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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 العرض النظري . أ
 تعريف المشكلة  .1

أو  مشكلة ىو "ادلشكلة "كلمة،  تعريف   دنوودنسيي  اإل األساسي   قاموسال يف
ال  و اليت ال تزال األشساء مشكالت أو تعرف باألشساء اليت تيبب ادلشكالتأم ا .قضس ة

اللغة ىف  the problem أو ادليائل ىي ىف العربس ة "ادلشكلةو  كلمة "  .1ديكن حلها
  .2ادلتصورة احلصول علسها أو بُت ادلطلوبة ىي ادليافة اإلصللسزي ة، 

 كلمة ادلشكلة أن Istilah Karya Ilmiahىف  Kamaruddin و Tjuparnah   ذكر و
 اليت تظهرمشكلة أم ا ،  و ادلشكلةأو  ادليألة،  يعٍتالالتسنس ة و  السودنادنس ة "problem“  من

والصعوبات  تعطل و والشكوك أو صعوباترتباك اإلمصور  احلل،  أوالنظر  فهي للبحث
 3 .قسالتحق أو لاحلحتتاج إىل  اليت

 . تعريف التعّلم2

جتيسوا  ادلعرفة أو استخباري ة على أي معلومات للحصول زلاولة على ىو تعل مال
تعلسم  ، لسزي ةقاموس اللغة اإلصلىف  .طةدنشاألىو  التعل م، فشكل النشاطاولة ىف حمل
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 to gain knowledge ،comprehension ،or mastery of through (1) :ادلعاينلويها )فعل(

experience or study; (2) to fix in the mind or memory; memorize; (3) to acquire 

through experience; (4) to become in forme of to find out. ( :  1يعٍت)  الكتياب
أو  العقل إلصالح( 1) الوراسة؛ أو خالل التجربة التمكن من أو،  والفهم،  ادلعرفة

،  لذلك .دلعرفة ذلك من الشكلىف  تصبح (4) من التجربو؛ للحصول حفظ( 3). الذاكرة
اليسطرة  أو الكتياب ادلعرفة،  و ىي اللغة اإلصللسزي ةقاموس وفقا ل معان سلتلفةىناك أربعة 

،  من التجربة ناتقإ،  ة،  وتذكر من خالل التجربة ادلعرفة اليسطرة على ادلعرفة أو على
 4 .العثور علسها أو واحلصول على معلومات

 ىوالتعل م  :وىي ، التعل م  فكرة طرح  Naaraو  Sireger وما دنقلك Spearsيرى  و
 نظامالدلتابعة و ،  لالستماعو ،  األدنفس ذلم حملاولة شيءو ،  ةوسقلتلو ،  لقراءةو ،  راقبةدل

.) 
5 

 دنتسجة و ىو تغسَت ىف اليلوك دنشاطىو تعلسم  أن  Suryabrata ودنقل أم ا يرى وو 
 تعويل عملس ة إدنشاء أوىو التعل م  أن   فقال Whittakerقول   Djamarahودنقل  6 .اخلربة

  Belajar dan Pembelajaranىف    Aunurrahman  قالو 7  .اخلربة أو من التوريب يلوكال

8 .وادلهارات وادلواقف رلموعة من لحصول علىلعملس ة  التعل م ىو أن  
 أساس ىوالتعل م   

 9 .التعل م دنشاط بعو ادنتهاء شخصبو ال قاماليت  "التغسَت"
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ما ك،    Psychology of Learning and Memory كتابوىف   Hintzman قالو 
 ىو بيبب،  و احلسوادنات،  أو الكائنات أو التغسَت ىف الكائناتالتعل م ىو " :  Rasyidiودنقل

 10 .الكائن سلوك تؤثر على اخلربة اليت

التعل م إكتياب " أن  Hermawan  استشهو بو (Al-Khuli) اخلويلل قو وفقا ل
 11  "ظاىرا كان او كامناسلك جويو او تقوي ة سلوك سابق دنتسجة خلربة ما،  

 ىي: والتعل م  مفهوم دتسزاليت  ىناك العناصر اذلامة
،  يلوك الأفضل  يؤدي إىل التغسَتات ديكن أن حسث تغَت ىف اليلوك، ال ىوالتعل م  (أ

 .إىل اليلوك اليسئ يؤديولكن أيضا 
 أو النمو ييببها التغسَتات مبعٌت .حيوث من التوريب أو اخلربة التغسَت الذي ىوالتعل م  (ب

 .طفل رضسعاليت حتوث ل التغسَتات مثل التعل م؛ دنتسجة لسس من النضج
 حوا من جيب أن يكونو  .ميتقرة دنيبسا التغسَت جب أن يكونفس ، "لتعل مفقول "ا (ج

