذه املرحلة لعل الطلبة يوجدون 
املعرفة عن  اختالف صوت حرف اللغة العربية، حىت يستطيعون أن يفهمون الطلبة املواد 

 ا.التعليمية ويستطيعون أن يذكرون الطلبة عن األخروف ابجليد والصحيح
وبعد ذالك، خيطو اىل املراحل التفاهم والبديئة، يف هذه املراحل يدعو الطلبة للتفاهم 
الكالم األساسا الىت أيتيها احملاضر بدون اللسان والكن أبعمال. يف نظرية تعليم 
االستماع، التعليم ليس فقط يف مرحلة التعرف والكن البد يستطيعون الطلبة وصلون يف 

 مرحلة التفهم. 
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دة اإلستماع يف قسم تدريس اللغة العربية رأى الباحث أن احملاضر مل يهتم عن ما 
املراحل املوجودة يف تعليم مادة االستماع. يف األغلب تعليم االستماع وضع يف مرحلة 
التفاهم مباشرة . بعض الطلبة يستطيعون أن يستلمون والمن بعضهم أيضا الجيوزون. 

 لفة واملتنوعة.  هذه من عوامل فدرة الطلبة املخت
 مشكالت اخلارجية .2

أما مشكلة اخلارجية يف  تعلم مهارة االستماع  لقسم تدريس اللغة العربية فهي 
يعرض أن عملية تعليم  والتعلم يف مادة  .تصوريبيئة تعليم اللغة التعلم أو الفصول غري 

الن  عدد  الطلبة  يف الفصل أكثر من ثالثون طالبا حيت ال  تصورياالستماع غري 
يركز الطلبة  يتبعون  دراستهم.من نتائج  املقبلة الباحث مع الطلبة و احملاضر الذى  

 ملستخدمة يف تعليم  االستماع ، وهي :ا يتعلق حبالة الفصل 
تصوري لنتبع  مادة االستماع ألنه غري "حالة الفصل  اليت نستخدمها  

 80نظراً حلالة االنزعاج من الطبقة اخلارجية. وعدد الطالب مرتفع".
الذى  يتعلق حبالة كما يقول حماضر ,وجبانب، تعرب احملاضر مادة االستماع   

 ملستخدمة يف تعليم  االستماع ، وهي :ا الفصل 
التعليم بسبب العوامل اخلارجية حىت يهتم وبعضهم ال  25عدد الطلبة يف الفصل 

 . 81يركزون يف عملية تعليم  االستماعال 
يف عملية تعليم والتعلم حتتاج إىل بيئة تعليمية تصوري مثل االستخدام معمل 

. االستفادة اللغة حيث أن يشغل فعالية التدريس والتعلم، وأهنا حتقق أهداف التعلم
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د يف يعرب  فؤاد أمح.املؤثرة جدًا لتحقيق النجاح ألهداف تعليم االستماع معمل اللغة
 الكتابه أهداف تعليم االستماع منها :  

 قادرة على االستماع، االهتمام والرتكيز على املواد  املسموع .1
 يضع قادرة على متابعة ما مسعت الرئيس ومالئمة لغرض االستماع .2
 يضع قادرة على متابعة ما مسعت من انطقني بسرعة وبصحيح. .3

عندما قادرة على احلد من تتحقق هذه األهداف يف عملية تعليم االستماع  
العوامل اليت تؤثر على جناح تعلم االستماع يف قسم  تدريس اللغة العربية جامعة عالء 

 الدين اإلسالمية احلكومية ماكاسار.
واملشكلة األخرى لتعليم مهارة  االستماع  يف قسم تدريس اللغة العربية ، ال 

نتائج  املالحظ الباحث عندم  اتبع  ميلك احملاضر كتاب املدرسي ملادة االستماع. من 
يسمع     الباحث يف الفصل، جيري عملية تعليم والتعلم يف مادة االستماع ابلبسيط.

الطلبة احلوار من خالل وسائل املعينة مث لتقومي يعطي النتيجة من االستطاع الجابة 
  .82االسئلة الذي يقدم  احملاضر

العوامل املسيطر يف تعلم اللغة العربية هو كتاب مدرسي. كتاب املدرسي هو  
ولذلك، نعرف عن جودة للكتاب  أحد مهم لنجاح يف حتقيق األهداف التعليمية.
 وانسجام كتابه مع قدرة الطلبة مهم لنعرفه احملاضر.

من املشكالت  الذي وجد الباحث يف قسم تدريس اللغة العربية خاصة مادة 
ستماع، طبع سيأثر يف جناح تعليم مهارة االستماع وأيثر أيضا قدرة الطلبة يف مهارة اال

االستماع. هذه بسبب قلة وقت التعلم ملادة االستما يف قسم تدريس اللغة العربية، 
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ولذلك جيب على الطلبة ليتعلمون ابلنفس أو مبجموع الفرقة يف خارج وقت الدراسي. 
يكثر أن يسمع الوسائل الىت يستخدم اللغة العربية أو  يستطيعون أن يتعلمون بطريقة

 يسمع  مسّجل عن األنشطة املعينة مناسب مبهرة االستماع.
 الفصل الثاين : مشكالت مهارة الكالم  يف قسم تدريس اللغة العربية 

مهارة الكالم  هي مهارة مهمة يف اللغة . الن الكالم  هو جزء من املهارات قد 
 .نب.  وتعترب مهارات التحدث جزءا أساسيا جدا يف تعلم لغة أجنبيهعلمتها  املتعلم

يتحدث هو نشاط اللغة النشطة من لغة املستخدم اليت تتطلب برااسا حقيقية يف 
استخدام اللغة للتعبري عن نفسك شفهيا. يف هذا املعين احلديث هو جزء من القدرة علي 

يتطلب إتقان بعض جوانب القواعد التحدث يف القدرة الفعالة واملنتجة للخطاب 
 .واستخدام اللغة

ويف الرسالة اللغوية الشفوية اليت ينقلها الكالم ، تستخدم الكلمات املختارة وفقا 
للهدف الذي ينبغي االعرتاف به. مت ربط الكلمات معا يف ترتيب معني وفقا لقواعد 

  .النحوي
مية احلكومية مكاسر، فيه  يف قسم تدريس اللغة العربية جامعة عالءالدين االسال

مادة احملادثة. هذه املادة يتابع  الطلبة املستوى االوىل. ومدة احملادثة هي املادة لرتقية 
مهارة الكالم للطلبة قسم تدريس اللغة العربية. مقابلة مع حماضر الدورة الكالم قائال هذا 

التحدث ابللغة العربية الغرض ملتابعة هذه الدورة بشكل عام هو أن الطلبة قادرون على 
 .يف الفصول الدراسية وخارج الفصول الدراسية

من انحية أخرى قال رئيس قسم التعليم العربية أن هناك مشاكل من انحية 
الكالم، بعض الطلبة قسم تدريس اللغة العربية الذين يتبعون اإلمتحان األخر ال 
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ملناقش يف املناقشة يتظلم هبذه . وبعض ا83يستطيعون أن يبلغون الرسالتهم ابللغة العربية
احلال.  هنا يدل على أن هناك مشكلة يوجهها الطالبة  واملعلمني يف تعليم مهارة  
الكالم. يف هذا البحث سيقدم  الباحث مشكالت تعليم مهارة الكالم يف قسم تدريس 

ة اللغة العربية من انحية مشكلة الدخلية ومشكلة اخلارجيةووجد هذه البياانت يف ماد
 الدراسية احملادثة. 

 مشكالت الدخلية .1
من نتائج مقابلة واملالحظة جبميع يتعلق مبادة احملادثة،وجد الباحث املشكالت  من 

 انحية مشكلة الداحلية وهي : 
 امليول والدوافع التعليمية .أ

وقال  .أحد  من العوامل اليت تؤثر على جناح تعلم الطالب الدوافع  يف التعلم
لدوافعي يف قسم تدريس اللغة العربية  أقل، وحىت ذلك احلني الشيخ منور أن "ا

انضممت ألنه مل يتم متريرها إىل اختيار خياري االول، وهذه العوامل تؤثر على 
وأيضا كما قال شدرونشخ" قسم  تدريس اللغة  .84الدافع للتعلم منخفضة بلدي

تدريس اللغة العربية العربية ليست االختار االول مين والكن  االختار الثانية. قسم 
  85على سبيل االحتياط عندما فشل يف اخليار األول.

