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 استهالل
 

 
الرحيم الّرمحن اهلل بسم  

: تعاىل اهلل قال  
َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن َأْو ُُيِْدُث ََلُْم  ِلَك أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َوَصرَّف ْ  ذِْكرًاوََكذََٰ

 

Artinya:  

Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, 

dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya 

sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran 

itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. 

 (Qs. Thahaa: 113)  
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 إهداء

 
 :إىلأهدي هذه الرسالة 

ن شجعان يف طول ااملعلمني األولني الذ ىعل مسهوروأيب املكرم  كسماأمي املكرمة   
 ألكون اإلنسان الناجح يف حيايت، ، حيايت ويدافعان يف أناء الليل وأطراف النهار

 حبا كثريا هلل ون، أحبكماحملبوب أسريتإىل أخي و 

 کنتم يف قليب العميق!
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 شكر وتقدير
العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد صلى احلمدهلل رّب 

 .اهلل عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد
من قسم تعليم  (S-2)فقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي لنيل درجة املاجستري 

اللغة العربية بكليات العلوم الرتبية والتعليم جبامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية 
اكتساب اللغة الثانية يف تعلم اللغة العربية يف روضة "احلكومية ماالنج، حتت العنوان 

فيقه تعاىل ومساعدة من قد ساهم ىف هذا البحث بتو ".  األطفال "املستقبل" ماالنج
 لنهاية. لذلك ألقي كلمة الشكر إىل من قد ساعدىن على كتابة هذا البحث، وهم:حيت ا

 
الدكتور احلاج عبد احلارس ، مدير جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية  فضيلة .1

 احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتورة احلاجة أمي مسبولة، عميد كليات الدراسة العليا جبامعة موالن  .2

 ية احلكومية ماالنج.مالك إبراهيم اإلسالم
فضيلة الدكتور ولدانا ورغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكليات  .3

 الدراسات العليا جبامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور نور هادي، سكرتري قسم تعليم اللغة العربية بكليات الدراسات  .4

 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.العليا جبامعة موالن مالك إب
فضيلة الدكتور احلاج عبد الواهب الرشيدى ، املشرف احملرتم الذي أرشد خطوايت  .5

 حىت جاء هذا البحث اجلامعي إىل هنايته
فضيلة الدكتورة احلاج عبد ملالك كرمي عمر اهلل ، املشرفة املكرمة اليت أعطتين  .6

 أيامها إلمتام هذا البحث.اإلرشادات والتوجيهات والتعليقات طول 
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مجيع األساتيذ واألستاذات ىف قسم تعليم اللغة العربية بكليات الدراسات العليا  .7
جبامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، الذين يساعدون الباحثة 

 للحصول على العلوم املفيدة.
ماالنج ومعهد نور  إىل مجيع إخواين وأخوايت ىف معهد تزكيا اإلسالمي العاملي .8

 اجلديد بربولنجوا.
بكليات  1772والأنسى زمالئي ىف قسم تعليم اللغة العربية خاصة فصل "د"  .9

الدراسات العليا على مساحتهم ومصاحبتهم وأعطائهم بقصة احلياة النفسية 
وغريهم ممن يدرس باجلامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 .جزاكم اهلل خريا

 الباحثة    
   

                                                     
 أغوستيني                                                         
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 مستخلص البحث
اكتساب اللغة الثانية يف تعلم اللغة العربية يف روضة األطفال "املستقبل" ماالنج، رسالة املاجستري. . 1717. أغوستيين

اللغة العربية، كليات الدراسات العليا، جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية قسم تعليم 
ماالنج. املشرف األول: د. احلاج عبد الواهب الرشيدي املاجستري، واملشرفة الثانية: د احلاج عبد املالك  

 .كرمي عمر اهلل املاجستري
 اكتساب اللغة، اللغة الثانيةالكلمات األساسية: 

كن للشخص من خالَلا إنتاج لغته. يشري اكتساب اللغة األوىل إىل اللغة متاكتساب اللغة هو العملية اليت 
األم بينما يشري اكتساب اللغة الثانية إىل تعلم لغة أجنبية بعد تعلمها. يعد احلصول على اللغة الثانية يف مرحلة الطفولة 

شاف عملية اكتساب اللغة الثانية خصة يف تعلم اللغة العربية حىت يتمتع املبكرة أمرًا مثريًا لالهتمام للدراسة و الكت
الطفل مبهارات لغوية.روضة األطفال "املستقبل" هي إحدى من مؤسسات روضة األطفال اليت تطبق لغتني يف عملية 

لم اللغة العربية. ناقشت التعلم، ومها اللغة اإلجنليزية واللغة العربية. لذلك تنصب لرتكيز هذا البحث  خصة يف عملية تع
الباحثة يف هذه البحث عن اكتساب اللغة الثانية تركز على احلروف اَلجائية واملفردات السهلة. بالنظر إىل أن تعلم 
اللغة يف مرحلة الطفولة املبكرة يقتصر على احلروف اَلجائية واملفردات فقط، وهذا يتكيف مع قدرة األطفال الصغائر 

 لغتهم يف كالمهم بكلمة واحدة أو كلمتني فقط. الذين ميكنون إنتاج
( عملية اكتساب اللغة الثانية يف تعلم اللغة العربية يف حتقيق 7وأما أهداف البحث فهي لوصف: )

( حلول 3( الصعوبات اليت يواجهها األطفال عند تعلم اللغة العربية كاللغة الثانية. )1الكفاءة اللغوية لألطفال. )
بات اليت يواجهها األطفال عند تعلم اللغة العربية كاللغة الثانية. وأما منهجية البحث املستخدمة يف للتغلب على الصعو 

ثالثة أدوات وهي مالحظة،  فهي هذا البحثفهي حبث كيفي وصفي بدراسة حالة. وأما مجع البيانات املستخدمة
ان" ومنه مجع البيانات وتصنيفها وعرضها ومقابلة، ووثائق رمسية. وحتليل البيانات استخدام منهج "ميلس و هوبرم

 .وتلخيصها
 ( عملية اكتساب لغة األطفال يف تعلم اللغة العربية وقعت من خالل بيئة7البحث هي )وأما نتائج هذ 

 املعلم ثقافة اللغة العربية، وذلك باستخدام الطريقة املباشرة، واملدخل االتصايل ، وطريقة السؤال واإلجابة. واستخدم
( 1ألغاين املسعورة وامللصقات اجلدارية والبطاقات وغريها. ) الوسيلة التعلمية وهي: الصور ومقاطع الفيديو وا

تعلمهم يف  الصعوبات عند تعلم املفردات والتعارف باخلطابات: )أ( كان ينسى األطفال املفردات طالقة اليت قد
األطفال يف بيتهم بللغة األم. )ب( وجد استخدامو بينما  املفردات يف البيئة املدرسية املعلم مالفصل ألن استخد

األطفال صعوبة يف ذكر احلروف َلجائية واملفردات من بعض الطفل الذي مل يصيلو نطقهم مثالًيا. )ج( صعوبة 
( يكون حلول التغلب على هذه الصعوبات )أ( اعتد 3التمييز بني احلركة القصرية والطويلة يف الكلمات العربية. )

علم على التواصل مباشرة مع األطفال باستخدام اللغة العربية يف عملية التعلم يف الفصول الدراسية أو خارجها. امل
)ب( ساعد معلم األطفال على إتقان نطقهم  بطريقة املمارسة مستمرا. )ج( علم املعلم احلروف اَلجائة شرحا 

دور الوالدين يف التعليمية املثرية يف اهتمامهم. )ه (  املعلمون الوسائل واألمثلة َلم. )د( استخدم إلتيان واضحا
 مساعدة األطفال على تكرار الدروس يف املنزل.
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ABSTRACT 

Agustini. 2020. Acquisition Of A Second Language In Learning Arabic In Tk Al-

Mustaqbal Malang.Thesis. Arabic Language Education Study Program, 

Postgraduate, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: (1) Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi  M.Pd (2) Dr. H. Dewi Chamidah 

M. Pd.I. 

Keywords: Acquistion Language, Second Language. 

Language acquisition is the process a person can produces his language. The 

acquisition of the first language refers to the mother language while the acquisition of 

the second language refers to learning, a foreign language after learning the original 

language (mother tongue). Obtaining a second language in childhood is interesting to 

study to find out the process of a child acquiring and learning their second language 

until the child has language skills. Kindergarten “Al-Mustaqbal” is one of the 

kindergarten that applies two languages in the learning process, it is English language 

and Arabic language. So, focus of this research is on the Arabic learning process. And 

in this study, the researcher discusses the acquisition of a second language that is 

focused on vocabulary and hijaiyah letters, given that language learning for early 

childhood is limited to only vocabulary and letters, this adjusts to the ability of early 
childhood who can only produce one or two words. 

The purpose of this study is to describe (1) the process of acquiring a second 

language in learning Arabic language to achieving language skills for children. (2) 

difficulties experienced by children when learning Arabic as a second language. (3) 

solutions to overcome difficulties experience by children when learning Arabic as a 

second language. The researchers used method for research is descriptive qualitative 

research with a type of case study. The researcher concludes the data by observation, 

interview, and documentation and then analyzes the data using “the Miles and 

Hubermen” method, which is collecting data, reducing data, presenting data, and 
conclusions. 

The results of this study are (1) the process of acquiring the language of both 

children in Arabic learning occurs by creating Arabic language culture in learning 

process, using direct methods, communicative methods, question and answer 

methods. And use learning media, namely: pictures, videos, rabid song, wall stickers, 

cards and others. (2) difficulties experienced when learning vocabulary and 

recognizing of hijaiyah letters: (a) children quickly forget the vocabulary that has 

been taught because the use of vocabulary is only in the school environment while at 

home children use mother tongue. (b) children whose pronunciation is not perfect 

have difficulty in mentioning vocabulary and hijaiyah letters. (c) difficulty in 

distinguishing short and long digits in Arabic words. (3) solutions to overcome these 

difficulties (a) the teacher accustoms to communicate directly with children using 

Arabic in the learning process in the classroom or outside the classroom. (b) the 

teachers help children to perfect their utterances by frequently practicing on an 

ongoing basis. (c) the teachers teach the explicit mention of letters to give examples 

to children. (d) the teacher provides an interesting learning medium. (e) the parents 

helping children repeat lessons at home. 
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ABSTRAK 

Agustini. 2020. Pemerolehan Bahasa Kedua Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di Tk Al-

Mustaqbal Malang. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana.Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing (1) Dr.H. Abdul Wahab Rosyidi. M.Pd. (2) Dr. H. Abdul Malik 

Karin Amrullah, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Pemerolehan Bahasa, Bahasa Kedua  

Pemerolehan bahasa adalah proses seseorang dapat memproduksi bahasanya. 

Pemerolehan bahasa pertama pengacu pada bahasa ibu sedangkan pemerolehan bahasa 

kedua mengacu pada mempelajari bahasa asing setelah belajar bahasa aslinya (bahasa 

ibu).  Pemerolehan bahasa kedua pada anak uisa dini menarik dikaji untuk  mengetahui 

proses seoarang anak memperoleh dan mempelajari bahasa keduanya sampai mereka 

memiliki kemampuan berbahasa. Tk Al-Mustaqbal adalah salah satu Tk yang 

menerapkan dua bahasa dalam proses pembelajaran yaitu bahasa inggris dan bahasa arab, 

maka fokus penelitian ini pada proses pembelajaran bahasa arab. dan peneliti membahas 

tentang pemerolehan bahasa kedua yang difokuskan pada mufrodat dan huruf-huruf 

hijaiyah, mengingat pembelajaran bahasa untuk anak usia dini dibatasi pada kosa kata dan 

huruf-huruf , hal ini menyesuaikan pada kemampuan anak usia dini dalam  memproduksi 

satu atau dua kata. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) proses pemerolehan 

bahasa kedua pada pembelajaran bahasa arab dalam mencapai kemampuan berbahasa. (2) 

kesulitan yang dialami anak-anak saat mempelajari bahasa kedua. (3) solusi untuk 

mengatasi kesulitan yang dialami anak-anak saat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa 

kedua. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif dengan jenis studi lapangan. Peneliti mengumpulkan data dengan 

cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian menganlisis data menggunakan 

metode “Miles dan Hubermen”, yaitu mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan 

data, dan kesimpulan. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) proses pemerolehan bahasa kedua 

anak pada pembelajaran bahasa arab terjadi dengan menciptakan budaya berbahasa arab 

disetiap proses pembelajaran, dengan menggunakan metode langsung , metode 

komunikatif, dan metode tanya jawab. Dan menggunakan media pembelajaran yaitu:  

gambar, video, nyanyian bahasa arab, tempelan dinding, kartu-kartu dan lain-lain. (2) 

kesulitan yang dialami saat mempelajari kosa kata dan mengenal huruf-huruf hijaiyah : 

(a) anak cepat lupa dengan kosa kata yang telah diajarkan karena penggunaan kosa kata 

hanya dilingkungan sekolah sedangkan dirumah anak-anak menggunkan bahasa ibu. (b) 

anak-anak yang belum sempurna pengucapannya kesulitan dalam menyebutkan bunyi 

kosakata dan huruf hijaiyah. (c) kesulitan dalam membedakan harkat panjang pendek 

pada kata bahasa arab. (3) solusi dalam mengatasi kesulitan tesebut (a) guru 

membiasakan berkomunikasi langsung dengan anak-anak menggunakan bahasa arab pada 

proses pembbelajaran dikelas maupun diluar kelas. (b) guru membantu anak 

menyempurnakan ujarannya dengan cara sering melatih secara terus-menerus. (c) 

mengajarkan penyebutan huruf dengan jelas untuk mencontohkan kepada anak-anak. (d) 

guru menyediakan media pembelajaran yang menarik. (e) orang tua membantu siswa 

mengulangi pelajarannya dirumah. 
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 الفصل األّول
 اإلطار العام

 مقدمة .أ 
يتم إعطاء كل اإلنسان املهارات اللغوية. واللغة اكتساهبا وموروثها وتطويرها مع 

لديهم القدرة واالستعداد الكتساب اللغة وتعلمها. وكل  ة األطفالمرور الوقت. منذ والد
إنسان يستخدم اللغة كأداة اتصال وأداة للتفاعل مع بعضها البعض. اكتساب اللغة اهنا 

 7العملية الألشعورية اليت تتم عن غري قصد من اإلنسان واليت تنمي عنده مهارات اللغة.
هي لم اللغة لألطفال الصغار واكتساب لغة األطفال عادة ما ُيدث دون وعي. تع

بشكل طبيعي  كالم الطفل  من ِقبل الطفل دون وعي و هاالكتساب اللغة يتما عملية
دون أحكام صحيحة أو خاطئة حنويًا، بل إىل حد كبري مغزى العملية التواصلية. ميكن 

مباشرة مع األم واألشخاص احمليطني هبم،  األطفال أن ُيدث هذا عندما يتفاعلون
 .ويستمرون استمرارا حىت يتمكنوا من التواصل بشكل جيد

وتصنيف اكتساب اللغة إىل قسمني ومها اكتساب اللغة األوىل واليت تسمى 
باللغة األم واكتساب اللغة الثانية أو أجنبية. عند اكتساب اللغة األوىل ُيصل الطفل 

لغوية من عائلته، يف هذه العملية يكون الطفل فاقد الوعي يف عليها من خالل تقليد 
تعلم اللغة. بعد إتقان اللغة األوىل للطفل، فمن املؤكد أنه يتطلب اتصاالت أوسع، إىل 
العامل اخلارجي وتطوير حياته. لذلك، سيحاول على تعلم اللغة الثانية. واكتساب اللغة 

اللغة األوىل من قبل الطفل دون وعي من  الثانية وتعلمها بوعي، بينما يتم اكتساب
حياته اليومية مع أسرته. واحلصول على اللغة الثانية هو أكثر حول عملية فهم اللغة من 

 .خالل التعلم الواعي

                                                           
1
 ,املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بالغات أخرى ,علي امحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة، إميان أمحد هريدي 
 .337ص. .2010
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اإلنسان، يدخل يف مرحلة اكتساب اللغة األم  اللغة يف املرحلة األوىل من تطور
معروفة ألول مرة َلم، وعادة ما حتدث  أو اللغة األوىل، وهي عملية اكتساب اللغة كانت

بني األم والطفل، وميكن أن يتبعها أعضاء األسرة اآلخرون ويتم لفظيًا يف بيئة عائلية 
طبيعة الوعي وبالبشكل غري رمسي. ُيدث احلصول على هذه اللغة األم أو اللغة األوىل ب

ىل إىل التواصل كتساب اللغة األو اال من هدف مستوى مهارة االستماع والكالم.  على
لة(. هذا يدل على أهنم العائلة وبيئة اجملموعة يف وقت معني )الطفو و ببني األم والطفل 

إىل الكثري من اجلهد ليكونوا قادرين على الكالم. وهم الذين يسمعون نطق  ال ُيتاجو
باللغة دون تعليمات خاصة أو  اكالماللغة بشكل مستمر، وعادة ما يكون قادرًا على ا

يف جمال اكتساب اللغة األطفال من جمموعة واسعة  ت الكثري من الباحثةعتقداة. خمطط
من السياقات االجتماعية قادرون على إتقان لغتهم األم دون أن يتم تعليمهم أوالً 

 1بشكل حمدد ودون تعزيز واضح.
بعد ما ُيصل الطفل على اللغة األوىل ومتكنه من التفاعل مع البيئة االجتماعية 

لغات أخرى يف هذه احلالة تسمى باللغة الاألسرة واجملموعة. وُيتاج إىل إتقان خارج 
الثانية. تنشأ احلاجة إىل احلصول عليها ألنه ُيتاج إىل لغة جديدة ليكون قادرًا على 
التواصل والتكيف مع بيئة اجتماعية أكرب، إىل جانب أن هناك أيًضا أسباب للهجرة 

لتعليم. يستخدم مصطلح اللغة الثانية أيًضا لوصف أي لغة واحتياجات التجارة والعلوم وا
يبدأ اكتساهبا أو إتقاهنا بعد الطفولة املبكرة، مبا يف ذلك اللغة الثالثة أو اللغة األجنبية 
أخرى. يف اكتساب اللغة الثانية خاصة يف تعلم اللغة العربية، هناك طرق واسرتاتيجيات 

رف كيف يكتسب الطفل اللغة الثانية  الذي يعملها يف اكتساهبا وإتقاهنا. ميكننا أن نع
بدراسة عميقة، وكيفية احلصول على اللغة الثانية، حىت نتمكن من فهم أكثر عمقا حول 

 اكتساب اللغة الثانية لتوفري التفسري الالزم الكتساب اللغة الثانية.

                                                           
2
 Desmita, ‘Psikologi Perkembangan’ (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). Hal.120 
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أن  (teori akulturasi)أوضح تارجيان حول اكتساب اللغة يف النظرية التثاقفية 
عملية اكتساب اللغة هي جانب من جوانب التثاقف ومستوى تثقيب شخص يف 
جمموعة لغوية معينة يف احلصول على اللغة األخرى أو ما هو املقصود باللغة الثانية أو 

والتثاقف يف عملية اكتساب اللغة يتم حتديده من خالل املستوى أو  3اللغة األجنبية.
وعلى سبيل املثال أن اإلندونيسي  4املسافة االجتماعية له ونفسه لثقافة اللغة املستهدفة.

 .يكتسب اللغة العربية ُيدده العالقة بني العوامل االجتماعية أو النفسية بالثقافة العربية
يف إندونيسيا لغري الناطقني هبا ألجنبية للطالب تعد دراسة اكتساب اللغة ا

مهمة جًدا ملعرفة كيفية حصول اإلندونيسيني على اللغة األجنبية ويكونوا قادرين على 
الكالم باللغة ستهدفة. مث كيف ميكنهم أن يفهموا األطفال فهم القواعد من اللغة امل

ديهم مهارة الكالم باللغة على فهمهم حىت تكون ل ن األطفال قادرونيكونو  األجنبية و
األجنبية. من خالل هذه الدراسة ، ميكن أيًضا رؤية كيف ميكن َلم اللغة األوىل والثانية 
إنتاج عبارة بلغة أخرى إذا كان يعرفون القواعد يف اللغة األجنبية اليت جيب اتباعها واليت 

اللغة بتعلم اللغة،  يتم احلصول عليها يف عملية التعلم. غالًبا ما ترتبط دراسة اكتساب
ألنه يف عملية تعلم لغة الطفل توجد عملية اكتساب اللغة، ولكن هناك فرق كبري بني 
اكتساب اللغة وتعلمها. واكتساب اللغة عادة دون وعي بينما يتم تعلم اللغة عادة عن 

 قصد ووعي.
جيب أن يهتم تعلم اللغة العربية يف سن مبكرة باملبادئ العامة لتعلم اللغة 
األجنبية، أي جيب أن تعلم اللغة العربية مع مراعاة اخلصائص الفردية للطالب فيما يتعلق 
بالتطور العاطفي والظروف الفكرية واالجتماعية والبيئة الثقافية. وإحدى العوامل اليت 
حتدد جناح برنامج تعلم اللغة األجنبية هي الطريقة التعلمية املستخدمة. يعد اختياها 

                                                           
3
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa (Bandung: Angkasa, 2011). Hal. 

205-206 
4
Ahmad Habibi Syahid, ‘Kepribadian Ekstrovert-Introvert Dan Pemerolehan Bahasa Kedua 

Perspektif Psikolinguistik Pada SantriPondok Modern”’, Al-Qalam Jurnal Kajian Keislaman, 31.2 

(2014), 399–426. 
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تعلم اللغة العربية من أجلهم املبكرة أمرًا مهًما جًدا ، أي تقدمي شيء مثري  املستخدمة يف
 وممتع يزيد من اهتمامهم. ويسمح َلم الصغار أن يكونوا متحمسني وسعداء ونشيطني.

من الدراسة املذكورة السابقة، تريد الباحثة أن تبحث بتعمق أكرب الفرق بني 
غة ثانية، خاصة يف تعلم اللغة العربية وفهم مرحلة اكتساب اللغة وتعلم اللغة األجنبية كل

ل. يف احلاضر، يقدم بعض املؤسسات الرتبوية تعلم اللغة اطفألاكتساب لغة ثانية ل
العربية، بدءًا من مرحلة روضة األطفال، واالبتدائية واملتوسطة والثانوية واجلامعية. للرتكيز 

كتساب لغة األطفال يف اللغة العربية على هذه الكتابة، تريد الباحثة حبث يف عملية ا 
لتعليمهم يف إحدى روضات األطفال يف ماالنج، وهي روضة األطفال املستقبال. وهي 
املؤسسات التعليمية اليت جتعل اللغة العربية كلغة أجنبية. ومع ذلك، أجريت الباحثة حبثًا 

ني، ومها اللغة فقط فيها كمكان للبحث. وهي مؤسسة تعليمية جتري تعلم لغتني أجنبيت
اإلجنليزية واللغة العربية. ويركز هذا البحث فقط على اكتساب لغة ثانية خاصة العربية. 
تقوم مدرسة الروضة جيعل اللغة العربية لغة تدريس يف كل عملية تعليمية حىت يعتاد 
الطفول على مساع الكلمات واجلمل العربية. هذا يتطلب أن يتقن مجيع املعلمني الذين 

 .، باللغة العربيةس يف روضة "املستقبل"ون بالتدرييقوم
بعض األشياء املثرية لالهتمام اليت يتعني دراستها يف رياض األطفال ، وهي 
األوىل: مجيع املعلمني الذين يقومون بالتدريس يف رياض األطفال لديهم القدرة على 

ري كبري يف تطوير لغة التحدث باللغة العربية والتحدث باللغة اإلجنليزية ، وهذا له تأث
األطفال ألن الغرض من رياض األطفال هو هتيئة بيئة اللغة العربية واالجنليزية. وبعض 
املعلمني يف رياض األطفال لديهم بالفعل القدرة على التحدث باللغة العربية مثل اللغة 

غة األم. األم ألن املعلم عاش يف ليبيا منذ الطفولة ، حبيث تكون اللغة العربية مثل الل
ثانياً: اعتاد األطفال يف رياض األطفال على االستماع إىل األغاين العربية واإلجنليزية من 
السكان األصليني ، والثالث: تعلم اللغة العربية يف رياض األطفال مبين على تعريف 
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األطفال الذين يستخدمون العربية واإلجنليزية يف التواصل مع املعلمني ملمارسة مهارات 
 غة لألطفال.الل

لغة األطفال من خالل عملية االستماع ومتابعة األشخاص من الاكتساب 
ويف هذه الروضة تطبيق التواصل املباشر للمعلمني يف عملية التعلم مع الطالب  حوَلم.

