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 الباب االول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

اللغة ىي ظاىرة اجتماعية ال ميكن فصلها عن احلياة البشرية ، حيث أن  

البشر تعلموا اللغة بشكل طبيعي ، خاصة اللغة األسرية الالزمة للتواصل مع الناس من 

حولو ، بعد تعلم اللغة األوىل / األم ، ىناك لغة أخرى تسمى اللغة الثانية ، اللغة 

ثانية أو األجنبية ىي لغة مشتقة من اجملتمع والبيئة أو اجملتمع )األمة(. من التجربة ال

فمن ادلعروف أن التعلم باإلضافة إىل ىذه اللغة األوىل أمر صعب ، ناىيك عن تعلم 

 لغة ثانية أو لغة أجنبية ، ألن احلصول على ىذه اللغة ال حيدث بشكل طبيعي.

لغة ثانية، ىناك فروق فردية يف متعلمي اللغة. يف سياق تعلم لغة أجنبية أو  

فهي ليست ىي نفسها. ىناك بعض ادلتعلمُت الذين ميكنهم التعلم بسرعة وبنجاح ، 
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وبعضهم بطيء ويواجهون الكثَت من ادلتاعب ، وىناك أيًضا متعلمون ناجحون 

م ومتعلمون أقل صلاًحا. ويرجع ذلك إىل عوامل سلتلفة. واحد منهم ىو كيفية تعل

الشخص تعلم ذلك. يف ىذه احلالة ، ذكر ناميان وآخرون أن "صبيع أشكال التدريس 

ميكن تطويرىا بشكل جيد إذا كان لدينا معرفة كافية عن ادلتعلم وعملية التعلم والتعلم 

نفسها". وىكذا ، فإن ادلعرفة خبصائص ادلتعلم سوف تكون مفيدة يف تسهيل أنشطة 

لمتعلمُت ربقيق أقصى قدر من النتائج. )نيمان التعلم. التدريس حبيث ميكن ل

( ألنو يف تعلم لغة أجنبية. لديهم شخصيات وأساليب سلتلفة. 1: 1978وآخرون، 

 (639: 2012)ظفر وميناكشي، 

  يعتمد التحول يف منوذج تعلم اللغة على افًتاض أن صلاح تعلم اللغة ال يع  

د أيًضا على االسًتاتيجيات وأنشطة سبد فقط على أنشطة ادلعلم التعليمية ، بل يعتم

 التعلم اليت يقوم هبا الطالب.
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اسًتاتيجيات التعلم ىي أساليب أو أساليب أو إجراءات متعمدة من قبل  

: Chamot  ,1987الطالب لتسهيل التعلم وتذكر ادلعلومات اللغوية واحملتوى. )

استخدام اللغة الثانية تتضمن اسًتاتيجية ادلتعلم للغة الثانية تعلم إسًتاتيجية  (17

واللغة الثانية. بشكل عام ، تشمل اخلطوات أو اإلجراءات اليت يتم اختيار ادلتعلم هبا 

 :Macaro  ،2001عن وعي إما لتعلم لغة ثانية أو استخدامها أو كليهما. )

ىذه االسًتاتيجية التعليمية حساسة لسياق التعلم واختيار عملية التعلم للمتعلم. ( 17

مهام الًتصبة اللغوية ارتباطًا وثيًقا باألىداف ادلوصى هبا يف كل سياق ثقايف ، ترتبط 

وقد تساعد بعض اسًتاتيجيات التعلم ادلتعلمُت يف سياق معُت على ربقيق األىداف 

التعليمية اليت يعتربىا ادلتعلمون مهمة ، بينما قد ال تكون اسًتاتيجيات التعلم األخرى 

كما ىو معروف أن ( Chamot ،2005  :113) لم.مفيدة لالستخدام يف التع

لكل متعلم طريقتو اخلاصة أو أسلوبو يف اكتساب لغة أجنبية تعلمها ، من الطريقة ، 

 (Acep Hermawan ،2011تسمى اخلطوة أو الطريقة ادلستخدمة اسًتاتيجية التعلم. )
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علم  ، وصفت اسًتاتيجية الت1990ويف الوقت نفسو، وفقا لريبيكا أكسفورد:  

كسلوك أو العمل الذي يتم استخدامو من قبل ادلتعلم ليكون التعلم أكثر صلاحا لغة 

 وفعالة، وادلرح.

العديد من الباحثُت الذين أجرى أحباثا العوامل ادلتعلقة باسًتاتيجية انتخاب  

تعلم اللغة كما خلصها أكسفورد، واللغة اليت ذبري دراستها، ومستوى، ومستوى 

ات وراء ادلعريف أو اجلنس أو متغَت العاطفية مثل ادلوقف، والدافع، الوعي باالختالف

والغرض من تعلم اللغة، ونوع الشخصية معينة، وأنواع العامة والشخصية، أساليب 

التعلم، والتوجو ادلهٍت، وادلواىب، وأساليب تدريس اللغة، مطالب مهمة، وأنواع من 

 (Oxford Nyikos ،1989:291االسًتاتيجيات العملية. )

قد دفع اخلرباء مت للدراسة والبحث يف سبل التعلم اليت  1970يف عام  

يستخدمها ادلتعلم قادرا على تطوير استقالذلا، جيب أن يكون توفَت وسائل وأساليب 
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وتكتيكات لتعلم فعال. من ىذه البداية لزراعة دراسات يف اسًتاتيجيات تعلم اللغة 

 م تدريسها للطلبة. الثانية، وكذلك من احملتمل أن يت

وبناء على نتائج البحوث السابقة اليت وجد الباحثون، استنادا إىل البيانات  

اليت مت احلصول عليها ومن ادلعروف أن صبيع الطالب تقريبا با إيان أنتاساري 

باصلارماسُت باستخدام اسًتاتيجية الذاكرة. وميكن مالحظة ذلك من نسبة الطالب 

ًتاتيجية. يف حُت استخدام اسًتاتيجية ادلعرفية ما يصل اىل ٪ باستخدام االس78إىل 

٪ بورسنتاس. فيما يتعلق باسًتاتيجية 54شخصا مع  41شخصا من ما رلموعو  22

أشخاص الذين يستخدمون ىذه االسًتاتيجية أننا ميكن  8التعويض فقط ما يصل إىل 

الب ٪. شخص واحد فقط من رلموع عينة من الط19.5بورسنتاسيكان بقدر 

باستخدام اسًتاتيجيات ما وراء ادلعرفية. وذلك ألن أقل من الطالب عادة ما تستخدم 

٪ من 58ىذه االسًتاتيجية. يف حُت أن استخدام اسًتاتيجيات العاطفية ما يصل اىل 

الطالب استخدام ىذه االسًتاتيجية. وميكن رؤية ذلك من عدد الطالب الذين 
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طالب فقط  3شخصا. يستخدم  24ل إىل يستخدمون ىذه االسًتاتيجيات ما يص

اسًتاتيجيات اجتماعية. من بينتنتاسي أعاله، وينظر إىل أن غالبية الطالب با إيان 

 أنتاساري تعتمد على اسًتاتيجية الذاكرة.

وعززت من خالل البحوث السابقة باستخدام قائمة من االستبيانات من  

نتائج ىذه الدراسة إىل أن اسًتاتيجية تعلم اللغة أكسفورد ريبيكا ، تشَت 

االسًتاتيجيات ادلستخدمة من قبل الطالب متنوعة وسلتلفة وأكثرىا استخداما ىي 

وأقل ىي اسًتاتيجية التعويض. من ىنا يصبح من  3.78اسًتاتيجيات ما وراء ادلعرفة 

فوائد زلاضري اللغة العربية أن يهتموا باسًتاتيجيات الطالب لتعلم جعل التعلم فعاال 

 قدارا.وم

كما أظهرت نتائج البحوث السابقة ادلعززة أن االستخدام العام السًتاتيجية  

التعلم العربية معتدل ، مع مستويات سلتلفة يف االسًتاتيجيات الست التالية: 

التعويضات واالسًتاتيجيات االجتماعية ذات ادلستويات العالية ، واالسًتاتيجيات 
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لعاطفية عند مستويات معتدلة. كما أظهرت النتائج ادلعرفية واإلدراكية والذاكرة وا

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استخدام اإلسًتاتيجية بسبب ادلتغَتات 

التخصصية اليت تدعم اللغة العربية ونوع اجلنس لصاحل ادلرأة. من حبث خوالدة ، 

ع يكشف ادلدير أن ادلستوى الكامل الستخدام اسًتاتيجية تعلم عربية معتدلة م

متعلمُت من العرب ادلاليزيُت يف إسًتاتيجية جامعة الَتموك ىي االسًتاتيجية التعويضية 

والعاطفية األكثر استخداًما. تظهر النتائج أيضا فرقا ذات داللة إحصائية يف استخدام 

 اسًتاتيجيات التعلم.

ا إىل نتائج البحث السابق ، اكتشف الباحثون مدى أمهية اسًتاتيجية ستناداال 

تعلم اللغة الثانية اليت ميكن من خالذلا ربسُت لغة الكيماران للغة الثانية. ألن اختيار 

اسًتاتيجيات التعلم الفعالة سيؤدي إىل تعلم اللغة بنجاح. )روبن وطومسون: 

1994) 
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اجلامعة اللغة العربية ىي واحدة من اللغات األجنبية اليت يدرسها طالب  

دورة اللغة العربية ىي واحدة من ادلواضيع اإلجبارية اليت  االسالمية احلكومية بالغكاريا

يف دورات سلتلفة ليس فقط اجلامعة االسالمية احلكومية بالغكاريا أخذىا الطالب يف 

 يف دورات اللغة العربية فقط.