أو يام اليت قو تيتمر أل فًتة هناي ةىف  التغسَت ينبغي أن يكون و .طويلة من الوقت فًتة
،  تحفسزال الناجم عن اليلوكىف  تغسَتات ييتبعو جيب أن وىذا يعٍت أدننا .أو سنوات شهور

 .فقط اليت مؤقتة من شخص،  احلياسس ةوالتعب،  والتكسف،  

،  ودنفيسا جيويا أي ،  ةختلفدلا الشخصس ة الصلة ،ألن التعل م لوتغسَتات يلوك ادلال  (د
 .خالقاأل أووادلهارات،  والعادات،  ،الفكر / مشكلة،  حل الفهمىف  التغسَتات :مثل
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 و األفضل إىل الذات عملس ة تغسَت ىوالتعل م  أن دنفهم  التعريف اليابق من
 12 .أىواف معس نةب النفيس ةو الوجوادنس ة،  ادلعرفس ة،  و ،  ىف تقومةادل

 التعّلم التي تؤثر على العوامل. 3

 و العوامل الواخلس ة ىياثنُت  اىل يقيمالتعل م  اليت تؤثر على،  العوامل من ادلعلوم
  العوامل اخلارجس ة

العوامل  التعل م ىي اليت تؤثر عواملىناك ثالثة  العوامل الواخلس ة. ىف الواخلس ة العوامل ( أ
 .التعبالنفيس ة و ،  والعوامل يمادنس ةاجل
  .اجليمىف  خلل وعامل الصحس ة عاملال على وتشمل،  يمادنس ةالعوامل اجل (1

 تو. دراس على تأثر دنيانصحة اإل  .التؤذى صحتو إذا عملس ة التعل م ادلرء تؤذىيف
 مؤثر إذا ىف تعل مهم عسب.  التالمسذكان التعل م    .عسبذوي ال وبادلثل

 تؤثر على و العوامل النفيس ة ىعل قيماليت تن عوامل سبعة،  وىناك العوامل النفيس ة (2
،  والنضج اع،  والوة،  وادلوىبرغبةاالدنتباه،  والالذكاء و  :ىي العوامل  .التعل م

 .والتعب
 تعبوال التعب اجليوي  ،  ومها إىل دنوعُت عواملالتقيسم  ،  وس ةالتعب عواملال   (3

 التعبوأم ا  .من اجليم التعب ىو يوي  اجل تعبال(. النفيي  )صفتو   الروحي  
 13 .تالمسذالتعلسم  سؤثر التعبفي .ادلللاخلمول و بوجود الروحي ينظر 
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 اخلارجس ة العوامل( ب

 :،  وىيتؤثر على التعل م اليت نالعامالنوعان ال،  ىناك العوامل اخلارجس ة يف

 البسئة االجتماعس ة (1
14. وراسةمثل وادلعل مُت وزمالء ادل ىي البسئة االجتماعس ةف 

 على اختسار ادلعل م قورة  
تعلق ىذه ت .لتعل مل تالمسذال محاس ديكن أن تؤثر علىاستخوام اسًتاتسجسات التعل م و 

 ادلناسبة لالوسائ اختساروكذلك ىف  15ناسبة. ادلالتعل م  وأسالسب طرق اختسار دقة القورة
 .التعل مىف 

 ، واخلطواتبترتبط ارتباطا وثسقا و  شامال ختطسط الربامج ىو ميتوىالتعل م  طريقة
تيم ى التعل م  تقنسات ذالك،  لتطبسقا ىيالتعل م  تقنساتوأم ا  .إجرائس ة ماد ة التعلسم لتقوًن

16 .أسلوب التعل م
طريقة التوريس اللغة العربس ة ىي اخلطة الشاملة اليت تيتعُت ادلورس و   

اللغة. و تتضمن الطريقة ما يتبعو ادلورس من أسالسب، تعلسم  لتحقسق األىواف ادلطلوي ة من
 17و إجراءات، وما ييتخومو من مادة التعلسمس ة و الوسائل ادلع سنة.

 :ما يلي  Jennah  ودنقلت كماBriggs و Gagne  ىوفَت  مسفوسائل التعلأم ا 
Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran ،yang terdiri dari 
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antara lain buku ، tape recorder ،kaset ،video camera ،

video recorder ،film ،slide (gambar bingkai) ،foto ،gambar ،

grafik ،televisi ،dan komputer.
18

 

 

ادلواد  زلتويات تقوًناليت تيتخوم ل ادلادي ة أدوات الوسائل التعلسمس ة ويشمل
 فسويو،  وميجل،  واألشرطة،  وكامَتا وادليجالتالكتب  تتكون من ىيالتعلسمس ة،  و 

،  والصور،  والرسومات،  والتلفزيون،  (إطار الصورة)،  والشرائح الفسويو،  واألفالم
 .الكمبسوتر و 