 الذين يستخدمون اللغة العربية لتدريب الطالب وتعريفهم على التواصل باللغة العربية.
يف هذه احلالة ، فإن املشكلة اليت  م يدرسون اللغة العربية.لذلك ال يدرك الطالب أهن

تنشأ هي أن الطالب غالبًا ما خيافون من قول الكلمات العربية اخلاطئة ألن الطالب ال 
 .يعرفون الصوت يف النطق باللغة العربية.هذا سوف يعيق اكتساب اللغة يف األطفال

االكتساب اللغة العربية من أجل أرادت الباحثة أن تناقش بسكل عميق عن 
احلصول على وسيلة جيدة الكتساب اللغة العربية ، وميكن تطبيق األساليب يف كل تعلم 
اللغة وذلك لتسهيل الطالب يف عملية احلصول على لغات أجنبية ، وخاصة يف التعلم 

 اللغة العربية.
بة يف التمييز بني الباحثة، ال يزال هناك الكثري ممن جيدون صعو  تبناًء على آراء

تعلم اللغة واكتساهبا. لذلك ستناقش هذه الدراسة بتعمق أكرب حول الفروق املهمة حول 
بينهما. يف اكتساب اللغة طرق تعمليمية واسرتاتيجياهتا خاصة لألطفال إلنتاج اللغة اليت 

يف يكتسبوهنا وكذلك يف تعلم اللغة األجنبية خاصة العربية. بعد ذلك ستشرح الباحثة ك
أن الطرق التعليمية واسرتاتيجياهتا يف اكتساب لغتهم وتعلم اللغة َلم خاصة العربية. 
لذلك يناقش هذا البحث اخلطوط العريضة للمشاكل يف عملية اكتساب اللغة األجنبية 
وتعلمها َلم الناطقني بغري العرب يف إندونيسيا، وخاصة يف عملية احلصول على لغة ثانية 

عربية واليت يقدمها األطفال كلغة أساسية يف تعلم القواعد و القواعد يف يف تعلم اللغة ال
لغة القرآن حىت يتمكنوا من فهم وإنتاج الكالم باللغة العربية. وبالتايل، فإن هذا البحث 

اكتساب اللغة الثانية في تعلم اللغة العربية في روضة األطفال "المستقبال" بعنوان: "
 ".ماالنج
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 أسئلة البحث  .ب 
 لنسبة للمشكالت اليت قدمتها الباحثة، فإن أسئلة البحث كما يلي:با
كيف يتم اكتساب اللغة الثانية لألطفال لتحقيق الكفاءة اللغوية يف تعلم  .1

 اللغة العربية يف روضة األطفال "املستقبال" ماالنج ؟
ما املشكلة اليت يواجه األطفال يف تعلم اللغة العربية كلغة ثانية يف روضة  .2

 األطفال "املستقبال" ماالنج ؟
ما احللول املشكلة  يف تعلم اللغة العربية لألطفال كلغة ثانية يف روضة  .3

 األطفال "املستقبال" ماالنج ؟
 

 أهداف البحث  .ج 
 أما األهداف اليت تريد أن حتصل عليها الباحثة يف هذا البحث فهي ما يلي:

يق الكفاءة اللغوية يف لوصف و ملعرفة اكتساب اللغة الثانية لألطفال لتحق .1
 تعليم اللغة العربية يف روضة األطفال "املستقبال" ماالنج.

لوصف و ملعرفة املشكلة اليت يواجه األطفال يف تعلم اللغة العربية كلغة  .2
 ثانية يف روضة األطفال "املستقبال" ماالنج.

لوصف و ملعرفة  طريقة احللول املشكلة  يف تعلم اللغة العربية لألطفال   .3
 لغة ثانية يف روضة األطفال "املستقبال" ماالنج.ك
 

 أهمية البحث .د 

 وأما تعود إىل الناحية  النظرية : 

لزيادة املعلومات يف تعليم اللغة العريب عموما، ويف اكتساب اللغة الثانية  .1
 خصوصا. 

 لتطوير العلوم فيما يتعلق باكتساب اللغة الثانية .2
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ملعرفة النظرية يف هذا البحث ميكن استخدامه الباحثة التاىل ليقوم بالبحث فيما  .3
 يتعلق باكتساب اللغة الثانية 

لتنمية وترقية املعارف واملعلومات واخلربات يف اكتساب اللغة و التعليم اللغة  .4
 العربية.

 وأما اليت تعود إىل الناحية التطبيقية، فهي: 

ث مداخلة ومعلومات تعليمية عن تدريس اللغة للمدرسة، أن يكون هذا البح .1
 العربية  باستحدام إدارة تعلم اللغة العربية 

للمدرس، أن يكون هذا البحث مساعدا يف توسيع معلومات املعلمني يف تعليم  .2
 اللغة العربية.

يف هذا البحث ميكن استخدامها الباحثة التايل ليقوم باحلث فيما يتعلق  .3
 اللغة.لالكتساب اللغة وتعليم 

 الباحثة : لتوسيع املعرفة فيما يتعلق باكتساب اللغة  الثانية يف تعلم اللغة العربية. .4
 

 حدود البحث .ه 
اخلدود املوضوعية: اختارت الباحثة هذا املوضوع ألن اكتساب اللغة يئثر جوهريا  .1

يف تنمية و ترقية كفاءة الطالب يف تعليم اللغة العربية كاللغة الثانية. كما املعروف 
ان اكتساب اللغة تتعلق بأذهان الطالب و أنشطة التعلم. فحددت الباحثة يف 

اكتساب اللغة الثانية في تعلم اللغة العربية في روضة  هذا البحث يعين "
". ويف عملية اكتساب اللغة  جتد عن الطريقة و األطفال "المستقبال" ماالنج

 .استرياجتية يف تعليم اللغة العربية لألطفال
املكانية والزمنية : يقتصر هذا البحث على اكتساب اللغة الثانية يف تعليم  احلدود .2

اللغة العربية يف روضة األطفال "املستفبل" ماالنج. اختارت الباحثة هذا املكان 
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ألن هذه الروضة تطبق نظام ثنائي اللغة، وهي اللغة العربية واللغة اإلجنليزيةيف 
ق باكتساب اللغة يف تعلم اللغة العربية عملية التعلم. ومل يوجد البحوث تتعل

ديسمرب  –هناك. قامت الباحثة بإجراء مجع البيانات يف شهر أكتوبر 
 م.1771سنة
 

 تحديد المصطلحات  .و 
 استخدمت الباحثة بعض املصطلحات املهمة يف هذا البحث فيما يلي:

 اكتساب اللغة .1
هي عملية الىت  (sigel & cocking)أن اكتساب اللغة عند سغل و جوجكينغ 

تستعمل األوالد ليناسبون الفرضية بكالم اإلنسان حىت يكون ان خيتار القواعد 
الألبسط من اللغة املتعلقة. اكتساب اللغة عادة حتدث ىف  اللغة األحسن و

 5حّي اجملتمع اللغة بصفة عاملّي و غري الرمسّي مع الرجوع مطلب املواصالت.
ة، اكتساب اللغة هو عملية اكتساب البشر خالصة من الرأي أعاله عند لباحث

للقدرة على قبول واستخدام اللغة ، وكذلك القدرة على إنتاج مجل ومفردات 
للتواصل. ينقسم اكتساب اللغة إىل قسمني، ومها اكتساب اللغة األوىل 
واكتساب اللغة الثانية. اكتساب اللغة األوىل يرتبط باللغة األم. هذا خيتلف عن 

ثانية، واليت تتعلق باكتساب اللغة إضافية لكل من األطفال اكتساب لغة 
 والكبار

 تعليم اللغة العربية .2
أن التعليم اللغة العربية هي عملية العرض وإتصال العلم من مدرسي اللغة 
العربية للطالب هبدف متكني الطالب لفهم و إنتقان اللغة العربية وميكن 

                                                           
5
 Soejono Dardjowidjojo, Psikolingusitik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia 

(Jakarta: PT. Yayasan Obor indonesia, 2005). 
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و تناقش الباحثة من املفهوم تعليم اللغة العربية هي عملية تعليمية  6تطويرها.
تستخدم التواصل العلمي من املدرس اللغة العربية للطالب لفهم اللغة العربية 
وإتقاهنا وتطويرها. وكل عمل يقوم به املعلم للمساعدة املتعلم على التعلم اللغة 

 العربية.
 مشكلة التعليم اللغة عربية .3

املشكلة هي احنراف ما من احلالة الطبيعية إىل مؤثرات سلبية تضر احلالة مفهوم 
النفسية كما تضر البيئة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ويسعى الفرد إىل 
معرفة أسباب املشكلة لكي ُياول إصالحها كاملرض ولتسرب واإلحنراف 

0 واجلرائم.
 

ة يف العملية التعليم عن اذن مشكالت التعليم هي مجيع العقبات املوجود
العوامل الداخلية أو العوامل اخلارجية. واملشكالت اليت حتدث يف العملية 
التعليمية ميكن التغلب عليها يف كل حالة باستخدام األساليب واالسرتاتيجيات 

 .الصحيحة يف عملية التعلم
 

 الدراسات السابقة .ز 
كتساب اللّغة العربية لطالب ا م. باملوضوع :" 1776الباحثة بيلدا كرتيكا راىن.  .1

اتستخدمت الباحثة هذا  (.Krashen) دورة "األزهار" بباري عند فرضيّة كرشان
الّلغة العربية تتطور تطورا سريعا، وهذا . البحث مبنهج الوصفي باملدّخل الكيفي

التطور ال يبعد عن اكتساب الّلغة العربية حيت يكون تعليم الّلغة العربية جيدة. 
نا باإلهتمام ايل اكتساب الّلغة ألن هذا دور األول ما يرتكز يف أذهان لذلك علي

الطالب وأهنا العملية الالشعورية اليت تتم بغري قصد من اإلنسان واليت تنمي 

                                                           
6
Ahmad Muhtadi Anshori, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya 

(Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009). 
7
  .75ص.  .(1776)عمان: دار الثاقفة,  مشكلة تربوية معاصرة ,عبد العزيز املعايطة 
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عنده مهارات الّلغوية. والرتكيز الباحثة على البحث عن اكتساب الّلغة العربية يف 
يهدف هذا البحث ملعرفة اكتساب الّلغة العربية لطالب  .دورة "األزهار" بباري

اخلمسة، وهي:  (Krashen) دورة "األزهار" بباري. بالنظر ايل فرضّية كراشن
فرضّية االكتساب والّتعلم، فرضّية الرتبة الوظيفية، فرضّية املراقبة، فرضّية 

جزء ال  املدّخالت، وفرضّية الراشح االنفعايل. وكل هذه فرضيات اخلمسة َلا
اتستخدمت الباحثة هذا البحث مبنهج الوصفي باملدّخل الكيفي، وهو  .يتجازء

منهج البحث الذي تركز علي وصف الظواهر والفهم واألعماق َلا. وأدوات 
جلمع البيانات من املالحظة، املقابلة، والوثائق إلجابة عن مشكلة البحث عن 

بعد اجتهاد الباحثة فوجد  .ببارياكتساب الّلغة العربية لطالب دورة "األزهار" 
أن من الفرضيات اخلمس كرشان هنا النتائج املتفرقة من الفصول وهذا ما تتعلق 
بتعليم الّلغة العربية وكفاءة الطالب من ناحية اللغوية إما من مهارة اإلستماع، 

  مهارة الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة.
ع تنفيذ "تعليم اللغة العربية يف روضة م. حتت املوضو  1770مرآة النساء   .2

األطفال اإلسالمية فرماتا إميان األوىل ماالنج". واستخدامت الباحثة املدخل 
وأما نتائج البحث: أهداف تعليم اللغة العربية يف  الكيفي و املنهج الوصفي.

روضة األطفال اإلسلمية فرمات إميان األوىل ماالنج هي لتعريف املفردات باللغة 
( املواد التعليمية اللغة العربية يف روضة 1عربية وكأساس لتعليم يف القرآن )ال

األطفال اإلسالمية فرماتا إميان األوىل ماالنج يف املستوى الثاىن هة التسلية، 
( طريقة تعليم اللغة 3واحليوان، واملاء، واَلواء، والنار، وأدوات االتال، والكون )

مية فرماتا إميان األوىل ماالنج هي طريقة احملاكاة العربية يف روضة األطفال اإلسال
( وسائل تعليم اللغة العربية يف روضة 4وطريقة احلفظ وطريقة األسئلة واألجوبة )

األطفال اإلسالمية فرماتا إميان األوىل ماالنج هي السبورة، و الصورة، والغناء. 
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فرماتا إميان األوىل  ( تقومي تعليم اللغة العربية يف روضة األطفال اإلسالمية5)
 .ماالنج هي تقومي البائي

م. حتت املوضوع  "تعليم اللغة العربية يف روضة  1774فضيلة إندرا جتحياين، .3
األطفال الكنتوري". املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي 

( إن إهداف 7وأما نتائج البحث حتتوي على األمور التالية:  باملدخل الكيفي.
يم اللغة العربية يف روضة األطفال الكنوري هي: جعل اللغة العربية لغة معلمة التعل

عند الطالب، وملعرفة الطالب عن بعض اللغات األجنبية يف هذا العامل، واملعرفة 
أن اللغة العربيةهي لغة القرآن الكرمي، ولتعريف اللغة األجنبية إىل الطالب يف 

الكنتوري" تكون روضة األطفال َلا عصرهم الذهبية، وجعل روضة األطفال "
نظام ثنائي اللغة كما نظام تنفيذها يف املههد دار السالم كنتور، جعل اللغة 
العربية واللغة اإلجنليزية تكون إحدى التفوق الكفائية يف روضة األطفال 

( املدة املتعلمة يف روضة األطفال الكنتوري هي املفردات 1"الكنتوري". 
( واإلسرتاجية واملستخدمة يف التعليم اللغة العربية هي: 3ة. واحملفوظات القصري 

. االسرتاجتية املستخدمة يف التعليم املفردات هي استعمال األغاين لألطفال، 7
. 1واللبعة اللغوية، والصورة وتكرار املفردات يف بداية والنهاية الدراسة. 

درس عن البعضاَلكاية االسرتاجتية املستخدمة يف التعليم احملفوظات هي إعطاء امل
 أو القصة املطابقة باحملفوظات اليت ستلقي َلم.
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 التشابه و الفرق من هذا البحث مع الدراسات السابقة

 الفرق التشابه

   متساوية من الباحث األوىل
هبذا البحث عن اكتساب اللغة 

 الثانية و تعليم اللغة العربية

 الفرق من الدراسات السابقة هبذا البحث 
عن اكتساب اللغة للطالب مستوى 
املراهقة عند الفرضية كرسني ومل يوقع 

 اكتساب اللغة لألطفال بشكل عام.
  متساوية من الباحث الثانية و

الثالثة مع هذا البحث عن تعليم 
 اللغة العربية لألطفال.

 

 

  الفرق من الباحث الثانية و الثالثة هبذا
البحث هي حبوثهما فقط حول تعلم اللغة 
العربية لألطفال بشكل عام بينما هذا 
البحث عن اكتساب اللغة يف تعلم اللغة 

 العربية.

 

لذلك تريد الباحثة ان ترجع إىل األحباث السابقة لتطوير نظرية سابقة واملراد 
الباحثة يف هذا البحث أن تبحث عن اكتساب اللغة الثانية يف تعليم اللغة العربية 

حث يف الروضة األطفال األطفال.  واختارت الباحثة املوقع البلألطفال يف الروضة 
  . "املستقبل"
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 مفهوم اكتساب اللغةالمبحث األول: 

 اكتساب اللغة مفهوم .أ 
باكتساب اللغة هي العملية غري الشعورية و غري املقصودة، يتم هبا تعلم يقصد 

اللغة األم، أن الفرد يكتسب لغته األم يف مواقف طبيعية، وهو غري واع بذلك. ودون أن 
يكون هناك تعليم خمطط له، وهذا ما ُيدث لأللطفال، وهم يكتسبون لغتهم األوىل، 

اللغة، وطرائق استعماَلا، وإمنا يعتمدون على فهم ال يتلقون دروسا منظمة يف قواعد 
أنفسهم يف عملية التعلم، بتلك القدرة اليت وجدهم من اهلل تعاىل، واليت متكنهم من 

 2اكتساب اللغة يف فرتة قصرية ومبستوى رفيع.
اكتساب اللغة هي العملية بغري الشعورية و بغري قصد من اإلنسان واليت تنمي 

ما يولد الطفل اآلباء والبيئة َلا تأثري كبري يف عملية اكتساب عند1عنده مهارات اللغة.
األطفال َلم قدرة على قبول لغتهم وفًقا للقدرات والدوافع  اليت تعطي  اللغة الطفل.كل

يرتبط اكتساب لغة الطفل بالتطور االجتماعي والعقلي   .من األشخاص من حوله
اث ، و تطور لغة الطفل يرتبط بالنمو والعاطفي ، والذي يتأثر بالعوامل البيئية واملري 

 .املعريف
 فهم اكتساب اللغة، وفقا لبعض اخلرباء:

  أن اكتساب اللغة عند سغل و جوجكينغ(sigel & cocking)  هي عملية
الىت تستعمل األوالد ليناسبون الفرضية بكالم اإلنسان حىت يكون ان خيتار 

                                                           
8
Abdul Chaer, Psikolingustik: Kajian Teoritik (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). Hal. 167. 

 .337ص. علي امحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة، إميان أمحد هريدي. 1
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علقة. اكتساب اللغة عادة الألبسط من اللغة املت القواعد اللغة األحسن و
حتدث ىف حّي اجملتمع اللغة بصفة عاملّي و غري الرمسّي مع الرجوع مطلب 

 77املواصالت.
 :عند سجوتر أن اكتساب اللغة هي 

" The product of subconscious process very similarti the process 

children undergo when the acquire their firs language" 

يعىن كيف عملية اإلنسان ان يستطيع باللغة أو األوالد يف عاّمة ان يكتسب 
اللغة األوىل. اكتساب اللغة عادة بالطبيعي، مقصوده أن اكتساب اللغة الىت 
حتدث العلمية دون الوعي أن الوالد يكتسب اللغة، ولكن يدرك أنه 

 77يستعمل تلك اللغة  للمواصالت.
 لد كان اكتساب اللغة عند بلومفي(Bloomfield)  هي املعطى القياس

املناسب الغة، و يتعلم هو اإلجراء اإلكتشاف وبذالك الطريقة الولد يتكّون 
اإلقياس. يسري اكتساب اللغة دون الكفاءة عن النظام اللغة، ولكن يهتم 

 71الرسالة أو املعىن الذى يفهم يف الكالم.

الىت يكتسب هبا البشر اكتساب اللغة هي العملية  وهبذا التعريف نالحظ أن
جل ألالقدرة على استقبال واستيعاب اللغة، وكذالك القدرة على انتاج الكلمات اجلمل ل

التواصل. اكتساب اللغة يف العادة يرجع إىل اكتساب اللغة األوىل، واليت تدرس اكتساب 
األطفال للغتهم األم. وهذا خيتلف عن اكتساب اللغة الثانية، واليت تتعاطى مع اكتساب 
لغات إضافية سواء لألطفال أو للبالغني. اكتساب اللغة ينقسم إىل قسمني، هي 

اكتساب اللغة الثانية. أن اكتساب اللغة األوىل كان يكتسب  اكتساب اللغة األوىل و
الولد اللغة من اّمه او نقول باللغة األّم. هذا اإلكتساب يكون اللغة واحدة أو يكون 
لغتني معا أو مرتبا أو أكثر من اللغتني. و أن اكتساب اللغة الثانيية حتدث إذا كان الولد 

                                                           
10

 Soejono Dardjowidjojo, Psikolingusitik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. 
11

 Soejono Dardjowidjojo, Psikolingusitik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. 
12

 Soejono Dardjowidjojo, Psikolingusitik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. 
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و ميثل عملية اإلنسان املهارات يف اللغة الثانية أو يكتسيب اللغة بعد يتقن اللغة ألوىل أ
 73اللغة األجنبية.

 فترة و مراحل اكتساب اللغة .ب 
يقتضى احلديث عن كيفية اكتساب اللغة، اىل بيان فرتة النمو املختلفة و 
خاصة النمو العقلى، وبعض مظاهر النمو االحرى حىت يتبني لنا وسائل اكتساب اللغة 

 العمر و ىف مدارج العمر املتقدمة ىف املراحل األوىل من
والنمو له فرتة ختتلف ىف أبعادها و ىف مظاهرها اىل متيز كل مرحلة عن غريها 

 74من فرتة األخرى ىف أشكال السلوك وىف الدوافع النفسية، وهذه فرتة هي:
و تبدأ من حلظة التلقيح إىل  (Paranatal Periode)فرتة ما قبل امليالد  .1

األيام و  377إىل  157تكوين اجلنني قبل امليالد، ومدة هذه الفرتة 
ْن أياما. قال تعاىل: " 127املتوسط  َلٍة مِّ ْنَساَن ِمْن ُسلَٰ َوَلَقْد َخَلْقَنا ااْلِ

ُه نُْطَفًة يفْ قَ رَاٍر مَِّكنْيٍ ( 71) ۚ ِطنْيٍ  ( مُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة 73) ۚ مُثَّ َجَعْلنَٰ
َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظًَٰما َفَكَسْونَا اْلِعظََٰم حلًَْما مُثَّ 

ُه َاْحَسُن اخْلَالِِقنْيَ  ۚ اَْنَشْأنَُٰه َخْلًقا اََٰخرَ  تصف لنا . 75("74) ۚ فَ َتَباَرَك اللَّٰ
ق سبحانه ىف بدأ حياة جديدة من خليتني هذه األيات عظيمة اخلال

منفصلتني و من شخصني حمتلفني. تكتسب مرحلة ما قبل امليالد أمهية 
خاصة، فهي الىت تبدأ فيها احلياة و تتأسس فيها أصول أجهزة اجلسم 

                                                           
13

 Rohmani Nur Indah dan Abdurrahman, Psikolingustik, Konsep Dan Isu Umum (Malang: 

UIN Maliki Press, 2008). 
 (.7121)الرياض: مطابع جامعه امللك سعود,  علم اللغة النفسيعبد اجمليد سيد أمحد منصور,  74

 .74-71القرآن سورة املؤمنون:  75
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املختلفة و تنمو فيها أعضاؤه الداخلية وتتحول فيها اإلمكانيات الوارثية 
 76.اىل قدرات وإمكانيات سلوكية

من حلظة الوالدة إىل هناية العام الثاىن. ومتسى أيضا  (Babyhood)فرتة املهد  .2
 70مبرحلة الرضاعة وتشمل العام األول من العمر.

سنوات وتسمى ايضا مبرحلة ما قبل  71-3من  (chilhood)فرتة االطفولة  .3
 املدرسة حىت مرحلة املدرسة اإلبتدئية.

سنوات هي فرتة الىت تتبلور  70-73من  (Adolesscence)فرتة املراهقة  .4
فيها مالمح هذه الشخصية و تأخذ فيها معاملها طابع الثبات النسيب حىت 
تقدم لنا مع هنايتها مواطنا ناضجا راشدا يتحمل وزر نفسه و يكون 
مستعدا لدخول مرحلة احلياة احلقيقية وما حتمله معها من أعباء أسرية 

 72واجتماعية.
 سنوات. 15-72من  (Youth)فرتة الشباب  .5
 سنوات. 57-16من  (Middle Age)فرتة أوساط العمر وهضبته  .6
 سنوات. 65-57من (Early-Old Age) فرتة الشيخوخة املبكرة .7
اىل هناية املطافز.هي  66من  (Late-Old Age)فرتة الشيخوخة املتأخرة  .8

 71مرحلة الىت تبدأ مع هناية الراشد وتنتهي مبرحلة العجز أو اَلرم.
تتمثل يف النمو اللغوي يف فرتة الطفولة و املراهقة، و فرتة الطفولة تتمثل على 
فرتات الوليد والرضاعة و الطفولة املبكرة والطفولة املتوسطة واملتأخرة وكل منها َلا 

                                                           
لبييا: مركز املناهج التعلمية واحلثوث الرتبوية, ) (علم النفس النمو ) القسم األديب ,حممد عبداهلل العابد أبو جعفر 76

1774). 

    .جعفر 70
  .جعفر 72

 .جعفر 71
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كذالك ننظر إىل عمر الطالب، كثري من املزايا إذا 17خصائص معينة يف اكتساب اللغة.
من الشرح أعاله ، ميكن استنتاجه ، ال يتم  17من عمره. 71اكتساب اللغة الطفل قبل 

احلصول على اكتساب اللغة فقط عندما ال يزال صغريًا ، ولكن اكتساب اللغة يستمر 
 حىت مرحلة البلوغ وفًقا الحتياجات الفرد يف إنتاج اللغة.