يقول بعض الطلبة إن تعلم اللغة العربية صعب. وبعد أن الحظ الباحثون  

اجلامعة االسالمية سون العربية منذ سنوات عديدة يف العديد من الطالب الذين ال يدر 

ال حيصلون على مهارات كافية يف اللغة العربية. سواء كان ذلك احلكومية بالغكاريا 

 شفهيا أو مكتوبا. يف ىذه احلالة ، ما جيب طرحو ىو كيفية اسًتاتيجيتهم التعليمية؟

ات الصلة بكيفية تعلم ا إىل ادلقابالت األولية اليت وجدىا الباحثون ذاستناد 

كلية الًتبية و علومها يف اجلامعة االسالمية احلكومية اللغة العربية من أحد طالب  

 ادلؤلفة من شبانية برامج دراسية سلتلفة ، قال:بالغكاريا 
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أوال ، من خالل قراءة األخبار باستخدام اللغة العربية. الثانية ، عن طريق  

هم واسأل ما إذا كان شيء ما غَت مفهوم. رابعا ، ثالثًا ، اقرأ وفادلفردات. حفظ 

 باستخدام صبل قصَتة غالبا ما يتم مساعها مثل كيف الك؟ ،

أن أسلوب اإلسًتاتيجية بُت  ةادلقابالت األولية ، وجد الباحثواستنادًا إىل   

األفراد مع بعضهم البعض يف تعلم سلتلف ولكن يبدو وكأنو رتيبة ، ولكن يف الواقع 

يات إسًتاتيجية تعلم اللغة ادلختلفة. لذلك ، يرغب الباحث يف تعميق يف نظر 

اجلامعة االسالمية احلكومية االسًتاتيجية اليت مييل إىل استخدامها من قبل طالب 

اجلامعة االسالمية  ية ، وخاصة لطالب السنة الدراسيةيف تعلم اللغة العرببالغكاريا 

 .2016/2017لعام  احلكومية بالغكاريا

 ث حالب دودح  . ب

اسًتاتيجية تعلم اللغة ذلا نطاق واسع جدا ، يف حُت أن الوقت احملدد  

زلدود جدا ، لذلك يشعر الباحثون باحلاجة إىل احلد من البحث ، يف حُت يتم احلد 
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   اجلامعة االسالمية احلكومية بالغكاريا من مشكلة البحث ىذه فقط على

 دمة يف العيون زلاضرة عربيةيف اسًتاتيجيات التعلم ادلستخ 2016/2017

 

 ثحأسئلة البج. 

 خلفية ادلشكالت ادلوضحة أعاله ، فإن صياغة ادلشكلة يف ىذه الدراسة ىي: 

 اجلامعة ال و علومها يف الًتبيةطلبة كلية  العربية تعلم اللغة إسًتاتيجية كيف .1

 ؟2016/2017   بالغكاريااسالمية احلكومية 

اجلامعة االسالمية  طلبة كلية الًتبية و علومها يف  جههاما ىي الصعوبات اليت يوا. 2

 يف تعلم اللغة العربية؟2016/2017   بالغكاريااحلكومية 

 الكتابةأهداف د. 
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طلبة كلية الًتبية و علومها وصف االسًتاتيجية اليت مييل لتطبيقها من قبل طالب . 1

 العربيةيف تعلم اللغة  اجلامعة االسالمية احلكومية بالغكاريا يف

اجلامعة  طلبة كلية الًتبية و علومها يفوصف الصعوبات اليت يواجهها طالب . 2

 يف تعلم اللغة العربية االسالمية احلكومية بالغكاريا

 البحث ه . أهداف 

 مع ىذا البحث من ادلتوقع أن توفر فوائد على النحو التايل: 

ية اليت تصبح اذباىهم وتطبيق يزيد الطالب من اسًتاتيجيات التعلم يف اللغة العرب. 1

 اسًتاتيجيات التعلم يف عملية تعلم اللغة العربية لتحقيق أفضل إصلاز تعليمي.

كمصدر للمعلومات للمدرسُت العرب ، وخاصة احملاضرين الذين يقومون بتدريس .2

اللغة العربية ، من أجل وضع اسًتاتيجيات التعلم اليت يضعها الطالب يف االعتبار 

 ار اسًتاتيجية تعلم اللغة العربيةعند اختي
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كمصدر للمعلومات للمحاضرين إلثراء اسًتاتيجيات التدريس العربية اليت تناسب . 3

 اختيار االسًتاتيجيات ادلستخدمة من قبل الطالب

اجلامعة االسالمية احلكومية  كلية الًتبية و علومها يفيف   كمواد للقراءة أو مكتبات.4

 بالغكاريا

 عية للطالب الذين يرغبون يف مواصلة ىذا البحث.كمادة مرج. 5

 ث حهيكل البو. 

جلعل ىذا البحث أكثر منهجية ، فمن الضروري تقدمي تقرير حبثي. منهجية الكتابة 

 على النحو التايل:

الفصل األول ، مقدمة ربتوي على البحوث األساسية ، والقيود على ادلشاكل ، 

 البحثية ، وكذلك الكتابة ادلنهجية. وصياغة ادلشكلة ، واألىداف والفوائد

الفصل الثاين ، نظرية ادلنرب يتكون من األوصاف النظرية اليت تشكل األساس إلجراء 

 األنشطة البحثية.
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الفصل الثالث ، يتكون أسلوب البحث من طريقة البحث اليت ربتوي على وقت 

نية صبع ومكان تنفيذ البحوث ، والنهج ، وادلوضوع واذلدف من البحث ، وتق

 البيانات ، والتحقق من صحة البيانات وربليل البيانات.

 الفصل الرابع ، يتكون من نتائج البحوث والتحقق من صحة البيانات

الفصل اخلامس ، ادلالحظات اخلتامية تتكون من استنتاجات ختامية لنتائج البحث 

واقًتاحاتو.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظاري

 الدرسة السابقة  . أ

نتائج دراساتو السابقة أيضا أن مستوى استخدام إسًتاتيجية التعلم أظهرت  .1

العربية الشاملة معتدل، مع مستويات سلتلفة يف االسًتاتيجيات الست التالية: 

التعويضات االجتماعية واالسًتاتيجيات ذات ادلستوى العايل وادلعرفة ادلعرفية 

تويات معتدلة. كما وادلعرفية والذاكرة واالسًتاتيجيات العاطفية على مس

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استخدام اإلسًتاتيجية 

 بسبب ادلتغَتات التخصصية اليت تدعم اللغة العربية ونوع اجلنس لصاحل ادلرأة.

نتائج البحوث السابقة اليت وجد الباحثون، استنادا إىل البيانات اليت مت   .2

الطالب تقريبا با إيان أنتاساري  احلصول عليها ىو معروف أن صبيع
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باصلارماسُت باستخدام اسًتاتيجية الذاكرة. وميكن مالحظة ذلك من نسبة 

٪ باستخدام االسًتاتيجية. يف حُت استخدام اسًتاتيجية 78الطالب إىل 

٪ 54شخصا مع  41شخصا من ما رلموعو  22ادلعرفية ما يصل اىل 

أشخاص  8يض فقط ما يصل إىل بورسنتاس. فيما يتعلق باسًتاتيجية التعو 

٪. 19.5الذين يستخدمون ىذه االسًتاتيجية أننا ميكن بورسنتاسيكان بقدر 

شخص واحد فقط من رلموع عينة من الطالب باستخدام اسًتاتيجيات ما 

وراء ادلعرفية. وذلك ألن أقل من الطالب عادة ما تستخدم ىذه االسًتاتيجية. 

٪ من الطالب 58لعاطفية ما يصل اىل يف حُت أن استخدام اسًتاتيجيات ا

استخدام ىذه االسًتاتيجية. وميكن رؤية ذلك من عدد الطالب الذين 

 3شخصا. يستخدم  24يستخدمون ىذه االسًتاتيجيات ما يصل إىل 

طالب فقط اسًتاتيجيات اجتماعية. من بينتنتاسي أعاله، وينظر إىل أن 

 سًتاتيجية الذاكرة.غالبية الطالب با إيان أنتاساري تعتمد على ا
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طالب برنامج دراسة الًتبية العربية ستُت باالصلكا راية يستخدم اسًتاتيجيات  .3

فئة  24، 3تعلم اللغة ادلختلفة، واليت ىي اسًتاتيجية الذاكرة مع متوسط 

فئة متوسطة، اسًتاتيجية  3،19متوسطة، واالسًتاتيجية ادلعرفية مع متوسط 

ئة متوسطة ، واسًتاتيجية ما وراء ادلعرفية ف 3،04التعويض مع متوسط 

فئة،  3،34فئة عالية، واالسًتاتيجية العاطفية مع متوسط  3،83دبتوسط 

فئة عالية. ومن ادلعروف أن  3،61واالسًتاتيجية االجتماعية مع متوسط 

اإلسًتاتيجية اليت يتبعها العديد من طالب برنامج ستُت العربية لتعليم اللغة 

(. ومن ىنا يصبح من 3.83ة ىي إسًتاتيجية ما وراء ادلعرفية )يعٍت = العربي

فوائد زلاضري اللغة العربية االىتمام باسًتاتيجيات الطالب لتعلم كيفية جعل 

 التعلم فعاال وشلكنا.

 ستراتجية التعلم العربيةإب. 

 . تعريف استراتيجية التعلم1
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االسًتاتيجية اليت تعٍت علم وتأيت ىذه االسًتاتيجية من الكلمة اليونانية  

احلرب أو أمراء احلرب. واستنادا إىل ىذا الفهم، فإن االسًتاتيجية ىي فن تصميم 

عمليات يف احلروب، مثل طرق ربديد ادلواقع أو سلططات القتال، اجليش أو 

البحر. وميكن أيضا أن تفسر اسًتاتيجية كمهارات لتنظيم حدث أو حدث. 

ن االسًتاتيجية ىي تقنية تستخدم لتحقيق اذلدف. ويف عموما، غالبا ما يقًتح أ

رلال اإلدارة، تعرف االسًتاتيجية بأهنا جهد شامل وشامل على ادلدى الطويل 

وتستند إىل قرار نتائج االستدالل. وتفسر االسًتاتيجية أيضا على أهنا ادلهمة 

تيجية يف الرئيسية لطبقة نظام ادلستوى األعلى. يف تطويرىا تستخدم كلمة اسًتا

صبيع التخصصات تقريبا، دبا يف ذلك أيضا يف رلال الثقافة واللغوية. 

( وفقا للكتاب االندونيسي الكبَت 2: 2009)إيسكندارواسيد أند سونندار، 

( العلم والفن استخدام صبيع موارد األمم دلمارسة بعض احلكمة 964: 1997)

م تعٍت زلاولة احلصول على يف احلرب والسالم. وعالوة على ذلك، فإن كلمة التعل
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(. بلغة بسيطة يتم تفسَت كلمة التعلم بأهنا 14: 1997الذكاء أو ادلعرفة )كيب، 

 ضلو طريقة أفضل بطريقة منهجية.