حول  -واجلَتان األصوقاء أيضا  ىي تالمسذواليت تشمل البسئة االجتماعس ة لل
  .تالمسذؤثر أدنشطة التعل م اليالوالوين واألسرة طبعا   . البسئة االجتماعس ةميكن التالمسذ

 االجتماعس ة بسئة غَت (2

 ميكن ادلنزل حسثموقعها،  و ادلورسة  مبٍت  ىي  االجتماعس ةغَت  بسئةوالعوامل ىف 
 ووقت و  اجل،  وظروف أو الوسائل التعلسمس ة،  وأدوات التعل م هاوموقع التالمسذ أسرة

 .الطالبتعلسم  تحويو ميتوى النجاحل ىذه العوامل ديكن  .تالمسذال ييتخومهاالتعل م 
19 
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و ادلواد و األدوات اليت ييتخومها الوسائل التعلسمس ة ىي رلموعة من اخلربات 
ادلعل م لنقل ادلعلومات إىل ذىن التلمسذ سواء داخلو أو خارجو هبوف حتيُت ادلوقف 

 20التعلسمي الذي يعترب للتلمسذ النقطة األساسس ة فسو.

. البنسة التحتس ة والتعل م  تاو أد. يعٍت جتماعس ةاإلغَت  بسئة عوامل ىي من ادلرافقو 
 بعض لتحقسق و لتعل م تالمسذلل مباشرة ديكن استخوامو شيء كل   يعٌتالتعل م  تاو أد و

،  واخلرائط، وادلوسوعاتوامسس، والقالكتب ادلورسس ة  ادلثالف .ادلعسنة الكفاءات األساسس ة
 .عملس ة التعل مىف  الرئسيي دعماليت كل شيء  البنسة التحتس ة ىف التعل م ىو بسنما .والوعائم

 .وغَتىاادلنصة ،  و الفصل الواسع،  و غرفة الوراسة،  و اللغة معملالبنسة التحتس ة مثل 
21 

 أّنه   Psikologi Belajarىف   (Saiful Bahri Djamarah)مجارة حبري سسفولوأم ا 
 :تقيم إىلالتعل م  العوامل اليت تؤثر على أن  يرى 

 :على تشملىي  ،  وواخلس ةال املو عال أ(  

 :،  وىيالفيسولوجس ة العوامل( 1
 الظروف الفيسولوجس ة (أ)
 من احلواس حالة (ب)

 :وىي النفيس ة،  العوامل ( 2
 رغبةال (أ)
 ذكاءال(ب)
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 ةادلوىب (ج)
 تحفسزال (د)
 القورة ادلعرفس ة (ه)

 :على  وتشمل،   العوامل اخلارجس ة ( ب
 :قيم اىلي،  و العوامل البسئس ة ( 1

 البسئة الطبسعس ة(  أ)
 االجتماعس ة والثقافس ةالبسئة  ( ب)

 :إىل وممقي فسوة، ادل عواملال ( 2
 ادلناىج (أ)
 ربدنامجال (ب)
 رافقادل ووسائل ال (ج)
 22. عل مةادل أو عل مادل (د)

 العربّية ماّدة اللغة تعريف. 4

 ىناك من تعريفات اللغة اليت كتب لو الذيوع و اإلدنتشار ما يلى:
 أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.عثمان بن جٍت :  اللغة ىي  ( أ

اللغة ظاىرة إدنيادنس ة و غَت غريزة لتوصسل العواطف و األفكار و : N  Sapir  ( ب
 اإلصطالحس ة. -الرغبات بوسسطة من الرموز الصوتس ة

اللغة ملكة فطري ة عنو ادلتكلمُت بلغة ما لتكوين و فهم مجل  Chomsky،:N    ( ج
 ضلوي ة.
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دنظام اعطباطي لرموز صوتس ة تيتجوم لتبادل األفكار و زلمو علي اخلوىل : اللغة  ( د
 23ادلشاعر بأعضاء مجاعة لغوي ة متجادنية.

 24و قال ابن جاىن : اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم من أغراضهم.  ( ه
 و ىنا ثالث صور يأيت علسها التمسسز و ىي :

 ما يتوفر ىف اللغة العربس ة من الصفات و ال يوجو ىف غَتىا مثل خصسصة ( أ
 اإلعجاز.

ما يتوفر ىف اللغة العربس ة و ىف بعض اللغات األخرى، غَت أدن و ال يوجو ىف كل  ( ب
 اللغات مثل خصسصة اإلعراب.

ما يتوفر ىف اللغة العربس ة و ىف غَت ىا من اللغات لكنو أظهر ىف اللغة العربس ة مثل  ( ج
 25خصسصة الًتادف.