ملدة عشر أو أحد عشر عاًما يف اكتساب اللغة ، فإن تطور  11وفًقا لينلربق
 عند األطفال لديه مراحل معينة. مراحل تطور اللغة يف املراحل هي كما يلي:اللغة 

 العمر العادي املستوى مخس سنوات: تشكلت اللغة 
 العمر أربع سنوات: الفرتة الثالثة: األخطاء النحوية 
 العمر ثالث سنوات: الفرتة الثانية: من كلمة إىل مجلة 
 طالعمر سنتني: الفرتة األوىل: كلمة واحدة فق 
  سنوات: ال توجد لغة 7-7العمر 

أوضح لينربج أن "اللغة قد تشكلت" حبلول الوقت الذي كان الطفل يف 
اخلامسة من عمره يهتم باكتساب اللغة والذي كان خالًيا من األخطاء األساسية. يف 
حني أن فرتة من ثالث إىل عشر سنوات هو وقت اتقان أوجه القصور يف قواعد اللغة 

 يف املفردات.وفرتة التوسع 

 يف ثالث مراحل: 13، يأيت اكتساب اللغة من املصدرLinforceيف رأي 

 تطوير مرحلة ما قبل املدرسة .1
 أشهر( 6-7مرحلة ما قبل اللغة ) (أ 

                                                           
 715ص.  .منصور 17

21
Mar’at Samsunuwiyati, Psikolingustik Suatu Pengantar (Bandung: PT. Rafika Aditama, 

1980). Hal.95. 
22

Lenneberg E. H. (Ed.) New Direction The Study Of Language. (2006), p. 7. (http://www. 

ualberta.ca/~gemian/ejournal/libben2.html). 
23

Language Acquisidon Preschool The Language Acquisition Preschool (Lap) Is A 

Clashroom-Based Speech And Language Program For Children (2006), p. 22. (http: 

//www.lsi.ukans. edu/splh/lap.html). 
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يف هذه املرحلة يتميز بوجود األصوات، مثل البكاء، والشكاوى، وغريها اليت 
 اهي االستجابة الرئيسية لتحفيز اجلوع واألمل والسرور وغريه

 املرحلة اللغوية (ب 
  أشهر إىل سنة واحدة( يف هذه املرحلة، يصدر  6مرحلة اَلذيان )من عمر

الطفل عدًدا كبريًا من األصوات اليت ال معىن َلا يف الغالب، ويشبه جزء 
 صغري الكلمات أو األجزاء اليت تكون ذات معىن عن طريق اخلطا.

  سنوات( يف هذه  1 إىل 7املرحلة األوىل عبارة / مجلة واحدة )من عمر
املرحلة، يفهم الطفل بالفعل أن األصوات مرتبطة باملعىن ويبدأ يف نطق 
الكلمات األوىل. ميكن تسمية هذه املرحلة "كلمة واحدة تساوي عبارة 

واحدة أو مجلة"، مما يعين أن الكلمة الواحدة اليت يقوَلا الطفل هي مفهوم  
 كامل.

 سنوات(  3إىل  1لطات األولية" )من عمر املرحلة الثانية عبارة واحدة "املخت
يف هذه املرحلة، يستخدم الطفل سلسلة من األقوال املكونة من كلمة واحدة  

 كما لو أن هناك كلمتني.
  سنوات( يف هذه  4إىل  3املرحلة التلغراف )خطاب التلغراف( )من عمر

املرحلة، يكون الطفل قادرًا على استخدام أكثر من كلمتني، وميكن أن 
كون ثالث أو أربع، أو أكثر. بدأت العالقات النحوية تظهر بوضوح، ي

 لكن موضوع احملادثة ما زال حوله وحدث يف ذلك الوقت.
 14تطوير االندماج .2
  التطور "السليب": يبدأ األطفال يف قول شيء غري موجود والرفض واإلنكار

 باستخدام عبارة "ال ، ليس ، و مل".

                                                           
24

 Language Acquisidon Preschool The Language Acquisition Preschool (Lap) Is A 

Clashroom-Based Speech And Language Program For Children (2006), p. 22. (http: 

//www.lsi.ukans. edu/splh/lap.html). 
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 يف طرح األسئلة لطلب معلومات حول شيء  تطور االستفهام: يبدأ األطفال
 يرضي فضوَلم.

  تطوير اجلمع بني اجلمل : الطفل قادر على اجلمع بني عدة مقرتحات يف
 مجلة كاملة.

 تطوير فرتة املدرسة .3
  احلصول على بنية اللغة. يف هذا الوقت سوف يتطور النمو الداليل والنحوي

 مدارس دور مهم للغاية.لألطفال ألن جتربتهم أكثر وأكثر مشوالً ، ولل
  استخدام اللغة يف املواقف املختلفة. يف هذه املرحلة ، يتعلم األطفال بنية

ووظيفة اللغة يف وقت واحد ، حبيث ميكن لألطفال ضبط لغتهم مع 
 احلاالت والظروف.

  الوعي اللغوي. يف هذه املرحلة ، تتطور القدرة على التفكري والنظر
 ا "الكود الرمسي" الذي خيتلف من طفل آلخر.والتحدث عن اللغة باعتباره

 15اكتساب اللغة  وجهات .ج 
 وجهة النظرية السلوكية .1

الذين يقولون أن اللغة مكتسبة بسبب عامل  "البنيويني"يأيت هذا الرأي من 
التدريب املستمر. يف هذه احلالة، يعتمد البنيويون على النفسية السلوكية. وهي 
السيكولوجية السلوكية تنص على أن كل شيء ميكن أن ُيدث بسبب عوامل 
التعود )التدريب أو العادات(. تنفيذ الرأي السلوكي )البنيوية( هو أنه ميكن ألي 

 احلصول على اللغة جيب أن ميارس بشكل مستمر شخص
 وجهة النظرية العقلية .2

هذا الرأي يأيت من علماء النفس الذين يقولون أن اللغة مكتسبة بسبب الوراثة. 
هذه اجملموعة خمتلفة يف ضوء اجملموعة السلوكية )البنيوية(. هذا الرأي له 

                                                           
25

 Eko Suroso, Psikolingustik (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). Hal. 51-55 
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 لو مل يتم تدريب انعكاسات على النظرية اليت طرحها تشومسكي وهي أنه حىت
الطفل على الكالم ، فسيظل بإمكانه التحدث، ألن اإلنسان أساًسا خملوقات 
موهوبون مبهارات لغوية منذ الوالدة. املشكلة الوحيدة هي كيف يطور شخص 

 لغته؟ وعادة ما تتكيف تنمية اللغة مع البيئة.
 وجهة النظرية املعرفية .3

القدرات املعرفية. يف هذه احلالة يقال هذه الوجهة هي التدفق الذي يركز على 
أن اللغة مكتسبة بسبب القدرات املعرفية. وكلما زاد عمر الطفل، زادت أيًضا 
القدرات املعرفية له. ميكن أن يؤثر ذلك على اكتساب لغه اليت يطور هبا الطفل 

 مهاراته اللغوية جنًبا إىل جنب مع منو الطفل املعريف
 نظريات اكتساب اللغة .د 

 (Nativist Theory)رية الطفولية النظ .1
تُعرف نظرية الطفولية بفرضية الضمري اليت ابتكرها لينربج وتشومسكي. تؤكد 

، لوراثة(. يف تعبري الضمري اللغويهذه النظرية أن اللغة موروثة )مشتقة من ا
هناك افرتاض ينص على أن جزءًا من اللغة ال يتم تعلمه أو اكتسابه، ولكن 
يتم حتديده بواسطة املالمح اخلاصة لضمري الكائنات البشرية. تسمى ميزات 

 .(LAD)الضمري اليت ُيملها البشر منذ الوالدة جهاز اكتساب اللغة 
 (Learning Theory)نظرية التعلم  .2

نفسي من جامعة هارفارد ب. سكينر. تؤكد ولدت هذه النظرية من عامل 
هذه النظرية أن احلصول على اللغة عندما يتعلمها شخص. التعلم هو 
مصطلح يستخدمه التعليم وعلم النفس. التعلم حبكم التعريف هو عملية 
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، اكتساب اللغة هو عملية ل التجربة. لذلك يف هذه النظريةتؤخذ من خال
 16يتعلم فيها شخص. 

ه بشكل أكرب إىل للنظريتني املذكورتني أعاله ، فإن هذا البحث موجمث نظرًا 
 يتم اكتساب اللغة ، وهي "نظرية التعلم" ألنه وفًقا للباحثة، الالنظرية الثانية

، جيب أن يتعلم الطفل لغته لغة ثانية ، ولكن للحصول علىفقط من النسل
 الثانية وفًقا الحتياجاته.

 عليم اللغةاختالف بين اكتساب اللغة و ت .ه 
 (learning language)و تعليم اللغة  (language Acquisition)اكتساب اللغة 

يقولون أحيانا: لقد استطاع الدارس اكتساب اللغة يف املسوى االبتدائي بشكل أسرع من 
غريه. والصحيح أنه يقال هنا تعليم اللغة بدال من اكتساهبا. و على عكس ذلك يقولون 

طفل اللغة من اهلع بشكل أسرع من غريه. والصحيح أن يقال أحيانا لقد تعلم ال
 10اكتساب اللغة بدال من تعلمها.

أن الفرق بني "اكتساب اللغة" و  (Ager)فمن حيث منطلقات يرى أجنر 
تعلمها ميكن يف أن األول اكتساب اللغة يتميز بالعرض الكامل للغة و استعماَلا بينما 

ميكن القول أن اكتساب  12دراسة املنظمة للقواعد اللغوية.يتميز الثاين "التعلم اللغة" بال
،يف حني أن تعلم اللغة هو  اللغة هو العملية اليت يكتسب هبا الطفل لغته دون وعي

العملية اليت يكتسب هبا الطالب لغته بطريقة منهجية كما هو احلال يف تعلم اللغة 
 ، وهي:والتعلم بطرقتمييز بني االكتساب األجنبية يف املدرسة. ميكن ال

طفل يتحدث اللغة ، والاخلصائص مثل اكتساب اللغة األوىللديه نفس  .7
 ،تعلم اللغة هو املعرفة الرمسية ، واألم
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 Mamluatul Hasanah, Proses Manusia Berbahasa (Malang: UIN Maliki Press, 2010). Hal. 

66-68 
 .337، ص. علي امحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة، إميان أمحد هريدي. 10

  .711ص. .2010 ,املهارات اللغوية مستوياهتا تدريسها صعوبباهتامة, رشدي أمحد طعي 12
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 ،  و التعلم اللغة بالواعي واملتعمد.اكتساب اللغة الالوعي .1
ُيصل املعرفة  ، و التعلم اللغةاملعرفة بشكل ضمين اكتساب اللغة وجد .3

 ،بشكل صريح
 .، و التعلم اللغة مفيد للغايةال يساعد على قدرة األطفال اللغة اكتساب .4

، فإن الفرق بني اكتساب اللغة وتعلم اللغة هو أن اكتساب اللغة هو لذلك
 عملية غري واعية بينما تعلم اللغة هو بوعي ومنظم.

 اختالف بين اكتساب اللغة األولى و اكتساب اللغة الثانية .و 
ث يف جمموع الطفل عندما ُيصل على لغته اكتساب اللغة هو عملية حتد

األوىل أو لغته األم. عادة ما يتم متييز اكتساب اللغة عن تعلم اللغة. يرتبط تعلم اللغة 
بالعمليات اليت حتدث عندما يتعلم الطفل لغة ثانية بعد أن يتقن لغته األوىل. لذلك 

يرتبط  11ة باللغة الثانية.يرتبط اكتساب اللغة باللغة األوىل ، يف حني يرتبط تعلم اللغ
احلصول على اللغة األوىل ارتباطًا وثيًقا بالتنمية االجتماعية لألطفال. ميكن لتعلم اللغة 
األوىل أن يسهل على األطفال التعبري عن األفكار ورغباهتم بطرق ميكن للناس قبوَلا 
وفهمها يف بيئتهم. وبالتايل ، فإن اكتساب اللغة األوىل هي عملية حصول الطفل على 

 بيئته املباشرة ، وميكن أيًضا اكتساب اللغة األوىل عند اكتساب اللغة األم. اللغة من
إذا كان اكتساب لغة ثانية يشري إىل تعلم لغة أجنبية ومواضيع أخرى. اكتساب 

هي العملية الىت يتعلم فيه الناس لغة ثانية. (Second Language Acquistionاللغة الثانية )
لغة يتعلمها الفرد بعد لغة األم، سواءكانت ثانية أو ثالثة أو اللغة الثانية تشري إىل أى 
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أن تعلم اللغة األجنبية هو عملية تدرجيية ، ألن اجلميع يكتسب اللغة لتحقيق   37رابعة.
 37اللغويات املطلوبة يف ممارسة تلك اللغة.

يتم احلصول على اكتساب اللغة الثانية بالوسائل الطبيعية وهي اكتساب اللغة 
ية اليت ُيصل عليها األطفال من خالل التفاعل مع األصدقاء عن طريق التواصل الثان

اليومي وبطريقة موجهة وهي اكتساب اللغة الثانية اليت ُيصل عليها األطفال من خالل 
 التعلم يف املدارس الرمسية أو غري الرمسية.

 
 لغة األطفالالأنواع الكالم في تطوير اكتساب  .ز 

ه اكتساب اللغة إىل أنواع ز بالرتتيب الذي يتطور بيكتب فيجوتسكي رأي شوت
 31، على النحو التايل:الكالم

الكالم الواسع )التنشئة االجتماعية(. املقصود هو الكالم الذي يتم ضبطه  .1
على سلوك الشخص الذي يتم التحدث إليه. ُيدث هذا عندما يكون 

على رؤية األطفال قادرين على تغيري منظورهم العقلي ويكونون قادرين 
املوقف من منظور اآلخرين بداًل من وجهة نظرهم اخلاصة. مث ميكنهم 
التواصل وإشراك أنفسهم يف تبادل األفكار. نظرًا ألن األسئلة تستدعي 
مزيًدا من االهتمام أكثر من البيانات ، فإن معظم الكلمات اليت ترتكز 

 .لةعلى اآلخرين )خطاب خارجي( تأخذ يف البداية شكل طرح األسئ
. يف هذا السياق ، يتحدث الطفل عن (Elgocentric)الكالم الشخصي  .2

سعادته أو بسبب السرور املرتبط بشخص ُيدث معه. ال ُياولون تبادل 
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 David Lightfoot, Language Acquistion and Language Change (Reviews: Cognitive 

science, 2010). 
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األفكار أو االنتباه إىل رأي شخص ما.القيمة الرئيسية يف تطور الكالم هي 
مساعدة األطفال على اكتساب القدرة على التحدث و تعرف كيف 

 اآلخرون مع مايقولون. تتكون هذه املرحلة من: يتفاعل
 املرحلة األوىل: لغة حتفيز الذات خاص 
 املرحلة الثانية: اختبار شخصي يؤدي إىل اخلارج 
 املرحلة الثالثة: اختبار شخصي يؤدي إىل الذات خاص 
 املرحلة الرابعة: املظاهر اخلارجية للكالم الداخلي 
  العقلاملرحلة اخلامسة: اختبار القلب أو 

الكالم الداخلية: يركز األطفال يف هذه احلالة فقط على املوقف العقلي  .3
 للفرد يف معاجلة أشكال الكالم اليت يريدها

 33استراتيجيات اكتساب اللغة لألطفال  .ح 
( إىل أن هناك أربع اسرتاتيجيات الكتساب لغة األطفال 1772تشري صوفا )

 فيما يلي:
الطفل يف استخدام التقليد، على الرغم تقليد ما يقوله اآلخرون. سيستمر  .1

من أنه قادر على نطق الصوت متاًما. هناك أنواع خمتلفة من التقليد أو 
احملاكة ، وهي تقليد البونتان، وتقليد االقتناء، وتقليد الفور، والتقليد 

 .املتأخر والتقليد مع التوسع
لغة اليت تلتزم تعين اسرتاتيجية اإلنتاجية الفعالية والكفاءة يف اكتساب ال .2

باملبادئ التوجيهية املقدمة قدر اإلمكان مع األحكام اليت امتلكها األطفال 
أو حصلوا عليها. اإلنتاجية هي السمة الرئيسية للغة. بكلمة واحدة، ميكن 
للطفل أن "يقول أو يتحدث" أكرب عدد ممكن من األشياء. ميكن أن 
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Soejono Dardjowidjojo, Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, cet. 

II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). 
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خمتلفة حسب املوقف حتتوي كلمة بابا، على سبيل املثال، على معان 
 .والتجويد

يتعلق بعالقة التغذية املرتدة بني إنتاج الكالم واالستجابة. مع هذه  .3
اإلسرتاتيجية ، يواجه األطفال إرشادات تنتج خطابًا وترى كيف يستجيب 
اآلخرون. االسرتاتيجيات اإلنتاجية "اجتماعية" مبعىن أهنا ميكن أن تزيد 

نفسه "معرفية" أيًضا. ميكن أن يوفر  التفاعالت مع اآلخرين ويف الوقت
مالحظات َلم حول تعبريهم عن املعىن ، كما يقدم َلم املزيد من العينات، 

 وهي عينات اللغة للعمل عليها.
املبدأ اإلجرائي. يف هذه االسرتاتيجية، يتم تعريف األطفال على إرشادات  .4

يدها. باإلضافة تستخدم " املبدأ اإلجرائي " الشائعة للتفكري يف اللغة وحتد
إىل أوامر الطفل بالذات، يقرتح مبدأ التشغيل أيًضا قيوًدا يتم جتنبها على 

 سبيل املثال: جتنب االستثناءات وجتنب إعادة الرتتيب.
يوضح التفسري أعاله ، أن اسرتاتيجية الطفل يف اكتساب اللغة هي تقليد ، 

القصص مع أصدقائه ملمارسة  واالستماع إىل الكثري من الناس من حوله احلديث ورواية
مهاراهتم اللغوية ،و ال يعيق قدرة اللغوية، وال خيشى أن يكون خمطًئا عندما يقول مجلة 

 جديدة.
 مرحلة اكتساب اللغة لألطفال .ط 

كن أيًضا التعرف على عملية احلصول على اللغة األوىل من خالل النظر إىل مي
ميتلك فجأة أول قواعد حنوية يف دماغه مراحل اكتساهبا. حنتاج أن نعرف أن الطفل ال 

 34 ويكتمل بكل القواعد. تنقسم عملية اكتساب اللغة لألطفال إىل مرحلتني:

                                                           
34

Mamluatul Hasanah, Proses Manusia Berbahasa (Malang: UIN Maliki Press, 2010). 

Hal.56. 
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 مرحلة الكفاءة .1
، يعاين الطفل من عملية إتقان حنوي متر مرور الكرام. ويف يف مرحلة الكفاءة

ة الكفاءات، وهي: الكفاءة الداللية، الكفاءهذه املرحلة، هناك العديد من 
 ، الكفاءة الصوتية.النحوية

 مرحلة األداء .2
، خيترب الطفل عمليتني الكتساب اللغة، ومها أول عملية يف مرحلة األداء

، عملية وإدراك كل ما يراه الطفل. ثانياً تفاهم خيترب فيها الطفل عملية مراقبة 
النشر اليت يستطيع فيها الطفل إنتاج كلمات يف مجل. بعد أن يتمكن 

 ، يقال إن الطفل لديه قدرات لغوية.م وإنتاج كلمات يف مجلةطفل من فهال
 لغة األطفالالالعوامل التي مؤثرة على تطور  .ي 

يرتبط منو اكتساب النضج العصيب للطفل كل يوم. كلما زاد نضج الدماغ 
العصيب األيسر للشخص كلما زادت قدراته اللغوية. من الناحية النظرية، ال توجد 

أن منو الطفل اجلسدي يؤثر يف تطور لغته، ولكن يف الواقع  نظريات كثرية تنص على
تظهر احلياة يف كثري من األحيان أن الطفل الذي يعاين من إعاقات جسدية لديه 

 مهارات لغوية ناقصة. لذلك ال ميكن فصل تطور لغة الطفل عن منوه اجلسدي )احلركي(.
35 :أما العوامل املؤثرة يف تطور اكتساب اللغة لألطفال فهي

 

 العامل الصحية .1
العامل الرئيسي الذي يؤثر بشكل كبري يف تطور لغة الطفل هو الصحة، 

وخاصة يف حياته املبكرة. تؤثر صحة األطفال دون سن اخلامسة بشكل  
كبري يف اللغة اليت يكتسبوهنا. إذا كان الطفل يعاين من أمل مستمر يف عمر 

ه يف السنتني األوليني، فمن احملتمل أن يعاين الطفل من بطء أو صعوبة ل
تطوير اللغة. يُرى التطور البطيء للغة يف عدم إتقان املفردات وصعوبة توتري 
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Suroso. Hal. 115-117 
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الكلمات يف اجلملة. لذلك ، ُيتاج اآلباء إىل االنتباه إىل الظروف الصحية 
 لألطفال للحفاظ على منوهم الطبيعي.

 عامل الذكاء .2
قة الذكاء هو نوعية العقل. إذا كان شخص قادرًا على التفكري بسرعة وبد

وفًقا ملستواه العمري فإنه ُيسمى الشخص الذكي مبعىن نوعية العقل اجليدة. 
على العكس من ذلك، فإن الشخص الذي لديه القدرة على التفكري ببطء 
هو الشخص الذي تكون جودة ذهنه منخفضة. الذكاء هو عامل وراثي. 

 ، فلن يعين ذلك، إذا مل يتم استخدامه بشكل صحيححىت لو كان سلياًل 
 .أي شيء ألن الذكاء له تأثري كبري على تطور اللغة

 عامل احلالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة .3
تظهر نتائج الدراسات حول العالقة بني احلالة االجتماعية واالقتصادية 
لألسرة وتطور اللغة عند األطفال أن غالبية األطفال الذين ينتمون إىل أسر 

ير اللغة مقارنة باألطفال الذين ينتمون إىل أقل قدرة يعانون من بطء يف تطو 
أسرة ميسرة. هذا بسبب البيئة وفرص التعلم لألطفال. عامل املهارات 
اللغوية هو عامل يتكون من الكثري من املمارسات. عادًة ما ميكن لألطفال 
من األسرة الغنية ممارسة اللغة أكثر من األطفال من األسر احملرومة. حبيث 

لوضع االقتصادي للعائلة التأثري يف تطور اكتساب اللغة ميكن لعوامل ا
 لألطفال.

 العامل اجلنسي .4
لكي تكون على الفور مهارات يف اللغة، جيب أن يكون الشخص أكثر 
جرأة يف احملاولة. البنني عادة أكثر شجاعة من البنات. لذلك، عادة ما 
يكون األوالد قادرين على إتقان اللغة بشكل أسرع منهن. ألن عامل التطور 
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 ، ولكن يتحددل ال يتحدد بعامل البالغني أم اليف اكتساب لغة األطفا
 بعامل الشجاعة يف استخدام اللغة املكتسبة وتعلم الطفل

 العامل املألوف .5
العامل املألوف املشار إليه يف هذه احلالة هو العالقة بني أفراد األسرة. تؤدي 
العالقات املألوفة إىل عملية التفاعل بني األسرة والطفل. على حد تعبري 

غة بشكل مثايل إذا مل اجملموعة السلوكية، ال ميكن احلصول على تلك الل
يتفاعل الطفل كثريًا مع العائلة كبيئته. لذلك ، سيكون للطفل الذي ترعرع 
يف عائلة لديها اتصال جيد دائًما قدرة أفضل من الطفل الذي ينشأ يف أسرة 

 يفتقر إىل التواصل بني أعضاء األسرة
، وخاصة العوامل اليت تؤثر على منو األطف، هناك العديد من المن الشرح أعاله

يف اكتساب اللغة. ومن بعض هذه العوامل ، ميكن االستنتاج أن العوامل البيئية للطفل 
تؤثر بشكل كبري على تطور لغة األطفال ، ألن الطفل يكتسب لغته بتقليد الناس من 

 حوله.
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 تعليم اللغة العربيةالمفهوم المبحث الثاني: 
 تعليم اللغة العربيةالمفهوم  .أ 

العربية تشكل على ثالثة الكلمات يعين "تعليم" و "اللغة" و تعليم اللغة 
"العربية". نتنبناه هنا ملصطالح التعليم و هو أنه عملية إعادة بناء اخلرية الىت تكتسب 
املعلم بواسطتها و املهارات القيم. إنه بعبارة أخرى جمموع األسالب الىت يتم بواسطتها 

ثل ما تتسع مل كلمة البيئة من معان من أجل اكتسابه تنظم عناصر البيئة احمليطة باملعلم مب
 36خربات تربوية معنوية.

ويف بيان األخرى عن تعريف التعليم هو فن من الفنون ايصال املادة الدراسة 
من املعلم إىل أهان التالميذ و تغيري العماَلم، من السيئات اىل احلسنات، و من اجلهل 

بأنشطة تعليمية معينة وبطريقة مناسبة وبأقل اجلهد  إىل العلم، و من الظلمات إىل النور
 30النفقات حىت ُيصل على األغراض التعليم الكافية الكاملة.

التعلم هو وحدة  منتعليمية  اليت تتطلب عن قدرات معرفية الكتساب املعرفة 
واملعلومات اليت ُيتاجها الطالب. وعوامله هو ثالثة: هي املعلم واملتعلم واملعلومات، 

املعلم هو الوسيط بني العاملني يتضمن دراسة املتعلم والعلم التام باملعلومات الدراسية و 
وخباصة ما يلقى منها على املتعلم حىت يسهل عليه إيصاَلا له مرتبة ترتيبا منتقيا ومرتبطا 

 32ببعض.