اما اسًتاتيجية التعلم اليت جيري اآلن احلقول ادلزروعة جلذب الطالب من  

بشكل سلتلف. من تعلم لغة ثانية. يتم النظر إىل اسًتاتيجيات التعلم وتفسَتىا 

حيث نطاقو، يعتقد بعض اخلرباء أن اسًتاتيجية التعلم ال يغطي سوى ادلسائل 

ادلتعلقة استيعاب نظام اللغة، ولكن ىناك بعض الذين يعتقدون أن اسًتاتيجية 

التعلم يشمل أيضا استخدام اللغة للتواصل اسًتاتيجية التعلم ميكن وصفها بأهنا 

راسة حول االختالفات بُت خصائص ادلتعلمُت طبيعة وسلوك. أجريت روبُت د

اللغة النجاح وخصائص ادلتعلمُت اللغة الذين مل ينجحوا، يف حُت يعرف أكسفورد 

اسًتاتيجيات التعلم "إجراءات زلددة ازبذت ادلتعلم جلعل التعلم أسهل وأسرع 

اإلجراءات وأكثر متعة، وأكثر ذاتيُت، وأكثر فعالة، وموريًتانزفَتابلتونيتواتيونس ". )

احملددة اليت ازبذىا ادلتعلم جلعل التعلم أسهل وأسرع وأكثر متعة واستقاللية وفعالية 
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( إن الفكرة 8: 1989وأكثر قابلية للتحويل إىل حاالت جديدة.( أكسفورد )

اليت اقًتحتها أوكسفورد ىي أكثر وضوحا على الرغم من ىذا ادلفهوم ميكن أن 

 مرصودة براون يؤكد على مفهوم اسًتاتيجيات تشمل أيضا إجراءات إدراكية غَت

( سلوك غَت مراقب يف ادلتعلمُت 7: 2009التعلم يف إسكندارواسيد وسونندار )

اسًتاتيجيات التعلم تتعلق دبعاجلة وزبزين واسًتجاع ادلدخالت اكتساب اللغة ، يف 

با ما حُت أن اسًتاتيجية االتصال ىي ذات الصلة إىل اكتساب انتاج اللغات. وغال

التصاالت للتعبَت عن نفس تستخدم مصطلحات اسًتاتيجية التعلم واسًتاتيجية ا

 ادلفهوم

 . استراتيجية تعلم اللغة2

 تعريف استراتيجية تعلم اللغةأ. 
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 تعريف اساس

Stern  1983   يف رأينا، يتم تنفيذ اسًتاتيجيات ألغراض سلتلفة أو صبيع

اللغة، شلا يؤدي إىل أنواع النهج اليت يستخدمها ادلتعلمُت 

ادلصطلحات التقنية ويشَت إىل نتائج السلوكيات التعلم ميكن 

 مالحظتها"

Weinstein 

and  

Mayer 1986  

اسًتاتيجيات التعلم ىي السلوكيات والعقول سبكُت خالل 

عملية التعلم من أجل التأثَت على عملية التعلم من الًتميز 

 نفسو. ''

 

Chamot  

1987 

ت التعلم ىي تقنيات متعمدة، وهنج أو إجراءات "اسًتاتيجيا

 لتسهيل التعلم، والنظر يف اللغويات وكذلك ادلنطقة
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 ادلعلومات 

 

Rubin  1987  اسًتاتيجية التعلم ىي اسًتاتيجية تساىم يف تطوير أنظمة

اللغة ادلستخدمة من قبل ادلتعلمُت وكذلك للتأثَت على التعلم 

 مباشرة

Oxford  

1989 

ية تعلم اللغة ىي السلوك أو العمل الذي يستخدمو اسًتاتيج

 ادلتعلم جلعل تعلم اللغة ناجحة ومستقلة وشلتعة

 

يف عملية التعلم الناجحة، ليس مطلوبا من ادلعلمُت فقط لديهم الكفاءات  

يف تطوير اسًتاتيجيات التدريس، ولكن أيضا الًتكيز على ادلتعلم ألنو يتعلم. يف 

التعلم ادلعريف ىناك روح مغامرة جدا. الروح تعاجل ادلعلومات اليت  ادلتعلم، وفقا لنظرية
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تتلقاىا، وليس فقط زبزينها دون إجراء تغيَتات. ادلتعلمُت لديهم بناء قابلة للحياة 

وقادرة على التخطيط شيء. انو يبحث، جيد، ويستخدم معرفتو اليت اكتسبها. وىو 

عثور على احلقائق واكتشافها، مث ربليل قادر على التعرف على ادلشاكل وصياغتها، وال

وتفسَت واستخالص النتائج. لذلك، جيب على ادلتعلم أن يعرف على وجو التحديد 

نفسو باإلضافة إىل نفسو الذي يشارك بنشاط وكذلك على بينة من األنشطة اليت 

: 2010تتسم بالكفاءة والفعالية وربقيق االسًتاتيجيات الالزمة لذلك. )سياكور، 

( جيب أن يقوم ادلتعلمون اللغويون باسًتاتيجيات تعلم اللغة حبيث 181-182

 يتمكن ادلتعلمون من ربقيق ما لديهم إلتقان اللغة اليت يتعلموهنا.

( إىل أىداف اسًتاتيجية ادلتعلمُت 39-38: 2007يشَت كوىُت ) 

ددة، اللغويُت على النحو التايل: ربسُت التعلم، وأداء مهام معينة، وحل مشاكل زل

وجعل التعلم أسهل وأسرع ومتعة وتوقع نقاط الضعف يف التعلم ، مع رلموعة متنوعة 

 من االسًتاتيجيات اليت يقوم هبا ادلتعلمون تشَت إىل اجلهد اجلاد للمتعلمُت للتعلم.
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( خصائص 183-182: 2010قًتح روبُت وطومسون )يف سياكور،  

 ادلتعلم اجليد، ومها:

 اخلاصة(  البحث عن طريقتك 1 

 ( تنظيم ادلعلومات اخلاصة بك عن اللغة2

 ( حيب وحياول أن يتكلم3

( قضاء بعض الوقت والتجول كيفية تدريب نفسك على التحدث داخل وخارج 4

 الفصول الدراسية

( تعلم جبد والتفاف حول كيفية فهم اللغة ادلستهدفة دون احلاجة إىل فهم ادلعٌت 5

 احلريف لكل كلمة

 يمونية )نصائح تعزيز الذاكرة( أن نتذكر ما تعلمو( باستخدام الن6

 ( تعلم من األخطاء7

 ( االستفادة من ادلعرفة اللغوية، دبا يف ذلك اللغة األوىل إلتقان لغة ثانية.8



24 

 

 

 ( السماح ألي سياق )خارج معرفة اللغة وادلعرفة يف العامل( للمساعدة يف فهم9

 ( جعل التخمينات ذكية10

للغوية اليت تغادر من الكلية والروتُت الرمسي للمساعدة يف األداء ( دراسة األعمال ا11

 دبا يتجاوز كفاءتو

 ( دراسة تقنيات التعبَت )على سبيل ادلثال، احلفاظ على تقنيات احملادثة(12

 ( تعلم أمناط سلتلفة من الكلمات واألوراق اليت ميكن تكييفها مع الوضع13

ية يف تعلم اللغة، ويقال ادلتعلمُت اللغة األنشطة ادلذكورة أعاله ىي اسًتاتيج 

أن تكون جيدة يف تعلم اللغة، إذا كنت قد فعلت بعض اسًتاتيجية أو صبيع 

 االسًتاتيجيات ادلذكورة أعاله.

باإلضافة إىل طرق تعلم اللغة أعاله، والكثَت من صياغة اسًتاتيجيات تعلم اللغة 

 ادلختلفة. ولكن بعضها متشابك.
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 يات تعلم اللغةأنواع استراتيج .3

اسًتاتيجيات  10( ىناك 37: 1999وفقا ل ستَتن يف )يف غرينفيل وىاريس،  

 يستخدمها ادلتعلم اجليد:

 أ. اسًتاتيجية التخطيط

 ب. اسًتاتيجية نشطة

 ج. اسًتاتيجية إمباثيك

 د. اسًتاتيجية رمسية

 ه. إسًتاتيجية ذبريبية

 و. االسًتاتيجية الداللية

 سةز. اسًتاتيجية ادلمار 

 ح. اسًتاتيجية االتصال

 ط. اسًتاتيجية الرصد
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وقد يبدو أن ىذا التجميع يشمل أشياء كثَتة ربدث يف عملية التعلم. ومع  

ذلك، كما يشَت ستَتن نفسو، ىذه األنواع من االسًتاتيجيات ال تزال مؤقتة وتتطلب 

يجية تأكيدا وتعديل. فعلى سبيل ادلثال، ال تزال بعض ىذه اجملموعات االسًتات

 متداخلة. بعض الصفات يف اسًتاتيجية اخلطة تشبو طبيعة اسًتاتيجية ادلراقبة.

( يقًتحان ثالث اسًتاتيجيات: اسًتاتيجيات 23: 1987ويندين وروبُت ) 

التعلم )اسًتاتيجيات التعلم ادلعريف والرياضي(، واسًتاتيجيات االتصال واالسًتاتيجيات 

 االجتماعية.