 اليامس ة عائلة اللغات من لعربس ةو اللغة ا  .العامل لغات من إحوى اللغة العربس ة ىي
 سوريا سهولو ،   و تغريس الفراتهنر و  الذين يعسشون حول شعوبييتخومها   اليت

 26 .العربس ة جازرةو 

كان اللغة العربس ة أداة التعبَت للناطقُت هبا من كل لون من ألوان الثقافات و العلوم و 
تنقل األفكار و اخلواطر، لذالك ينبغي أن ادلعارف، و ىي وسسلة التحوث و الكتابة، و هبا 

 27دنورك أهنا وحوة واحوة متكاملة .
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 ىي واحوة من أن اللغة العربس ة  Arsyad ودنقلو   غزاوي Ghazawi)) حيوث هبا كما
" :احللسمعبو قال  و 28 ملسون إدنيان 222من  أكثريتحوث هبا و العاملىف  اللغات الرئسيس ة

 29اللغة العربس ة ىي لغة العربس ة و اإلسالم". 

 زلتوىمعايَت و  معايَت الكفاءة بشأن 2228لينة  2الشؤون الوينس ة رقم  وزيرقرر  و
 :ىي اللغة العربس ة توريسالف  اإلسالمس ة واللغة العربس ةالًتبس ة 

Suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong ،

membimbing ،mengembangkan ،dan membina kemampuan serta 

menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik reseptif 

maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk 

memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. 

Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa 

sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis. Kemampuan 

berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut 

sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran Islam 

yaitu al-Qur‟an dan hadis ،serta kitab-kitab berbahasa Arab yang 

berkenaan dengan Islam bagi . 

 

Untuk itu ،bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian 

kompetensi dasar berbahasa ،yang mencakup empat keterampilan 

berbahasa yang diajarkan secara integral ،yaitu menyimak ،berbicara ،

membaca ،dan menulis. Meskipun begitu ،pada tingkat pendidikan 

dasar (elementary) dititikberatkan pada kecakapan menyimak dan 

berbicara sebagai landasan berbahasa. Pada tingkat pendidikan 

menengah (intermediate) ،keempat kecakapan berbahasa diajarkan 

secara seimbang. Adapun pada tingkat pendidikan lanjut (advanced) 

dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis ،sehingga  

diharapkan mampu mengakses berbagai referensi berbahasa Arab.
30
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إىل  جياياإلوقف ادلوتعزيز ، بناء القوراتو ، وتطوير، تشجسع وتوجسو إىل تتجو ادلاد ة
 والقراءة  اآلخرين وفهم كالم ىي قورة فهم يتقبلال القورة .ومنتجة تقبال اللغة العربس ة

موقف على اللفظي والكتاي و  للتواصل كوسسلة اللغة ىي قورة استخوام اإلدنتاجس ة القورة
 تعالسم فهم مصور دلياعوة على مهمة جوا ىي امهاراهتو  اللغة العربس ةعلى  اجياي

 فسما يتعلق باإلسالم كتب اللغة العربس ة وكذلك احلويث، و  القرآنيعٌت  اإلسالم
 .للمتعل مُت
،  األساسس ة الكفاءة اللغوي ةتحقسق ل ادلورسةىف  اللغة العربس ة ماد ة أعو،  لهذه الغاي ةف

 والقراءة كالموال ستماعاإل،  وىي ال يتجزأ باعتبارىا ادلهارات اللغوي ة شمل على أربعواليت ت
االستماع  ركز على)االبتوائي( التعلسم األساسي على ميتوى،  ذلك ورغم .والكتابة

 ادلهارات اللغوي ة،  يتم توريس (ادلتوسطة) رحلة الثادنوي ةمىف  .للغة كأساس كالممهارات الو 
مهارات القراءة  ركز على فتقوًن) التعلسم العايل (يتوىبالنيبة دل.أم ا متوازن أساسب األربعة
 راجعم رلموعة واسعة من على الوصول إىل ينقادر  وكودنيأن  ادلتعل مُت،  حبسث بةوالكتا

 .اللغة العربس ة

 اللغة العربّيةتعليم  أهداف. 5

 :فهي،  Acep دنقلو Thu'aimah  كما ذكر لتعل م اللغة العربس ة غَت العرب ىنا أرآء

 .الكرًنالقرآن  س يعٍتادلقو الكتاب الذي يأيت من تعالسم لفهم أداةك ( أ
 اجلزيرة العربس ة يزورون حُت مع العري تصالاإلىف  غَت العرب لسيهل  ( ب
 31 .احلويثة ًتاثال كتبالوالوينس ة ىف  القادنودنس ة تعالسم وفهمستكشاف ال ( ج
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بشأن معايَت  2228لينة  2رقم  النظامالشؤون الوينس ة  ةوزير وأم ا أىواف كقرار    
 أن أىواف توريس اللغة العربس ة ىي:الكفاءة ومعايَت زلتوى الًتبس ة اإلسالمس ة واللغة العربس ة 

الذي يتضمن  - الكتابس ةأم ا الشفوي ة و أم ا –باللغة العربس ة تطوير القورة على التواصل  ( أ
 قراءة و الكتابة.فسها اربع مهارات اللغة يعٍت اإلستماع و الكالم و ال

أي إحوى من اللغة األجنبس ة لتكون آلة رئسيس ة للتعل م،  تزيو الوعي بأمهس ة اللغة العربس ة  ( ب
 خاصا لتعلسم ادلصادر اإلسالمس ة.