التعليم هو كل عمل يقوم به املعلم ملساعدة املتعلم عند التعلم، فلو كان لدى 
االستعداد للتعليم، ولديه الدافع الوجداين للتعليم، الذي ميده باملثابرة على التعليم. املتعلم 
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 . 45(. ص. 7121)مصر: احلالل الرتبية, تعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجها و أساسها ,يمةرشدي أمحد طع 
 .40ص. .تعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجها و أساسهارشدي أمحد طعيمة,  30

 3حممد يونس وحممد فاسح بكر. الرتتيب والتعليم، كلية املعلمني اإلسالمية، كونتور فونوروكوه، اجلزء األول، ص:32
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وهو النظام يتضمن من العناصر التعليمية اليت ترتبط لتحقيق أهداف املعني. العناصر 31
يف تعليم اللغة العربية هي أهداف التعليمية ومواد التعليمية وطرائق التعليمية ووسائل 

قييم التعليمية والطالب املعلمني. العناصر اليت تعمل عملية التعليم اللغة التعليمية وت
 العربية هي الطالب واملعلم.

ويف 47أم مفهوم اللغة عند إبن جين هو أصوات يعربها كل قوم عن أغراضهم.
معىن األخرى اللغة هي آلة اإلتصال ليعرب الكالم باملفردات والرتكيب و لذالك مها آلة 

ة. واللغة العربية هي الكلمات اليت يعربها العرب عن أغرضهم. اللغة العربية ليعرب الفكر 
 هي الركن األساسي يف بناء األمة العربية الىت متتاز من بني لغات العامل الكبريى برتخيها

الطويل املتصل، وثروهتا الفكرية واألدابية، وخضارهتا اليت وصلت قدمي اإلنسانية حبديثها، 
  47تنفصم بكتاب مقدس، ودين يزيد معننقوه عن مخس سكان العامل.ورابطهاالىت ال

اللغة العربية هي احدى اللغات املولدة من اللغة السامية حىت تطور من وقت 
إىل أخرى، ولكن بالرتاكيب الثابتة كانت هذه اللغة حتتل مكانة مهمة جدا على األرض. 

امعة األزهار : إن اللغة العربية قال الدكتور حممد عبد العزيز حممد رئيس قسم الرمد جب
ليست لغة حديثة أو إمنا هي لغة قدمية قدم الدهار وهي لغة القرآن، وحيث إن القرآن 
أنزل للناس كافة فلغته جيب أن تعريف للناس كافة، حيث إن العربية هي أصل اجلميع 

 41اللغات. 

ناها تلقيا غري وهذه اللغة العربية مل نتلقها التلقي املباشر الشافة، بل تلقي
سبب هذا اىل وصفنا أن هذه اللغة قد عاشت يف مهدها يف اجلزيرة مباشر،والمشافه، و 

                                                           
بكرة،)عمان:مجيع حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف عبد الرحيم صاحل عبد اهلل، تعليم اللغة يف املنهج تربية الطفولة امل31

 37م(، ص:7110
  .75)دار األندلس للشر و التوزيع(. ص.  املهارات اللغوية , البشطيحممد صاحل 47

41
)القاهرة: دار الثاقفة للطباعة النشر,  أساسيات تعليم اللغة العربية ,دكتور فتحى علي يونس و دكتور حممود كامل الناقة 

 .73ص. .(7100

 74م(،ص.7112احلسني،عبد الرمحان أمحد الرين. اللغة العربية أصل اللغات كلها،)دار اآلردان: دار 41
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للعربية ما عاشت من الزمن يف غزة من أهلها، حىت كانت اَلجرة البعيدة املدي للىت 
فخرجت اللغة مع آالف من أهلها. فتفرقت معهم اللغة أوزاعا و  دفعهم إليها اإلسالم،

العربية تتفاهل مع من خالطت من لغات، فال تعطى فقط، بل كانت تأخذ  جعلت هذه 
كذالك، سنة احلياة فب اللغات واحلضارات الغالبة واملغلوبة. وظل اإلسالم يساندها 
بقوته املعنوية دهرا طوال يف كل مكان حىت اليوم، ألهنا لغة كتابه،و لسان ثقافته، والسبيل 

  43الوحيد ملعرفته.

يم اللغة العربية هي عملية العرض وإتصال العلم من مدرسي اللغة إذن أن التعل
 44العربية للطالب هبدف متكني الطالب لفهم و إنتقان اللغة العربية وميكن تطويرها.

وبعد أن عرفت الباحثة معىن التعليم واللغة العربية، أما تعريف تعليم اللغة العربية هي 
التعلم، واملراد باملعلومات اللغوية هي املعلومات  إصال املعلومات اللغوية من املعلم إىل

 متعلقة بعناصر تعليم اللغة العربية.

واللغة العربية إحدى اللغات األجنبية اليت تعّلم يف إندونيسيا. بدأ تعليم اللغة  
األجنبية عند دخل طفل املدرسة االبتدائية اإلسالمية، ولكن مع مرور الوقت واحلاجة إىل 

م اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية كان منذ الطفل يف مستوى الطفولة املعرفة، تعل
)روضة األطفال(. وذلك ألن احلاجة على إعداد للدخل يف املرحلة االبتدائية. وهذاه 

 عوامل رئيسية اليت يصبح أساسا لتنفيذ تعلم اللغة العربية لألطفال.
 
 
 
 

                                                           
 .76ص. .الناقة 43

44
Ahmad Muhtadi Anshori. 



32 
 

 

 تعليم اللغة العربية لألطفالالاألساس في  .ب 
 45األساس يف تعليم اللغة العربية كما يلى:أما 

أن يرعى املعلم عند تقدمي املواد الدراسية التالميذ. تقدمي بعض منها قبل  .1
 بعضها األخر ألن يساعد كثريا يف عملية التعليم. 

 وللمدرسة احلديثة اراء يف منهج اولوية التقدمي هي:
 االستماع والكالم أوال مث القراءة والكتابة ثانيا (أ
 ليم اجلملة قبل تعليم الكلمةتع (ب
 تعليم املفردات املفيد حىت وإن كان بعدها شاّذا او معتال قبل غريها. (ج
 تعليم اللغة بالشرعة العادبة الىت ينطق هبا أهل اللغة وليس يف بطء (د
الدّقة، املقصد بالّدقة إال يعطى املعلم تالميذه اية فرصة للوقوع يف اخلطأ  .2

 وجيب مراعة الّدقة يف اجلوانب التالية: ندهم.لتكوين عادات لغوية خاطئة ع
 مراعة الّدقة يف تدريس األصوات (أ
 مراعة الّدقة يف تدريس الرتاكيب (ب
 مراعة الّدقة يف تدريس الناعاىن )الداللة( (ج
 ، املقصد باساس التدرّج ثالثة أشياء يكّمل كل األخر(Gradation)التدرّج  .3

هو االنتقال ممّا سبقت معرفته  االنتفال من املعلوم إىل اجملهول ومعىن ذلك (أ
 من اللغة إىل ما هو مطلوب معرفة

 ان يكون كل خطوة مبنية على خطوة سابقة (ب
ان يؤدى التدرّج إىل تطّور يف التعليم، هذا املعىن مثل درست يف الدرس  (ج

األول، كلمات جديدة فيجب أن يصبح أيضا البدء للتدريس الكلمة 
 ل من اجلملة.قبل اجلملة ألن الكلمة يف نظرة أسه
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 (interst)عنصر التشويق  .4
عنصر التشويق واملادة املدروسة: إذا مل يكن العمل الذي يقوم به املعلم 
مشوقا وممتعا. فإن األداء سيكون ضعيفا. وليس معىن التشويق ان ُيذف 
املعلم أجزاء من املقررات الدراسة او يغري فيها لكى تصبح جّدابة وممتعة 

واجلادبية يتعلقان دائما بالطريقة اليت تدرس هبا  للطالب ولكن التشويق
 املعلم.

 (concreteness)بشكل ملموس  .5
 ما يلي: املقصد بشكل ملموس

 أن يتم التعلم عن طريق االستعمال وليس عن طريق شرح القاعدة (أ
أن يتم توضيح املعىن عن طريق احملسوس بقدر اإلمكان وذلك بإعطاء  (ب

 أمثلة حية ووقيعية.
الطالب عن طريق تكرار األمثلة اليت ميكن شرحها بأسهال الطرق افهام  (ج

 وأكثرها ربط للمعىن بالشكل املكتوب.
، يف األساسي التعليم اللغة العربية يف األطفال جيب ان يهتم املعلم مث االستنتاج

الحتياجات الطالب والتكيف مع موقف الطالب ، واملساعدة يف تسهيل الطالب يف 
 حبيث يكون الطالب أكثر اهتماما عند تعلم اللغة العربية.عملية التعلم ، 

 تعليم اللغة العربيةالأهداف  .ج 
أهداف تعليم اللغة العربية من ناحية النظري هي هتدف أن يتمىن كفائة اللغة 
العربية وانطالقا على هذا، يقسم األهداف بقسمني يعين للمعلم وللمتعلم. أما للمعلم 

هلة يف استيعاهبا عند الطالب. وللمتعلم هو الستعاب اللغة فهو جيعل اللغة العربية س
 46العربية.
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 40أما أهداف تعليم اللغة العربية يف العامة، كمايلي:
 أن جيب الطالب لغة العربية .1
أن يتأثر الطالب أجماد أمته العربية و مثلها العليا من جنده و شجاعة وكرم  .2

ومشاركتها االجيابية يف احلضارة وإباء، وأن يتعرف تراثها األديب والعلمي 
 اإلنسانية، وان يؤمن بقدرة أمته على استئناف رسالتها يف بناء احلضارة.

أن يتفهم الروابط القوية اليت تربط بلدة بالبالد العربية األخرى، وأن يؤمن  .3
 بالوحدة بني هاذه البالد.

 أن يتفهم جمتمعه الذي يعيش فيه، وأن يشارك يف بنائه وازدهاره. .4
أن يعرف أعداءه، وأخطار املستعمرين والصهيونية، فينشأ على الكفاح  .5

 واملقاومة واالستعداد لدفع الظلم، واسرتجاع ما اغتصب.
أن ُيرتم الطالب أسرته، وأن يشعر بواجبته حنوها وأن ُيرتم أبناء وطنه  .6

 على اختالف طبقاهتم ومهنهم.
روح التعاون والرتاحم أن تغدي عواطف الطالب االنسانية، وأن متىن فيه  .7

 بني الناس.
أن متنو قدرة الطالب على التفكري املنطقي السليم، والنطظرة املعتدلة إىل  .8

 األشياء واحلكم الصحيح عليها.
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جبانب األخر تعليم اللغة العربية متلك األهداف اخلاصة يف تعليمها، كما 
 42يلي:

ناجحا ىف االتصال اكتساب الطالب القدرة على استعمال اللغة استعماال  .1
 بغريه عن طريق التحدث والكتابة واالستماع والقراءة.

تدريب الطالب على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم االفكار  .2
الرئيسية والفرعية والقدرة على اإلستنتاج واصدار اخلكم بالقدر اىل يسمح 

 به منوه العقلي واللغوي يف هذه املرحلة.
ستماع وتركيز االنتباه يف ما يسمعه، وعلى فهمه تدريب الطالب على اإل .3

 فهما مناسبا واستخالص األفكار اجلوهرية منه.
 تنمية ميول الطالب إىل القراءة احلرة الواسعة يف أوقات الفراغ .4
تنمية القدرة الطالب على التعبري مبختلف أسالب التعبري وأنواعه مع العناية  .5

 .بوضوح األفكار ودقتها وصحتها وتنظيمها
تنمية القدرة الطالب على الكتابة الصحيحة الوضحة اليت تقراء بسهولة  .6

 ويسر.
الوصول بالطالب إىل اإلحاطة بالقواعد األساسية يف اللغة واإلمالء وتدريبة  .7

 عليها تدريبا كافيا.
 تنمية قدرة الطالب على التذوق األديب من خالل دراسة النصوص األدبية. .8
املعاجم واإلنتفاع باملكتبة والفهارس. و كشف متكني الطالب من استعمال  .9

املغلم عن املواهب اخلاصة اليت وقد ينفرد هبا بعض الطالب يف نواحي 
 النشاط اللغوي، وتعهدها بالتنمية والتهذيب.

 وزيادة ثروة الطالب اللغوية زيادة مناسبة لنموه العقلي. .1
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، أن تعليم اللغة  Tayar Yusufو Saiful Anwarهدف تعليم الغة العربية عند 
العربية متلك األهداف الطويلة األهداف فصرية. يف الغرض اخلاص او األهداف القصري 
مو التحليل األغراض العامة. ليكون هذا َلدف يصعب حتقيقه ولكن وردت هبا بالشكل 

 اخلاص والتشغيلي. أمابالنسبة للغرض من تعليم اللغة اعربية يعين:

 ميكن فهم القرآن واحلديث كمصدر للشريعة اإلسالمية. حيث أن الطالب .1
 ميكن إدراك وفهم الكتب الدينية والثقافة الدينية املكتوبة باللغة العربية. .2
 ليكون ماهرا يف الكالم والكتابة اللغة العربية. .3
الستخدام كاألداة املساعدة خلربات أخرى لتكوين اللغوي بالعربية،  .4

 41صحيح باملهنة.

اله من تعلم اللغة العربية و الباحثة تالخص من اهداف تعليم من أهداف أع
اللغة العربية هي فهم معىن بشكل أفضل ولتطوير اكتساب اللغة األجنبية و تعريف 

، ولتطوير الكفاءة خاصة العربيةحروف العربية لكي يسهل الطفل لكتابة املفردات 
 اللغوية يف تعلم اللغة العربية.

 تعليم اللغة العربيةالالعوامل المؤثرة في  .د 
إن عملية التعليم و التعلم هي مسألة مععقدة ألهنا تنطوي على العوامل 
املختلفة اليت تتعلق بعضها بعضا. ومن العوامل العديدة اليت تؤثر يف عملية التعليم والتعلم 
ونتائج التفاعل بينهما هو املعلم كموضوع التعلم واملتعلم كهدف التعلم. ويف غياب 

ل املعلم واملتعلم ذا القدرات املعرفة والعاطفية والنفس احلركية، يستحيل أن تسري عوام
عملية التعلم على ما يرام، ولكن ال ينبغي جتاهل تأثري عوامل اخرى خمتلفة، مثل العوامل 
اإلعالمية وادوات التعليم وجتهيزات التعلم، املرافق املدرسية، واملختربات، وإدارة املدرسة، 
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لتعلم التقومي، و مناهج الدراسية، واألساليب، واسرتاتيجيات التعليم. وهذه ونظام ا
العوامل كلها متسي باملسامهة لتحسني جودة ونتائج التفاعل بني التعليم والتعلم يف 

 الفصول الدراسية وأماكن التعلم األخرى.
 :57وتفصيل العوامل املؤثرة يف عملية التعليم والتعلم كما يلي

 التعلم وأدواته َلا تأثسر يف مساعدة املعلمني على إظهار املواد أو  أوال: وسائل
املوضوع للطالب جلعل عملية التعليم والتعلم فعالة، وبعبارة اخرى يتم 
استخدام الوسائل هبدف مساعدة املعلمني جلعل عملية التعلم أكثر فعالية 

ملية التعليم وكفاءة. وتؤثر مرافق التعلم الكافية يف املدرسة على مداومة ع
والتعلم. مع عدم وجود مرافق تعليمية متاحة بكميات كافية يف املدارس، ال 

 ميكن أن تسري عملية التعليم والتعلم على أمثل التفاعل
  ثانيا: تلعب طرق التعليم دوراها ما يف تسهيل انشطة التعليم واتعلم، يعين أن

ب التدريس املتنوعة. عملية التدريس والتعلم اجلديدة جيب أن تستخدم اسالي
يف هذه احلالة وظيفة املعلم هو اختيار الطريقة الصحيحة جلعل عملية التعليم 

 والتعلم فعالة مناسبة بأهداف التعليم.
  ثالثا: التقومي ملعرفة مدى حتقيق اغراض التدريس وفعالية عملية التعليم والتعلم

تائج التعلم اليت حققها اليت قام هبا املعلم. فبدون التقومي لن يعرف املعلم ن
الطالب وال يستطيع ان يقيم عملية التدريس و إجراء إصالحه. ويصف 
الشيخ مصطفى الغالييين يف كتابه "جامع الدروس العربية" أن اللغة العربية 
هي عبارة أو الكلمات اليت بستخدمها العرب للتعبري عن أغراضهم 

من النراد الفعالية والقوية  ومقاصدهم. لذالك تعلم اللغة العربية هي واحدة
اليت تتفاعل وترتابط مكوناهتا املختلفة من أجل حتقيق اهداف التعلم يف عملية 

 تعليم املتعلمني
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 تعليم اللغة العربية لألطفالالماّدة  .ه 
 تعليم اللغة العربيةالمفهوم ماّدة  .1

املدة التعليمية هي كل املعلومات واملعارف واملهارات اليت يتم اختيارها 
ةتنظيمها على حنوى معني بقصد حتقيق النمو الشامل للمتعلمني وتعديل 

ويف نظرية أخرى، إن املادة هي 57سلوكهم، وهي ترمجة واقيعة لألهداف.
 51املعلومات اليت يريد املعلم أن يوصلها إىل أذهان الطالب.

 معايري اختيار مادة تعليم اللغة العربية .2
وط املعاير املعينة، وعلى كل واضع جيب أن تتم عملية اختيار املادة بشر 

املنهج أن يضع هذه املعاير بطريقة معينة عند اختيارها، ومن أهم هذه 
 املعايري:

  أن تكون املادة صادقة. وحتتوي املادة من املعارف احلديثة والصحيحة
والدقيقة من الناحية العلمية الواضحة املصادر املوثوقة هبا، كما جيب أن 

طبيق يف اجملالت الواسعة املتنوعة وتكسب التالميذ روح تكون مناسبة للت
املادة وطرق البحث فيها، كما جيب أال تتعارض مع ما جاء يف القرآن 
والسنة، حيث أهنما املصدران الوحدان الصادقان مطلقا، ألهنا من وحي اهلل 

 لرسوله صلى اهلل عليه وسلم.
 ادة له قيمة بالنسبة للمتعلم أن تكون املادة ذا أمهية، وهذا يعين أن تكون امل

واجملتمع، حيث يفي حباجات املتعلم، ويسهم يف حال مشكالت اجملتمع 
ويعمل على تطوير احلياة به، مبا ُيقق رخاء اجملتمع وتقدمة. وهنا جيب أن 
نشري إىل واقع ما يتم تعلمه اآلن مبدارسنا حيث يوجد العديد من جوانب 

ر، فمعظم اخلرجيني يف كثري من الكليات املادة اليت ال حتقق هذا املعاي
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يصدمون عندما يواجهون احلياة فما دروسه الصلة له بواقع احلياة العملية، 
 وال يواكب تطورات العصر، وليس له واقع تطبيقي. 

  أن تربط املادة بالواقع الثقايف الذي يعيشه الطالب قيجب أن تكون املعارف
ليت للطالب مبا يساعده على فهم طبيعة اليت يتم  اختيارهاٍ من الواقع احلي

احلياة من حوله واملشكالت الواقعية اليت يعيشها يف اجملتمع، وكيفية حل 
هذه املشكالت فمن املالحظ أن واقع احملتوى الدراسي يف بعض املواد 
الدراسية يكون مرتمجا من ثقافات أخرى التتفق مع ثقافة وطننا اإلسالمي، 

هذا احملتوى بعض األفراد الذين تربو يف أحضانا وأحيانا أخرى قد يكتب 
الثقافات األجنبية، ومن مث يكون سياق كتابتهم للمحتوى بأسلوب هذه 

 الثقافات الغربية غريب على جمتمعنا.
  بالصعبة اليت يتعسر  بني الطالب وسنهم ليسجيب أن تكون املادة مالئمة

 تفكري.بفائدة تعويد العقل ال كونتو فهمها و هي بالسهولة 
  جيب أن تكون مادة الدرس مرتبة ترتيبا عقليا ومقسمة إىل أقسام مع وجوب

 إمتام جزء وإتقانه قبل البداء يف اجلزء الذي يليه.

يف كتاب الرتبية والتعليم تبني أن تكون املادة خمتارة أحسان اختيار، وأعداها 
تكون عارفا  املدرس إعداد تاما وسيضرها يف ذهنه صحيحة مرتبة منظمة وجيب أن

بالضبط مقدرا ما سيلقى على الطالب منها وما سيقوم من الصعوبات يف سبيل فهمها 
فهما صحيحا وبعد أن يستحضر املدرس مادته جيب أن يفكر يف خري الطرق اليت 
يفهمها الطالب ويرقى عقوَلم وتكوين أخالقهم ال حشو أدمغتهم باملعلومات. فالطريقة 

 53من املادة. جيب أن تكون يف نظرة أهم
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أما أمثلة من املواد التعليمية اليت تنتجها املعلومات لتطوير لغة الطفل، هي كما 
 54يلي: 

 ميع الصور من اجملالت، والصور موعات من الصور يف مافات: ميكن اجلجم
الفوتوغرافية، وصفحات من الكتب امللونة املستهلكة، ورسوم خمتلفة، 

مع معا الصور، والرسوم املرتبطة وجتميعها يف جمموعات مسجمة حبيث جت
مبوضوع معني. وحفظ اجملموعة من الصور اليت تنتمي إىل صنف معني يف 
ملف واحد، وميكن استعمال هذه اجملموعات أي أنشطة متعددة، وال بد 

 من أن تكون الصور املعروضة يف مستوى عيون األطفال.
 منطقي حبسب  الرسوم أو الصور املتسلسلة: ترتب الرسوم بشكل متسلسل

أحداث معينة، أو حبسب التدرج من الصغري إىل الكبري، تعرض املعلمة 
الصور أو الرسم على الطفل، مث ختبطها، مث تطلب منه وضعها يف شكل 
متسلسل، وميكن استخدام الصور، أو رسوم مظللة، أو أشكال هندسية، أو 

وهلم جرا، أشياء مرتبطة بالفصول السنوية، أو أشكال أشياء وحيوانات، 
 وميكن استعماَلا يف طرق مثرية لألطفال.

 تعليم اللغة العربيةالطريقة  .و 
"Efendi"وهي: نقسم طريقة التعلم إىل عدة أنواع، ت ، 

القواعد النحوية والرتمجة: وهي دور املعلم كمقدم للمادة ودور الطالب كمتلقي   (1
 1للمادة. 

نفس القدر ، أي أن دور الطريقة املباشرة: يكون املعلم والطالب نشيطني ب (2
املعلم هو توفري التحفيز يف شكل كلمات وعروض توضيحية وأسئلة. بينما 

 يستجيب الطالب يف صورة تقليد ، واإلجابة على األسئلة ، وشرح .
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طرق القراءة: أنشطة التعلم القائمة على فهم حمتويات القراءة اليت تبدأ بإدخال  (3
 املفردات واملواد الغذائية. 

 اللغة: لعب أصوات اللغة يف شكل كلمات ومجل.  -ة الصوتية الطريق (4
 طرق التواصل: نشاط تنمية الكفاءات يف إنتاج كالم مناسب لسياق الدرس   (5
 55طرق انتقائية: طرق جتمع بني عناصر من مجيع أساليب التعلم.  (6

وهناك العديد من االسرتاتيجيات الىت ميكن للمعلمني استخدامها يف عملية 
وخاصة يف تعليم اللغة العربية. ميكن أن تكون هذه االسرتاتيجية يف شكل  التعليم،

أساليب تعليم اللغة العربية اليت عرفها على نطاق واسع مدرسو اللغة العربية. ويف هذه 
 احلالة، سوف تفهم الباحثة طرق التعليم اللغة العربية.

هو حديث عن طريق واحلديث عن طريقة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
تعليم اللغات األجنبية بشكل عام. وتستند الطريقة إىل مبادئ وقواعد وإجرائات ميكن 
لكل معلم لغة أن يستخدمها سواء تقاوتت اللغات أو تباينت ظروف اجملتمعات. ولعل 
مصدر اخلالف الوحيد بني هذه الطرق هو ما يتم تدريسه من خالَلا أي املضمون الذي 

يس الشيئا من التعديل يتناسب مع خصائصها اللغوية، إال أنه مع ذلك يصب فيها، ل
 56تبقى مبادئ الطريقة واحدة، وأوَلا مشرتكة بني لغة وأخرى.

 أن عوامل اليت تأثر طريقة التعليم، وهي:

 إختالف األهداف من املواد من ناحية الصفة والوظيفة واملضمون. .1
 ومستوى تفكريهم. إختالف خلفية املتعلمني إما حياهتم وسنهم .2

                                                           
55

 Fuad Ahmad Effendi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misyikat, 

2005). 
إيسيكو: منشورات املنظمة ة العربية لغري الناطقني هبا)طريقة تدريس اللغ ,حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة 56

   .61. ص. 1773اإلسالمية للرتبية ولعلوم والثقافة, 
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إختالف خلفية الرتبوية إما من ناحية املؤسسة او موقع املدرسة أو من ناحية  .3
 األحوال اإلجتماعية حبيث تستحدم الطريقة.