اتيجية تعلم البيانات يتم ذبميع البيانات يف عدة فئات. يف ىذا النوع من اسًت  

يف تتبع يف ادلكتبات ادلختلفة، وادلعروفة لتصنيف أدىل هبا اخلرباء. من مناذج مناذج 

( أن تصنيف 2000( تبدو أمشل. يقول بوكيس )1990النماذج ادلختلفة أكسفورد )

عملية، وميكن الوصول  أكسفورد السًتاتيجيات تعلم اللغة ىو األكثر دقة واألكثر
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إليها، وسهلة االستخدام. ولذلك، فإن التعرض ذلذا النوع من اسًتاتيجية تعلم اللغة 

 ( ويدعمو تصنيف خرباء آخرين.1990يستند إىل تصنيف أكسفورد )

( اسًتاتيجية تعلم اللغة إىل جزأين رئيسيُت، مها 1990ىنا يقسم أكسفورد ) 

فصيل االسًتاتيجية ادلباشرة إىل ثالثة أنواع: الذاكرة ادلباشر وغَت ادلباشر. مث يتم ت

وادلعرفة والتعويض. وتنقسم االسًتاتيجيات غَت ادلباشرة إىل ثالثة: ما وراء ادلعرفية، 

العاطفية، واالجتماعية. وىكذا، بشكل مستقل، وىناك ستة أنواع من 

ية، واالجتماعية. وفقا االسًتاتيجيات: الذاكرة وادلعرفية، والتعويض، وادلعريف، والعاطف

ألكسفورد، إذا كان يشبو عملية التعلم ألداء الدراما، مث ميكن تشبيو االسًتاتيجية 

ادلباشرة العب، يف حُت أن اسًتاتيجية غَت مباشرة كمدير. ادلدير لديو عدد من ادلهام 

احملددة مثل تركيز أىداف األداء، وتنظيم وتوجيو وفحص وتصحيح وتدريب وتشجيع 

يع مبهجة الالعبُت وإقناع الالعبُت على الرغبة وتكون قادرة على العمل مع وتشج
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اآلخرين. وتتألف كل رلموعة اسًتاتيجية متجسدة فيها من عدة اسًتاتيجيات تعلم 

 أكثر ربديدا.

 ( اسًتاتيجية الذاكرة1

يتم استخدام اسًتاتيجيات الذاكرة التعلم من قبل ادلتعلمُت من خالل  

ادلعارف واخلربات التعلم السابقة. اسًتاتيجيات الذاكرة تساعد يف االستفادة من 

إدخال ادلعلومات يف الذاكرة على ادلدى الطويل واسًتداد ادلعلومات عند احلاجة 

لالتصال. تتضمن اسًتاتيجية التعلم ىذه العديد من الذكريات وعمليات التعلم 

تعلم أصوات الكالم مع اليت تستخدم الذاكرة. على سبيل ادلثال، إذا ربط ادل

األشياء اليت تذكرىا، فهو يستخدم اسًتاتيجية تعلم الذاكرة. ومشلت يف ىذه 

االسًتاتيجية التعلم ىو تكرار الدرس السابق. وبادلثل، إذا كان ادلتعلم يستخدم 

 حركات اجلسم للمساعدة يف فهم، وقال انو جيرب مع اسًتاتيجية تعلم الذاكرة.
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 عرفية( االسًتاتيجية ادل2

االسًتاتيجية ادلعرفية ىي كل سلوك ادلتعلمُت يف عملية التدريس والتعلم  

ادلتعلقة باستخدام قوة التفكَت لدى ادلتعلمُت. وتستخدم االسًتاتيجيات ادلعرفية 

لتشكيل وتنقيح النماذج العقلية الداخلية وتلقي وإنتاج الرسائل باللغة ادلستهدفة. 

ية يف سلتلف األنشطة. يف دراسة، حددت ستة أنواع وميكن ربقيق ىذه االسًتاتيج

من السلوك ادلعريف اليت نأمل أن سبثل ىذه االسًتاتيجية. ىذه السلوكيات الستة 

ىي: تصحيح األخطاء اخلاصة، باستخدام اإلمياءات، وشلارسة الكالم، والكتابة 

 مي.يف جهاز كمبيوتر زلمول، والقراءة من السبورة، وحيدق يف الوسط التعلي

 ( اسًتاتيجية التعويض3

وتستخدم اسًتاتيجيات التعلم للتعويض من قبل ادلتعلمُت الذين لديهم  

بالفعل مهارات عالية جدا. وعادة ما تستخدم اسًتاتيجية التعلم للتغلب على 

بعض القيود يف اللغة. ادلتعلمُت الذين جيدون صعوبة يف شرح شيء يف اللغة اليت 
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ال، ميكن استخدام التعريف أو الًتصبة يف خطاهبم يدرسون، على سبيل ادلث

للحفاظ على عملية اللغة الذىاب. يف الواقع، ميكن استخدام احلركات السيئة 

لتغطية القيود اليت يواجهها. ومشلت يف ىذا النوع من اسًتاتيجية التعلم ىو أن 

لة لتجنب تقرر أو اختيار سينديريتوبيك اليت سيتم مناقشتها. يف الواقع، يف زلاو 

موضوع صعب ىو أيضا اسًتاتيجية يف ىذه اجملموعة. وىناك حاجة إىل 

 (90: 1989اسًتاتيجيات التعويض دلعاجلة الثغرة ادلعرفية يف اللغة ")أكسفورد، 

 ( اسًتاتيجيات ماكاغنيتيف4

االسًتاتيجيات ادلعرفية ىي صبيع السلوكيات ادلتعلمُت ادلتعلقة التكتيكات  

لتعامل مع وإدارة ادلواد التعليمية والتعلم. يف ىذا البحث، تتجلى أو طرق التعلم ل

االسًتاتيجيات ما وراء ادلعرفية يف رلموعة متنوعة من األنشطة اليت ميكن درلها يف 

الفئات الثالث التالية: الًتكيز والتخطيط وتنظيم أنشطة التعليم التدريسية، وتقييم 

 عملية التعليم والتعلم.
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د على أن كل شيء جيب أن يأيت من ويتم من قبل ادلتعلم. وميكن التأكي 

"التحكم التنفيذي" ادلعريف ادلعريف يساعد على شلارسة ادلتعلم من خالل التخطيط 

 والتنظيم والًتكيز، وتقييم التعلم اخلاصة هبم.

 العاطفية ة( اسًتاتيجي5

اعر االسًتاتيجية العاطفية ىي أي سلوك ادلتعلمُت ادلرتبطة موقف ومش 

ادلتعلمُت يف مواجهة عملية التعلم. وتسمح االسًتاتيجيات العاطفية للمتعلمُت 

بالسيطرة على ادلشاعر والدوافع وادلواقف ادلتعلقة بتعلم اللغة. وتنقسم ىذه 

االسًتاتيجية إىل قسمُت: عاطفي إجيايب، وعاطفي سليب. إن االسًتاتيجية العاطفية 

ي يظهر أن ادلتعلمُت حيصلون على تقدير اإلجيابية ىي السلوك السلوكي الذ

وتقدير لعملية التعليم والتعلم. االسًتاتيجية العاطفية السلبية ىي سلوك ادلتعلمُت 

شلا يشَت إىل أن ادلتعلم يرفض وحيرم عملية التدريس والتعلم. وذبدر اإلشارة إىل أن 

ة وينبغي مصطلح "سليب" كما ىو مستخدم ىنا ال حيتوي على معاين سيئة أو سيئ
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أن ينظر إىل رفض ادلتعلم لعملية التعليم والتعلم على أنو موقف "زلايد"، ال عالقة 

ذلا الدرجات اجليدة.اسًتاتيجية عاطفية إجيابية تتمثل يف أربعة سلوكيات: يضحك 

مع أولئك الذين تظهر ادلتعة أو االرتياح، ابتسامة، تظهر االرتياح، وتظهر متعة 

ىي متعة، يشكو، ال تويل اىتماما للمعلم، التحدث إىل ألن األشياء ادلضحكة 

 صديق من ريالفانس التعلم، وتبُت موقف احلماقة.

 ( االسًتاتيجية االجتماعية6

االسًتاتيجية االجتماعية ىي أي سلوك للمتعلمُت يرتبط بالتعاون مع   

سهيل ادلتعلمُت مع الزمالء يف ربقيق أىداف التعلم.االسًتاتيجيات االجتماعية ت

التفاعل مع اآلخرين، وغالبا يف حاالت اخلطاب. وتتجسد ىذه االسًتاتيجية يف 

ستة أنشطة: التحدث إىل زميل عن الدرس، ومساعدة األصدقاء يف أنشطة 

التعلم، وطلب ادلساعدة من األصدقاء، والثناء على األصدقاء، ومضايقة أو ىتاف 

 األصدقاء ومضايقة األصدقاء
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 االسًتاتيجيات الست أعاله بصورة منتظمة يف اجلدول التايل:وميكن االطالع على 

 مباشرة

 

 الذاكرة

 

 

  ةإجراء اتصاالت يف الذاكر  .1

 ربط األصوات مع الصور .2

 والذكريات

 كرر الدرس الساب .3

 باستخدام احلركات  .4

 

 المعرفي

 . شلارسة1

 . تلقي وإرسال الرسائل2

 . وصف وترصبة3

. إنشاء ادلدخالت وادلخرجات 4
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 يبالًتت

 التعويض 

 . التخمُت1

. التغلب على قيود التحدث 2

 والكتاب

 

 ليس مباشرة

 ميتاكوغنيتيف

 . الًتكيز االىتمام1

 . زبطيط وتنظيم أنشطة التعلم2

 . تقييم عملية التعليم والتعلم3

 العاطفية

 . تقليل القلق واخلوف1

 . تعزيز اإلرادة والشجاعة2

 . اتقان ادلشاعر و تيمربامنتس3



35 

 

 

 

 

 جتماعيةاإل

 . طرح1

 . التعاون2

 . التسامح3

 

 اللغة العربية  .4

العربية ىي واحدة من اللغات األجنبية ادلدروسة يف إندونيسيا. وقد وسعت   

ىذه اللغة دورىا يف سلتلف جوانب احلياة ليس فقط من أجل دين اإلسالم وحده، 

ة يف احملافل وحىت ىذه اللغة العربية أصبحت أيضا واحدة من اللغات ادلستخدم

( شرحو يف النقاط 16-15: 1986الدولية، أما بالنسبة دلعٌت اللغة نفسها اخلويل )

 التالية:
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تلك اللغة ىي النظام. وىذا يعٍت أن اللغة لديها نظام معُت يف مستوى   - أ

 الصوت، صوت، شرف، ناىو والداليل.