 

                                                           

 2017أكتوبر  18املقابلة، التاريح الدكتور محكا.رئس قسم التدريس اللغة العربية, 83 

 2017أكتوبر  20شيخ مناور، طالب يف قسم تدريس اللغة العربية، املقابلة، التاريخ  84 

 2017أكتوبر  20، طالب يف قسم تدريس اللغة العربية، املقابلة، التاريخ  شدرونشخ 85 
 



69 
 

 
 

من املقابلة ميكن أن خنلص إىل أن بعض الطالب تفتقر الدوافع يف تعلم اللغة 
العربية مث يواصل دراستهم يف قسم تدريس اللغة العربية. يف كتاب أجيف حريموان، 

 والدافع ومتكامل.ينقسم الدافع إىل قسمني، مها الدافع أساسي 
دافع أساسي هو الرغبة يف احلصول على مهارات اللغة األجنبية ألسباب 
البدالت أو املزااي لتكون سهلة للحصول على وظيفة، واعرتف االجتماعية، دبلوم، 
أو غريها من الفوائد. يف حني أن الدافع التكاملي هو الرغبة يف حتقيق لغة أجنبية 

غة األجنبية، وتكون قادرة على االندماج مع اجملتمع من أجل اكتساب مهارات الل
 ابستخدام لغة.

طلبة قسم تدريس اللغة العربية  الذين لديهم الدافع فعال متيل إىل أن تكون 
ذات طبيعة دفاعية التعلم وأما طلبة لديهم دوافع التعلم التكاملي أن يكون هلا طبيعة 

غة العربية مييلون عل دافع التاكملي تقبال. رأى الباحث  أكثر طلبة قسم تدريس الل
يف تعليم  اللغة العربية. من نتائج  املقابلة للباحث مع الطلبة قسم تدريس اللغة 
العربية، جيد الباحث طالبا من الطلبة الذي متخرج من املدرسة الثانوية املهنية يف 

اخذه  مدينة بيما ووصل دراسته يف قسم تدريس اللغة العربية. أعرض صالح الدين
قسم اللغة العربية بسبب عمل العمل. الن يف مدينة بيما خيتاج اىل كثري معلم اللغة 

 العربية 
من أعراض البينات املوجودة ، خلص الباحث أن  الدوافع طلبة يف تعليم 
اللغة العربية أن تكون الصعوابت يف تعليم  الللغة العربية وخاصة يف مادة احملادثة. 

 تدريس اللغة العربية لديهم دافع التكاملي.ومييل الطلبة قسم  
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يف ترقية  الدافعية لطالبة قسم تدريس اللغة العربية ليس حل السهلة، الطلبة 
سيسعرون الدوافع الوطعىء عندم احملاضر اليعطيهم املرفق كافية لطلبة. أنواع خمتلفة 

احملاضرين  من اسرتاتيجيات التعلم وأيضا أساليب التعلم اليت جيب أن يتم من قبل
خللق جو من التعلم الذي هو إكفكتيف ومتعة وقادرة ميمننغكاتكان مصلحة 

ل أن ھالطالبة يف التعلم. مما يشجع الطالب علی أن تعلم اللغة العربية من الس
 .امة يف املتعلمھانك قدرة ھيتعلموا أن 

 قلة املفردات .ب
لعربية.طعيمة املفردات هيأحد عامل من العوامل الداعمة يف تكلم  اللغة ا

يف كتابه يقول أن النجاح يعتمد على إتقان تعلم املفردات العربية. ميلك 
املفردات الكثرية تشجيع املتعلمني لتكلم. وطبقا ألعراض أمسا أليمو الدين احد 

. من 86أن جيعل اخلوف من التكلم  ابللغة العربية بسبب عدم وجود مفردات
م مادة احملادثة األستاذ ضغط أقل نتائج  املالحظة، رأى الباحث يف تعلي

للطالب إلنتاج حفظ املفردات العربية حماضرة يف موضوع من املفرتض الكالم 
مهام إسناد للطالب حلفظ املفردات املناسبة للموضوع اليت يتم تدريسها يف 

 .87الفصول الدراسية
 .أحد أهم العناصر يف حتسني القدرة على الكالم هو املفردات العربية

 ب لن جيرؤ على الكالم عندما يكون لديهم مفردات اللغة اليت هي احلد الطال
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األدىن، وابلتايل يف تعلم الدورة جيب أن يكون حمادثة يف بداية تعليم، إعطاء 
 .الفرصة الطلبة  حلفظ املفردات املوجودة أو املتعلقة املواد اليت جيري شرحها

 مشكالت اخلرجية .2
 تعليم مهارة  الكالم يف قسم تدريس اللغة العربية فهي :أما مشكالت اخلارجية يف 

 املود  التعليمية .أ
أحد  احلال املهم يف عملية التعليم اللغة العربية هو املواد  التعليمية. يركب احملضر 
املواد  التعليمية البد أن يناسبها ابلقواعد التعليمية .  تركب املواد التعليمية  بناء على 

املواد  التقومي، واملواد  التعليمية ممتع ليعلم  االطلبة. الطلبة  قسم  متطلبات تعليمية،
تدريس اللغة العربية خمتلفة ومتنوعة من خلفيته. بعض الطلبة متخرجون من املعاهد 

 وبعضهم من املدارس العامة. 
يف الرتكيب املواد  التعليمية البد أن إهتمام  من هذه خلفية الطلبة. يف هذه 

رب املواد التعليمية املقصودة قادرة على التكيف مع حالة الطالب يف قسم تعليم احلالة تعت
وقال ملادة احملادثةا أن واحدة من الصعوابت حماضر يف التدريس هو اجلمع  .اللغة العربية

بني املواد من املواد التعليمية حبيث ميكن فهم املواد من قبل الطلبة الذين لديهم خلفية 
كما قال رمحة هللا وهو طالب الذي تدرس احملادثة يف  قسم تدريس للغة   .تعليمية خمتلفة
 العربية يقول :

"املواد التعليمية اليت قد علمنا يف مادة احملادثة حول احلروف مثل حرف 
ااإلستفهام. كيف استخدام حرف االستفهام وعنواعها. وبعد تعرف عن موضوع 
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ومضع العينة مث أييت شكل واحلواره نرتجم اىل متعلقا ابلقواعد، أييت احملاضر احلوار ابل
 88اللغة اإلندونسي."

رأى الباحث من املالحظة هناك حل لرتقية مهارة الكالم  عند  الطلبة.  نظره 
مع اجلهود اليت يبذهلا االحماضر لتنفيذ التعلم التدرجيي. توفري مواد التعليمية من الفهم 

الجابة  ابللغة العربية مث تقدمي احملاداثت األساسي لقواعد الكتابة، وفهم استخدام ا
   .89ويطلب من الطلبة  ملمارسة يف الفصول الدراسية

لذلك من املتوقع  يف احلقيقة ، أهم شيء يف تعلم الكالم هو ممارسة التحدث .
أن يتمكن الطلبة  بعد حضور حماضرات يف مادة احملادثة يستطيع الطلبة  الستخدام 

ومية. يف اختيار املوضوعات، من املتوقع أن توفر عنصر من معناه اللغة العربية كلغة ي
احملاضرين. سوف يكون الطالب أكثر دوافع للتحدث إذا كان املوضوع يرتبط قيمة 

 احلياة.

 البيئة اللغوية  .ب
يف تعلم اللغة، تلعب البيئة دورا هاما يف قدرة الشخص على تعلم اللغة 

أتثري على قدرة الشخص على إتقان اللغة  املستهدفة. البيئة اجليدة سيكون هلا
املستهدفة. من نتائج مالحظات الباحث يف تعليم اللغة العربية، يرى الباحث أن عدم 

وأظهرت نتائج مقابلة الباحث مع أحد طالب اللغة  .وعي الطالب خللق بيئة من اللغة
 العربية أن :
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ل، الن ليس هناك  "يف عملية تعليمية يف الفصل، نستخدم  اللغة العربية أق
النظام  الستخدمها هذه اللغة. يستحدم  احملاضر اللغة العربية يف بداية  التعليمية بعده  

  90يستخدم اللغة األخرى مثل اللغة األندنسي".