 إختالف الشخصية ومستوى مقدراَلم. .4
 إختالف الوسائل كمية كانت أو كفية. .5

 هناك طرق كثري يف تعلم اللغة العربية وهي كما يلي :

 اة وطريقة احلفظطريقة احملاك ( أ

طريقة احملاكاة والطريقة احلفظ هي طريقة اليت تستخدم املظاهر والتدريب 
لوسيلة مهمة يف اجراءهتا حيث املدرس كالنطق اللغة األجنابية املدرسة. تسري بالوسيلة 
املظاهر وتدريب النطق املفردات. ويقلد األطفال املفردات املنطوقة من املدرس عدة 

 50ها هبا.مرات، حىت ُيفظ

 أما تطبيق هذه الطريقة هو كما يلي :

يقرأ املدرس وينطق املفردات املدرسة  املخرتة واحدا فواحدا يقلد األطفال  .1
 املفردة املنطوقة من املدرس عدة مرات.

يقرأ املدرس وينطق املفردة األخرى أو التالية إذا كان األطفال ُيفظون املفردة  .2
 52السابقة.

 األجوبةطريقة األسئلة  ( ب

طريقة األسئلة واألجوابية هي وسيلة عرض املادة املفردات املدروسة حيث 
املدرس أن يلقي األسئلة سوف جتيب األطفال أو يلقي األطفال األسئلة إىل األطفال 

                                                           
57

Drs. Ahamd Muhtadi dan Anshor M.Ag. Pengajaran Bahasa Arab dan Metode-Metodenya 

(Yogyakarta: Teras,2009) hal. 75 
58

Drs. Tayar Yusuf dan Drs. Syaiful Anwar, Metodologi pengajaran Agama dan bahasa  

Arab. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) hal. 175 



43 
 

 

األخرى. هذه طريقة ختتلف بطريقة مناقشة، أم طريقة مناقشة ترتكز األسئلة فيحالة 
 هذه طريقة ترتكز يف فهم املفردات.ملخص حىت يتطور فهم األطفال. و 

 وتطبيق هذه الطريقة كما يلي :

 يلقي املدرس األسئلة إىل األطفال على املفردات املدروسة. .1
 يعطي املدرس وقت التفكر لدي األطفال إلجابة األسئلة. .2
 مث جيبها األطفال املسيطرة باملفردات. .3
 51كانت األسئلة واضحة .4

 

 طريقة القصة ( ج

رق التدريس: فعن طريقها تقدم األفكار واخلربات تعترب القصة إحدى ط
والتجارب يف شكل حىت معرب مشوق جذاب مؤثر. وعن طريقها نثرى املفردات اللغوية 
للتلميذ، وحنببه يف القراءة، ونزوده باألساليب اللغوية السليمة، واحلوار اجلذاب على 

 67اختالف ألوانه.

رس، حبيث متهد له، وترسم اإلطر والقصة تستخدم عند إثارة التالميذ إىل الد
النفسى الذي يربط التلميذ مبا يتضمنه الدرس من املعلومات وقيم واجتاهات. كما 
تستخدم يف عرض حمتوى املنهج يف نسق ونظام مؤثر وميسر. وقد تأيت القصة يف هناية 
الدرس هباذا تطبيق، لتكشف مدى ماحقيقة املعلم من أهداف. كما تساعد القصة 

على تنويع طرق التدريس مثل طرية املناقشة، وطريقة متثيل األدوار، وطريقة  املدرس
 67املشروعات، وطريقة الواحدات.

                                                           
59

 Ibid., Hal.62 
 51(،ص..1772دكتور حسن شحاته، تعليم اللغة العربية بني املظرية والتطبيق ) الدار املصرية البنانية. 67

 53املراجع نفسه. ص: 67
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 طريقة اللعب ( د

اللعب عملية إبدائية، وطريقة آمنة لإلفراد، لتجريب واستكشاف طرق جديدة 
للتعليم. وبعد اللعب اإلبداعي فرصة حقيقة : لتنمة اخليال، للتفكري املستقبل، 
وللتصؤير، والتواصل، وللتعبري الصحى عن املشاعر، واحرية اخلربة يف االختبار، وإعادة 
التوليد والرتاكيب. فكل املؤشرات تؤكد أن اللعب يزيد أو يثبت مهارات وقدرات حل 
املشكالت، ومهارات التفكري اإلبداعي، واملهارات االمتاعية، لذلك البد أن جيد كل فرد 

قد يلجأ بعض األفراد إىل اللعب بسبب بعض الضغوط، أو بسبب أسلوبا صحيا للعب. 
 61العوامل اليت تدفع الطفل القابع بداخلهم للظهور، فيحاولون إخفاؤه يف اللعب.

من بعض طرق التعليمية املذكورة أعاله ، فإن الطريقة املستخدمة غالًبا ملستوى 
تعلم أثناء اللعب كما يسهل األطفال هي طريقة اللعب والتذكر. ألن األطفال يفضلون ال

 على األطفال تذكر األشياء اجلديدة واليت ميكن أن جتذب انتباههم.

 تعليم اللغة العربية لألطفالالوسائل  .ز 
توجد وسائل جتارية مطورة بغرض تطوير الطفولة املبكرة، وهي متنوعة بشكل 

ة، والدامى واسع، ومن أمثلة هذه الوسائل وهو : الصور، والرسوم، والكتاب املصور 
املختلفة، ولعب متنوعة، وتقنيات بصرية مسعية، والكتاب، واملراجع اليت تزود املعلومات 
باألفكار اخلاصة بالوسائل الرتبوية املالئمة ملرحلة الطفولة املبكرة، هذه أمثلة من الوسائل 

 63املنتجة جتاريا لتطوير تربية الطفولة املبكرة.
 
 
 

                                                           
 17( ص.  1771) القاهرة: عامل الكتب، ،م. االبداع وتطوير التعليم والتعلم جمدى عزيز ابراهي61

 775عبد الرحيم صاحل عبد اهلل، املرجع السابق، ص.63
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 العربية مفهوم مشكالت التعليم اللغة .ح 
املشكلة هي حاجة مل تشبع أو وجود عقبة أمام اشباع حاجتنا. لنأخذ مثال 
أخرى على مدرس يشعر اهتمام طالبة وال يعرف سببا لذالك. فاملشكلة هي موقف 

 64غامص الجندله تفسريا حمددا.

املشكلة على مفهوم األخرى هي احنراف ما من احلالة الطبيعية إىل مؤثرات 
لة النفسية كما تضر البيئة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ويسعى سلبية تضر احلا

الفرد إىل معرفة أسباب املشكلة لكي ُياول إصالحها كاملرض ولتسرب واإلحنراف 
 واجلرائم. كما يف املثال:

  احلالة الصحية للفرد تبقى يف حدودها الطبيعية ما مل يؤثر عليها القلق
 خرى.النفسي أو عوامل األمراض األ

  واحلالة اإلجتماعية للمجتمع و الفرد تبقى يف حدودها الطبيعية ما مل يؤثر
 عليها عامل الفساد اإلجتماعي واالضطرابات والفوضي.

إذا نظرنا من تعريف مشكلة، فإن مسكلة التعليم هي عائق موجود يف عملية 
كلة ال حتدث التعليم، ألنه ُيدث بسبس عوامل داخلية أو عوامل اخلارجية. ولكن املش

 فقط يف عملية التعليم، بل ميكن مواجهة املشكالت يف كل حالة.

من الناحية النظرية، هناك مشكلتان اليت يواجهها تعليم اللغة العربية، ومها: 
املشكالت اللغوية واملشكالت غري اللغوية. إن معرفة املعلم باملشكلتني أمر مهم جدا 

احلل املناسب حبيث ميكنه من حتقيق تعلم اللغة  حىت يتمكن من تقليل املشكالت وإجياد
 العربية بشكل جيد.

املشكالت اللغوية هي املشكالت اليت بواجهها الطالب أو املتعلمون اليت 
ترتبط مباشرة باللغة. ويف نفس الوقط، أن املشكالت غري اللغوية هي القضايا اليت تؤثر 

                                                           
  .75ص.  عبد العزيز املعايطة. 64
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كن حتديد املشكالت اللغوية على ومي65وهتيمن وميكن أيضا حنبط جناح برامج التعليم.
 النحو التايل:

 مشكلة األصوات العربية .1

مشكلة االصوات هي مسألة تتعلق بنظام الصوت أو علم األصوات. اصوات 
اللغة العربية قريبة من صوت لغة املتعلم وبعضها ال ترادف لغة املتعلم. وقيل من الناحية 

املتعلمني ستكون صعبة للمتعلمني بالنسبة النظرية ان الصوات اليت ليس مرادفها يف لغة 
لألصوات اليت ترادفها. ولذالك، فإن احلل َلذه املشكلة هو توفري أمناط التدريبات 

 66املكثفة واألمثلة من تركيب املفردات والكلمات املتنوعة.

يف هذه احلالة، يطلب من املعلمني أن تكون لديهم مهارات التعبري يف وضع 
ىت يرتاكم إثراء املفردات راسخة. وهذا يعين أن اختيار األمثلة جيب أن األمثلة الكثرية ح

 تكون من املفردات ذات أمهية.

 مشكلة المفردات .2

اللغة العربية هي اللغة اليت كانت أمناط صيغتها متنوعة ومرنة، إما عن طريق 
التصريف االشتقاقي والتصريف اإلعرايب، فمن حالَلما أصبحت اللغة العربية ثرية 
باملفردات. ويف سياق استيعاب املفردات قال رشدى أمحد طعيمة: الميكن للمرء أن 

 60يتقن اللغة قبل استيعاب مفرداهتا.
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 Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing (Jakarta: Bania 

Publishing, 2010). Hal.1. 
  .740(.ص. 7121)الرياض: مكتبة الفرزدق,  اساليب تدريس اللغة العربية ,حممد علي اخلويل 66

  
 .714(.ص. 7121)الرياط: إيسيسكو, تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجها وأساليبها ,رشدي أمحد طعيمة 60



47 
 

 

فبهذه الطبيعة املتنوعة واملرنة للكلمات، فإن مشكلة تدريس املفردات العربية 
اق وقعت يف تنوع األوزان واملعاين اليت حتتوي عليها، وتتعلق مبفاهيم تصريف االشتق
 واإلعراب يف الفعال املفرد واملثىن واجلمع والتأنيث والتذكري واملعاين املعجمية والوظيفية.

 مشكلة القواعد واإلعراب .3

إن قواعد اللغة العربية صرفية كانت أو حنوية. وقال الغالييىن أن علم الصرف 
يف تعليم جزء من القواعد تبني صيغ الكلمات العربية وأحواَلا اليت جيب االهتمام به 

تعد مشكلة كبرية عند متعلميها، ويلزم للمدرسة أن يفهم ماشعره املتعلم  62اللغة العربية.
من املشكالت القواعدية، مث يقدم وسيلة سهلة لتعليم اللغة العربية وإتقاهنا يف أسرع 

 وقت.

من بعض اجلهود اليت ميكن العمل به هو تبسيط بنية الكلمات ومواقع 
ب وإزالة األشياء قليلة الوظائف ونادرة االستعمال. وميكن استعمال اإلعراب، يعين جتن

الكلمات الوظيفية شفويا كانت أو حتريريا. والواقع هو أن كثريا من األوزان املدروسة مل 
 تكن فعالة يف اللغة. فمن املستحسن أن تدرس القواعد على الطريقة القياسية والمساعية. 

 مشكلة التركيب .4

ت اللغوية اليت بواجهها كثريا متعلموا اللغة العربية. واحلل هي إحدى املشكال
يعترب اختيار  61منها هو إعطاء الكلمات من اجلملة االمسية والفعلية كثرية االستعمال.

الكلمات يف تركيب يكون مشكلة يف تعليم اللغة العربية ، ألنه ليس من السهل اختيار 
لعديد من الكلمات العربية اليت تتشابه تقريباً الكلمات املناسبة يف كتابة اجلمل. ميكن ل

 أن تربك الطالب لغري ناطقني هبا عندما يتعلمون يف تعليم اللغة العربية.
                                                           

 .1(.ص.1773ية, )بريوت: املكتبة العصر  جامع الدروس العربية ,مصطفى الغالييىن 62

69
 ,تعليم اللغة العربية: للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة ,سعيدي، أمحد ديين هداية اهلل، معلم وجيايا، لطفي عبد املناف 

cet. 1 (Malang: Edulitera, 2019). .1. ص. 
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على مستوى األطفال ، عادة ما يقتصر تعلم اللغة العربية على إدخال احلروف 
طفال واملفردات. من املشاكل اليت تنشأ يف تعلم اللغة العربية ، عادة ما يواجه األ

صعوبات يف صوت احلروف العربية اليت ال تزال غري مألوفة َلم وحتتاج إىل أن تتعلم 
بشكل صحيح وبطالقة. لذلك يف تعليم اللغة العربية لألطفال ، جيب إدخال صوت 
احلروف الصحيحة ألن ما يتم تعلمهم عندما يكون الطفل أكثر ارتباطًا ويستطيع حتمله 

 إىل مرحلة البلوغ.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث .أ 
املدخل الذي استخدمت الباحثة يف هذا البحث هو املدخل الكيفي لوصف 
األحوال والظواهر املوجودة. وهو البحث الذي نتائجية مكتسبة بدون اإلحصاء أو 

"تعريف املدخل الكيفي هو وعند بوغدان وتايلور، كما قال ملولواخ 07احلساب أو غريمها.
شيء من إجراء البحث الذى ُيصل البينات الوصفية من األقوال املكتوبة أو املسحلة 

أما سبب استخدام الباحثة  07من األشخاص ومن اإلجراءات اليت متكن مالحظاهتا.
املدخل ألن هدف الباحثة هو طلبت املعلومات الصحيحة الضابطة عن اكتساب اللغة 

 عليم اللغة اعربية لألطفال يف روضة األطفال املستقبل ماالنخ.الثانية يف ت
فاملدخل الكيفي له خلفية طبيعية تعترب البيانات والباحث، وأنه أداة الكيفي، 

 أما خصائصه هي: 
 البحث الكيفي له خلفية طبيعة البيانات و الباحث، وأنه أدة رئيسية. .1
 من اإلهتمام بنتائجهالبحث الكيفي يكون اكثر إهتماما بإجراء البحث  .2
 يف حتليل املشكالت مييل إىل التلخيص العام .3
 .01يهتم البحث أكثر مبعىن .4

وأما أسلوب البحث هو البحث الوصفي. يسمى بالوصفي ألن الباحثة سوف 
روضة األطفال صفيت عن اكتساب اللغة  الثانية لألطفال يف تعليم اللغة العربية ب

الباحثة بطريقة الوصفية يعين هتدف إىل وصف لظواهر أو  تستخدماملستقبال ماالنخ. ا
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 Syamsuddin AR,dkk.  Metode Penelitian Pendidikan Bahasa (Bandung: Rosdakarya, 

2009). Hal.73 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2010). 

Hal.4 
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األشياء املعينة يف مجع احلقائق و املعلومات و املالحظات عن البحث و وصف الظروف 
 اخلاصة هبا وتقدير حالتها كما توجد عليه يف الواقع.

واألسلوب الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد الواقع ويهتم 
ا وصفا دقيقا يعرب عبريا كيفيا أو تعبريا كميا. فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة بوصفه

ويوضح خصائصها، أما تعبري الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو 
 03حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى.

 حضور الباحثة .ب 
ة للبحث عند مجع البيانات كما الباحثة كآلة األساسي كانتيف هذا البحث  

استخدمت الباحثة أيضا آلة أخرى تساعد على مجع البيانات أهنا مل تكن من األداة 
األساسية بل اإلضافية. و أكد ناسوتيون تعبري هذه الطريقة الصحيحة، من حيث كون 
البحث أم ضروري و مناسب لنوع البحث الكيفي، وصرح نسوتيون أن الباحثة هي اآللة 

من الواجب للباحثة أن ختضر إىل 04وحيدة اليت متلك قدرة حاكمها لتأخذ القرار فيها.ال
ميدان البحث، هذا من مواصفات البحث الكيفي. الباحثة هي أداة من أدوات البحث 
املهمة وهي اليت جتمع البيانات، وتتخفيضها، وعرضها، وتستنتج نتيجة البحث، اعداد 

وات البحث، ودخول إىل ميدان البحث، وإجراء مجع الرسالة اإلذن للبحث، اعداد اد
 البيانات،و حتليل البيانات. 

كانت الباحثة تبتعد كثريا عن الصفة الذاتية للبحث كما تبتعد أيضا عما يؤثر 
عنها أثناء البحث. فحفظت الباحثة ما جيري من طبيعة األحوال اليت تدور حول 

يقية. فإن الباحثة ال تعتمد كثريا على املوضوع لكي يظهر من األصالة الكونية احلق
 اجلداول اخلاصة أو املواقف املعينة، بل جيري البحث كما هو يف امليدان.
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وجود الباحثة يف ميدان البحث البد من مراعة واهتمام بآدب السلوك. ألن 
الباحثة يف مجع البيانات ستتعمل مع االنسان، إما منفردا أو جمتمعا جلمع الباحثة 

 ت. ولذلك تنبغي للباحثة ان تعرف أحوال و ميدان البحث معرفة جيدة.البيانا
 البيانات ومصادرها .ج 

البيانات من هذا البحث عما يتعلق بالنتائج املقابلة و املالحظة والوثائق. 
املصادر البيانات هي األشياء إما اإلنسان أو األحوال أو األمكان وغري ذلك اليت فيها 

الباحثة يف مجع البيانات. ويف هذا البحث املراد مبصادر البيانات البيانات حتتاج إليها 
 هي: اإلنسان إما املدرس أم الطالب، األحوال، والظواهر يف دورة املدرسة، والوثائق.

 إن مصادر البيانات اليت استخدمت الباحثة هي :
 املصادر الساسية  (1

من املصدر  املصادر األساسية هي مصادر البيانات اليت حصل على مباشرة
الصلي. و املصادر الساسية يف هذا البحث هي أخذهتا الباحثة من املقابلة 
مبدرسة الروضة األطفال املستقبال ماالنخ ،والطالب/ت، واملعلمون اللغة 
العربية. واملالحظة عن اكتساب اللغة الثانية يف تعليم اللغة العربية مبدرسة 

 الروضة األطفال "املستقبل" ماالنج.
صادر الرئيسية يف هذه الدراسة هي: مديري املدارس ومدرسي اللغة العربية امل

سيتم مقابلتهم مباشرة للحصول على البيانات  .وعدة من طالب
 الصحيحة.

 املصادر الثانوية (2
املصادر الثانوية هي مصادر البيانات اليت حصل عليها الباحثة غري مباشرة و 

نوية يف هذا البحث ُيتجو على إكمال املصادر األساسية. املصادر الثا
 الكتابة اجملالت و الوثيقة والرمسية اليت تتعلق مبوضوع البحث.
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وقد اختارت الباحثة املناطق تتميز وهذه املصادر ستعطي نتائج أقرب ما 
تكون إىل النتائج اليت ميكن أن يصل إليها الباحثة يف املدرسة الروضة 

 األطفال املستقبال ماالنخ.
ن املدرسني و الطالب فيما تتعلق باكتساب اللغة الثانية يف تعليم البيانات م

اللغة العربية. و البيانات من األحوال الظواهر يف ميدان البحث هو كل 
عملية و أنشطة التعليم يف ميدان البحث اليت تتعلة باكتساب اللغة الثانية 

قع عملية يف تعليم اللغة العربية، يف الفصل عند عملية الدراسية، ألن ت
االكتساب اللغة لألطفال جيده عند املعلم يسرح الدرس للطالب. والبيانات 
من الوثائق هي اجلدول كشف احلضور، وهو ذلك فيما تتعلق باكتسب 
اللغة الثانية يف تعليم اللغة العربية. احتجت الباحثة هذه البيانات من الوثائق 

ن املواد الدراسة املوجودة يف لزيادة املعلومات من الكفاءة اللغوية للطالب ع
هذه املدرسة الروضة األطفال املستقبال ماالنخ، و ملعرفة االكتساب اللغة يف 

 املواد الدراسة.
 أسلوب جمع البيانات .د 

الطريقة اليت استخدمت الباحثة يف مجع البيانات هي: املالحظة، واملقابلة، 
 والوثائق.

 املقابلة .1

لفظي بني شخصني يف موقف مواجهة، حيث تعريف من املقابلة بأهنا تفاعل 
ُياول أحدمها وهو الباحثة القائم باملقابلة أن يستثري بعض املعلومات أو التعبريات لدى 

فهناك بيانات و معلومات ال  05اآلخر وهو املبحوث و اليت تدور حول آرائه ومعتقداته،
ي مناسبات متعددة ميكن احلصول عليها إاّل مبقابلة الباحثة للمبحوث وجها لوجه، فف

 تدرك الباحثة ضرورة رؤية ومساع صوت و كلمات األشخاص موضوع البحث. 
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وتعريف 06يف حتليل البيانات يف علم اللغة. باستخدامأكثر  "شفويا"املقابلة 
عملية احملاورة باألهداف املخصوصة مما الطرفان أحدمها املقابل وهو املقابلة األخرى هي 

 00ثانية املقابل به وهو من جييب األسئلة املطروحية عليه.من يقوم مقام األسئلة و 

ساعد الباحثة للحصول فيم تتعلق بالنتائج االملقابلة اليت هذه املقابلة بصفتها ست
تأخذ من املدر الدراسة، واملعلم، والطالب الكتساب اللغة الثانية يف تعليم اللغة العربية 

صيال. وقامت الباحثة باملقابلة مع لألطفال و سيصل على اجابات أكثر عمقا و تف
معلمون اللغة العربية و الطالب/ت يف املدرسة الروضة األطفال املستقبال ماالنخ. سيتم 
مقابلة اىل: مديري املدارس ومدرسي اللغة العربية وعدة من طالب يف املدرسة الروضة 

  األطفال املستقبال ماالنخ مباشرة للحصول على البيانات الصحيحة.

 مزايا من املقابلة:

  املرونة يف طرح األسئلة و شرح الغامضة منها، او إعدة صياغتها أو تكرارها يف
 حال صعوبة الفهم

 .إمكانية التعبري عن املشاعر و األحاسيس و األفكار واآلراء 
  إمكانية مالحظة تعابري الوجه و حركات اجلسد، والتأكد من صدق البيانات

 حدث.واإلنفعاالت اخلاصة باملت
  إمكانية العودة إىل املتحدث مرة ثانية الستكمال بعض البيانات، أو التأكد من

 حمتواها أو االستفسار عنها.
 املالحظة  .2

املالحظة هي عملية االعتبار املنتبه للظواهر أو احلوادث بقصد تفسريها و 
قة هي واملالحظة الدقي 02اكتساف أسباهبا و عواملها والوصوإلىل قوانني اليت حتكمها،
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وتعريف 01االنتباه وهو أساسي من شروط املالحظة الناجحة و املوضوعية وعدم التحيز.
اخرى هي أساليب البحث اليت تفعل على سبيل الرتتيب باستعمال العني للحصول على 
الوقائق اليت حدثت يف ميدان البحث و ترتبط مبشكلة البحث. كما قال مهاجر أن 

الرتتب يف كل مظاهر البحث من اخلالل مايشاهده أو  املالحظة يكتب الفرد على سبيل
  27يسمعه.

الباحثة يف بعض أحباثهم إىل مشاهدة الظاهرة اليت تدرسها أو  تحتاجوحيث ا
عدة أشكال ويكون َلا وظائف ب املالحظةالباحثة  اختقد تستخدم مشاهدة اآلخر فإن 

بعض الظواهر اليت  متعددة تبعا ألغراض البحث و أهدافه، قامت الباحثة مبالحظة
تستطيع السيطرة على عناصرها كما ُيدث يف جتارب املختربات يف العلوم الطبيعية، 
وقديقوم مبالحظة الظواهر اليت ال يستطيع التأثري على عناصرها كما ُيدث يف علم 

 الفلك.

الغرض من املالحظة هو رؤية البيانات من املقابالت مع احلقائق املوجودة حول 
املدرسة. هذا يهدف إىل احلصول على البيانات الصحيحة.استخدمت الباحثة هذه 

اكتساب اللغة الثانية يف تعليم اللغة الطريقة للحصول البيانات ومجع املعلومات عن 
بال ماالنخ هي املالحظة مشاركة، واشرتكت العربية مبدرسة الروضة األطفال املستق

 الباحثة مع اجملموعة فيما يقومون به من األنشطة و األعمال.