 اللغة تعسفية. اللغة ىي السوائل، ليست ثابتة.  - ب

 غة ىي يف األساس الكالم والتحدث.اللغة سليمة. الل - ت

 اللغة رمز.  - ث

 اللغة زبدم لنقل األفكار وادلشاعر. - ج

باإلضافة إىل ذلك، فإن اللغة العربية ذلا خصائص فريدة وعادلية. ويعٍت  

الفريد أن اللغة العربية ذلا سَتة شليزة سبيزىا عن اللغات األخرى، يف حُت أن العادلية 

اللغة العربية واللغات األخرى. ومن بُت خصائص تعٍت أيضا تشابو القيمة بُت 

 عادلية اللغة العربية ىي كما يلي:

العربية لديها رلموعة متنوعة من أمناط اللغة. وتشمل رلموعة متنوعة من   

 أمناط اللغة
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 ( متنوعة اجتماعية أو اجتماعية1

 ( التنوع اجلغرايف2

 ( رلموعة متنوعة من إديولكتس3

لغة العربية شفهيا أو كتابيا. العربية لديها نظام فريد من نوعو، وميكن التعبَت عن ال

 وقواعد وأدوات، وبعبارة أخرى، تلك اللغة

أ( النظامية، اللغة لديها وحدة نظام قياسي يتكون من عدد من النظم الفرعية. ىناك 

نظام فرعي من الصوت، نظام الفرعي من الكلمات، اجلملة نظام الفرعي، بناء 

 لنحوية، اخلطاب، وىلم جرا.اجلملة، ا

ب( ادلنهجية، أي أن لكل لغة قواعدىا الفريدة، حيث يعمل كل مكون من مكونات 

 النظام الفرعي للغة بالتآزر ووفقا لوظيفتها،

ج( كاملة، وىذا يعٍت أن اللغة لديها كل األدوات اليت حيتاجها صاحب اللغة من أجل 

تعسفية ورمزية. العالقة العقالنية بُت صناعة  االختالط بينهم.واللغة العربية ذلا طبيعة
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اللفظية اللفظية ومرجعها. إن اللغة العربية تتطور باستمرار وإنتاجية وخالقة، فاللغة 

 العربية ظاىرة فردية وظاىرة اجتماعية لإلنسان.

وينظر إىل اخلصائص الفريدة للغة العربية أيضا يف بعض ما يلي؛ اللغة العربية  

حرفا، العربية  29سق مع الرسالة. اللغة العربية لديها رقم ثابت من لديها صوت مت

لديها بنية كلمة ميكن أن تتغَت وتنتج. وجود العرب يف بنية اجلمل العربية. إن أعراض 

العرب ليست رلرد زخارف، ولكنها ذات فائدة كبَتة يف بنية اجلملة العربية، ألهنا 

كتابة وشكل احلروف العربية. الكتابة العربية زبتلف ترتبط ارتباطا وثيقا بادلعٌت، فتات ال

عن صبيع اللغات يف العامل، ألهنا تتحرك إىل األمام من اليمُت إىل اليسار. وبادلثل يف 

قراءتو. وباإلضافة إىل ذلك، يف كتابة الرسائل، صبيع احلروف العربية لديها أربعة 

يف ادلواقف األولية وادلتوسطة  أشكال، وىي احلروف احملايدة، واليت زبتلف يف الشكل

والنهاية. وتلتزم اللغة العربية بقوة بعدد )عدد( ونوع اجلنس. ىناك مصطلح مفراد وىو 

ما يعٍت رقم واحد، موتسانا وىو ما يعٍت اجلمع بُت كائنُت / شخص و  اجلمع رقم 
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ادلميزة  ثالثة وىلم جرا. اللغة العربية غنية دبعٌت اجملازي )رمزي(. اجملاز ىو السمة

لألدب العريب، والتقاليد، واإلبداع اخليايل للكتاب العرب. وتتميز اللغة العربية بظاىرة 

نقل معٌت الكلمات وفقا لسياق األوقات واألماكن والظروف السارية. معٌت الكلمة يف 

 اللغة العربية يتبع دائما االختالفات يف السياق احلايل.

حلال مع اآلخرين، فإنو يتعلم أيضا عناصر يف تعلم اللغة العربية، كما ىو ا 

اللغة، مثل الصوت وادلفردات والنحوي، وادلهارات اللغوية، مثل: مهارات االستماع، 

 مهارات التحدث، مهارات القراءة، ومهارات الكتابة.

 ج . العوامل التي تسبب صعوبات التعلم العربية

 أو تعريف التعلم. قبل مناقشة عوامل صعوبات التعلم، ناقشنا أوال معٌت 

. كينغسكي أن التعلم ىو العملية L، يقول ىوارد 13: 2002وكما ذكر دجيامارا )

اليت من خالذلا السلوك )بادلعٌت األوسع( ىو العملية اليت يتم هبا إنشاء السلوك 

)بادلعٌت الواسع( أو تعديلها من خالل ادلمارسة أو ادلمارسة.وفقا ل ساالميتو "التعلم 
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األعمال اليت يقوم هبا شخص الكتساب تغيَت جديد يف السلوك ككل،  ىو عملية

( .ولكن يف ادلمارسة العملية 2: 2003نتيجة لتجربتو اخلاصة يف التفاعل مع بيئتو" )

عملية التعليم والتعلم وليس دائما بسالسة، وغالبا ما واجو صعوبات التعلم اليت ميكن 

 أن تعوق فعالية أنشطة التعلم.

 اليت تسبب صعوبات التعلم العربية، مقسمة إىل : العوامل 

 العوامل الداخلية .1

 فالصعوبات اليت ربدث يف النفس البشرية نفسها ىي:

 أ. نقص اإلدراك

 ىناك سبعة أنواع من أوجو القصور اإلدراكي:

( صعوبة يف فهم وسبييز معٌت أصوات الكالم. الصعوبات الناصبة عن مشكلة 1

فهم وسبييز معٌت صوت الكالم. ىذا الشرط يسبب  ادلدققُت، وىي صعوبة يف
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الطفل لتجربة صعوبات يف الصوتيات، ذبزئة الصوت، على سبيل ادلثال: 

 صعوبات يف التمييز ق و ك األصوات. يف كلمات مثل قلب و كلب

( صعوبة تكوين ادلفاىيم وتطويرىا يف وحدات داللية )كلمات ومفاىيم(. فهم 2

ات وادلفاىيم( يظهر معرفة القرابة اللغوية بشكل الوحدات الداللية )الكلم

مناسب، مثل صعوبة فهم كلمة التغيَت )العدد(، على سبيل ادلثال: استيقظ من 

 النوم

( صعوبة تصنيف الكلمات ىي صعوبة يف تصنيف الكلمات الواردة باللغة العربية. 3

ه، إسيم على سبيل ادلثال: إسيم من بُت أمور أخرى يتكون من إيسيم إيسيارو 

الطبيعية، تفديل عاصم وىلم جرا، فيل من بُت آخرين يتكون من فيل مادىي، 

 مودوري فيل، فيل عمرو وغَتىا.

( صعوبة يف العالقات الداللية، أي صعوبة يف إجياد وتعريف الكلمات اليت ذلا عالقة 4

مع كلمات أخرى، على سبيل ادلثال صعوبة يف مهمة ترتيب اجلمل ادلتعلقة 
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الوقت، لديهم صعوبة يف اختيار الكلمة الصحيحة على سبيل ادلثال: ما تسلسل 

ىو الوقت؟ إيتس أرابيك إس اي ساعة اآلن؟ ولكن الطالب يكتبونو يف ساعة 

 اآلن فقط

( صعوبة يف فهم النظم الداللية حلل ادلشاكل اللفظية يتطلب فهم العالقة بُت 5

الصعوبة ذبعل األطفال غالبا ما  ادلشاكل. وفيما يتعلق بالدرس العريب، فإن ىذه

جيدون صعوبة يف إخبار القصص، وغالبا ما ال يتم ترتيب تفسَتاهتم بشكل 

صحيح وصحيح. ىذه الصعوبة تؤدي إىل عدم قدرة الطالب على ادلواد )كَتواه( 

 و )موىداتسا(.

( اآلثار الداللية. أعلى مستوى من القدرة على فهم اللغة ىو القدرة على التقاط 6

ادلعلومات الضمنية، واليت مل يتم ذكرىا بوضوح. لذلك، غالبا ما جيد األطفال 

صعوبة يف فهم القصص ادلثلية للقصص أو القصص اخليالية أو األساطَت. على 

 سبيل ادلثال:
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 العيوب يف الذاكرة  -ب

وجود نقص يف ذاكرة ادلدقق قد يسبب صعوبات يف إنتاج اللغة، كما  

 ر تسلسل الفونيم،يثَت نقص خاص يف تكرا

وإذ تشَت إىل الكلمات، وتذكر الرموز وذبربة عالقات السبب والنتيجة. 

يف تعلم اللغة العربية ىذا يتعلق القدرة على حفظ ادلوفرودات حبيث تأثَت على  

 كيمابوان للحوار.

 عدم تقييم القدرة - ح

عدم القدرة على احلكم على ازباذ الطفل تقبل رلرد صبلة أو كلمة 

 دون أن تكون قادرة على التعرف وتصحيح اخلطأ.خاطئة، 

على سبيل ادلثال: يف احلديقة الواسع أزىار عندما جيب أن يكون يف 

 احلديقة الواسعة أزىار

 االفتقار إىل القدرة على إنتاج اللغة - د
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سيتم تسهيل إنتاج اللغة من خالل القدرة على تذكر، والسلوك الفعال 

عانون من مشاكل مع ىذه القدرات يواجهون واخلَت النفسي. األطفال الذين ي

صعوبات يف إنتاج اللغة. ىذه الصعوبة تسبب الطفل يف فهم ادلواد اليت مت 

 احلصول عليها. القدرة اإلنتاجية ذلذه اللغة ترتبط ارتباطا وثيقا بادلواد )ادلهتدى(.

 براغماتية العيوب  -ه

فعل ادلناسبة للرسائل، ىناك أوجو قصور يف تقدمي البيانات، وإعطاء ردود ال

واحلفاظ على أو احلفاظ على زلادثة، ووسائط تقدميها على أساس احلجج 

القوية. عادة ما يكون األطفال الذين لديهم ضعف عملي ضعيف يف احملادثة يف 

 دروسهم العربية صعبة يف ادلواد )موىداتسا(.