رئيس قسم تعليم اللغة العربية غالبا ما يؤكد على الطالب خللق بيئة اللغة. 
 .ئة اللغةالتعرف على استخدام اللغة العربية خللق بي

كما يؤكد رئيس القسم يف كثري من األحيان للطالب على استخدام اللغة  "
العربية أينما كان خاصة عندما يكون الطالب يف الصف بعد عملية التعلم أو يف 

 ." التفاعل يف غرفة ختصصات اللغة العربية التعليم

يف خلق الوعي البيئي يف لغة الطالب هو الشيء األكثر أمهية، على الرغم من أن 
اإلدارة أكدت ابلفعل على الطرف إىل استخدام اللغة العربية ولكن الوعي داخل 

 الطالب أقل مث احلي الكالم أنه ال وسوف تشكل. 

بني  كنتيجة للتفاعل  Behaviorismeووفقا لتدفق هذا التعلم هو تغيري السلوك 
احلافز واالستجابة. حدوث تغيريات ذوي اخلربة فيما يتعلق ابلطالب كيمامبوانيا 
تتصرف بطريقة جديدة هي نتيجة للتفاعل بني احلافز واالستجابة. على الرغم من مجيع 
املصلني هذا يتفق مع التدفق هذه الفرضية، ولكن أهنا كانت خمتلفة عن الرأي يف بعض 

كاجاداين يف بيئته، اليت -ذه النظرية اليت تتأثر بشدة ابجلنرال ببلرياألمور اهلامة. وفقا هل
ستوفر جتارب حمددة له. التعليم أو التعلم حيدث عندما يكون هناك تغيري يف السلوك 
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)حافز استجابة(، الذي هو العملية اليت  S-Rالذي حيدث استنادًا إىل النموذج من 
 يت من اخلارج.تعطي استجابة معينة جتاه األحداث اليت أت

من النظرية اليت تقول أن لديها الباحثني وصف أعاله، مث أنه من املهم لتعليم 
اللغة العربية اإلدارة إىل مواصلة تقدمي حافز أو دافع حىت أن دوافع الطالب وسوف 

عندما أصبح من  تعتاد على استخدام اللغة العربية يف الفصول الدراسية أو خارج الفئة .
ب الستخدام بيئة اللغة العربية هو إنشاء مث سوف تكون جيدة ومث أهنا مجارك للطال

 سوف تزيد من قدرة يتحدث اللغة العربية للطالب.

 األسلوب وطريقة التعليمية  .ت
يف هذا البحث، سيبحث الباحب كيف طريقة واالسلوب التعليمية  الىت يطبق 

س اللغة العربية.  من نتائج  احملاضر يف عملية التعليمية مادة احملادثة يف قسم تدري
 املقابلة مع طالب يقول : 

"االسلوب التعليمية ملادة احملادثة الذي يطبق احملاضر يف الفصلنا وهي يعطى 
 91احملاضر احلوار ابملوضوع  املعينة مث  يطلبه حلفظ احلواره."

عندم يف عملية تعليمية مستخدم  االسلوب التعليمية السابقة يطبق حيت القاء 
االخر يف مادة  احملادثة فأهداف تعليم مادهتا غري فاعلية لرتقية مهارة الكلم لدى 
الطلبة. الن يركز يف احلوار فاحسب. ويشعرون  طلبة ابملل. ومن األحسن أن  يكون 
يف عملية تدريس احملادثة بيئة يسر هبا الطلبة يف دراسة تلك املادة. فتحققت  االهداف 

 التعليمية.
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نظرايت تعليم  مهارة الكالم، هناك  األنشطة قبل التواصلية. يف  ابلنظري اىل
تعليم  حمادثة السابقة، يستخلص الباحث أن تعليم حمادثة السابقة هو تعليم قبل 
التواصلية. التمارين  فبل التواصلية يزودون  الطلبة قدرة على التكلم يف امليدان. مثل : 

ريها.  يف هذه املذحلة يكثر احملاضر التمارين التمارين احلوار، املفردات، القواعد وغ
 والكل عناصر القدرة تعطيها املثال. 

األنشطاة من  هذه التامرين اباحفظ احلوار. هذه التقنية هي ممارسة تقليد وحفظ 
ومن خالل هذا التمرين يتوقع من الطالب   .احلوار حول خمتلف احلاالت والفرص

على الرغم من أن متارس يف  .حتقيق الكفاءة اجليدة يف احملاداثت اليت تتم بشكل عادل
 .البداية بشكل مستمر مع مرور الوقت سوف تصبح القدرة على التواصل إىل حد ما

 . هلذا احلوارويضطلع احملاضرين يف الدورة العربية يف دورة املهداستا ابلنشاط احلريف
يف عملية تدريس مهارة الكالم  هناك  املراحل الىت استخدمها احملاضر عندم 
تعليم  مهارة الكالم. خيتص املتعلمون املتقدمون . رأى الباحث أن طلبة من مرحلة 

 املتعلمني املتقدمني. أما املراحل ملرحلة املتقدم منها.
 ة الكالماختار احملاضر املوضوع املعينة لتدريب مهار  .1
 البد أن يكون املوضوع املختار جذاب ومتعلقا حبيته الطلبة. .2
 ال بد  أن يكون  املوضوع  ظاهر ومتحددا.  .3

 الفصل الثالث : مشكالت مهارة القراءة يف قسم  تدريس اللغة العربية. 
مهارات القراءة هي القدرة على إدراك وفهم حمتوى شيء مكتوب من قبل نطق 

القراءة هي يف األساس عملية اتصال بني القارئ واملؤلف من أو هضمه يف القلب. 
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خالل النص الذي يكتب، مث مباشرة يف هناك عالقة معرفية بني اللغة املنطوقة واللغة 
  .املكتوبة

مبعىن أوسع ال يتم لصق القراءة فقط ألنشطة قراءة وفهم معىن القراءة جيدا، اليت 
سية احلركية ولكن أكثر من ذلك فيما يتعلق تنطوي فقط على العناصر املعرفية والنف

لذلك القارئ اجليد هو القارئ الذي هو قادرة على  .اإلهلام من مضمون القراءة
 .التواصل بشكل وثيق مع القراءة

وضع  مادة القراءة  لقسم تدريس اللغة العربية يف منهاجها حلل ترقية مهارة قراءة 
املطالعة الذي يتعلق  مبهارة  القراءة . ويقام  الطلبة. يف هذا البحث. أخذ الباحث مادة

 ذالك لتخقيق املشكالت يف تعليم مهارة القراءة.
قبل يقدم  الباحث عن مشكالت  يف مهارة القراءة وال يفوت الباحث أن يشري  
نتائج  املقبالت يف قسم  تدريس اللغة العربية جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومبة 

هذا البحث، ال يشرتك  الباحث مبشرة  يف عملية التعليمية ملادة مكاسر. وإمنا يف 
املطالعة الهنا هذه املادة وضع يف فصل النهائي وأما الباحث فهو يقدم  عملبة حبث يف 
الفصل األول. البينات اليت وجدها الباحث بناء على  نتائج املقبالت من احملاضر 

 والطلبة.
احث أن يقدم كيفية عملية التعليم ملادة  بناء على نتائج البحث، استطاع الب

 املطالعة. فقد قال نور الفض هللا يف هذا صداد : 
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" يف هذه املادة، يعطينا احملاضر كتاب املدرسي. ذالك كتاب املدرسي فيه  بعض 
النصوص بدون شكل. أمران احملاضر  ليقرأ تلك  النصوص لكل القاء من الدراسة." 