ب    ( ج تطوير فهم العالقة بُت اللغة و الثقافة، و توسسع النظرة الثقفس ة. و لذا يتوقع الطال 
 32. التنوع الثقايفرؤى بُت الثقافات واالطلراط ىفذلم 
 معرفة أو فعلس األداة اتصال  أي،  جواغَت العرب متنو عة ل اللغة العربس ة دراسةض اغر أ

 .مهمة ميألة اللغة العربس ة ىيتعلسم  ، للميلمُت ولكن .الثقافس ةتوسسع آفاق الثقافة العربس ة و 
 األساسي تعلسم ىو و النبويواحلويث  القرآنىف  ىي اللغة ادليتخومة اللغة العربس ة ألن  

 و تزايويمتعل مي اللغة العربس ة األىواف،  و  ذههب و وفقا .مجسع العاملىف  للميلمُت والتوجسو
 .الوينس ة الووافع وراء اىوف دوافع دينس ةب

 اللغة العربّيةتعليم  مشكالت  .6

بُت اللغة  الفرق وىناك.  لغَت الناطقُت هبا أمر صعب من اللغة العربس ةتعلسم  كان
 جوادنب من الفروق ادلتنو عة ىي و .التالمسذ اليت استخومها األم ةلغ مع كلغة أجنبس ة العربس ة

 االختالفات الثقافس ة بُت العرب وكذلك من حسثبناء اجلملة،  و ، وادلفردات، األصوات
 .وغَت العرب
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 تنقيم أن Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab كتابوىف   Izzan ذكر
. غَت لغوي ةمشكالت  و لغوي ةال شكالتادل،  ومها إىل قيمُت اللغة العربس ةتعلسم  تمشكال

33 
 اللغويات شكالتادل ( أ

 النظام الصويت (1
 علميتخومة ىف و ىي م سلارج احلروف باسم نظام الصويتال مستعلييم ى  
غَت  متعل مي ادنتباه اليت حتتاج إىل نظام الصويت  ال ىناك مشكالت .القرآنيف تعلسم التجويو

،   ث :ادلثال دنظَته االدنوودنسييىف  اليت مل تكن موجودةالعربس ة  الصوتسات منهم العرب، و
 دنطقجيوون صعوبة ىف  للمبتوئُتف . غ ، ع،  ظ،  ط،  ص،   ض،  ذ،   ه ، خ

 34 .الصوتسات
 ادلفردات (2

 لبناء دنوودنسيياإل يهلي و اإلدنوودنسيس ةاللغة  اليت تبنسهاالعربس ة  ادلفردات من ىناك
األجنبس ة إىل  اللغة كلمات حتو ل ،  ديكنولكن  .الذاكرة وإرفاقو الفهم،  وإعطاء ادلفردات

 و ىي:تيبب ادلشكالت متنو عة  اللغة العربس ة

يف ادلعٌت ادلشاركة و  / مشاركة من الكلمة يأتون   masyarakatمثل،  حتول ادلعٌت ( أ)
تتحول  االدنوودنسيس ةىف  و  .ادلشاركة والعمل اجلماعي ادلشاركة ىوكلمة العري لل

 . "تمع"اجملب ىف العربس ة الذي يقال masyarakat إىل
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 وقال،  بركة كلمةمن   (دنعمة)berkat ،  مثل الصوت األصلي من اللفظ تغَت  ( ب)
kabar خرب كلمة من 

ديكن  اليتالصسغة  شلا يعٍت أن kalimatمثل،  معٌت يتم تغسَت،  ولكن ثابت)ج( اللفظ 
 kata-kata.35من  كلماتالعربس ة   معٌت ميتموة من ادلعٌت،  أن تعطي

علم  منىنا . صرفالعلم  ادلشكالت ادلرتبطة ادلفردات األخرى ىي من حسث
)مورفولوجسا( اللغة العربس ة اليت مل يتم تضمسنها ىف اللغة االدنوودنسيس ة،  على سبسل  صرف

اللغة االدنوودنسيس ة  ، ىف من حسث عود األمساء  (.وباإلضافة إىل ذلك،تصريفادلثال )
اللغة العربس ة ىناك ثالث فئات،  وىي ىف ،  وىي ادلفرد واجلمع. أم ا ُتوجو اثنُت فئتت