 وانواع املالحظة نوعان، هي:

املالحظة دون املشاركة، هي يراقب فيها الباحثة اجملموعة دون أن يشرتك يف  .7
 األنشطة اليت تقوم هبا اجملموعة
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الباحثة يف النشاط الذى تقوم به  تشرتكاملالحظة باملشاركة ، هي ا .1
 اجملموعة، وقد ال يكشف عن هويته أو غرضه ليكون سلوك اجملموعة عفويا.

 املزايا للمالحظة يعين:
 .طريقة املباشرة جلمع البيانات واملعلومات 
 .التتطلب جهدا من اجملموعة اليت جيري مالحظتها 
 لي و متكن الباحثة من مجع البيانات ضمن ظروف الواقع احمل

 خصائصة.
  متكن من مالحظة سلوكيات اجملموعة، إضافة اىل التعرف على آرائهم

 و أفكارهم وردود أفعاَلم وتفاعالهتم مع بعضهم بعض.
 الوثائق  .3

تعريف الوثائق هي طريقة اجلمع البيانات ملعرفة أو تسجيل، تقدير موجودة، 
استخدمت الباحثة للحصول وهذه الطريقة 27سواء مكتوبة، ورسومات، واالكرتونيات.

على البيانات املتعلقة بتاريخ تأسيس املدرسة، والرسالة،واحلالة عدد الطالب و املدرسني 
 يف املدرسة الروضة األطفال املستقبال ماالنج.

كان الوثائق طريقة من طرق اجلمع البيانات، وللحصول على البيانات احملتاجة 
يتعلق باكتساب اللغة . وهي مصدر ثابت والتتغري و قامت الباحثة جبمع الوثائق فيما 

تستطيع حتليلها، وهي بيانات الصدق، سهلت على الباحثة للحصول على هذه الوثائق، 
موافق بقول موليونج أن الوثائق يكون مصادر البيانات منذ قدام، واستخدمت كثري من 

الباحثة  احتاجتيت الوثائق ال 21الباحث هذه الوثائق ألغراض وهي للفحص وللتفسري.
الباحثة على بيانات كاملة  تحصلامليدانية ، حىت لدعم نتائج املقابالت واملالحظات 

وصحيحة. فيما يتعلق باكتساب لغة ثانية لألطفال يف تعلم اللغة العربية يف تلك 
 املدرسة.
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 تحليل البيانات .ه 
انات أسلوب اجلمع البيانات هي خطوات الىت استخدمت الباحثة يف مجع البي

قامت الباحثة بتحليل وتفسري البيانات كما هو املوجودة يف 23وحتديدها ألخذ اخلالصة.
امليدان البحث دون التغيري. ختفيض البيانات يعين يف هذا البحث ختتار الباحثة البيانات 

 احملتاجة باإعتماد على أهداف البحث ويرتك البيانات غري حمتاجة.
املختارة. وقامت الباحثة التفاعلي ميلس مث قامت الباحثة بعض البيانات 

وهبربمان على ثالثة مراحل: ختفيض البيانات يعين اختارت الباحثة البيانات احملتاجة، و 
عرض البيانات يعين بعرض البيانات الذي يتضمن من التعرف، واستنتاج يعين بعد 

 حتفيض البيانات ورجاء الباحثة هذه النتيجة تكون االكتشاف النافع.
جيري حتليل البيانات يف هذا البحث على ثالثة إجراءات يسمى شكل ميلس و 

 هومربمني:
انتخاب البيانات، هو بأن ختتار الباحثة املناسبة البيانات املفيدة من غريها ألن  .1

 الخيتلط فيما بينهما.
تنظيم البيانات، وهو بأن تنظم الباحثة البيانات لتكون تنظيما مربيا اليت جتدها  .2

 دان البحث وجيار وصفها.يف مي
استنتاج وهو بأن تأخذ الباحثة النتائج احملصولة من البحث بعرض منوذج  .3

اكتساب اللغة الثانية يف التعليم اللغة العربية لألطفال يف املدرسة الروضة األطفال 
 املستقبال ماالنخ.

 أدوات البحث .و 
واستخدمت أدة من أدوات البحث املهمة يف هذا البحث هي الباحثة نفسها، 

الباحثة دليل املالحظة، ودليل املقابلة، والوثائق ملساعدة الباحثة يف مجع البيانات. 
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استخدمت الباحثة دليل املالحظة هي الوسيلة اليت استخدامها اإلنسان عموما يف 
اكتسابه وخلرياته و ملعلوماته من حيث خالل ما شهده. وكذلك دليل املقابلة، 

قابلة ألن طريق الوصول إىل املعلومات على املقدار و الكفاءة استخدمت الباحثة هذة امل
اللغوية للطالب، وتكون هذه املعلومات البيانات مهمة للباحثة يف هذا البحث. أن 
تكون أدوات البحث يف شكل مقاطع فيديو وصور وتسجيالت للمقابالت اليت أجراها 

 الباحثة عند إجراء البحث كدليل على البحث.
 البيانات تأكيد صحة .ز 

الباحثة تأكيد صحة البيانات لكي أن تكون البيانات تؤّمن صدقها  حاجت
وقصد ذلك يؤثر البيانات إىل أخري حاصل البحث. لذلك للحصول إىل صحة البيانات  

 يف هذا البحث, و الباحثة تستحدم طويل احلضور وعميق املالحظة والتثليث. 
بيانات بإطال املالحظة يف ويف هذا لبحث قامات الباحثة لفحص صحة ال

ميدان البحث. تقارن الباحثة النتيجة من املالحظة، املقابلة، والوثائق. وتقارن الباحثة 
 البيانات الىت حصل عليها مصادرها يف وقت معني وحالة معينة.

 تطويل احلضور .1
. وذلك حضور هذا البحث الكيفي من الوسائل نفسهاالباجثة يف كانت 

. 24مجع البيانات و ُيتاج بإطالة احلضور يف خلفية البحثالباحثة تتعني يف 
 والباحثة يف ميدان البحث حىت تكون االحثة جتمع كل البيانات.

 عميق املال حظة  .2
كونات املتصلة يف املشكالت اليت عميق املالحظة هي لتعني البانات وامل

 تع. بناء غلى ذلك، استطا25الباجثة عنها مث حتلل املشكالت دقيقا تحبث

                                                           
84

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya,2006) Hal.327 
85

 Ibid.,Hal.329 



58 
 

 

الباحثة لتفسري كل البيانات املوجودة مث عرض نتائج البحث بصورة تفصيلة 
 ودقيقا

 التثليث  .3
التثليث هي التقنية الفحوصات من صحة البيانات اليت تنفعها الشيئ 
اآلخر. واستخدمت الباحثة التثليث مبصدر، وهو يتاقارن ويراجع امتاد على 

الكيفي. والتثليث مبصدر خرب متناول بالوقت وأدوات خمتلفة يف البحث 
للتحقيق بواسطة أنواع الطريقات، أوال، يتقارن البيانات من املالحظة 
بلبيانات من املقابلة. والثين,يتقارن ماقال جمموعة مبقال شحصية. والثالث، 
يتقارن ماقال الناس عن حال البحث مياقال طوال اليوم. والربع ، يتقارن 

لنظرة مثل القوم والطالب واإلمامة. واخلامس، احلال واملنظور بأنواع الرأي وا
إذن ، التثليث هو عملية  26يتقارن حاصل من املقابلة بابيانات االتصاليات.

مقارنة البيانات اليت مت احلصول عليها من املقابالت مع املالحظات 
 امليدانية. للحصول على بيانات تطابق الواقع وميكن التحقق من صحتها.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها 

 
 المبحث الألول: لمحة عن الروضة األطفال "المستقبل" ماالنج

 طفال المستقبلتاريخ عن الروضة اال .أ 
املدارس ودورها كأداة يف تنمية  بدءًا من اإلحساس باملسؤويل عن معىن

الذي من املتوقع أن يكون خلًفا لنضال وازدهار إمكانات األطفال كجيل املستقبل لألمة 
هذه األمة، كما يولد من مظاهر حب العامل اإلسالمي لتعليم األطفال. إىل جانب 

بشأن نظام التعليم الوطين الذي فوض تنفيذ التعليم جلميع  1773لعام  17القانون رقم 
ى النحو األمثل الشعب اإلندونيسي منذ سن مبكرة وهو حماولة لتطوير إمكاناهتم عل

 حبيث يكون األطفال على استعداد ملواجهة املزيد من التطورات.
، مت تنظيم معهد  1777أسست روضة األطفال "املستقبل" يف عام 

"املستقبل" التعليمي كمؤسسة خاصة مستقلة، بقيادة حممد حممد سامل. توجد روضة 
داف التعليم الوطنية من املستقبل هبدف املشاركة يف مساعدة احلكومة على حتقيق أه

خالل إعداد األطفال يف سن مبكرة بتوفري األخالق واملعرفات واملهارات اإلسالمية وفًقا 
 ملراحل تطور كل طفل.

وروضة األطفال "املستقبل" هي مؤسسة تعليمية قبل املدرسة تعتمد على 
دام لغتني مناهج إسالمية وطنية متكاملة تستخدم نظام تعليمي مركزي وتؤكد على استخ

أجنبيتني، مها اللغة اإلجنليزية واللغة العربية. تسعى روضة "املستقبل" إىل بناء بيئة تعليمية 
ممتعة ومرُية وعادلة جلميع سكان املدرسة. ألن حضرت املدرسة كمؤسسة تعليمية واليت 

 20.من املتوقع أن يكون َلا دور نشيط وسريع االستجابة يف مطالب واحتياجات اجملتمع
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 22 ؤية روضة األطفال "المستقبل" ورسالتهار  .ب 
 رؤية املدرسة ( أ

" على IMTAQتصبح مؤسسة تعليمية متفوقة يف األنشطة اليت تشري إىل قيمة "
 .أساس القرآن واحلديث من خالل حتسني إمكانات وذكاء األطفال وفقا لسنهم

 الرسالة املدرسة  ( ب
 توجيه األطفال بالرمحة األخالقية .1
توجيه األطفال يقدرون على التواصل بلغتني أجنبيتني طالقة ) اللغة العربية   .2

 واللغة اإلجنليزية(
 متنية األطفال خبالقة ومبتكرة ومستقلة .3
 جعل األطفال قادرين على التواصل مع البيئة احمليطة .4
تنمية إمكانات األطفال يف جمال املعرفة وإدخال املعلومات من خالل   .5

 .التكنولوجيا
 81 "المستقبل"طفال داف الروضة األأه .ج 

 منو اجليل القرآين مع إرشادات حول القرآن  الكرمي واحلديث النبوي .1
 حتسني منو األطفال  من خالل تطوير مجيع إمكانات األطفال .2
 توجيه وتسهيل كل مراحل لذكاء األطفال وقدراهتم .3
 صنع جو مريح وممتع األطفال .4
 وأولياء األمورجعل املدرسة أفضل صديق لألطفال  .5
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 المبحث الثانى: عرض البيانات وتحليلها
عملية اكتساب اللغة الثانية في تحقيق الكفاءة اللغوية في تعليم اللغة العربية  .أ

 لألطفال
 مواد اكتساب اللغة الثانية يف تعلم اللغة العربية .أ 

باملدارس خيتلف تعلم اللغة العربية يف مرحلة قبل املدرسة لألطفال امللتحقني 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية. ألن التعلم ملرحلة قبل املدرسة عادة ما يتم تقدميه فقط إىل 

 .املفردات واألصوات احلروف حبيث ميكن لألطفال بسهولة نطق ومتابعة صوت احلروف

يف عملية  التعليم لتحقيق الكفاءة اللغوية على االتصال باللغة العربية، هناك 
مهارات اللغوية وهي: مهارة االستماع  4تعليمية والعملية السلوكية باستخدام العملية ال

والكالم والقراءة والكتابة. فيعملية اكتساب اللغة العربية ألطفال قبل املدرسة، هناك أيًضا 
 .مهارات. لكن املهارات األكثر هي االستماع والكالم 4

 4بية باستخدام حنن نعلم اللغة العر  "17كما قالت معلمة الصف )ب(:
مهارات يف تعلم اللغة: االستماع والكالم والقراءة والكتابة. واألهم من ذلك هو مهارة 
االستماع والكالم، ألهنما من السهل للطفل أن يتذكر ما إذا كان كثريًا ما يسمع 

ين جنعل من املعتاد التحدث باللغة العربية  ويتدرب على الكالم. لذلك حنن املعلمة 
من خالل التظاهر لألطفال دون ترمجة اجلمل حىت يعتاد األطفال على مساع مباشرة 

اجلملة وفهم معناها. بالنسبة أن مهارة القراءة والكتابة، يكون ذلك فقط عند تقدمي 
احلروف واألرقام. ألن تعلم األطفال يف سن قبل املدرسة يقتصر على تقدمي أحرف 

 . "اجلمل بعد القراءة واألرقام فقط، وليس إكمال إعداد

لذلك يف روضة األطفال "املستقبل" يتم تعليم اللغة العربية بطريقة حث 
األطفال إىل التواصل مع   األطفال على االستماع إىل املفردات العربية ، وتدعو املعلمة 
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اللغة العربية أثناء املظاهرة، حىت يفهموا احملادثة اليت جتريها املعلمة، لذلك ال حتتاج املعلمة 
قدرة األطفال على   ة، يدرب املعلمة  إىل ترمجة اجلملة باللغة اإلندونيسية. هبذه الطريقة 

 فهم معىن اجلملة يف التواصل املباشر كل يوم ويتم استخدامه كمقدمة التعلم.

نقوم بتعليم مفردات اللغة  "17كما قالت معلمة من الصف )ب( ، وهي:
ها بطريقة دعوة األطفال إىل التحدث باللغة العربية وصوت احلروف اَلجائية، حنن نعلم

العربية باستخدام الضوء وسهلة الفهم، مع إظهار حركة اجلمل اليت نقوَلا حىت يفهموا 
مقصودكالمنا. على سبيل املثال، أمرتاألطفال باستخدام اللغة العربية، مثل أمر الطفل 

و أنا أظاهر جالًسا على كرسي، حبيث يفهم الطفل  "باجللوس: "إجلس على الكرسي !!
 ".الذي أعطيته مبقصود من األمر

اللغة الثانية لدى األطفال يف  من املقابلة السابقة، متكن مالحظة أن اكتساب
  تعلم اللغة العربية يف روضة  األطفال املستقبل من خالل عملية التواصل بني املعلمة 

تخدام كلمات األوامر وإعطاء أسئلة لألطفال للحصول والطفل مباشرة مستمرة، أي اس
على استجابته. ميكن أن تساعد هذه عملية اكتساب اللغة األطفال على تعلم لغتهم 

والطفل يتضمن التواصل اليومي، لذلك ال يدرك   دون وعي ألن التواصل بني املعلمة 
 .الطفل أنه يدرس اللغة العربية بواسطة معلمه

العربية لألطفال يف مرحلة قبل املدرسة من خالل التكيف مع يتم تعلم اللغة 
قدرة الطفل على أن يتم قبوله واستخدامه من قبلهم. يف عملية تعلم اللغة العربية، هناك 
عملية اكتساباللغة الثانية لدى األطفال. ألن لغة الطفل األوىل هي اللغة األم، وهي اللغة 

 .احمليطني ببيئته املستخدمة من قبل اآلباء أو األشخاص

من مالحظات الباحثة يف هذا البحث، حصلت الباحثة على بيانات حول 
اكتساب اللغة الثانية يف تعلم اللغة العربية يف روضة األطفال "املستقبل"، وهي مقابلة 
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"تعلم اللغة العربية يف هذه  11معلم اللغة العربية يف روضة الطفال "املستقبل" ماالنج:
تقدمي املفردات السهلة وفقا للموضوع احملدد من املناهج الدراسية روضة األطفال، 

املستخدمة. ترتبط املفردات اليت يتم تعليمها ب : النباتات واحليوانات والفواكه وبلدي األم 
والكون والغذاء والعمل وأدوات االتصال ومعدات النقل وأعضاء اجلسم واألرقام وإدخال 

 يتم تعليمها لألطفال هي مفردات سهلة وغالًبا ما توجد احلروف العربية. املفردات اليت
يف بيئات األطفال. وقد مت ذلك لضبط قدرة الطفولة املبكرة وجعل من األسهل على 
األطفال أن يتذكروها. ال يوجد مواد لقواعد أو إعداد اجلمل املفيدة يف مرحلة الطفولة 

فقط، وبالتايل فإن املدارس تقوم  املبكرة، ألن تذكر قدرهتم ميكن أن ميتص كلمة واحدة
 ".فقط بتعليم مفردات اللغة العربية وإدخال حروف اَلجائية َلم 

يوجد تقسيم فصول األطفال يف روضة األطفال املستقبل، كما قالت معلمة 
"نصنف التعلم املقدم لألطفال الذين ينظرون إىل أعمار األطفال  13اللغة العربية:

"،  PAUDسنوات يف فصل"  3سنوات، سن  5-3وقدراهتم، يقبل املستقبل من سن 
سنوات يف فصل "ب". كما ختتلف الدروس اليت يتم  5يف فصل" أ"، والعمر  4والعمر 

ل احملدد. بالنسبة لفئة تعليمها، وهي التكيف مع أعمارهم وقدراهتم بناًء على الفص
"PAUD نقوم بتعليم احلروف واألرقام واألغاين العربية فقط. وأما للفصل "أ" والفصل "

سنوات  يكونون  5-4"ب" فنقوم بتعليم املفردات والعبارات، بأهنم قد جعلوا من سن 
لرغم من استخدام كلمة واحدة قادرين على التعبري عن مشاعرهم أو رغباهتم على ا

 فقط".

السالف عن تعلم اللغة العربية، يتم تعليم األطفال مفردات  من شرح املعلمة 
اللغة العربية ويتم تقدمي احلروف اَلجائية. واملفردات اليت يتم تعليمها تكيف مع 
املوضوعات اليت مت حتديدها من خالل منهج املعارف املستقبل. على الرغم من اتباع 
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فردات اليت يتم تعليمها لألطفال هي مفردات سهلة املستخدم، فإن املاملنهج الدراس 
ونسبًيا توجد حول بيئتهم. يف هذه احلالة، فإن اكتساباللغة الثانية يف تعلمها يف روضة 

 األطفال "املستقبل" هو احلصول على املفردات واحلروف اَلجائية فقط.

 طريقة تعلم اللغة العربية يف اكتساب اللغة الثانية .ب 

وجدت الباحثة عملية تعلم اللغة العربية يف الفصل )ب( كل يوم اجلمعة يف روضة 
منط عملية اكتساب اللغة الثانية يف تعلم اللغة العربية يف األطفال "املستقبل" ماالنج. 

 14روضة األطفال "املستقبل"

 
االفتتاح: هناك عدة األنشطة يف هذه العملية، وهي: الصالة قبل التعلم، وسؤال  (أ

األطفالعن أحواَلم ، وتنفيذ عملية التعلم. يتم تنفيذ مجيع األنشطة باستخدام 
 اللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية ويتم تنفيذها كل يوم بنفس الطريقة

 كلمات التحية عند فتح الدرس يف عملية التعليم يف روضة األطفال "املستقبل"

 األسئلة من األستاذة األجوبات من األطفال

 أهال وسهال ! بك أهال

 صابح اخلري! صباح النور
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 االفتتاح
شرح عام 
 للموضوع

المواد 
 األساسية

سؤال 
 وجواب

التدريبات 
 واأللعاب

 اإلختتام
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 كيف حالكم ؟ باخلري، احلمد هلل

 رتبوا جلوسكم ! نعم يا استاذة

 حيا نبدع درسنا بقراءة "البسم اهلل" ! بسباهلل الرمحن احليم

املوضوع بشكل عام،   الشرح العام للموضوع: يف هذه العملية، يشرح املعلمة  (ب
 حىت يفهموا بسهولة. فاللألطويقدم شرًحا مقبواًل 

املفردات الواحدة، بطريقة  ممتعة   املواد األساسية: يف هذه العملية، يقرأاملعلمة  (ج
ويعرضها على الصورة والوسيلة السمعية البصرية حبيث يكون الطفل سهل التذكر 

 وال يشعر بامللل.
من السؤال واجلواب: يف هذه العملية اليت تتطلب أنشطة حتفيزية واستجابة  (د

مفردات اللغة العربية مث يطلب من الطفل تكرارها،   األطفال، يقدم املعلمة 
 ويطلب مراراً من املفردات اليت يتم تعليمها حىت يتذكروها.

بتقييم إذا كان الطفل   التدريبات واأللعاب: يف هذه العملية، يقوم املعلمة  (ه
ا باستخدام األلعاب يستطيع فهم املفردات العربية وإتقاهنا اليت سبق َلتعليمه

 اليت ُيبها األطفال، على سبيل املثال: ختمني الصور.
فال الثناء لكل طفل للرتفيه لألط  املعلمة: يف هذه العملية، مينح اإلختتام (و

للتعلم وإعطاء رسائل إجيابية َلم الذين ميكن  وتشجيعهم حىت ال يكونوا كسال
 الدرس كل يوم.  فهمهم بسهولة. يتم ذلك قبل أن خيتماملعلمة 

من العملية املذكورة السابقة، تتكرر دائًما أنشطة االفتتاح واالختتام يومًيا بنفس 
ألجوبة ة وباستخدام نفس اجلملة، بينما يتم تغيري املادة األساسية واألسئلة وا الطريقة 

واختبار اللعبة وفًقا للموضوع الذي سيتم تعليمه وفًقا للجدول الزمين بالفعل مدرسة 
 .مصممة
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وخلصت الباحثة إىل أن عملية اكتساب لغة األطفال تقع عندما حتدث عملية 
يف املعارف يستخدم دائًما اللغيت العربية واإلجنليزية يف كل عملية  التعلم، ألن املعلمة 

ا هو جعل األطفال يسمعون ويتواصلون باستخدام اللغة العربية واللغة تعليمية. هذ
اإلجنليزية. واكتساباللغة الثانية متأصلة من قبل الطفل يف العملية هو التواصل بشأن 

 األنشطة املوجودة يف االفتتاح واالختتام ألن النشاط يتكرر كل يوم بنفس اجلملة.

ية التعلم من املوضوعات اليت مت وُيدث اكتساب املفردات العربية يف عمل
حتديدها، على سبيل املثال: "احليوانات"، واملفردات اليت حصل عليها األطفال تشمل 

مواضيع سهلة ومناسبة لتعليمها   املفردات احليوانية. أثناء عملية التعلم، يوفر املعلمة 
النفس وقدرات  لألطفال الصغار، ويعرض الوسيلة التعلمية وطرق التعلم املناسبة لعلم

 .األطفال، حبيث ميكن لألطفال تلقي التعلم بشكل جيد

  يف عملية تعلم إدخال املفردات العربية، سيوفر املعلمة : "15مقابلة املعلمة
موضوًعا سهاًل وفًقا للوائح احلكومية للتعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وال يقدمون الكثري 

مفردات لكل تعلم  77املفردات يف أكثر من من املفردات، فنحن نقوم فقط بتعليم 
باللغة العربية، حتسني فهم األطفال يف املفردات اليت يتم تعليمها وحىت يتقن األطفال 
بشكل أفضل املفردات. إذا كان الكثري من تعليم املفردات العربية سيجعل من الصعب 

ليمها لتوفري فهم عميق على األطفال فهمها وإتقاهنا، فإن احلد من املفردات اليت يتم تع
حىت ال ينسى األطفال بسهولة. إن تعليم بعض املفردات يكون أفضل إذا كان الطفل 
يستطيع إتقان وفهمه جيًدا من تعليم الكثري من املفردات ولكن الطفل ال يتقن 

 ".املفردات
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من املقابلة السالفة ، خلصت الباحثة إىل أنه من أجل حتسني تعلم مفردات 
بتعليم املفردات السهلة وحدودها يف   عربية يف معارف املستقبل، يقوم املعلمة اللغة ال

مفردات لكل عملية تعلم باللغة العربية، ويتم ذلك لتحسني فهم وإتقان  77أكثر من 
 .األطفال يف املفردات

 فرداتامل

 صورة احليوانات حيوانات رقم

 بقرة 7

 
 أرنب 1

 
 بطة 3

 
 مسك 4

 
 قرد 5
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 أسد 6

 
 دجاجة 0

 
 زرافة 2

 
 قطّ  1

 
 منر 77

 
 

 16تعلم املفردات:ل ةمطريقة مستحد ( أ
الصور احليوانية أواًل، مث تذكر اسم احليوان باللغة العربية دون   تعرض املعلمة .1

 ترمجتها باللغة اإلندونيسية.
تقدم املعلمة  بنشاط أسئلة لألطفال يف شكل ألعاب حبيث جتعل األطفال  .2

وسعداء للغاية بتعلم أمساء احليوانات اليت تدرسها املعلمة. تتم هذه  مهتمني
 العملية حىت يتذكر الطفل اسم احليوان الذي يدرسه.
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  عندما يبدو أن األطفال قد حفظوا أمساء احليوانات املقدمة، تواصل املعلمة  .3
تقدمي التدريبات على شكل لعبة تكون بعشوائية صور للحيوانات مث تطلب من 

وتذكر اسم احليوان باللغة   طفال شرح احليوانات اليت أشارت إليها املعلمةاأل
 العربية. 