 92قرأون النصوص ابملوضوع املعينة أمم الصدقاءان".ويطلب أيضا  لكل الطلبة ي
 كما قل احملاضر مادة املطالعة الدكتور مهزة املاجيستري: 

"يف هذه املادة  صنعت كتاب املدرسي لدى الطلبة قسم تدريس اللغة العربية. 
ذالك  الكتاب فيه  النصوص ابملوضوع املعينة مثل املوضوع عم  حفلة  النيب صلى هللا 

وسلم وأيضا عن املوضوع "عند اجلامعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء اللدين عليه 
وغري ذلك. يرجع  الطلبة أن يقرأون النصوص ابجليدة وصحيحا مناسب بلقواعد 
الكتابة". الكن  بعض الطلبة  مل يستطيعون أن يقرأون النصوص ابلصحيح الهنم 

 . 93يقصان يف فهم قواعد النحوية والصرفية
نتائج املقابالت، يلحص الباحث املشكالت يف مهارة القراءة يف قسم من 

 تدريس اللغة العربية اليت  يتعلق مبدة  املطالعة. واملشكالهتا وهي :
 صعوبة  الطلبة يف تلفظ احلروف. .1

بناء من  نتائج املقابلة، بعض الطلبة  الصبتهم الصعوبة  يف تلفظ احلوف. هذه 
يتعلق بتعليم  الداللة أو  علم اللغة وهي العلم  األصوات. يف تعليم  االغة العربية  
تلفظ  احلروف ابخلطاء ستأثر يف املعىن.  الكن هذه مشكلة استطاع  حللها مباشرة 

 احلروف.   عندم هناك  اخلطاءات يف تلفظ
 قدرة الطلبة يف القواعد  اللغوية .2
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من نتائج  املقبالت واملالحظ يف تعليم مهارة القراءة وجد الباحث  مشكالت  
يف قدرة الطلبة  يف القواعد  اللغوية. هذه القدرة  يتعلق بتعليم النحوية والصرفية. 

اللغوية. يقول يشعرون الطلبة  خوفا يف قراءهتا الهنم خيفون  يف االخطاء قواعد  
 جنيدي الطلبة قسم تدريس اللغة العربية :

" تعليم مادة املطالعة يف الفصل، يطلب احملاضر لنا ليقرأون النصوص يف أمام  
. الن 94االصدقاءان. شعرت  خوفا واحلياء عندم خطاء يف تلفظ شكل النصوص

 قدريت يف تعليم النحو والصرف أقل. 
 طريقة التعليمية .3

يف نية الباحث هنا هو كيف ميكن للمحاضر يف تدريس مادة  طريقة التعلم 
املطالعة. واستنادا إىل نتائج املقابالت مع الباحثني، اشتكى بعض الطالب من طريقة 
تدريس احملاضر يف مادة التدريس. وذكر أحد الطالب أن احملاضر كان سريع جدا يف 

عالوة على ذلك، عندما يعلم شرح املواد التعليمية لذلك كنا أقل فهم حول املواد. و 
يف هذه احلالة يف حاجة إىل أساليب فعالة  .العراب يف قراءة معينة احملاضر عن

ألهداف التعلم ميكن أن يتحقق. ويتوقع من احملاضرين أن يكونوا قادرين على إيالء 
االهتمام للطالب النفسيني يف التعلم ألن هناك عدة أنواع خمتلفة من املتعلمني يف 

يف بعض األحيان هناك طالب  .ى القدرة على فهم املواد اليت يدرسها احملاضرمستو 
الذين يستجيبون بسرعة وفهم الدرس وهناك أيضا الطالب الذين يفهمون مستوى 
املواد اليت ال تزال منخفضة أو أقل واليت هي عند احلاجة عدة مرات التكرار حبيث 

 .تكون قادرة على فهم املواد التعليمية
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 ل الربع : مشكالت يف مهارة الكتابة يف قسم تدريس اللغة العربيةالفص
الكتابة هي واحدة من اجلوانب األربعة للمهارات اللغوية. وفقا لروسياان الكتابة 
هو القدرة على استخدام أمناط اللغة يف الكتابة للتعبري عن فكرة أو رسالة. الكتابة على 

ى أساس قواعد معينة، وهذا يعين أن مجيع أهنا عملية ترميز صوت أصوات الكالم عل
األفكار، واألفكار اليت كانت موجودة يف الكاتب تسليمها ابستخدام رموز لغة منقوشة. 

 .من خالل رمز القراء ميكن أن نفهم ما هو متصل من قبل املؤلف
كل من حصة  .وكجزء من اللغة، ترتبط الكتابة ارتباطا وثيقا أبنشطة التفكري

يف اتصال معها، والكتابة والتفكري مها األنشطة اليت تتم معا ومرارا  بعضها البعض
من املهارات اللغوية األربع،  .وتكرارا، والكتابة هي حاوية اليت هي أيضا نتيجة للفكر

مهنة الكتابة( هي مهارة وتدريب )مهارات الكتابة هي أعلى املهارات، مهارات الكتابة 
طاء يف هيجيا، فمن الضروري تطوير الفكر وإضافة للكتابة بشكل موضوعي وجتنب األخ

إىل نتائج املعلومات اللغوية وحتسني النموذج كتابة ، وتشمل الكتابة األنشطة اإلجيابية 
اليت تتطلب التفكري، كتابة لتحقيق األهداف والنظم، وبعد ذلك وضعت موضع التنفيذ 

  .يف الكتابة

لذلك، فإن  ن أيضا مع عالمة القراءة.مهرة الكتبة، ال يهتم فقط ابلكتابة ، ولك
إحلاح حماربة الكتبة ليس فقط يف كتابة رسائلها العربية، ولكن أيضا على األصوات 

سوف سيسوران تكون قادرة على قراءة النص بشكل صحيح، إذا كان  .املتشابكة القراءة
على العكس من ذلك،  .ميكن متييز احلرف شكل والكتابة بشكل صحيح وفقا لذلك

إذا كنت ترغب يف الكتابة مع الكتابة الصحيحة، جيب أن تكون قادرة على قراءة ومساع 
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وابلتايل فإن نوعية القراءة اجليدة تكون قادرة  .القراءة بشكل صحيح وبشكل صحيح
 .على تقدمي احملاربة كيتااب أقصى وجيدة

، إنسيا وخات عريب كجوانب التعليمية العربية، املوضوعات هي إمال يف املناهج
 .لينغوستية من املوضوعات، واليت من املتوقع أن تكون قادرة على إتقان املهارات اللغوية

كما هو احلال يف ختصصات تعليم اللغة العربية وين عالء الدين ماكاسار هناك 
ثة، موضوعات قويدول إمال للطلبة املستوى األوىل ، واإلنشاء للطالب يف املستوى الثال

 . 95وخط عريب للمستوى اخلامسة
يف هذه املناقشة سوف يشرح الباحث نتائج البحث املتعلق ابلتعلم املشك ل 

القويدلة إمال و إينيسا و خات عريب(. يتم احلصول على هذه النتيجة من )للكتاب 
 املالحظة امليدانية ومقابلة مجيع العناصر املتعلقة ابلدورة.

 مشكالت التعليمية ملادة قواعد  اإلمالء.  .1
مادة قواعد اإلمالء هو املادة  اليت يشارق فيها الطلبة املستوى االوىل يف قسم  
تدريس اللغة العربية. يرجى  هذه املادة أن تعطي املسامهة لرتقية مهارة الكتابة. من 

لبينات أن  الطلبة نتائج املقبالت مع بعض الطلبة متعلقا هبذه املاد، وجد الباحث ا
 يستخدهم كتاب املدرسي ابملوضوع " قواعد  اإلمالء" مؤلفه  أبد السالم حممد هرون. 