 ادلفرد، و ادلثٌت، و اجلمع.
)اجلمع  ساملمجع مذكر أم ا صسغ اجلمع ىف اللغة العربس ة ىناك ثالثة أدنواع،  وىي 

)بصسغة اجلمع غَت ( ، و مجع تكيَت)اجلمع لنوع  النياء سامل ع مؤدنثدنوع ذكور(،  مج
 36.منتظم،  سواء بالنيبة للرجال والنياء(

حبسث يصبح ىذا عنو اللغة اإلدنوودنسيا مورفولوجسا العربس ة ادلذكورة ال يوجو 
 الصعوبات اخلاصة لتعل م اللغة العربس ة.

 ةاجلملدنظام  (3
 يقتورونالطريقة هبذه  .النص العري قراءة حُت أوالادلعٌت  فهمل تالمسذجيب على ال

تقرأ بشكل  كسفس ة فهم لتوفَت باللغة العربس ة النحو علمإىل  حيتاجىذا و  .قراءتو على
 37.ادلعمول العربس ة وفقا لقواعو صحسح
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ىف  بيبب التغَتات وقت متأخرلتغسَتات ىف )ا فقطاإلعراب  يف علم النحو لسس
 يغَت حىت لو كان هناي ة الكلمةأي تغسَت ىف ) البناءأيضا (، ولكن اجلملةىف  كلمةال وظسفة
 تبٌتالعلم  - كبناء اجلملةالنحو   علم ،  اقًتح التعريف التقلسوي. ىف اجلملة(ىف  وظسفة

مالءمة ادلطابقة ) مثلبناء فقط، و  ، ال اإلعرابأشساء أخرى ثوابتها تشمل اجلمل اليت
 (.الكلمة تيليل و ةالكلمترتسب وقسعس ة  )دلاو  (الصوت

"الصفة" بُت و ،  "اخلرب" و" "ادلبتوأ بُت لو ادلوقع ادلطابقة يقال ، على سبسل ادلثال
 .زلودة وشروط،  العود و،  اجلنس من حسث اتفاقو "موصوف" على اإلثنُت 

 = مفرد مذكر   التلمسذ حاضر
 =مثٌت مذكر  التلمسذان حاضران
 =مجع مذكر  التالمسذ حاضرون

 =مفرد مؤدنث   التلمسذة حاضرة
  مثٌت مؤدنث =  التلمسذتان حاضرتان
  مجع مؤدنث =  التلمسذات حاضرات

 وأم ا ادلوقسعس ة  كفعل ال بو علسو أن يقع قبل فاعل، ادلثال:
  )فاعل( زيو  و فعل((: قام    38زيو  قام

 وأم ا خرب يقع بعو مبتوأ، ضلو:
  )خرب( دنظسف  )مبتوأ( و : الفصل  الفصل دنظسف
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و إذا كان اخلرب ىي ظرف )مكان و زمان( أو ىو جار و رلرور، فسجوز و ديكن ىو 
 مطلق أن يقع قبل ادلبتوأ. ضلو:

   )خرب ظرف مكان( : أمام الفصل  أمام الفصل شجرة
 ( )مبتوأ  شجرة   :

    )خرب جار رلرور( : ىف احملفظة  يف احملفظة كتاب 
  )مبتوأ(  كتاب :

االختالفات ىف  ىناك بيبب يهولةالقائوة بال ونمسذ اإلدنوودنسيسال يفهم التال
 قواعو اللغة عنوىم إتقان اادنوودنسيسطلبة ، وعلى الرغم .ةدنوودنسيساإلو  ةالعربس القواعو

 .اإلدنوودنسيس ةىف  قواعو اللغة العربس ة صعوبة ىف مقاردنات ونسسجو هملكن اإلدنوودنسيس ة

 كتابةال  (4
 و ىي اللغة العربس ة ىي الكتابة العربس ةتعلسم  من العوامل اليت تعسق عملس ة و إحوى

يبوأ الكتابة  لكنمن السمُت إىل السيار،   ةالكتابة الالتسنسفسكتب . ةالالتسنس بالكتابةسلتلف 
الكبَتة  روفالعربس ة من السيار إىل السمُت. احلروف الالتسنس ة لويهم شكلُت،  وىي احل

مشكالت ف وهناي ة. ، ووسط، بواي ة يعٌتواحلروف العربس ة ذلا أشكال سلتلفة،    والصغَتة،
 39 اللغة الالتسنس ة. عنوىمنفصلة لغَت العرب،  وخاصة ادلشكلة ادل ىيالكتابة 