 . العوامل الخارجية2

عن خارج النفس البشرية نفسها.  العوامل اخلارجية ىي العوامل اليت تنتج 

العوامل اخلارجية ىي العوامل اليت تعمل وتعمل بسبب التحفيز من اخلارج. وميكن 
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أيضا أن يقال العوامل اخلارجية كعامل الشكل الذي يبدأ النشاط التعلم ويستمر على 

أساس زلركات األقراص اخلارجية اليت ليست ذات صلة سباما ألنشطة التعلم، وتشمل 

 ذه العوامل:ى

 ادلناىج الدراسية - أ

"ادلنهاج يأيت من الكلمة الالتينية، كريكول تعٍت ادلسافة اليت جيب أن تؤخذ  

(. إذا كانت مرتبطة بالتعليم مث يتم 26: 2002من قبل عداء" )ىاماليك، 

تعريف ادلنهج حاليا مع الفًتة الزمنية اليت جيب أن تتخذ من قبل الطالب الذين 

صول على شهادة. ولكن تعريف ادلنهاج يعترب ضيقا جدا وغَت يهدفون إىل احل

مناسب أيضا بعد اآلن. تعرف سالميتو ادلنهج على أنو عدد األنشطة ادلقدمة 

للطالب. وكان النشاط حاضرا يف معظمو. مواد الدرس للطالب لتلقي، 

 (146: 2002(. ووفقا جلمارة )65: 2003ماجستَت وتطوير مادة الدرس )
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ىو خطة للتعلم وىي عنصر أساسي يف التعليم". ال ميكن للمناىج  "ادلنهاج 

الدراسية ألنشطة التعليم والتعلم أن تسَت على ما يرام، ألن ما ىي ادلواد اليت 

ينبغي أن ينقلها ادلعلم يف اجتماع الصف، وليس برنامج ادلعلم من قبل. لذلك 

الدراسية لكل موضوع  جلميع ادلواد الدراسية، جيب أن يكون لكل معلم ادلناىج

عقد وتدرس للطالب. دروس اللغة العربية ىي عملية تعليمية هتدف إىل تشجيع 

وتوجيو ورعاية ادلهارات العربية على ضلو نشط وسليب وتعزز موقفا إجيابيا ذباه 

 اللغة العربية.
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 البحث ومكان وزمان البحثأ. مدخل 

 البحث البحثمدخل . 1

النهج يف ىذه الدراسة باستخدام األساليب الكمية ، ألنو يتم تقدمي   

 ( 12:  2016أريكونتةو الدراسة مع األرقام. ىذا يتفق مع الرأي )

ح الوصفي الكمي الذي صبع تصميم البحث ادلستخدم ىو منوذج ادلس

 البيانات من خالل توزيع االستبيانات. ةالباحث

 البحث كانم. 2

يف اجلامعة اإلسالمية حث موجود يف على وجو التحديد موقع ىذا الب 

إجراء ىذا البحث يف احلرم ، وقد مت احلكومية بالغكاريا يف الشارع غيوبوس 
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 طالباليت يستخدمها  ةدلتعلق بالتعلم االسًتاتيجياإلسالمية احلكومية ال ة اجلامع

 أكثر يف تعلم اللغة العربية. جامعة احلكومية بالغكارايا 

 ت البحثوق. 3

مت إجراء ىذا البحث دلدة شهرين بعد نشر ادلقًتح واحلصول على إذن من    

. وسيتوفر ىذا الوقت على ادلؤلف 2018كلية الًتبية وتدريب ادلعلمُت يف مارس 

األفضل يف احلصول على البيانات وحفر البيانات بشكل مباشر وعمق. يتم 

 احلصول على البيانات اليت مت 

 البحوث و عينة السكانية . ب

 حثالب يةسكان .1

 



49 

 

 

ىي منطقة تعميم تتكون من: كائنات / موضوعات ذلا  يةالسكان

صفات وخصائص معينة واليت يتم دراستها من قبل الباحثُت ومن مث استخالص 

  النتائج.

أما بالنسبة لسكان ىذه الدراسة فكلهم طالب كلية الًتبية وتعليم    

شخص. دلزيد من  285ية مع عدد برامج دراس 8ادلعلمُت بالكلية مكونة من 

 التفاصيل انظر اجلدول أدناه:

 عدد قسم رقم

 شخصا 84 تربية اللغة اإلنزجلية  .1

 أشخاص 10 تربية روضة األطفال   .2

 شخصا 26 تربية الفيزياء  .3

 شخصا 16 تربية إدارة اإلسالمية  .4

 شخصا 15 قسم اللغة العربية  .5

 شخصا 76 تربية دين اإلسالم .6
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 شخصا 30 قسم تربية مدرس ادلدرسة اإلبتدائية  .7

 شخصا 28 قسم تربية علم األحياء .8

  (2018 -فربير -14, يف مركز كلية الًتبية و العلوم ,  مصدر البيانات) 

 عينة البحث  - ب

العينة ىي جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها ىؤالء السكان.  

ثون غَت قادرين على فحص كل ونظرًا للعدد الكبَت من السكان ، والباح

شيء بسبب ضيق الوقت والطاقة ، استخدم الباحثون عينات مأخوذة من 

 السكان.

 تقنية أخذ العينات( ا

تقنية أخذ العينات ىي تقنية يف أخذ العينات. ولتحديد 

العينة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ، استخدم الباحثون عينة 
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ىذه التقنية متجانسة  عشوائية طبقية متناسبة ال تكون فيها

 ومتناسبة طبقية.

٪ مث 10مع معدل خطأ  285بناًء على عدد السكان 

عدد حسابات العينة من الدراسات ادلختلفة أعاله مث حساب 

 العينة بالطريقة التالية:

 X 140 = 8 16/290 = تربية إدارة اإلسالمية

 X 140 = 37 76/290 = تربية دين اإلسالم

 X 140 = 5 10/290 = التربية روضة األطف

 X 140 = 8 15/290 = قسم اللغة العربية

 X 140 = 15 30/290 = قسم تربية مدرس ادلدرسة اإلبتدائية

 X 140 = 14 28/290 = قسم تربية علم األحياء
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 X 140 = 41 84/290 = تربية اللغة اإلنزجلية

 = تربية الفيزيا

 

26/290 X 140 = 

 

13 

 141      عدد

 (253: 1982ساليب البحث لألعمال ، أ) 

 أداة البحثج. 

كما يف ىذه الدراسة استخدم الباحثون استبيانا ، وىو استبيان ىو أداة واحدة 

يف رلال البحث. للحصول على البيانات وادلعلومات ، يستخدم الباحث ىنا استبيانا 

، SILLبلغة اسًتاتيجية التعلم مع اسم اجلرد اإلسًتاتيجي لتعلم اللغات )

Oxford 1990). 

 تقنيات جمع البيانات. د
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 أ. نشر االستبيان )استبيان(

(  1987يتم تصنيف االستبيان أو االستبيان وفقا لـ )عبيدات ، وآخرون ، 

 كأحد أدوات البحث ادلستخدمة للحصول على البيانات أو احلقائق.

ن لقد رأينا أن االستبيان مقسم إىل ثالثة: استبيان مفتوح ، استبيا

مغلق واستبيان مفتوح. ما الباحث الذي سيستخدم ىنا استبيانًا مغلًقا حيث 

يقوم االستبيان جبانب سؤال ادلستفىت الختيار أحد اإلجابات البديلة ، كما يتم 

 منحو الفرصة لتقدمي إجابات أخرى تتجاوز اإلجابات ادلتوفرة.

ستبيان مع اسم اجلرد يف ىذه الدراسة استخدم الباحثون لغة اسًتاتيجية تعلم اال

يستخدم االستبيان  .(SILL ،Oxford 1990اإلسًتاتيجي لتعلم اللغات )

 5 - 1الفواصل الزمنية 

 مل أفعل=  1

 ال أفعل ذلك يف كثَت من األحيان=  2
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 أحيانا أفعل ذلك=  3

 أفعل ذلك يف كثَت من األحيان=  4

 أفعل ذلك دائما=  5

 قدمة من الباحث.وآراء أخرى أعرب عنها اجمليبون ادل

 تقنية تحليل البيانات. ه

تقنية ربليل البيانات ىي واحدة من سلسلة من األنشطة البحثية اذلامة جًدا 

واحلامسة. ومن خالل ىذا النشاط التحليلي، تصبح البيانات أو ادلعلومات اليت مت 

 (2003صبعها أكثر وضوحا. )إبنو وآخرون، 

 خدم ادلؤلفون اخلطوات التالية:لتحليل البيانات اليت مت صبعها يست

التحرير ، أي التحقق من البيانات اليت مت صبعها للتأكد شلا إذا كانت البيانات اليت  .1

 مت احلصول عليها موجودة بالفعل أم ال ، من أجل توقع األخطاء.
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الًتميز ، أي النسبة ادلئوية ، القيام بتجميع البيانات من النتائج وفًقا للمستجيبُت  .2

 لنوعها من خالل توفَت رمز لتسهيل معاجلة البيانات.وفًقا 

اجلدولة ، أي يقوم الباحثون بًتتيب اجلداول لكل بيانات وحساهبا يف البيانات   .3

 اجملمعة بشكل ملحوظ.