املواد اليت نعلمها بينما يف فئة االعرتاف حول فقد قال احملادر يف هذه املادة : 
"محزة" من أنواعه وتوزيع محزة نفسها. هذه املادة هي املادة األساسية يف تعلم قواعد 

 .ولكن يف هذه العملية ال يزال بعض الطلبة غالبا ما يواجهون أخطاء يف كتابة مالء.اإل
ويتأثر هذا العامل خبلفية تعليمية خمتلفة، خاصة خلرجيي املدارس الثانوية العامة حيصلون 
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وخالفا للحالة مع اخلرجيني املعاهد الذين لديهم  .على مواد جديدة عن قواعد اإلمالء
أولئك الذين هم من املعاهد لديها ابلفعل  .التعلم املتعلقة التعلم اإلمالابلفعل إمدادات 

 .96أحكام تتعلق بتعلم اللغة العربية يف أكواخها"

من نتائج املقابالت واملالحظات امليدانية اليت أجراها الباحث، ميكن للباحث أن 
بعد ذلك  خيلصوا إىل بعض املشاكل يف التعلم قواعد اإلمالء واليت ميكن أن توفر

 :صعوابت يف حتقيق أهداف التعلم

 القدرة األساسية للطلبة املتعلقة قواعد  اإلمالء .1
واحدة من أهداف التعلم من قواعد االمالء هو أن الطالب قادرون على الكتابة 

الكتابة ابللغة العربية حتتاج إىل  .بشكل جيد وبشكل صحيح وفقا لقواعد الكتابة
خاصة يف أسبكت من احلروف وموقف الكلمة حبيث يف االلتفات إىل عدة أشياء، و 

يقول يوسف  .إعداد الكلمة إىل مجلة ومن مجلة إىل فكرة يتم ترتيبها بشكل جيد
 أنور أن هناك عدة أغراض لتعليم إمالء وهي : 

 من أجل الطالب ميكن كتابة الكلمات واجلمل مع متقدمة وحقيقية .أ
ءة الرسائل، ولكن كانت أيضا حىت يتمكن الطالب ليس فقط املهرة يف قرا .ب

 .قادرة على الكتابة عنها
وتدريب مجيع حواس الطالب لتكون نشطة، سواء كان ذلك االهتمام،  .ت

 .والسمع، والرؤية والنطق املدرب يف اللغة العربية
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من نتائج الباحث ، يرى الباحث أن الطالب الذين يتخصصون يف قسم تدريس 
الذين يتابعون مادة قواعد اإلمالء غري مدربني تدريبا جيدا اللغة العربية، وخاصة أولئك 

يتضح من بعض كتاابت الطالب الذين ال يزالون غالبا ما يواجهون  .من حيث الكتابة
أخطاء يف الكتابة.  لذلك، من أجل تقليل املشكلة، من املهم أن تعطي للطالب 

العربية لتدريبهم على الرغم من حتفيز الطالب لتعتاد على الكتابة ابللغة . التدريب كتابة
 أهنم غالبا ما يكونون صعوبة ولكن بسبب التعود مث صعوبة سيكون التقصري.

 .استخدام طريقة رتيبة للمحاضرين يف عملية التدريس والتعلم .2
واستنادا إىل نتائج املقابالت مع طالب قسم تدريس اللغة العربية، حيصل الباحث 

عملية التدريس من قبل احملاضرين يف الفصول الدراسية. على بياانت حول كيفية إجراء 
وقال رمحة هللا "إن العملية التعليمية اليت قام هبا احملاضرون يف الصف هو احملاضر شرح 
فقط عن املواد اليت جلبها وحنن نركز فقط على االستماع". يف تدريس مثل هذا 

كان يف تنفيذ هذا النوع من   احملاضرين أعجب ابستخدام طريقة التعلم هو راتبة، وإذا
منوذج التدريس حىت االنتهاء من قواعد اإلمالء ابلطبع مث أهنا سوف تعطي القليل من 
التغيري من حيث قدرة الطالب يف كتابة اللغة العربية. هناك العديد من اخلطوات اليت 

رض من جيب القيام هبا من قبل احملاضرين يف تدريس القويدلة إمال، من أجل حتقيق الغ
  .التعلم

هناك العديد من اخلطوات اليت جيب القيام هبا من قبل احملاضرين يف تدريس القويدلة 
 .إمال، من أجل حتقيق الغرض من التعلم

 مقدمة مثل املطالعة .أ
 يقرأ املعلم امالدة بكاملها حىت يتمكن الطالب من فهمها بشكل عام .ب
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 سؤال األجوبة مع الطالب لفهم إمالء .ج
ت الصعبة والكتابة عليها على منت الطائرة، واملعلم يطلب من توضيح الكلما .د

 الطالب على إيالء االهتمام لتلك الكلمات
 املعلمني قراءة اإلمالء .ه
 املعلم يقرأ النص مرة أخرى حبيث ميكن للطالب تصحيح خطأه .و

يف تعليم  مهارة اإلمالء هناك  املراحل والبد  أن يعمل يف تعليمها. وجيب على الطلبة  
احملاضر ليعمل تلك  املراحل. يرى الباحث تعليم  قواعد  اإلمالء الطلبة املستوى االوىل و 

قسم  تدريس اللغة العربية  قد علم  املواد  التعليمية حول اهلمزة، مهزة  يف الوسط ، 
. رأى الباحث النقائص يف تطبيق النظرايت اليت شرحها احملاضر. وكان الطلبة يف 97الواو

م يعطيهم احملاضر أحياان التدريبات يف كتابة ما يناسب ابملواد اليت شرحها عملية التعلي
معلم قواعد اإلمالء. وإمنا التدريبات يف الكتابة أهم شيء حيقق األهداف التعليمية ملهارة 

 الكتابة.
 احلّصة التعلمية .3

تقام مادة قواعد اإلمالء يف مستوى واحدة وستة عشر لقاء يف الفصل. قال املعّلم 
إّن تعّلم قواعد اإلمالء اليستفيد كثريا مبستوى واحدة. الن مستخدم الوقت مرة لقاء 

هذا االفرتاض خيرج من افرتاض أن ليشرح النظرايت األساسية عن قواعد  هذه املادة. 
الطالب مهم ألول مرة إدخال املواد األساسية قبل الشروع يف مراحل مرحلة تطبيقية من 

 .ممارسة الكتابة
 مشكالت التعليمية ملادة  اإلنشاء. .2

                                                           
 .2017 سبتمبر 5 التاريخ المالحظة،97 
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الكتابة هي فئة من الكتابة اليت هتدف إىل التعبري عن فكرة األفكار والرسائل 
واملشاعر وهكذا دواليك يف لغة الكتابة، وليس تصور شكل أو شكل من أشكال أو  

الكتابة هي  .كلمات أو مجل فقط، مث البصرية واخلربة من املؤلف قد بدأت يف إشراك
 قاق أو متثيل رموز بيانية تصور لغة يفهمها الشخص.اشت

الكتابة مهمة  .من حيث املبدأ املهمة الرئيسية للكتابة هي كأداة اتصال غري مباشر
جدا للتعليم ألهنا تتيح للطالب التفكري النقدي واملنهجي، وتعميق االستجابة، وحتسني 

أيضا يف شرح األفكار اليت الكتابة ميكن أن تساعد  .مهارات حل املشكالت يف الوجه
  .سيتم طرحها

يف املناهج الدراسية اليت ختصص يف تعليم اللغة العربية، ابلطبع إنشاء كتابة هي 
واحدة من املوضوعات اليت تؤكد على جوانب مهارات الكتابة للطالب ختصص يف 

  بعد أن يتبع الطالب أو يربجمون موضوع قواعد اإلمالء قسم تدريس اللغة العربية
 كأساس مكتوب مث يتابعون مع مواضيع الربجمة اإلنشاء الكتابة.

يف هذه املادة يتم تدريس الطالب كيفية إنشاء مجلة جيدة يف فقرة وفقا لقواعد 
قواعد الكتابة ابللغة العربية. ومن املتوقع أساسا أن إنسيا كيتباه املوضوع أن يكون 

النهائية عن طريق كتابة أطروحة حكما للطالب الذين سوف مث االنتهاء من املهمة 
 وفقا ملا ذكره سكرتري تعليم اللغة العربية :  .ابستخدام اللغة العربية

"أحد مشكلة من مشكالت  الطلبة  يف إنتهاء الرسالتهم وهي قدرة الطلبة يف  
يوجد املناقش األخطا يف الكتابة اجلمل اليناسب  كتابة اللغة العربية. يف املناقشة األخرة

      98عد اللغة العربية".بقوا

                                                           

 2017سبتمرب  6سيت عائشة، سكريرتة قسم تدريس اللغة العربية، املقابلة، التاريخ   98 
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ولذلك يعطى الطلبة الفرصة من خالل هذه املادة للحصول على معرفة متعلقة  
كيفية كتابة اللغة العربية مناسب بقوعد الصحيح. نتائج املالحظ يعمله الباحث يف 
الفصل، من نتائج مالحظات الباحث يف الصف، يرى الباحث املادة اليت قدمها 

أحياان  فسري لتكوين اجلملة العربية هي مجلة إمسية أو مجلة الفعلية.احملاضرون يف شكل ت
 يعطي احملاضر مهمة ترمجة اجلملة إىل اللغة العربية مثل : 