بعضها البعض ىف دنواح   اللغتُت و ادلخلفتُت نوعُتالالعربس ة لويها  ، قسقةو على احل  (5
 40"الفصحى".  و "العامس ة"  اللغة العربس ة فهما كثَتة، 
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 كتابةىف   و الرمسس ة ادلناسباتىف  تيتخوم القساسس ةالعربس ة  اللغة ىي الفصحى اللغة
 على القساسس ة القواعو تتبع اليت اللغة ىي الفصحى اللغة. والنثر والشعر،  العام،  الفكر

 كل العادي ة لشؤون استخوامها اليت اللغة ىي 'العامس ة  العربس ة  وأم ا اللغة. الوويل ميتوى
 فإن   لذلك دويل،  ميتوى على القواعو عنوه يوجو ال اليت اللغة ىو العامس ة اللغة. يوم

 41قواعو.  اعتربىا خيطأ 

 غَت اللغوي ة جوادنب ( ب
 الثقافس ةاالجتماعس ة و   العوامل (1

 تضمسنهايكن اليت مل أمساء األشساء وادلصطلحات و  العبارات من تأيت ادلشكالت
 اإلدنوودنسيسُت الذين تالمسذلل فهمهاىف  بيرعة وال لسس من اليهلو  اإلدنوودنسيس ة اللغةىف 

 .العربس ة الثقافة ال يعرفون

 سيالورا كتابمن دناحس ة  ال العوامل  (2

 ه عنودور ،  ألن ميألة ملحة أيضا ىيىف التعل م الكتب ادلورسس ة  استخوام
 .الوقت احلاضر إىلالتعل م  إىل حو ما من أداة حامسة يزال ادلعل مُت

 مشكلة يتكونف اللغة العربس ة عرض ادلواد بادئسس فسها إىتمام مبل اليتالكتب ادلورسس ة ف
 أيضا أصبحتادلورسس ة ىف التعل م  الكتب استخوام عوامل .األىواف واضحة ىف حتقسق

 .حىت اآلنالتعل م  دنتائج إىل ثابتا حامسة كأداة ادلعل مُت دور ألن ملحة،  ميألة
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 أجنبس ة كلغةالعربس ة   باللغة ادلواد عرض ادلبادئ اليت ال يهتمونادلورسس ة  الكتب
و  اإلختسار،  ادلبادئ على ىذه وتشمل. األىواف حتقسقىف  واضحة مشكلة ستكون

 ادلواد اختسار إىل تشَت أنادلورسس ة  جيب على الكتب مبعٌت واالختسار .واالرتباط التورج، 
و كان . زلودة التعلسم ميتوى على أحو أو معُت ميتوى عنو التالمسذ حيتاجها اليت

 اليهلة ادلواد من بوءا احلاضر،  الوقتىف  ادلوادىف  التورج ادليتويات،  يعٌت ىو التورج
 بعضا. بعضها و يعزز الروابط أصبحت ادلواد كل أن يعٍت وأم ا االرتباط. الصعبة ادلواد حىت

 ألدنوادلورسس ة  الكتبىف  والثقافس ة االجتماعس ةالعربس ة  تصوير عن و حيتاج إعطاء
ب على سسياعو  ادلرتبطة األشساء أمساء و أو كلمة أو مجلة أو عبارة استخوام فهم الطال 

 العرب بنفس يصبح ادلواد عرض أن   يعٍت ال ىذا ولكن. والثقافس ة االجتماعس ة بالعربس ة
 إذا كان دنظام  إدنوودنسيسسا لتالمسذ جسوة ىيالعربس ة  اللغة كتب ألن والثقايف،  االجتماعي

 42إدنوودنسيسا.  لتالمسذ لشخصس ة وفقا الكتاب عرض

 االجتماعس ة البسئس ة من دناحس ة العوامل (3

 ضطري سوف البسئةفبتلك  .بسئة اللغوي ةالىف  محل التالمسذ ىو افعلس اللغةتعلسم  كان
 تو بالمقاردن و دنيبسا سارعا ادليتفادة اللغة أن استخوام،  لذلك استخوام اللغة إىل التالمسذ

 تحو لادليتمر ل لغةال استخوام على هم متعودينجعلتس البسئة وذلك ألن. بسئة اللغوي ةال
 .كما يف اإلرادة ادلعٌت واذلوف

 . حّل المشكلة7
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احللول  نحتاج إىلف كما قو قومتها الباحثة تالمسذاليت تواجو ال من ادلشكالت
 ىف التغلب على أدن و Saiful Bahri Djamarah  وقال .ادلشكالت للتغلب ىذه ادلناسبة

 ومصادر، من األسباب الرئسيس ة مصادر ىو إجيادشيء فعلو أو ل  و صعوبات التعل م، 
  .كفاءةوفعالس ة و  بوقة على االطالق االقسام هبف خرىاأل سباباأل