الطفل بينما تغرض صورة مت اختيارهم بصورة عشوائية باللغة  تسأل املعلمة  .4
العربية: "أين أسد؟" ، مث جييب الطفل باللغة العربية: "هذا أسد". تتم هذه 

 العملية لكل طفل.
إظهار الصورة الصحيحة وميكنه نطق اسم احليوان باللغة إذا متكن الطفل من  .5

بتقدمي هداية مثل اجملاملة أو احللوى. ومع   العربيةالصحيحة، فستقوم املعلمة 
اسم   ذلك، إذا مل جييب الطفل عن سؤال املعلمة صحيحا، فستعيد املعلمة 

 احليوان وتعيد إسأله قبل أن جييب الطفل صحيحا.
عملية احلصول على املفردات العربية   ةتتم الباحثابقة، ختالسمن عملية التعلم 

من خالل ربية من خالل جذب انتباه الطفل و ثانية لألطفال يف تعلم اللغة العاللغة الك
ن ترمجتها إىل اللغة تقدمي صورة مثرية لالهتمام مث إخبار الصورة باستخدام اللغة العربية دو 

ة لالهتمام ، مثل دعوة األطفال إىل لعب ، والعملية تتكرر بطرق مثري اإلندونيسية
 اكتساب، حبيث يتذكر األطفال بسهولة املفردات املستفادة. عملية "كلمات التخمني"

 طفال لالستماع واجلوابعناحلصول على األ طريقةاللغة لدى األطفال بشكل فعالية ب
 .السؤال، وهذا يساعد الطفل على تطوير لغة جديدة مت احلصول عليها

أقوم بتعليم املفردات العربية " 10قالت معلمة من الصف ) أ (، وهي:كما 
  لألطفال من خالل إعطاء املفردات العربية مث أطلب منهم تكرارها، وهذه الطريقة 

جتعلهم يتذكرون الكلمة أسرع، وأحيانًا أطلب من كل طفل تكرار كلمة مت تشغيلها 
عند دعوته لتكرار املفردات اليت قيل َلا بشكل متكرر، ألنه عادًة ما يكون الطفل سعيًدا 
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يف وقت واحد مع صديقه. جيعلهم متحمسني بتكرار الكلمات يف وقت واحد. وهذا 
 ."جيعل من أجواء تعليمية ممتعة لألطفال

يف عملية تعلم اللغة العربية يف روضة األطفال "املستقبل"، إىل جانب 
أيًضا الكثري من املفردات العربية، يف كل   قدم املعلمة ، تاستخدامها للتواصل مع األطفال

موضوع تعليمي يتكيف مع جدول الدروس الذي مت ترتيبه من قبل املدرسة. يف هذه 
احلالة، ال تزال عملية اكتساب لغة األطفال يف تعلم اللغة العربية تتكون من مفردات مل 

 .تصل بعد إىل مجلة مفيدة

هذه روضة األطفال، نقدم  يفكما قالت معلمة من الصف )ب( ، وهي: "
اللغة العربية من خالل تعلم بعض املفردات العربية وفًقا ملوضوع الدرس الذي جيب تعلمه 
يف ذلك اليوم. على سبيل املثال: اليوم يتم التعرف على موضوع "احليوانات"، لذلك 

ة على سنقوم بتعليم املفردات حول احليوانات. وعلى سبيل املثال "أسد" ال تذكر املعلم
الفور اسم احليوان، لكن املعلمة سوف تعرض أواًل صورة األسد مث تسأل الطفل عن 

لرسم استجابته واالهتمام به ليكون أكثر تركيزًا أثناء  الصورة، ويتم ذلك بواسطة املعلمة 
التعلم. بعد احلصول على استجابة منهم، ستقول املعلمة اسم احليوان باللغة العربية، 

 12."طفال تكرار الكلمة اليت مت ذكرهاوتطلب من األ

من املقابلة السالفة، يتم احلصول على عملية اكتساب لغة األطفال من 
املفردات اليت يتم تعليمها مث يتذكرها ويستخدمها الطفل إلتقان قواعده اللغوية أثناء 

 .التواصل

 باستخدام املفردات يف روضة األطفال "املستقبل" حروف اَلجائيةتعلم 

 حروف اَلجائية حيوانات رقم
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 ة -ر -ق -ب بقرة 7

 ب -ن -ر-أ أرنب 1

 ة -ط -ب بطة 3

 ك -م -س مسك 4

 د -ر -ق قرد 5

 د -س-أ أسد 6

 ة -ج -ج -د دجاجة 0

 ة -ف -ر -ز زرافة 2

 ط -ق قطّ  1

 ر -م -ن منر 77

 

 11لحروف اَلجائية:ة لمطريقة املستحد  ( ب
احلروف اليت  املعلمة اسم احليوان، تذكر املعلمة يف عملية التعلم بعد أن تقدم  (1

تتكون من ترتيب الكلمات، على سبيل املثال: "أرنب" يتكون من األحرف: 
منهم متابعة ذلك. وهكذا بالنسبة   ب". مث تطلب املعلمة -ن  -ر -"أ

 للمفردات األخرى.
بطاقات  متارين بألعاب لألطفال، وتقدم املعلمة   مث بعد ذلك، تقدم املعلمة  (2

من األطفال   املائدة اليت حتتوي بالفعل على احلروف اَلجائية مث تطلب املعلمة 
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تلو اآلخر ترتيب احلروف اَلجائية وفًقا للكلمات الواضحة للطفل. عوىل سبيل 
الطفل   كلمة "أرنب" للطفل، مث خترب املعلمة  البطاقة املكتوبة  املثال: تعطي املعلمة

 برتتيب احلروف اَلجائية اليت مت توفريها وفًقا لكلمة "أرنب".
بعد قيام الطفل برتتيب احلروف بنجاح يف الكلمة التالية "أرنب"، خترب  (3

 -الطفل أن تقول احلروف بصوت عاٍل. إذا ذكر الطفل احلروف "أ  املعلمة 
وم املعلمة بإعطاء املديح كهدية للطفل. وإذا ب" بصحيح، فستق -ن  -ر

ة  للطريقة   ب" خباطئ، فسيقول املعلمة  -ن -ر -ذكر الطفل احلروف "أ
حىت يتمكن  الصحيحة لذكره ويطلب من الطفل اتباع كلمات املعلمة 

 الطفل من نطق احلروف بالنطق الصحيح.

ف اَلجائية يف من عملية التعلم السابقة، خلصت الباحثة أن اكتساب احلرو 
اللغة العربية للتعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة، يتم من خالل ممارسة النطق الصحيح َلا، 
وليس بطريقة حفظ احلروف، ولكن يعرف الشكل الصحيح ويذكر احلروف وتدريب 

 .مستمرة على ذكر هذه احلروف 

يف روضة مجعت الباحثة التعليق يف عملية اكتساب اللغة العربية عند األطفال 
الطفال املستقبل ماالنج، ملعرفة البيانات يف ميدان تعرض هذه البيانات من مقابلة 
بشخصية يف روضة األطفال املستقبل ماالنج إما يف تعلم املفردات و احلروف اَلجائية، 

 فيما يلى:

تعطي املعلمةاملثال األول، حنو: "أسد" يف كالم مث تعطي وجوه "أسد" لتبينه   ( أ
كلمة و تكسبه. وتفعل املعلمة هذه احملاوالت مرارا مث تكرر األطفال  األطفال ال

 كالمها مرار أيضا.
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تعطي املعلمة أمثلة كيف تنطق الكلمة العربية لألطفال مث يتبعون كلمتها مت  ( ب
تلحنون كلمتها. يتم متكرر حىت يتمكن األطفال من نطق الكلمة بصحيح 

 وميكنهم تذكر الكلمة.
اللغة العربية باللحن، على سبيل املثال: تعليم أمساء األيام تطبيق عملية اكتساب  ( ت

 إضافة األحلان حبيث ميكن َلم أن يتذكروا بسهولة.  بطريقة 
عملية اكتساب اللغة العربية باألغاين العربية. تشغيل األغاين العربية لعمر الطفل،  ( ث

وميكنهم  حبيث يتم اعتاد األطفال على مساع اللغة.ألن األطفال ُيبون األغاين
 بسهولة تذكر ما إذا كان األطفال ُيبوهنم.

 الوسائل التعليمية تعلم اللغة العربية يف عملية اكتساب اللغة األطفال ( ج

يف عملية التعلم لألطفال، تستخدم املعلمة  عادة الوسائل التعليمية، حبيث 
فال بامللل يشعر األطفال بالسعادة عند التعلم وعدم الشعور بامللل. ألنه إذا شعر األط

فلن يرغبوا يف التعلم، فعادًة ما يكون معلمو التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة أكثر إبداًعا 
 .يف استخدام الوسائل التعليمية جلذب انتباه األطفال أثناء التعلم

هناك العديد من الوسائل التعليمية  "أ": " 777فصلكما قالت املعلمة من ال
التعليم، وهي: بطاقة الكتابة العربية، شاشة العرض، الكتب اليت تستخدمها املعلمة عند 

املصورة، تصحيح احلروف على احلائط الصور امللونة، الفيديوهات، األغاين 
وغريها.تتكيف الوسائل التعليمية املستخدمة مع موضوع املفردات اليت يتم تعليمها، 

ت واحد، ولكن يتم حبيث ال يتم استخدام مجيع الوسائل التعليمية مباشرًة يف وق
أثناء التعليم. على سبيل املثال: اليوم أقوم   استخدامها وفًقا الحتياجات املعلمة 

بتعليماحلروف اَلجائية يف الفصل "أ"، لذا فإن الوسائل التعليمية املستخدمة عندما أقوم 
بالتعليم عبارة عن صور احلروف اَلجائية، أو أعرض مقاطع فيديو ألغاين عن خطابات 

 " َلجائية، حىت ال يشعر األطفال بامللل واملهتم بالتعلما
                                                           

100
 1771أكتوبري  71مقابلة مع معلمة فصل "أ"  استاذة علفي،  



74 
 

 

توجد الوسائل التعليمية جتارية مطورة بغرض تطوير الطفولة املبكرة، وهي 
متنوعة، ومن أمثلة هذه الوسائل التعليمية: الصور، والرسوم، والكتاب املصورة، والدامى 

هذمهن الوسائل  املختلفة، ولعب متنوعة، وتقنيات بصرية مسعية، والكتاب،
 التعليميةاملنتجة جتاريا لتطوير تربية الطفولة املبكرة.

 واجهها األطفال في تعلم اللغة العربية كاللغة الثانيةالمشكالت التي ي . ب

يف عملية تعلم اللغة األجنبية، وخاصة اللغة العربية لألطفال يف مرحلة قبل 
يتعلم الطفل اللغة العربية، تصبح  املدرسة، هناك عملية ال واعية الكتساب اللغة. عندما

اللغةالعربية كاللغة الثانية، يف هذه العملية  وجد هناك عملية اكتساب اللغة بقصد أو 
 غري قصد.

يتم احلصول على لغة األطفال عن قصد عندما يتعلم الطفل لغته اجلديدة، 
دم املعلمة بينما يتم اكتساب اللغة بطريقة غري قصد عندما يتبع الطفل صديًقا وتستخ

لغة جديدة دون أن يدرك الطفل اكتسابه َلا. يف اكتساب اللغة، هناك بعض الصعوبات 
اليت يواجهها األطفال، وسيتم شرح بعض الصعوبات بواسطة الباحثة من املقابالت اليت 

 .ريوضة األطفال "املستقبل" ماالنجأجريت مبعلمات ومع بعض األطفال ف

الصعوبات اليت يواجهها " 777، وهي: )ب( كما قالت معلمة من الفصل
األطفال عادة عندما يتعلمون اللغة العربية هي اللغة العربية بالنسبة لألطفال، ألن ما 
يسمعه األطفال يف املنزل يف كثري من األحيان هو لغتهم األم، حني أن اللغة العربية هي 

جيدون صعوبة يف نطق  اللغة الثانية اجلديدة يتم تعلمها يف املدرسة. لذا فإن األطفال
الكلمات العربية وصعوبة استخدام اللهجة العربية، ألهنم يستخدمون عادة اللهجة 

 ".املستخدمة يف بيئتهم املنزلية
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لذلك، فإن الصعوبة اليت يواجهها األطفال عند تعلم اللغة الثانية خالل مرحلة 
ألطفال يسمعوهنا باللغة العربية ألن ا او الكالمقبل املدرسة هي صعوبة التحدث 

 ويستخدموهنا فقط عند التعلم يف الفصل. 
والصعوبات األخرى اليت وجدهتا الباحثة يف اجملال الذي يعاين منه األطفال عند 
تعلم لغتهم الثانية هي: نطق أصوات احلروف العربية، ألن بعض أطفال قبل املدرسة مل 

لصعب عليهم عند نطق يكونوا قادرين على إتقان نطقهم عند التحدث وكان من ا
" ، rاحلروف العربية، مثال: الصعوبات اليت وجدت الباحثة: من الصعب ذكر احلرف "

"، ومن الصعب التمييز بني أصوات احلروف: س و ش ، lo" يصبح "roلذا فإن نطق "
اليت تتطلب   ومن الصعب متييز صوت احلروف: ج وذ وز. ومن الصعب ذكر احلروف 

ة، على سبيل املثال: ع ، غ ق، ق ، خ ، ح ، ص ، ظ ، ث.". لوحات املفاتيح اخلرب 
 .البيانات التالية وجدت خالل عملية التعلم

صعوبات تعلم احلروف اَلجائية يف تعلم اللغة العربية  مبوضوع "احليوانات" يف الفصل 
 771ماالنج "املستقبلاألطفال ")ب( روضة 

 الصعوبات حيوانات رقم

 يصعبعليه نطق حرف "ق"من بعض الطفل   بقرة 7

" من Al" يصبح "Ar"، لذلك "rالصعب يف ذكر احلرف " أرنب 1
 بعض الطفل

 من بعض الطفليصعب  عليه نطق حرف "ط" بطة 3

 - مسك 4
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من بعض الطفل يصعب  عليه نطق حرف "ق"، وذكر  قرد 5
 " من بعض الطفلQil" يصبح "Qir"، لذلك "rاحلرف "

 - أسد 6

 - دجاجة 0

الصعب التمييز بني صوت احلروف: "ز" يصبح "ج"، و  زرافة 2
" يصبح Zaro"، لذلك "rيصعب  عليه ذكر احلرف "

"Zaloمن بعض الطفل " 

 من بعض الطفل يصعب  عليه نطق حرف "ق" قطّ  1

" من Al" يصبح "Ar"، لذلك "rالصعب يف ذكر احلرف " منر 77
 بعض الطفل

 

الباحثة فقط أن بعض األطفال الذين مل يكن من البيانات السابقة، وجدت 
نطقهم مثالًيا، ولكن بعض األطفال الذين كان نطقهم مثالًيا مل يواجهوا صعوبة نطق 
املفردات السابقة. وجدت الباحثة عملية العلم املفردات عن "احليوان" وهي: من الصعب 

" من بعض Al" يصبح "Ar"، لذلك "r"، مثل: الصعب يف ذكر احلرف "rذكر احلرف "
الطفل، ومن الصعب متييز صوت احلروف: "ج ، ز" من بعض الطفل. ومن الصعب 
ذكر احلروف اليت تتطلب لوحات املفاتيح اخلربة، على سبيل املثال: "ق ،ط" من بعض 

 .الطفل

إن تعلم اللغة العربية لألطفال يف مرحلة قبل املدرسة هو يعّرف مفردات 
احلروف اَلجائية حىت يعرف األطفال شكل احلروف بعد واحلروف اَلجائية. يتم يعّرف 
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مساع صوت الكلمة. ويف عملية تقدمي احلروف اَلجائية، هناك صعوبات يواجهها 
األطفال ألن احلروف اَلجائية خمتلفة متاًما عن احلروف األجبدية اإلندونيسية اليت يعرفوهنا 

 .العربيةبالفعل. هذا جيعل من الصعب على األطفال تعليم احلروف 

عند تعلم اللغة العربية يف " 773كما قالت معلمة من الصف )أ( ، وهي:
الفصل، يكون األطفال صعًبا للغاية عندما يُطلب منهم حتديد أحرف الكلمة، ألن 
معظم األطفال يعرفون صوت احلروف فقط ولكنهم ال يعرفون احلروف، لذلك عندما 

باالرتباك. مثال: أطلب من أحد تطلب من األطفال حتديد حروف كلمة، سيشعرون 
األطفال حتديد أحرف كلمة "بقرة" بطريقة تقدمي احلروف العربية بشكل منفصل 
باستخدام البطاقة أمام الطفل. لكن الطفل يبدو مرتبًكا ألنه مل مييز األجبدية العربية 

 ".ولكن ميكنه بالفعل نطق الكلمة بطالقة

احلروف العربية يف كلمة ما أمر صعب من بيانات املعلمة السابقة، فإن حتديد 
على األطفال ألهنم ما زالوا مل مييزوا الشكل احلريف لصوت الكلمات اليت ميكن أن 

 يقولوها.

قابلة بأم الطفل بشأن صعوبات تعلم اللغة العربية األطفال يف البيت. قالت امل
كتابة احلروف العربية   عادة هو  إن الواجبة املنزليةاليت تقدمهااملعلمة : "774األم من الطفل

وحتفيظ اآليات القصرية، إذا كانت الصعوبة يف كتابة احلروف اَلجائية، فعادًة ما جيد 
األطفال صعوبة يف كتابة احلروف ألهنا خمتلفة متاًما عن احلروف األجبدية اإلندونيسية. إذا 

 ."كان األمر كذلك، فأنا أعطي نقًشا على شكل نقاط لتسهيل كتابة األحرف
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ن شرح أم الطفل السابق، خلصت الباحثة أن الصعوبة اليت يواجهها الطفل م
هي صعوبة يف كتابة احلروف العربية. على سبيل املثال من خالل أمناط من أشكال 

 .احلروف لتسهيل على األطفال اتباع األمناط وكتابتها

عندما أكون أنا يف املنزل، أطلب من طفلي أن يكرر ما : "775الطفل أمقالت 
يف الفصل، والصعوبات اليت يواجهها طفلي عندما يتعلق بالعربية،   تدرسه املعلمة

وبالتحديد يف ذكر احلروف الناقصة وأحيانًا ننسى املفردات اليت مت تعليمها يف املدرسة، 
وأحيانًا طفلي إذا كان يف املنزل كسال يف بعض األحيان لتكرار ما يتم تعليمه يف املدرسة 

ألعب لفرتة، يا أم!". يف هذه احلالة، عادًة أمسح لطفلي باللعب أوالً، حبجة "أريد أن 
عندما أعود بعد الظهر قبل غروب الشمس بدعوة طفلي لتكرار الدروس اليت مت تعليمها 
يف املدرسة لتذكر املفردات اليت مت تعليمها يف املدرسة وممارسة نطق احلروف اليت مت 

 ".تعليمها يصحيح يف املدرسة

الل شرحت أمه، خلصت الباحثة إىل أن الصعوبة اليت يواجهها الطفل ومن خ
هي صعوبة يف ذكر صوت احلروف بسبب النطق الناقص للطفل واحلل الذي تقوم به أمه 
هو جعلت ساعات من التعلم حبيث يكرر األطفال دروسهم ويتذكر املفردات اليت مت 

 .كل يوم حىت ال ينسى  تعليمها ويتدرب على كيفية نطقها. يتم الصوت الصحيح

نادراً ما تقدم املعلمة واجبة منزلية تتعلق بالعربية  : "776قالت أم الطفل األخرى
ألهنا علمت فقد يف مدرس، و أن مجيع اآلباء ال يفهمون اللغة العربية، ولكن عادًة ما 
تقوم املعلمة بواجبته حول كتابة احلروف وتقدمي املالحظات لآلباء الذين يساعدون 

طفال على تكرار حتفيظ اآليات القصرية والصلوات. لذلك عادة ما تكون الصعوبات األ
اليت يواجهها طفلي يف الكتابة العربية، ألن شكل احلروف يصعب كتابته، ولتسهيل األمر 
على طفلي يف الكتابة، عادة ما أساعد يف عمل أمناط من النقاط اليت تشكل احلروف 
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 ذلك. وأذكر دائًما طفلي بتكرار حتفيظ اآليات أو حبيث يتبع الطفل النمط وما إىل
 ."الصلوات القصرية قبل أن ينام

من الشرح السابق، فإن الصعوبات اليت يواجهها الطفل فيما يتعلق باكتساب 
اللغة العربية هي كتابة احلروف العربية مع ذكر األصوات، واحلل الذي يقدمه اآلباء هو 

حيحة بطريقة تكوين منط من النقاط اليت تشكل تدريب األطفال على الكتابة الص
احلروف هذا حبيث يتبع الطفل النمط وما إىل ذلك، حىت يعتاد الطفل على كتابة 

 احلروف.

من بعض املقابالت املذكورة، ميكن استنتاجها، وهي عملية احلصول على لغة  
املعلمة يف املدرسة. كال الطفلني يف تعلم اللغة العربية يف املنزل فقط بالقدر الذي قدمته 

ألنه يف املنزل سوف ميارس الطفل الكتابة واإلتقان لذكر احلروف العربية والصعوبات اليت 
وذكر أصوات   يواجهها الطفل أثناء الدراسة يف املنزل فيما يتعلق بصعوبة كتابة احلروف 

يتبع  احلروف واملفردات. واحلل هو عمل منط من النقاط لتكوين احلروف العربية حبيث
الطفل النمط وميكنه كتابة احلروف بشكل صحيح وممارسة قراءة احلروف بشكل متكرر 

 .حىت يتمكن الطفل من نطقها بشكل صحيح وميكنه تذكرها

مجعت الباحثة تعليق املشكالت يف عملية اكتساب اللغة العربية عند األطفال  
دان تعرض هذه البيانات من يف روضة الطفال املستقبل ماالنج، ملعرفة البيانات يف املي

 مقابلة شخصية يف روضة الطفال املستقبل، فيما يلي:

  اللغة العربية هي اللغة األجنبية ألطفال، ألن تعود األطفال لغتها األوىل هي اللغة
 األم أو اللغة اإلندونسية.

  صعوبة نطق بعض احلروف املعينة لألطفال خصوصا احلروف اليت ال توجد يف
 .loتصبح roاللغة اإلندونسية، حيث ينقوهنا كاحلرف اإلندونيسية، مثل: 
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  واألطفال يواجهون الصعوبيات يف خمارج احلروف اَلجائية الىت ال توجد يف
 احلروف اإلندونسية، مثل : ح،خ،ذ،ض،ط،ش،ص،ق وغريها

  لألطفال المشكلة في تعلم اللغة العربية كللغة الثانيةالحلول  . ج

يف عملية اكتساباللغة الثانيةيف مرحلة الطفولة املبكرة يف تعلم اللغة العربية، مبا 
يف ذلك املفردات والصوت وكذلك شكل احلروف العربية، هناك صعوبات يواجهها 

ل الذي تقدمه املعلمة . مث احل األطفال. وهذه الصعوبة تتطلب مساعدة من املعلمة 
 عندما جيد األطفال صعوبة تعلم املفردات العربية اليت وجدت الباحثة على النحو التايل:

 حل صعوبة احلصول على املفردات العربية .أ 

تعلم اللغة العربية شيء جديد بالنسبة لألطفال الصغار، إىل جانب اللغة العربية 
األطفال صعوبة عليهم يف ذكر الكلمات هي أيًضا لغة جديدة يسمعوهنا حىت يواجه 

العربية وُيتاجون إىل أوقات لتذكر املفردات اليت اكتسبوها.من خالل ذلك، لدى املعلمة 
إسرتاتيجية حبيث يسهل لألطفال تذكرها وسهولة نطق مفردات اللغة العربية اليت يتم   

 تعليمها، على النحو التايل:
 اليت هتم التعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وتذكر  الوسيلة التعليمية  توفر املعلمة

كيفية تعلم الطفولة املبكرة بطريقة مرُية وأثناء اللعب. أمثلة على الوسائل 
اليت تقدمها املعلمة هي: البطاقات اليت حتتوي على مفردات مع صور   التعليمية

 جذابة والكتابة امللونة وما إىل ذلك.
  لتعلم أثناء اللعب، وتقدمي اَلدايا َلم الذين جييبون تدعو املعلمة األطفال إىل ا

 770صحيحا يف شكل مدح أو أشياء ُيبوها. مثال لعبة: ختمني الكلمة.
 من املعتاد عدم ترمجة املفردات العربية باللغة اإلندونيسية، وتعطي   جتعل املعلمة

بشرح أو إعطاء مثال على  الفهم بطرق يسهل َلم فهمها. ستقوم املعلمة 
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صورة، حىت يتمكن الطفل من فهم معىن الكلمة العربية دون احلاجة إىل ال
 ترمجتها.