 " السيارة كبرية"
 "السيارة الكبرية"

 السيارة الكبرية غلية"
من نتائج  املقابلة الباحث مع  احملاضر مادة اإلنشاء يقول : "بعض الطالب 

يتبعون الدورة مل يفهموا حول القاعدة األساسية لتعلم اللغة العربية وخاصة من الذين 
ولكن هذا نفهم ألن خلفية الطالب الذين إخراج املدرسة  .حيث العلم حنوية و الصرفية

 .99الثانوية يف هذه الفئة ال يزال احلد األدىن ذات الصلة به"
تعلم إشكالية كيتااب يف سياق من البياانت اليت مت وصفها أعاله يبدو واضحا أن 

إنسيا كيتباه هو فهم الطالب يف إعداد اجلملة من اجلملة العربية ألهنا تتأثر ابلعوامل 
 .الداخلية األكادميية يف املتعلمني

 مشكالت التعليمية ملادة اخلط العريب. .3
اخلط هو فئة من الكتابة اليت ال تؤكد فقط على شكل أو املوقف من احلروف يف 

واهلدف من تعلم اخلط هو أن  .الكلمات واجلمل. لكنه ميس اجلانب اجلمايل تشكيل
الطالب مهرة يف كتابة احلروف واجلمل العربية بشكل صحيح ومجيل. ويف معرض 

                                                           

 2017سبتمرب  6سري هردايتى، احملاضرة ملادة اإلنشاء، املقابلة، التاريخ  99 
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رؤيته ألمهية مهارات اخلط العريب، يقول عفيفي سامل إن اخلط العريب هو إحدى 
كوسيلة من املعلومات السابقة   .ماليةوسائل املعلومات والفروع الثقافية ذات القيمة اجل

مع جمموعة متنوعة من  .واحلالية ليست معلومات من هللا كما ورد يف القرآن الكرمي
األحرف العربية اليت ختتلف كثريا عن احلروف الالتينية، بدءا من اجتاه الكتابة إىل اللغة 

لذلك  .اخلط العريبالعربية، وبطبيعة احلال كتابة اخلط العريب صارمة جدا مع قواعد 
هلذا الغرض حىت يف بعض  .إلتقان أهنا حتتاج إىل الوقت واملمارسة مبا فيه الكفاية

  .املؤسسات التعليمية اخلاصة اليت تعمق اخلط العريب
توفر قسم تدريس اللغة العربية يعطي فرصة للطالب لتعلم أحد اجلوانب اهلامة 

أن يساهم هذا الطالب كطالب يف حتسني  ومن املتوقع لتعلم كتابه وهي اخلط العريب.
القدرة على كتابة العربية اجلميلة. وجد  الباحث البياانت يف امليدان البحث أن اخلط  
العريب  قد علم  الطلبة قسم تدريس اللغة العربية وهي اخلط النسخ. قد  تقول مزدليفة 

: 
شرور يف لقاءن مع "وجدان مادة اخلط العريب يف قسم تدريس اللغة العربية. حنن م

احملاضر ملادة اخلط العريب الن وجدان النظرايت عن كيفية كتابة اخلط العريب يف اللغة 
 .100العربية. تعلمنا  النظرايت عن اخلط النسخ

ابإلضافة إىل ذلك قال سري هانداايين أن "مادة اخلط العريب الذي نعلمه يف 
رتان اخلط ألن هذا اخلط ال يزال الفصول الدراسية للطالب هو اخلط النسخ. ملاذا اخ

املادة الرئيسية من املواد العلمية حىت يومنا هذا هو مادة الكتابة الرئيسية من املواد 
 العلمية حىت يومنا هذا، كل من صحيفة وجملة أخرى". 

                                                           

 2017سبتمرب  8، طالبة قسم تدريس اللغة العربية، املقابلة، التاريخ  مزدليفة100 
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تعليم اخلط  اختيار املواد احملاضر جيدة ألهنا تكيفت مع االحتياجات والتطورات.
خلط األكثر استخداما يف الكتابة العربية. ولكن من الضروري أن النسخ ألن هذا هو ا

 .نعرف أن هناك العديد من أنواع اخلط الذي ميكن تعلمه املتعلم
ولكن يف تطورها، اخلط العريب الذي تعلمه الطالب هو أقل يف املمارسة العملية أو 

ل مثل احلاسوب يف العادة على الكتابة كتيبات. يف تطويرها يستخدم  الطلبة الوسائ
أو وسائل األخرى. وقد استخدم الطالب يف العمل على املهام الورقية أو غريهم 

لكنها ال تصبح مشكلة كبرية ألن اخلط العريب تعلم فقط  .تكنولوجيا أكثر تطورا
يعطي التفاهم ويعطي مهارة الكتابة اجلميلة للطالب وخاصة الطالب قسم تدريس 

 للدين  األسالمية احلكومية مكاسر.اللغة العربية جامعة عالء ا
من كل تتائج  البياانت املوجودة حول مشكلة تعليم مهارة اللغوية وهي اإلستماع 
والكالم والقراءة والكتابة من حيث املشاكل الداخلية واخلارجية، وضع الباحث 

 جدوال لتوضيح مشكلة تعليم إجيادة يف قسم تدريس اللغة العربية. اجلدول كما يلى :
 

  6جدول :
 مشكالت الداخلية يف تعليم مهارة اللغوية

 مهارات اللغةوية مشكالت  تعليم  مهارة اللغوية رقم
 الكتابة القراءة الكالم االستماع مشكالت الداخلية

         امليول والدافعية 1
         خلفية الطلبة 2
         فهم  املسموع 3
         قلة  املفردات 4
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         تلفظ خمارج  احلروف 
 البيان :

اجلدوال السابقة هو جدول عن  مشكالت الداخلية يف تعليم مهارات  اللغوية. عالمة 
 السابقة يدل على وجود التأثري يف تعليم مهارات اللعوية. 

 7جدوال : 
 مشكالت اخلارجية تعليم  مهارة اللغوية

 مهارات اللغةوية مشكالت  تعليم  مهارة اللغوية رقم
 الكتابة القراءة الكالم االستماع مشكالت اخلارجية

         طريقة التعليمية 1
 - -   - بيئة اللغوبية 2
 - - -   حالة الفصل  3
         كتاب املدرسي 4
         املواد التعليمية 5
         الوسائل التعليمية 6

 البيان :
اجلدول السابقة هو اجلدول ملشكالت تعليم مهارات اللغوية من انحية مشكالت 
اخلارجية يف قسم تدريس اللغة العربية. املشكالت  املوجود يف اجلدول السابقة هي 

( ال -اجملموعات من مشكالت ملهارة االستماع، الكالم، القراءة والكتابة. واما العالمة )
يتضمن يف مشكالت املهارات اللغوية بناء على البينات يف امليدن البحث. مثل مشكلة 

 ضمن يف مشكالت الكالم، القراءة،والكتابة عند الباحث.عن حالة الفصل، ال يت
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املبحث الثلث : احللول ملواجهة مشكالت تعليم املهارات اللغوية األربع بقسم 
 تدريس اللغة العربية جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

يف هذ البحث، يقدم  الباحث احللول ليصغر مسكالت تعليم اللغة العربية يف 
تدريس اللغة العربية جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. هذه احللول  قسم

يرحل من كل مشكالت تعليم الدخلية واخلارجية املوجودة يف امليدان البحث.  أما 
للقيام بدور نشط يف عملية احللوهلا فهي، كثرة التدريبات للطلبة وتعطي الفرصة هلم  

اخلارجية هو احملاضر الذي حياول استخدام األساليب ومناذج للحد من املشكلة و . التعلم
التعلم وفقا الحتياجات الطالب وإجراء تقييمات تتعلق ابلطريقة ومن مث القيام أبنشطة 

كما هو احلال ابلنسبة للجهود البديلة   .األنشطة األكادميية خارج ساعات احملاضرات
 جبامعة عالءالدين  اللغة العربية سيلتدر ااألخرى واحللول اليت ميكن القيام هبا يف قسم 

 اإلسالمية احلكومية مكاسر وهي :عالء الدين 

 ةاستخدام معمل اللغ .1
هو أحد الطريقة لرتقية مهرات اللغوية لدى الطلبة قسم   ةاستخدام معمل اللغ

التدريس اللغة العربية. ابإلضافة إىل مكاهنا املواتية فضال معمل اللغوية  اللغة جمهزة 
مرافق التسهيالت الكافية لعملية التعليم والتعلم. هناك العديد من وظائف معمل اللغوية  

. 3. السهولة يف احملادثة، 2االستماع،  . تركيز1كوسيلة للتعلم بشكل عام وهي : 
 . تسهيل الرصد. 4زايدة االهتمام. 