التحليل ، أي إجراء التحليل كأساس الستخالص النتائج اليت مت التوصل إليها يف  .4

 (79: 1989شكل وصف وتفسَت. )مارداليس، 

تم ربليل ىذه البيانات البحثية عن طريق اإلحصاء الوصفي على شكل متوسط ي 

والعايل لإلسًتاتيجية حسايب دلعرفة مستوى التأىيل ، ادلستوى ادلنخفض وادلتوسط 

 ادلستخدمة من قبل طالب كما ذكر يف كتاب ريبيكا أكسفورد لغة اسًتاتيجية التعلم:
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 1.00 - 2.44  منخفض : الوسط احلسايب

 2.45 - 3.44: الوسط احلسايب   متوسط

 3.45 – 5.00   : الوسط احلسايب    عال

 ادلوضوع والبحث عن الكائنات.. 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث و البحث

 البحث جا. نتائ

الجامعة اإلسالمية  استراتيجية تعلم اللغة العربية لطالب كلية التربية و العلوم في . 1

  ياكارانالحكومية بال

إسًتاتيجية تعلم اللغة العربية لطالب كلية الًتبية و العلوم يف اجلامعة  4.1جدول 

 اإلسالمية احلكومية بالغكارايا 

 قسم

 إسًتاتيجية التعلم

الذاكرة
ادلعريف  
التعويضات  

 
وراء ادلعريف 

 
مؤثر 

االجتماعية  
 

كلها  
 

 2.5755 2.6125 2.6291 2.6291 2.7000 2.4893 2.4528تربية اللغة 
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 اإلنزجلية

تربية 
روضة 

 األطفال 

2.0555 

 
1.6667 1.6667 2.6667 2.0833 2.0556 1.9490 

تربية 
 الفيزياء

2.6479 2.5139 2.6389 3.1574 2.5138 2.5138 2.5278 

تربية إدارة 
 اإلسالمية 

3.0656 3.1250 3.2083 3.1806 3.0000 2.9911 2.8889 

قسم اللغة 
 العربية 

3.3751 3.6250 3.1250 3.9028 3.1250 3.2500 3.2500 

تربية دين 
 اإلسالم

2.7397 2.7748 2.7658 2.9640 2.6306 2.6757 2.7087 

قسم تربية 
مدرس 
ادلدرسة 

 اإلبتدائية 

2.7498 2.8778 2.7444 2.9481 2.4667 2.6667 2.8000 

قسم تربية 
علم 

2.7180 2.8214 2.7024 3.0079 2.5834 2.6378 2.5556 
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 األحياء

متوسط 
 حسايب 

2.7276 2.8008 2.7372 3.0034 2.5790 2.6193 2.6549 

 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع فئة

  5 6 1 3 2 4 ترتيب

 

كلية الًتبية و العلوم يف اجلامعة من اجلدول أعاله ، من ادلعروف أن طالب   

ًتاتيجيات تعلم لغة سلتلفة ، واستناداً يستخدمون اس اإلسالمية احلكومية بالغكارايا 

( ، يستخدم الطالب اإلسًتاتيجية 1990إىل اسًتاتيجيات سلتلفة من أكسفورد )

متوسط  26592صبيعها مع فئة متوسطة ، اسًتاتيجية الذاكرة دبتوسط 

،  2.5790اسًتاتيجية التعويض ، متوسط  2.6193االسًتاتيجيات ادلعرفية 

، إسًتاتيجيات عاطفية دبتوسط  3،0034وراء معرفية دبتوسط اسًتاتيجيات ما 
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. ىذا يدل على أن طالب  2،8008، وإسًتاتيجية اجتماعية دبتوسط  2.7372

 كارايا ناجلامعة اإلسالمية احلكومية بال كلية الًتبية و العلوم يف

 لديهم استشارة متعددة يف تعلم اللغة العربية.

 

 كلية التربية و العلوم في  يميل استخدامها من قبل طالب. االستراتيجيات التي 2

 كارايا نالجامعة اإلسالمية الحكومية بال

، من ادلعروف أن رسم اخلرائط االسًتاتيجية اليت مييل  4.1من اجلدول   

كلية الًتبية و العلوم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية الستخدامها من قبل طالب  

 بالغكارايا 

تربية اللغة  قسم مع تفاصيل 3،0034ية ما وراء ادلعرفية دبتوسط ىي اسًتاتيج

تربية   ،  2667تربية روضة األطفال دبتوسط  قسم، 2،7000اإلنزجلية دبتوسط 
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قسم  3.2083، تربية إدارة اإلسالمية دبتوسط متوسط  3،1574الفيزياء دبتوسط 

، قسم تربية  2.9640سالم دبتوسط ، تربية دين اإل 3.1250اللغة العربية دبتوسط 

و قسم تربية علم األحياء دبتوسط  2،9481مدرس ادلدرسة اإلبتدائية دبتوسط 

درجة يتحقق من خالل صبيع الدراسات الست . ىذا ىو أعلى متوسط 3،0079

 اسًتاتيجيات ادلذكورة أعاله.

ة اإلسالمية معكلية التربية و العلوم في الجاصعوبات تعلم الطالب العرب   .4

  كارايانالحكومية بال

  العربيةصعوبات تعلم جدوال نتائج  2.4

 السوئل
 عدد

 ترتيب نسبة مائوية
 ال نعم

 منخفض 40.90 78 59 . ىل ذبد صعوبة يف كتابة زلاضرة عربية؟1
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% 

. ىل ذبد صعوبة يف حفظ قواعد ضلوية يف 

 الدروس العربية؟

 منخفض % 32.6 89 43

وبة يف قراءة  يف الدروس . ىل ذبد صع3

 العربية؟

 منخفض % 55.4  75

. ىل ذبد صعوبة يف نطق / نطق الكلمات 4

 يف دروس اللغة العربية؟

 منخفض % 18.9 107 25

. ىل تواجو صعوبات يف تقدمي أمثلة عن 5

 فعل ماضي ؟

 منخفض % 40.2 79 53

. ىل تواجو مشكلة يف صنع مثال على 6

 فعل مضارع  ؟

 منخفض % 40.9 78 55
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. ىل لديك صعوبات يف ترصبة العربية 7

 اإلندونيسية أو العكس؟

 مرتفع % 75.8 32 100

. ىل يستخدم احملاضرون الذين يقومون 8

بالتدريس غالًبا وسائل اإلعالم / الوسائل يف 

 تعلم اللغة العربية؟

 منخفض % 33.3 88 44

. ىل ذبد صعوبة يف سبييز احلروف شبو 9

 ل قلب أو كلب؟ادلتشاهبة مث

 منخفض % 25 99 33

. ىل تكافح عندما يطلب منك أن تذكر 10

 مفردة حفظها؟

 مرتفع % 62.1 50 82

. ىل لديك صعوبة يف فهم شخص 11

 يتحدث العربية؟

 متوسط %  83.3 22 110



64 

 

 

. ىل تعلم مادة اللغة العربية من قبل 12

 احملاضرين يسهل احلصول عليها؟

 مرتفع % 72 37 95

 مرتفع % 71.2 38 94 ىل ذبد صعوبة يف التحدث بالعربية؟. 13

. ىل تواجو مشكلة يف فهم تغيَت الكلمة 14

 العربية مثل استيقظ جيري االستيقظ؟

 منخفض % 43,2 75 57

. ىل تواجو مشكلة يف التمييز بُت 15

 اإلسالم والفيل والرسائل؟

 منخفض % 41.7 77 55

الواسع . ىل اجلملة صحيحة يف احلديقة 16

 أزىار؟

85 47 

 

 مرتفع % 64.4

 مرتفع % 75 33 99 . ىل ربب الدروس العربية؟17
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 مرتفع % 75 33 99 . ىل صفك مرتاح للتعلم؟18

. ىل ميكن أن تسمع بوضوح عن 19

 الدروس العربية اليت يدرسها أستاذك؟

 مرتفع % 72 37 95

 منخفض % 53.8 61 71 . ىل العريب صعب؟20

 

 توزيع صعوبة تعلم اللغة العربية 4.3 الجدولمن 

 السؤل معيار صعوبات % رقم
عدد 

 السؤل

1 
76-100 

% 
 1 11 متوسط
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 8 ,7,10,12,13,16,17,19,18 مرتفع % 56-76 2

 12 1,2,3,4,5,6,8,9,20,14,15 منفض  % 56-0 3

 

من اجلدول أعاله خلص إىل أن مستوى الصعوبة يف تعلم اللغة العربية من  

أعلى معيار كلية الًتبية و العلوم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالغكارايا ب  قبل الطال

يكمن يف صعوبة فهم الشخص الذي يتحدث باستخدام اللغة العربية ، مث على 

مستوى الصعوبة يف تعلم معايَت اللغة العربية اليت يواجهها الطالب الصعوبات اليت 

ندونيسية أو العكس ، صعوبة التحدث باللغة تكمن يف ترصبة العربية إىل اللغة اإل

العربية ، اليت تفتقر إىل القدرة على احلكم على األحكام اخلاطئة دون القدرة على 

إصالحها وأخَتًا على صعوبة تعلم اللغة العربية ، يكمن ادلعيار ادلنخفض يف صعوبة  

الدروس العربية ، كتابة الدروس / الكتابة العربية ، وحفظ قواعد ضلوية، وقراءة  يف 
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وتالوة الكلمات يف دروس اللغة العربية ، وإعطاء أمثلة على فعل مضارع ، شلا جيعل 

أمثلة من فعل ماضي ، والصعوبات يف سبييز أصوات احلروف ادلتشاهبة ، وصعوبة 

 استدعاء مفردات اليت مت حفظها وصعوبة يف التمييز اسم و فعل واحلروف .

 

 ب. البحوث 

الجامعة اإلسالمية  ة تعلم اللغة العربية لطالب كلية التربية و العلوم فياستراتيجي. 1

 كارايانالحكومية بال

يتم استخدام اسًتاتيجية تعلم اللغة من قبل ادلتعلم لتحقيق اذلدف   

ادلنشود. باستخدام اسًتاتيجيات التعلم ، ميكن للطالب تنظيم أنفسهم يف 

عاجلتها حىت ميكن إتقان اللغة. وبالتايل فإن احلصول على اللغة اليت يتم تعلمها وم
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اسًتاتيجية التعلم شخصية وفردية للغاية. ستظهر ىذه االسًتاتيجية من خالل 

 سلوك السلوك.

فيما يتعلق  3،0034ربتل اإلسًتاتيجية وراء ادلعرفية ادلرتبة األوىل دبتوسط  

نتائج التعلم. ىذا أمر ببعض ادلهارات لًتكيز وزبطيط وتنظيم أنشطة التعلم وتقييم 

إجيايب بالنظر إىل أن ىذه اإلسًتاتيجية ىي مهارة مهمة إىل حد كبَت من طالب  

لديها نضج كبَت كلية الًتبية و العلوم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالغكارايا 

 وعاطفي يف التعلم.

ذا (. ى2،8008ربتل اإلسًتاتيجية االجتماعية ادلرتبة الثانية )ادلعدل =  

يدل على أن طالب كلية ادلعلمُت وتدريب ادلعلمُت باالنغكا رايا لديهم نضج جيد 

وعاطفي يف التعلم. نشاط اإلسًتاتيجية االجتماعية يشبو طلب توضيح صديق أو 

زلاضر إذا كان ال يزال جيد األشياء غَت واضحة ، ويطلب من اآلخرين تصحيح ما 

يح صديق أو زلاضر إذا كان ال يزال قام بو. توضح ىذه اإلسًتاتيجية طلب توض
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جيد شيًئا غَت واضح ، ويطلب من اآلخرين تصحيح ما فعلو. ىم أكثر وعيا ألمهية 

التعاون يف عملية التعليم والتعلم. اهنم رعاية بعضهم البعض ومساعدة بعضهم 

 البعض. ال يوجد شغف فكري وال خجل أن يسأل أذكى.