  جعل بيئة لغوية يف الفصل الدراسي، بطريقة استخدام كل معلمة اللغة العربية
دائًما كلغة تعليم عند التعليم، حىت يتمكن األطفال من استخدام املفردات اليت 

 772.واألصدقاء ين مت احلصول عليها للتواصل مع املعلمة 
 

 لحصول على األصوت من احلروف اَلجائيةصعوبة لحل  .ب 

صعوبات يف ذكر األصوات، ال يف عملية إدخال أصوات احلروف اَلجائية، جيد األطفال
ألن احلروف اَلجائية هي حروف يتم تعليمها ومعرفتها فقط يف مرحلة الطفولة املبكرة، 

وخمتلفة للغاية عن صوت ذكر احلروف وهناك بعض احلروف اَلجائية اليت ذكرها صعبة 
األجبدية اإلندونيسية، من هذا األطفال غالبا ما جيدون صعوبة يف تعلم احلروف اَلجائية، 

 حال، على النحو التايل: لذلك تقدم املعلمة 
  .دربت املعلمة نطق أصوات احلروف بطالقة وبشكل صحيح، مث يتبعها الطفل

كن أن تكون مثااًل لألطفال. ألن وتعود على ذكر احلروف بصحيح حىت مي
أو الناس من حوله. لذلك إذا   تقليد املعلمة   الطفولة املبكرة يتعلمونبطريقة 

أمثلة على ذكر أصوات احلروف بطالقة وصحيحة، فإن الطفل   أعطيتاملعلمة 
 سوف ميتص هذه األشياء بطالقة وبصحيح والعكس صحيح.

  األصعب، لذلك ستقوم الطفل  صوت أسهل احلروف إىل  قدمت املعلمة
بتدريب لسانه على نطق احلروف تدرجيياً. بالنظر إىل قدرات األطفال املختلفة، 

 771سوف تكيف قدرات األطفال.  فإن املعلمة 
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 عملية التعليم باستخدام األغاين عن احلروف اَلجائية حىت يتمكن األطفال  يف
املمتعة مثل الغناء واللعب.  تذكرها بسهولة. ألن الطفولة املبكرة تفضل األشياء

لذلك استخدمت املعلمة الغناء لتعليم احلروف اَلجائية لألطفال حىت ال 
 يشعرون بامللل ويتذكرون احلروف اَلجائية بسهولة.

  اعطيت املعلمة األطفال معلومات األخروف اَلجائية. والبد ألطفال أن يكثروا
طفال أن يصوبوا أخطائهم التدربيات يف نطق األحرف اَلجائية. وتستطيع األ

 777بإزالة عجالتهم يف التعبري وكسالهنم يف اكتساب اللغة العربية.
  اعطيت املعلمة ألطفال مادة سهوال يف مقدمة األوىل يف تعليم املفردات اللغة

بكلمة اليت تكتسبها األطفال بسهولة. ويستطيعون   العربية. وهتتم املعلمة 
 777.ربية براجعتهم يف البيت أو خارج الفصلاألطفال أن يزيدوا الكلمات الع

 تعليم املفردات اللغة املعلمة ألطفال مادة سهوال يف مقدمة األوىل يف  أعطيت
 ونستطيعاليت تكتسبها األطفال بسهولة. وي املعلمة بكلمة تهتمالعربية. وا

  األطفال ان تزيدوا الكلمات العربية براجعتها يف البيت أو خارج الفصل.
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 ل الخامسصالف
نتائج البحثمناقشة   

 ألطفال في تحقيق الكفاءة اللغويةعملية اكتساب لغة ثانية  ل .أ 

" هي عملية لغوية بتقليد الناس من sigel and cokking"اكتساب اللغة وفًقا ل  
دون أن " هو عملية حصول الطفل على لغته scotحوَلا، واكتساب اللغة وفًقا ل  "

هو عملية استخدام  "Blomfieldيالحظها أحد، وباملثل فإن اكتساب اللغة وفًقا ل  "
. إذا رأيت من آراء 771الصدفة ولكن يهتم باملعىن سلمت من الكلمة  الكلمات بطريقة

اخلرباء السابقة، فإن اكتساب اللغة لألطفال ُيدث من خالل عملية اكتساب عن غري 
 .ن حوَلمقصد ويقلد األطفال لغة م

ة بعد أن يتقن الطفل حتدث عملية اكتساب اللغ يف عملية اكتساب لغة ثانية
، واليت لديها نية  تتطلب بتعلم اللغة، وعادة يف عملية حلصول اىل اللغة الثالغته األوىل

  اختلف بني اللغة األوىل والثانية اليت مت احلصول عليها بطريقة  .773إجراء للحصول عليها
حلصول على اللغة الثانية تتطلب بالتعود يف هذه العملية ألن اللغة الثانية بغري قصد و 

هي لغة أجنبية نادرًا ما يسمعها األطفال، لذلك جيب على الطفل أكثر يف االستماع 
وتقليد عن اللغة األجنبية اليت يتم تعلمها للحصول على اللغة الثانية. لذلك، استخدمت 

ة العربية واللغة اإلجنليزية كلغة تعليم يف كل عملية تعليمية، روضة األطفال "املستقبل" اللغ
لبناء ثقافة للغة األجنبية، وخاصة اللغة العربية. باستخدام طرق تعليمية شيقة وغري مملة، 

 .والتكيف مع قدرات األطفال
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من البيانات السابقة، هناك عدة مراحل من األطفال يف إنتاج كلماهتم، وهي: 
( مرحلة من كلمة 1سنة(.  7 -سنوات  6الكلمات )عمر  ( صوت يشبه صوت7

 774.سنوات( 5-4( مرحلة كلمات أو عبارة )3سنوات(  3-7واحدة )

وحصلت الباحثة على مقابالت مع املعلمات يف هذا اجملال حول عملية التعلم 
يف مرحلة الطفولة املبكرة باللغة العربية واليت جيب أن تتكيف مع قدرات وعمر الطفل، 

كمقدمة يف عملية احلصول    التايل يف روضة األطفال املستقبل تعّلم املفردات واحلروف وب
على اللغة الثانيةوليس واجية على األطفال عند تعلم اللغة العربية.استخدمتاملعلمة بتعلم 
املفردات اليت تتطابق بسهولة مع املوضوع احملدد من املناهج الدراسية املطبقة. املواد اليت 

املفردات اليت يتم تعليمها ب : النباتات، احليوانات، الفواكه، بلدي األم، الكون،  ترتبط
الغذاء، األسرة، العمل، أدوات االتصال، معدات النقل، أجزاء اجلسم، األرقام، وإدخال 

 احلروف العربية.

وخلصت الباحثة النتائج البحث يف هذا اجملال تشري إىل أن األطفال الذين 
سنوات، لذلك يف عملية احلصول على  5-3ة األطفال "املستقبل" منذ يدرسون يف روض

اللغة الثانيةيف تعلم اللغة العربية يتم تعديلها حسب عمر الطفل وقدرته وتصنف يف عدة 
مراحل وهي مرحلة كلمة واحدة ومرحلة كلمتني أو عبارات. لذا فإن تعلم اللغة العربية 

فردات اللغة مع الكلمات اليت يتذكرها األطفال الذي يتم تعليمه هناك ال يرتبط إال مب
 .بسهولة وتقدم حروفًا وأرقاًما وأنكا ومجل حتية بسيطة باللغة العربية

تتمثل الطريقة املستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف موقع املستقبل يف حث 
ور، األطفال على االستماع إىل املفردات العربية مع األغاين والفيديو واأللعاب والص

وتدعو املعلمة األطفال إىل التواصل باللغة العربية أثناء املظاهرة، حىت يفهم األطفال 
ة تدرب  ال حتتاج إىل ترمجة اجلملة باللغة اإلندونيسية. هبذه الطريقة   احملادثة. واملعلمة 
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قدرة األطفال على فهم معىن اجلملة يف التواصل املباشر كل يوم يتم استخدامه    املعلمة 
 كمقدمة للتعلم.

( القواعد 7"، تنقسم طريقة التعليم إىل عدة أنواع، وهي: Efendiوفًقا ل  "
( الطريقة 1كمقدمة للمادة ودور الطفل كمتلقي للمادة.  والرتمجة: وهي دور املعلمة 

واألطفال نشيطني بنفس القدر، أي أن دور املعلمة هو توفري  املباشرة: يكون املعلمة 
كلمات وعروض توضيحية وأسئلة. بينما يستجيب األطفال يف صورة   التحفيز يف شكل

( طريقة القراءة: أنشطة التعلم القائمة على فهم 3تقليد، واإلجابة عن األسئلة، وشرح .
اللغة:  -( الطريقة الصوتية 4حمتويات القراءة اليت تبدأ بإدخال املفردات واملواد الغذائية. 

( طريقة التواصل: نشاط تنمية الكفاءات 5ومجل. لعب أصوات اللغة يف شكل كلمات 
( الطريقة انتقائية: طريقة جتمع بني عناصر من 6يف إنتاج كالم مناسب لسياق الدرس. 

 775.مجيع أساليب التعلم

وخلصت الباحثة الطريقة املوجودة يف تعلم اللغة العربية يف روضة األطفال 
ندي" يف كتابه، ولكن األكثر "املستقبل" تغطي مجيع األساليب اليت وصفها" أف

السمعية والبصرية وطريقة   استخداًما من قبل املعلمة هي الطريقة املباشرة والطريقة
 التواصل.

توجد الوسائل التعليمية يف تعلم مواد لطفولة املبكرة، وهي متنوعة، ومن أمثلة 
ختلفة، ولعب هذه الوسائل التعليمية: الصور، والرسوم، والكتاب املصورة، والدامى امل

متنوعة، وتقنيات بصرية مسعية، والكتاب، واملراجع اليت تزود املعلومات باألفكار اخلاصة 
بالوسائل التعليمية الرتبوية املالئمة ملرحلة الطفولة املبكرة، هذه أمثلة من الوسائل 

 776.التعليميةاملنتجة جتاريا لتطوير تربية الطفولة املبكرة
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دمة من قبل املعلمة الذي وجدت الباحثة من امليدان الوسائل التعليمية املستخ
هي: بطاقة الكتابة العربية، شاشة العرض، الكتب املصورة، تصويباحلروف على احلائط 
الصور امللونة والفيديوهات، األغاين وغريها. الوسائل التعليميةاليت ميكن أن تطوير قدرات 

ية املستخدمة هي الوسائل التعليمية مثرية األطفال والتسهيل َلم يف التعلم.الوسائل التعليم
 .لالهتمام حىت ال يشعر األطفال بامللل أثناء الدراسة

يف عملية اكتساب لغة األطفال، هناك عملية تعلم عبارة عن تغيري دائم نسبًيا 
يف السلوك أو اإلمكانات نتيجة للتجربة أو التدريب املعزز. يتطلب التعلم وجود أنشطة 

ين واستجابة األطفال تتطلب أساليب واسرتاتيجيات الوسائل  فيز املعلمة تفاعلية بني حت
التعليمية اإلعالم اليت تبين اهتمام األطفال بالتعلم. والنظريات اليت تلهم وتكمن وراء 
والدة اسرتاتيجيات التعلم املختلفة، وهي: نظرية السلوكية، أي توفري املنبهات اليت ميكن 

طلب ردود الفعل اليت هي التحفيز واالستجابة، النظرية املعرفية أن تغري سلوك الطفل تت
هي عملية فهم املواد املقدمة وفقا لقدرات األطفال، ونظرية البناء وهي عملية بناء 

 .اهتمام األطفال باملشاركة والرد على الدروس

ل يف عملية التعلم اليت الحظتها الباحثة يف هذا اجملال، أن املعلمة تعتاد األطفا
على تقليد اللغة العربية والتفاعل معها دائًما على الرغم من أهنا كلمة واحدة فقط ولكنها 
فعالة لبناء قدرة األطفال على احلصول على اللغة الثانيةيتم تعلمها يف تعلم اللغة. 

ختلق بيئة لغوية حبيث يعتاد األطفال على استخدام املفردات من اللغة اجلديدة   واملعلمة 
تم تعلمها. من نتائج البحوث امليدانية اليت حصلت عليها الباحثة، أن عملية اليت ي

اكتساباللغة الثانيةللطفل هي عملية لتعلم اللغة ألن اللغة الثانية هي لغة أجنبية جديدة 
معروفة فقط ويسمعها األطفال، حبيث للحصول على اللغة الثانية )األجنبية(، مير الطفل 

 وىل للحصول على اللغة الثانية.بعملية تعلم اللغة األ
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" هناك نظريات اكتساب اللغة، وهي النظرية النفسية Eko surosoيف كتاب "
مث حتتاج عملية اكتساب اللغة لألطفال إىل االهتمام بقدرة  117والوراثة والنظرية املعرفية.

الطفل وعلم نفسه لتسهيل اختيار موضوع الدرس واسرتاتيجية التعلم الصحيحة. ينظر 
 .يف عملية التعلم اليت الحظتها الباحثة يف هذا اجملال، وهي:

 عملية التعلم اليت وجدت الباحثة يف هذا اجملال ، وهي:

 
 

من خالل العملية املذكورة، يكتسب أطفال "املستقبل" اللغة، واكتساب اللغة 
اليت تتكرر يف كثري من األحيان سوف تلتزم بذاكرة الطفل. من عملية التعلم، يكون 

دائًما   تحدث هبا املعلمة تالنشاط الذي يتكرر كل يوم هو "العملية االفتتاحية" اليت 
واألطفال فيما يتعلق باألوامر،   ط يوجد تفاعل بني املعلمة باللغة العربية، ويف هذا النشا

 تحية وطلب األخبار. مثل اجلملة التالية:كلمة الو 
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 االفتتاح
شرح عام 
 للموضوع

المواد 
 األساسية

سؤال 
 وجواب

التدريبات 
 واأللعاب

 اإلختتام



88 
 

 

 كلمة التحية   

 األسئلة من األستاذة األجوبات من األطفال

 أهال وسهال ! أهال بك

 صابح اخلري! صباح النور

 كيف حالكم ؟ باخلري، احلمد هلل

 رتبوا جلوسكم ! نعم يا استاذة

حيا نبدع درسنا بقراءة "البسم  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 اهلل" !

 

 -األسئلة واألجوبة  -املادة األساسية  -يف هذه العملية: شرح عام للتعلم 
اإلغالق، هناك عملية اكتساب اللغة الثانية لألطفال، ولكن اإلعجاب بقدرة األطفال 

يتم تعليمه يتغري دائًما كل يوم وفًقا للجدول الزمين  وذاكرهتم ، ألن موضوع الدرس الذي
الذي حددته املدرسة، مث يف عملية فهم اللغة العربية وفًقا لقدرات األطفال وذاكرة 
األطفال. كل طفل لديه قدرات خمتلفة لذلك يف هذه العملية ختتلف عن اكتساب اللغة 

 .الثانية عند األطفال أيًضا وفًقا لقدراهتم

، يأيت اكتساب Linforceمراحل ميكن للطفل أن ينتج لغته وفًقا ل   هناك عدة
 وهي: 772اللغة من املصدر
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  يصدر ر إىل سنة واحدة( يف هذه املرحلةأشه 6مرحلة اَلذيان )من عمر ،
، ويشبه جزء صوات اليت ال معىن َلا يف الغالبالطفل عدًدا كبريًا من األ

 عىن عن طريق اخلطا.صغري الكلمات أو األجزاء اليت تكون ذات م
  سنوات( يف هذه 1إىل  7املرحلة األول عبارة / مجلة واحدة )من عمر 

، يفهم الطفل بالفعل أن األصوات مرتبطة باملعىن ويبدأ يف نطق املرحلة
احدة تساوي عبارة الكلمات األوىل. ميكن تسمية هذه املرحلة "كلمة و 

يت يقوَلا الطفل هي مفهوم  ، مما يعين أن الكلمة الواحدة الواحدة أو مجلة"
 كامل.

  سنوات(  3إىل  1املرحلة الثانية عبارة واحدة "املختلطات األولية" )من عمر
يف هذه املرحلة ، يستخدم الطفل سلسلة من األقوال املكونة من كلمة 

 واحدة كما لو أن هناك كلمتني.
  سنوات( يف هذه  6إىل  3املرحلة التلغراف )خطاب التلغراف( )من عمر

املرحلة ، يكون الطفل قادرًا على استخدام أكثر من كلمتني ، وميكن أن 
يكون ثالث أو أربع ، أو أكثر. بدأت العالقات النحوية تظهر بوضوح ، 

 لكن موضوع احملادثة ما زال حوله وحدث يف ذلك الوقت.

دام املعلم من تلك العبارة، حتتاج اىل ما وجدت الباحثة من امليدان، أن استخ
إىل  3ترتاوح من  هناكمر األطفال يف تعلم اللغة العربية فقد املردات و احلروف، ألن ع

يكون الطفل قادرًا على . ولذلك البيانات حتتاج إىل املرحلة التلغراف هو سنوات 6
 .استخدام أكثر من كلمتني ، وميكن أن يكون ثالث أو أربع ، أو أكثر

 في فهمها او حفظها وحلولها.المشكالت في المفردات إما  .ب 
بالنسبة لألطفال قبل املدرسة حلفظاملفردات وفهمها أمر الصعبة للقيام به ألن 
اللغة العربية ليس من اللغة األمهم أو اللغة اإلندونسية اليت موجودة يف حوَلم.وقدرة 

كتساب الطفولة املبكرة ختتلف عن قدرة البالغني، إذا كانت قدرة الطفولة املبكرة عند ا 
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اللغة جيب أن تتكيف مع البيئة احمليطة وفًقا لإلمكانيات اليت لديهم. وقدرة الطفولة 
املبكرة عند اكتساب اللغة قادرة فقط على قول كلمة واحدة أو كلمتني، ال ميكن 

 استخدام مجل مثالية مثل البالغني.
" الذي ُيتوي على آراء اخلرباء حول اكتساب لغة Eko Surosoيف كتاب "

( نظرية السلوكية: ينص هذا الرأي على أن 7األطفال، هناك ثالثة نظريات ، هي: 
( النظرية 1اكتساب لغة األطفال ُيدث بسبب العوامل املعتادة والتدريب املستمر. 

الذهنية: هذا الرأي يشبه رأي تشومسكي يف أن اكتساب لغة األطفال ُيدث بسبب 
ص هذا الرأي على أن اكتساب لغة الطفل يرجع إىل ( النظرية املعرفية: ين3عوامل وراثية. 

 119.قدرات الطفل املعرفية
من البيانات السابقة، ميكن أن تؤثر العوامل املعرفية لألطفال على اكتساباللغة 
الثانية ولكل طفل قدرات خمتلفة. لذلك، يف عملية تعلم اللغة العربية، وخاصة يف إدخال 

والسائل التعليمية وتستخدم األساليب اليت ميكن أن تبين  املفردات العربية، توفر املعلمة 
 .قدرات األطفال

 مشكلة في قراءة الحروف الهجائية و حلولها .ج 

يف مشكلة تعلم الغة العربية توجد العامل اللغوى يعين لكل لغة خصائص، 
النظام وكذلك اللغة العربية َلا خصائص. واملشكلة اليت موجدة يف تعلم اللغة العربية يعين 

ويف مشكلة تعلم اللغة العربية، يواجه األطفال 717الصويت والنظام احلريف للغة العربية.
صعوبة يف قراءة اللغة العربية بسبب عدم إتقان احلروف اَلجائية، وهذا ُيدث يف كل من 

 األطفال الذي يعانون من عسر القراءة و األطفال قبل مدرسة.
ت الباحثة أن األطفال مل يصلوا إىل من نتائج البحث يف هذا اجملال، وجد

القدرة على هتجئة احلروف متاًما بسبب العمر الذي كان يزال مبكرًا )صغريًا(. الصعوبات 
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" ، lo" يصبح "ro" ، لذا فإن نطق "rاليت وجدت الباحثة: من الصعب ذكر احلرف "
احلروف: ومن الصعب التمييز بني صوت احلروف: س ، ش ، ومن الصعب متييز صوت 

اليت تتطلب لوحات املفاتيح اخلربة، على سبيل   ج ، ذ ، ز. ومن الصعب ذكر احلروف 
 املثال: ع ، غ ق ق ، خ ، ح ، ص ، ظ، ث.

من املشكلة السالفة، لدى املعلمة إسرتاتيجية تعليم حىت يتمكن األطفال من 
عها األطفال، ذكرها بطالقة مث يتب نطق حروف اَلجائيةالصحيحة، وهي جتسد املعلمة 

ويتم ذلك مستمرا حىت يتكلم األطفال بطالقة، و مساع احلروف العربية بالغناء، وتدريب 
 األطفال على ذكر احلروف مستمرا وغريها.
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 الفصل السادس
 اإلختتام

يشتمل هذا الباب على اخلالصة البحث و اإلفرتاحات اليت تتعلقة بنتيجة هذا 
 العلمي: البحث

 اخلالصة .أ 

بناء على التحليل الىت قد قامت هبا الباحثة يف حتليل البيانات السابقة فتستطيع 
 الباحثة أن ختلص ما يلي:

"املستقبل" من  األطفال ألطفال يف روضةعملية اكتساب اللغة الثانية ل إن .7
فيها بتنمية التواصل باستخدام لغة أجنبية  ةقوم املعلمالتعلم هي تخالل عملية 

خصة باللغة العربية يف كل عملية تعلم أثناء تدريس نطق اللغة وممارستها.و 
األساليب املستخدمة يف عملية التعلم هي: طريقة مباشرة ، طريقة التواصل ، 

عند املادة  املعلمون  استخدمواوسائل اإلعالم اليت وطريقة السؤال واجلواب.
ريس هي وسائط مناسبة ومثرية لالهتمام لألطفال مثل: الصور، والرسوم، التد

والكتاب املصورة، والدامى املختلفة، ولعب متنوعة، وتقنيات بصرية مسعية، 
 والكتاب وما إىل ذلك.

الصعوبات اليت تواجهها عند تعلم املفردات والتعرف على احلروف العربية: )أ(  .1
ليت مت تدريسها ألن استخدام املفردات يكون ينسى األطفال بسرعة املفردات ا

فقط يف بيئة املدرسة بينما يستخدم األطفال يف املنزل اللغة األم. )ب( األطفال 
الذين ال يكون نطقهم مثالًيا ، جيدون صعوبة يف ذكر حروف املفردات 

" lo" يصبح "ro" ، لذا فإن نطق "rواَلجائية مثل: من الصعب ذكر احلرف "
ب التمييز بني صوت احلروف: س ، ش ، ومن الصعب متييز ، ومن الصع

صوت احلروف: ج ، ذ ، ز. ومن الصعب ذكر الرسائل اليت تتطلب لوحات 
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املفاتيح اخلربة ، على سبيل املثال: ع ، غ ق ق ، خ ، ح ، ص ، ظ ، ث. 
)ج( صعوبة التمييز بني األرقام القصرية والطويلة يف الكلمات العربية أو حول 

 املفردات.  قراءة
على التواصل مباشرة  ةاملعلم تحلول للتغلب على هذه الصعوبات: )أ( اعتاد .3

مع األطفال باستخدام لغة آران يف عملية التعلم يف الفصول الدراسية أو خارج 
الفصول الدراسية. )ب( يساعد املعلم األطفال على إتقان نطقهم عن طريق 

م اإلشارة الصرُية للرسائل إلعطاء املمارسة املستمرة بشكل مستمر. )ج( تعلي
 تستخدمة تعليمية مثرية لالهتمام. )ه ( اأمثلة لألطفال. )د( يوفر املعلم وسيل

 أفضل للوقت واملواقف. ةاملعلم
 

 افرتاحات البحث .ب 

 فأما اإلفرتاحات كما يايل:الباحثة خالصة عن حتليل البيانات، بعد أن قامت 

جتد كثريا من "املستقبل" أن جو الباحثة إىل املعلمون يف روضة األطفال تر  .1
 الكلمات دريبون املعلمونتو العربية لألطفال. ملفردات اللغة خاصة  املفردات

ملمارسة فهم األطفال للمفردات. وتلوين احلروف العربية حىت يعرف  العربية
ة احلروف يف شكل كيفية كتاب  األطفال يعرفون واألطفال صوت احلروف ، 

 مكتوب.
ترجو الباحثة لألطفال خصوصا يف روضة األطفال "املستقبل" أن تكونو  .2

 ناجحا يف تعلم اللغة العربية و يف تتمو اكتساب اللغة الثانية.
ترجو الباحثة أن هذا البحث تكون مرجعا ملن يريد عن يدرس اكتساب اللغة  .3

 الثانية يف تعلم اللغة العربية خصة للألطفال.
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ترجو الباحثة للطالب يف قسم اللغة العربية الذين يريدون أن يعرفوا قدرهتم يف  .4
عملية تعلم للغة الثانية يف تعلم اللغة العربية عليهم ان يستعملو تلك اللغة كل 

 يوم ألن اللغة هي ممارسة.
اخلطأ.ترجو الباحثة للقارئ أن يصلحوا ما يف هذه الدراسة من  .5
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