بناء على الوظيفة ملعمل اللغوية السابقة، اعترب الباحث أن معمل اللغوية له دور 
مهمة يف تركية مهارات اللغوية لدى الطلبة قسم التدريس اللغة العربية. وبستخدام 
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سكريرتة قسم  تدريس اللغة العربية يتعلق مبعمل معمل اللغوية مشكالته سينقض. عرب 
 اللغوية :

" قسم تدريس اللغة العربية عنده معمل اللغوية، واستطاع  أن يستخدمه يف 
 عملية التدريس. بعض املرافق املهمة موجودة يف تلك معمل اللغوية. 

ولكن من نتائج مالحظات الباحثني، يرى الباحثون أن معمل اللغة يف 
عليم اللغة العربية حده األدىن يف استخدام احملاضرين لعملية التدريس ختصصات ت

والتعلم. من املستحسن أن يتم تنفيذ املواد املتعلقة ابلكفاءة اللغوية مثل االستماع، 
احملادثة، القراءة والكتابة نفذت يف معمل اللغة. يقدم الباحث حلول جلدولة استخدام 

راسية من الطلبة. لذلك، ميكن تعظيم معمل معمل اللغة لكل مستوى من فصول د
 اللغة العربية من قبل مجيع الطلبة يف قسم تدريس اللغة العربية.

 مجع الطلبة حسب قدرهتم أو تدريب اخلاصة لطلبة املدارس العامة. .2
وطالب الدراسات  املعهديةهذا الوقت ، يتم اجلمع بني طالب الدراسات  طول

عندما تكون عملية تعلم اللغة العربية خاصة يف عدد يف غرفة حماضرة واحدة  العامة
يف حني أن خرباهتم التعليمية املختلفة ومعرفتهم العربية غري فعالة عند . املشاركني كثريون

ابإلضافة إىل ذلك ، سيجد احملاضرون العرب صعوبة . دجمها يف قاعة حماضرات واحدة
ذين لديهم خربات تعلم غري متجانسة يف تصميم تعلم اللغة العربية وفقا لنمط طالهبم ال

  .ومعرفة ابللغة العربية

احلل حلل هذه املشكلة هو فصل مساحة احملاضرات على أساس خربهتم يف 
التعلم ومعرفتهم ابللغة العربية ، مما يسهل األمر على احملاضر العريب لتصميم املناهج 

ووسائل اإلعالم وفقا لنمط الدراسية ، واملناهج ، واملواد التعليمية ، وطرق التعلم 
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ميكن للمحاضرين العرب االستفادة من نتائج اختبارات االنتقاء القبول اجلديد   .الطالب
. كبياانت أولية لفصل الغرفة ، خاصة نتائج تقييم قدرة الطالب اجلديد املرشح العريب

االختالفات مع مجيع  CTR رإذا كانت نتائج االختبار غري مقنعة ، ميكن إجراء اختبا
يف االختبار الكتايب ، خاصة االختبار القبلي ، وهو اختبار لقياس مستوى إتقان 
املتعلمني على عناصر مستوى اللغة العربية مثل القدرة االستماع والتحدث والقراءة 

من املتوقع أن يقوم هذا االختبار األويل  .والكتابة والسيطرة على قواعد اللغة العربية
د السلوكية ، أي قياس ما إذا كان املتعلمني لديهم ابلفعل متطلبات املهارات بتقييم القيو 

وبناًء على نتائج االختبار ، ميكن . املطلوبة قبل حضور جلسات تعلم اللغة العربية
إجراء فصل الطالب استناًدا إىل خربة التعلم ومستوى مهارات اللغة العربية ، مث صياغة 

ج الدراسية ، ومواد التعلم ، وطرق التعلم ، ووسائل اإلعالم املناهج الدراسية ، واملناه
  .ابلتوافق مع تصنيف الطالب

بعد جتميع الطالب على أساس القدرة وتنفيذ العملية التعليمية ، جيب على 
إذا تعذر  .حماضر اللغة العربية أن يتحكم دائماً يف مستوى تطور قدرات الطالب العرب

ود مساحة حماضرة أو حماضرين غري كافيني ، ميكن الفصل املكاين بسبب عدم وج
إجراء تدريب خاص خلرجيي املدارس العامة خارج الفصل يف فرتة زمنية معينة ، ومن 

 .املتوقع أن يتبعوا عملية التعلم ابللغة العربية
 .تعزيز األنشطة األكادميية  .3

م اللغة بناء على البينات املوجودة يف ميدان البحث يتعلق عن  مشكالت تعلي
العربية، أوعز الباحث لقسم  تدريس اللغة العربة ليكثر أن يقوم األنشطة األكادميية 
من خارج التدريسية. األنشطة املكصودة للباحث مثل الندوة  العلمية اللغوية مع 
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الناطقني األصلية من اللغة العربة، وأيضا التدريب لكتابة اللغة العربية، ويشكل بيئة 
نشطة األكادميية سيأثر لرتقية مهارة اللغوية لدى الطلبة قسم تدريس اللغة. هذه األ

 اللغة العربية.
 املبحث الرابع: مناقشة البحث

مناسبا ابلنظرايت اليت استخدم الباحث يف ابب سابق، فحلل ابحث 
البياانت املوجودة مث انسبها بتلك النظرايت. ويقسم مشكالت تعليم اللغة العربية 

املشكالت من انحية اللغة العربية نفسها أو مسي مبشكلة اللغوي،  على اثنني ومها
واملشكالت من انحية غري اللغوية. وهذين املشكلتني تؤثران لنجاحة يف تعليم اللغة 
العربية. ومشكلة اللغوي يف تعليم اللغة العربية تسببها اللغة نفسها، وهي من انحية 

 اللغوي تسببها العوامل وهي اإلجتماعي الرتكيب والكلمة والكتابة. وأما مشكلة غري
 وكتاب الدراسي وغري ذلك.

ويف هذا البحث ركز الباحث يف املشكالت الداخلية واملشكالت اخلارجية. 
وكانت املشكالت الداخلية عراقيال لنجاحة التعليم من نفس الدارس، وهي أي 

كالبيئة واملدرس   املشكالت كميول وموهبة وخلفية الدارس. وأما املشكالت اخلارجية
وكتاب الدراسي وطريقة التعليم السمتخدمة يف عملية التعليم والتعلم. وقام هذا 
البحث يف إحدى من اجلامعات احلكومية  مبكاسر وهي جامعة عالء الدين 

 اإلسالمية احلكومية مكاسر يف قسم تدريس اللغة العربية.
سيما إىل قسم تعليم  إىل الدراسة العليا اإلسالمية وال وظهرت التعليقات

اللغة العربية. يقال أن خرجيني من قسم تعليم اللغة العربية ليس هلم املستقل 
واملهارات اللغوية اجليدة حىت تكون كفائتهم انقصة من كفائة اخلريج اآلخر أي 
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خريج من جامعات أخرى. وهذا من عمل كبري لكل فرد يف بيئة الدراسة العليا 
 اإلسالمية.