 :43 يليتغلب صعوبات التعل م ىي كما ىف  اخلطوات

 مجع البسادنات ( أ

 .سقةادلالحظة وادلقابلة )مقابلة( والوث ىي مع البسادنات ادليتخومةجلكادنت تقنسات 
 ىذه التقنسات الثالث ىي مكملة للحصول على دقة البسادنات. و

 معاجلة ادلعلومات ( ب
 :ىي  اخلطوات ىف معاجلة البسادنات

 حتويو حاالت ( أ)
 ومبقاردنة احلال مع حاالت أخرى ( ب)
 دنتائج االختبارمقاردنة مع  ( ت)
 استخالص النتائج  ( ث)

 التشخسص  ( ج

دقة القرارات  عمل ىف ىذه ادلرحلة. و حلصول علىحتويو دنتائج معاجلة البسادنات وي
 رتفعة وينبغي مياعوة من قبل اخلرباء.ادل و الوقة الالزمةضلتاج  ادلتخذة و
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 دنذاراإل د( 

ينبغي تطبسقها على األطفال  وأدنشطة أحوال الطقس الربرلة ىي يف ىذه ادلرحلة،  
 صعوبات ىف التعل م. ذلمالذين 

 عالجال ه( 

الذين لويهم صعوبة ىف التعل م وفقا لربدنامج  تالمسذالعالج ىو تقوًن ادلياعوة لل
 :44فهي  ىف مرحلة العالج يفعل أن . األشساء اليت ديكندنذاراإلا ىف زلود

 الفرد .تعلسم  إرشاد (1
 رلموعة .تعلسم  ( إرشاد2
 دروس التقوي ة. (3
 الوالوين ىف ادلنزل. إرشاد( 4
 ( تقوًن ادلياعوة الشخصس ة ىف التغلب على ادلشكالت النفيس ة.5
 التعل م اجلسو. ن( تقوًن التوجسهات ع6
 ( تقوًن الوروس خصائص مناسبا من مواضسع.7
 

 تقوًنال  ( و

 دلعرفة  حتققت األىواف. وأجري التقوًن حسثحتود الشروط،  عملس ة التقوًن ىو 
 45 .اواح العالج  جس  صل
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 ب.  هيكل الفكر و أسئلة البحث
 ىسكل الفكر  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

اللغة العربّية  على التالميذ المتخّرجين من المدرسة تعليم  المشكالت
 العامة

 

 المشكالت اللغويّة المشكالت غير اللغويّة

 النظام الصويت   -
 ادلفردات -
 دنظام اجلملة -
 الكتابة -

 

 الداخلّيةالعوامل 

 احلافز -
 الرغسبة -

 

 

 

 الحلول

 

 تعّلم اللغة العربّية
 

 و العوامل الخارجّية

 تعل مادلرافق ال -
 توريسلطرق ا -
 وسائل التوريس -
 مادلعل -
 الوالوان -
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 . أسئلة البحث2

 فهنا أسئلة البحث، تعٍت: دلياعوة الباحثة ىف استكشاف و مجع البسادنات ىف ادلسوان،

 اللغة العربس ة عنو التالمسذ؟تعلسم  ما مشكالت . أ
 اللغة العربس ة ىف الفصل؟تعلسم  كسف عملس ة . ب

 ج. كسف ادنتباه التالمسذ و رغبتهم ىف تعلسم اللغة العربس ة؟
 اللغة العربس ة التالمسذ؟تعلسم  د. كسف دنتائج

 ؟يف وقت سابق ه. ىل تعل موا التالمسذ اللغة العربس ة
 ما ادلشكالت اليت يوج هها التالمسذ يف قراءة اللغة العربسة؟ و.

 ما ادلشكالت اليت يوج هها التالمسذ يف  إتقان مفردات اللغة العربسة؟ز. 
 ما ادلشكالت اليت يوج هها التالمسذ يف تنظسم مجلة اللغة العربسة؟ .ح

 اللغة العربسة؟ما ادلشكالت اليت يوج هها التالمسذ يف كتابة ط. 
 ؟(روضة األطفال يف تربس ة القرآن ىل تعل موا التالمسذ ىف ي. 
 ؟ي  يرور ادلالعربس ة  ةاللغتعلسم  أك. 
 ؟اللغة العربس ةتعلسم  على التشجسع ىل للوالوينل. 
 ما خلفس ة دراسس ة ادلعل م اللغة العربس ة؟م. 

 العربس ة؟ن. أي طريقة ييتخومها ادلعل م ىف تعلسم اللغة 
 س. أي وسسلة ييتخومها ادلعل م ىف تعلسم اللغة العربس ة؟

 ؟لم اللغة العربس ةستع لوعم ع. ما مرافق ادلورسة 
 اللغة العربس ة؟تعلسم  ف. كسف حيل  التالمسذ على مشكلة

 