(. سيشعر 2.7372= بة الثالثة )متوسط ربتل االسًتاتيجية العاطفية ادلرت 

طالب كلية الًتبية والًتبية بكلية باالصلكا راية باالسًتاتيجيات العاطفية باألمان 

والراحة يف عملية التعلم. فهم ليسوا زلرجُت أو خائفُت من شلارسة اللغة ، وزراعة 

قتة وما إىل اإلرادة والشجاعة ، وطرح األسئلة ، وإحساس ادلشاعر واإلحاالت ادلؤ 

ذلك. سيكون الطالب الذين ليسوا خجولُت وشجاعُت أسهل يف استخدام اللغة. 

 ىذا ىو رأس مال مفيد جدا للتعلم الناجح.

( واالسًتاتيجية ادلعرفية )يعٍت = 2.6549اسًتاتيجية الذاكرة )يعٍت =  

فلكال ( ربتل ادلرتبة الرابعة واخلامسة. كالمها هبامش ليس مطلًقا مطلًقا ، 2619

االسًتاتيجيتُت قيمة عالية دبا فيو الكفاية ؛ ال يزال أعلى من منتصف مقياس 
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. ومع ذلك ، فإن تعلم اللغة ، وخاصة اللغات األجنبية ، يتطلب 3الصك 

استخدام ذاكرة عالية واسًتاتيجية معرفية. يبدو من ادلنطقي أن تكرار استخدام 

ا بسن ادلتعلم. من ادلقبول أن يكون عمر ىاتُت االسًتاتيجيتُت يرتبط ارتباطًا وثيقً 

ادلتعلمُت أكثر نضًجا ، وأقل استخداًما للذاكرة وادلعرفة. ومع ذلك ، فإن ادلتوسط 

( ال يزاالن يشَتان إىل أهنما 2.619( و )ادلعريف = 2.6549السابق )الذاكرة = 

 ثابتان ويستخدمان يف الغالب الذاكرة واالسًتاتيجيات ادلعرفية.

(. عادة 2.5790= ن اسًتاتيجية التعويض يف ادلرتبة األخَتة )متوسط تكو  

ما يتم تنفيذ ىذه االسًتاتيجية من قبل الطالب الذين يتمتعون دبهارات عالية يف 

اللغة. ردبا ىذا ىو السبب يف أن اسًتاتيجية التعويض يف الًتتيب النهائي. على 

الب يستخدمون ىذه اإلسًتاتيجية الرغم من أنو يف ادلوضع األخَت ، إال أن الط

وىو يف فئة الوجود. إن متعلم اللغة  2.5790أيًضا. ىذا موضح من متوسط 
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اجليد ىو شجاع دبا فيو الكفاية جلعل التخمينات عند مواجهة لغة الكالم اليت مل 

 يسبق لو أن تعلمها.

ذا يدل على أن (. ى2.7276العام السًتاتيجية التعلم يف الوضع ادلعتدل )ادلتوسط  

طالب كلية الًتبية وتدريب ادلعلمُت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالغكارايا لديهم 

استشارة متعددة يف تعلم اللغة. ىذه النتيجة ىي بالتأكيد مفيدة جدا دلتعلمي اللغة 

وادلعلمُت. أيًا كان استخدام اسًتاتيجيو من قبل مدرسي اللغة يف التدريس ، ميكن 

التعامل معها والعمل هبا مع االسًتاتيجيات اليت لديهم من أجل اللغة اليت للطالب 

 .يدرسوهنا ليتم قبوذلم

 االستراتيجيات التي يميل استخدامها من قبل طالب كلية التربية و العلوم في .2

 كارايانالجامعة اإلسالمية الحكومية بال

ت ما وراء ( فإن العالقة بُت استخدام اسًتاتيجيا1993وفقا ألكسفورد )

ادلعرفة مع فئة التحفيز عالية. ارتبطت النظريات وراء ادلعرفية يف كثَت من األحيان 
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للتمييز بُت ادلتعلمُت الناجحُت وادلتعلمُت أقل صلاحا. تتعامل إسًتاتيجية ما وراء 

ادلعرفة مع بعض ادلهارات لًتكيز وزبطيط وتنظيم أنشطة التعلم وتقييم نتائج التعلم. 

جيايب بالنظر إىل أن ىذه االسًتاتيجية ىي مهارة مهمة يف تعلم اللغة. يظهر ىذا أمر إ

استخدام ىذه االسًتاتيجية أن ادلتعلم قد جعل بعض االستبطان حول العملية ونتائج 

التعلم. تشَت ىذه اإلسًتاتيجية إىل نظرية معاجلة ادلعلومات اليت توضح "تنفيذ" إحدى 

ن زبطيط التعلم ، والتأمل يف العملية ، ومراقبة فهم الوظائف ، وىي اسًتاتيجية تتضم

ادلنتج اخلاص باللغة ، وتقييم التعلم بعد االنتهاء من النشاط. تنطبق ىذه 

اإلسًتاتيجية على الطالب يف صبيع ادلهارات اللغوية مثل االستماع والتحدث والقراءة 

 والكتابة

معة اإلسالمية ي الجاصعوبات تعلم الطالب العرب كلية التربية و العلوم ف .3

 كارايانالحكومية بال
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صعوبة تعلم اللغة العربية ىي حالة يكون فيها الطالب لديهم حواجز  

 الستخدام اللغة العربية سواء يف االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.

استنادًا إىل عرض وربليل البيانات أعاله ، فإن العوامل ادلسببة لصعوبات  

كلية الًتبية و العلوم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ب العرب  التعلم لدى الطال

 كثَتة موجودة يف العوامل الداخلية ىي:بالغكارايا  

 أ. نقص معريف

من التعرض للبيانات أعاله ، ميكن االستنتاج أن النقص ادلعريف يف الطالب 

وجود  أصبح أحد أسباب الصعوبة يف تعلم اللغة العربية ، فإن الصعوبة تكمن يف

الطالب الذين جيدون صعوبة يف فهم وسبييز أصوات احلروف ىي نفسها تقريبا ، 

اإلسم و الفعل واحلروف وكذلك صعوبة يف تشكيل  ,وصعوبة يف التمييز بُت 

 الكلمة وتطويرىا يف اجلملة

 ب. نقص يف الذاكرة
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واستناًدا إىل ربليل البيانات أعاله ، فإن نقص الذاكرة ىو العامل الذي 

سبب صعوبات تعلم اللغة العربية ىو تأثَت ، شلا جيعل الطالب صعوبة يف حفظ ي

بنية اجلملة العربية ، وصعوبة تذكر ادلفردات اليت مت حفظها حبيث تؤثر على 

 القدرة على التحدث باللغة العربية وفهم شخص يتحدث باستخدام العربية.

 

 ج. عدم القدرة على احلكم

تعلم اللغة العربية من قبل الطالب مع عدم وجود احلكم ىو صعوبة 

عدم وجود حكم جيعل الشخص يقبل رلرد صبلة أو كلمة خاطئة دون أن يكون 

 قادرا على التعرف على اخلطأ وتصحيحو.

 د. عدم إنتاج اللغة



75 

 

 

سيكون االفتقار إىل إنتاج اللغة سهاًل من خالل القدرة على التذكر. 

اللغة العربية لديهم مشاكل مع الطالب الذين جيدون صعوبة يف التحدث ب

 صعوبة إنتاج اللغات مثل منذجة فعل ماضي و فعل مضارع .

العوامل اخلارجية الناصبة عن الطالب اخلارجيُت ىم ادلناىج 

 الدراسية ، اسًتاتيجيات التعلم واالقًتاحات واألفكار يف التعلم.

 

 



 

75 

 

 الباب الخامس

 اإلختتام

 المالخصة . أ

الًتبية و العلوم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالغكارايا  استخدم طالب برنامج كلية .1

للدراسة إسًتاتيجيات سلتلفة لتعلم اللغة ، واليت كانت اسًتاتيجية للذاكرة مع متوسط 

من الفئة  2،6193من الفئة ادلتوسطة ، واالسًتاتيجية ادلعرفية دبتوسط  26592

فئة متوسطة ، واسًتاتيجية وراء  25902ادلتوسطة ، واسًتاتيجية التعويض دبتوسط 

اسًتاتيجية متوسطة ، واسًتاتيجية عاطفية دبتوسط  3،0034ادلعرفية مع متوسط 

فئة  28800متوسط فئة متوسطة واسًتاتيجية اجتماعية مع متوسط  2،7372

 متوسطة.
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طالب كلية  من البيانات ادلوضحة أعاله ، من ادلعروف أن اإلسًتاتيجية اليت مييل إليها .2

الًتبية و العلوم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالغكارايا ىي إسًتاتيجية ما وراء ادلعرفة 

 (3.0034= )ادلتوسط 

العوامل ادلسببة لصعوبات التعلم العربية اليت يواجهها الطالب يف تأثر العوامل البينية يف  .3

ص القدرة على إنتاج اللغة ، الطالب أنفسهم ، وربديدا أوجو القصور ادلعرفية ، ونق

 ونقص الذاكرة وعدم القدرة على احلكم

 ب. نصيحة

 . للطالب1

أ. ومن ادلتوقع أن تعظم مرة أخرى لتنفيذ االسًتاتيجيات اليت تصبح اذباه التعلم لديهم 

 لتحقيق النجاح يف التعلم
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لم اللغة من ادلأمول تطبيق اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية عندما تصبح عملية تعب. 

 العربية للتعلم مثالية وناجحة

ج. من ادلتوقع أن تتعلم اللغة العربية دائًما من تعلم القراءة أو الكتابة يف تعلم اللغة 

 العربية

 . للمحاضرين2

أ. جيب االنتباه مرة أخرى السًتاتيجية التعلم اليت يتم استخدامها وفًقا الذباه 

العلوم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية إسًتاتيجية تعلم طالب كلية الًتبية و 

 بالغكارايا.

ات الطالب يف تعلم اللغة العربب. جيب إيالء ادلزيد من االىتمام لصعوب
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