السابق مناسبا ابلقول من رئيس قسم تدريس اللغة العربية جامعة  وكان الرأي
عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر، وقال أيضا أن الكفائة من بعض الطالب 
يف قسم تعليم اللغة العربية نقيص وكذلك يف املهارات اللغوية، وتظهر هذه األحوال 

نقيصة، ومن األمثلة هم ال  من قدرة بعض الطالب يف التكلم ابللغة العربية وهي
يستطيعون أن يبلغون رسالتهم ابستخدام اللغة العربية عند االمتحان األخري إلجادة 

 درجة بقالريوس. ويدل هذا البيان على نقصان الطلبة يف استعاب املهارات اللغوية.
ويف هذا العصر وجد التحدايت لتعليم اللغة العربية ومل جيد احللول الفعالة 

قال عبد الصبور شهني يف التحدايت يوّجه تعلبم اللغة العربية يف هذ العصر هلا. و 
حتدايات خمتلفة، وهذه األحوال يسببها استعمال اللغة العربية الفصحة يف جمتمع 

 ها. الن يبدهلا من اللغة العربية األمية.تردد ونسبةالعريب نفسها يقلل 
ية يف مؤسسات التعليمية وجبانب األخرى،اهداف واجتاح تعليم اللغة العرب

لتعليم اللغة العربية غري   هيكل برانمج املناهج الدراسيةعندان غري واضح. ملاذ؟ ألن 
من  وضوعامل أنوابإلضافة إىل ذلك، . بةواحتياجات الطلمناسبا ابلرؤية والرسالة 

اليت كما أن البياانت .  تبدو أقل تكميلية وتعزز أساس وإطار العلوم املوضوعات
للباحث ليست هناك بعض الدورات اليت وفقا حصل عليها الباحث يف هذا اجملال، 

 املهارات اللغوية. قدرة  ترقيةوخاصة يف  بةذات صلة الحتياجات الطل
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أن توجه الدراسة العربية للمؤسسات التعليمية ما زال غامضًا ونصف بني 
، ولكن جيب  بةالطل. كالمها مهمان ليتم إتقاهنما من مو توجه الكفاءة و توجه العل

الرتكيز على ما إذا كان يتم وضع اللغة العربية كدراسة مهارية موجهة ملهارات 
الطالب يف أربع مهارات لغوية أو لغة عربية يف مكانة كتنظيم موجه إىل اإلتقان ، 

ذا مت اختيار التوجه . إليس فقط اإلطار املعريف ، ولكن أيضا يف اجلوهر واملنهجية
تؤدي إىل تنمية  تعليم اللغة العربية  من الدورات التدريبية يف ٪70األول ، فإن 

من املهارات املتبقية إلثراء مواد  ٪30والكتابة و  لكالم، قراءةمهارات االستماع وا
. رأى الباحث أن  قسم تدريس اللغة العربية متيل علوم اللغة يف الكلية ومقرر اجلامعة

يف ترقية املهارات اللغوية للطلبة وفقا ابلرؤية والرسالة املوجودة يف قسم تدريس اللغة 
 العربية. 

امليل ودوافع التعلم التحدايت األخرى يف تطوير تعليم اللغة العربية هي 
هود. وننظر هذه احلال منخفض. وأيحذون الطلبة طريقطة خلظة بدون محاسة واجل

من كتابة الطلبة  غري مزية. وهذه التحدايت سيكون مشكالت يف تطوير قدرة 
املهارت اللغوية لطلبة. البياانت املوجودة بعض الطلبة متخرجون من املدارس العامة 
واملداريس احملنية  يف قسم تدريس اللغة العربية جامعة عالءالدين اإلسالمية 

يف هذه الظروف لفية سيأثر دوافع الطلبة  يف تعليم اللغة العربية. احلكومية. وهذه اخل
، يلعب احملاضرون دورًا مهًما يف إعادة تنمية االهتمام واحلافز للتعلم للطالب من 

أساليب التعلم املثرية لالهتمام واجلذابة لتطبيقها يف عملية التعليم و خالل طريقة 
  .والتعلم
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ليت جيدها الباحثون هي األساليب والنماذج املشكالت اخلارجية األخرى ا
التعليمية املستخدمة يف عملية التعليم والتعلم ال تزال رتيبة ال تتوافق مع احتياجات 

كل موضوع يتعلق قدرة إجادة اللغة لديه أساليب التعلم الفعالة والنماذج يف بة.  الطل
سبيل املثال يف تعلم على بة. لغوية وأيضا وفقا الحتياجات الطلحتسني املهارات ال

ما قبل  ،مثل متارين بةل اليت جيب دراستها من قبل الطلالكالم هناك عدة مراح
قدرة املهارات األساسية يف الكالم الذي هو مطلوب عند  لبةالتواصل لتزويد الط

وغري الغرق يف امليدان، مثل ممارسة تطبيق منط احلوار واملفردات وتعبريات الوجه 
رحلة ، فإن مشاركة املعلم يف التمرين هي يف الواقع ممارسة كبرية ، يف هذه املذلك. 

 .ألنه ابلطبع جيب إعطاء كل عنصر من عناصر القدرة اليت يتم تدريسها مثاالً 
تقليل مشكالت املوجودة من انحية الداخلية واخلارجية خيتاج اىل اخلطري من 

بشكل كامل من قبل احملاضر والعوامل الداخلية ال ميكن حلها الطلبة واحملاضرين. 
سرين يف ن فقط كميييعمل احملاضر  .دون أقصى جهد من داخل الطالب نفسه

أنواع خمتلفة من األنشطة األكادميية اليت ميكن القيام هبا  بة. تطوير مهارات اللغة للطل
حاول  .كجهد لزايدة اهتمام الطالب الذين يدرسون يف قسم تعليم اللغة العربية

ية لتطوير مقدار وجودة حىت متخرجون يستطيعون أن يبارى مع مؤظف الكادمي
 املوسسات األخرى.  
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 النتائج البحث .أ
بعد قام  الباحث البحث العلمية ابملوضوع "مشكالت  تعليم  اللغة العربية  يف 

يركز قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. 
حبثه يف تعليم مهارة اللغوية وهي اإلستماع، الكالم، القراءة، والكتابة. ويلحص 

 الباحث من حتليل البينات وهي :
مشكالت تعليم اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة العربية. يصنف الباحث  .1

حبثه إىل مشكالت تعليم اللغة العربية الداخلية واخلارجية. وجد الباحث 
اخلارجية من البياانت املوجودة  أن  خلفية الطلبة أيثر يف جناح مشكالت 

تعليم اللغة العربية. بعض الطلبة الذين متخرجون من مداريس العامة مازال 
يقصان بقدرة املهارات اللغوية.  اىل جانب ذلك، االهتمام والتحفيز تعلم 

جية اليت جيدها الطلبة ال تزال منخفضة نظرا هلذه اخللفية.أما املشكالت اخلار 
الباحث فهي بيئة تعليمية ال تزال غري فعالية لتنفيذ عملية التعلم وبعض 
عناصر الدعم يف التعلم الذي مل يكن وفقا الحتياجات مثل األساليب، 

  والكتب التعليمية، والوسائل التعليمية.
احللول ملعالجة هذه املشكالت يف قسم تدريس اللغة العربية من انحية  .2

لداخلية واخلارجية فيجب علىى موظف األكادميية  يقوم ابألنشطة التعليمية ا
االكادميية لكى يكون  النتيجة مؤثرة كثرية يف ترقية املهارات اللغوية. اختار 
احملاضرون كثرة التدريبات واعطاء الفرصة على الطلبة حلرك التعليم كحلول 
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يف مادة الكالم واالستماع. لينقص نقصان القدرة يف املهارات اللغوية خاصة 
ويتعلق ابملشكالت اخلارجية، فيجرب احملاضرون بتطوير طريقة التعليم مناسبا 
بقدرة الطلبة ويقيم بـها، ويقوم أيضا ابألنشطات التعليمية خارج الوقت 

 الدراسي.
 التوصيات .ب

 أما التوصيات للباحث فهي :
الرتبية الفنية ال تزال حباجة يف عملية تعلم إتقان اللغة العربية يف ختصصات  .1

إىل تقييم يشمل اختيار األساليب واالسرتاتيجيات املناسبة يف تطبيقها على 
أساس خصائص احملاضرين وفقا للعنصر الرتبوي للرتبية حبيث تكون املواد 

 املقدمة سهلة لقبول الطلبة
 التدريس. يف تقدمي  املواد  التعليمية، يهتم  احملاضر خلفية الطلبة يف عملية  .2
ابلنظري اىل خلفية الطلبة بعضهم من املدارس العامة فتقدمي املواد من املواد   .3

 األساسية اىل املواد الصعوبة. 
متعلقا برتقية مهارات اللغوية فيجب على الطلبة قسم التدريس اللغة العربية  .4

 للمارسة او التمارين خاصة يف ترقية مهارات الكتابة.
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