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امللخص

اللغة هلا أهمية كربى فى حياة الفرد فهي وسيلة إلتصال بني املرء وغريه. وفى حياة 
اجملتمع فهي أداة التفاهم بني األفراد واجلماعات وهي صالح الفرد فى مواجهة كثري 
من املواقف اليت تطلب الكالم أو االستماع أو الكتابة أو القراءة. وهذه املهارة األربعة 
أدوات هامة فى امتام عملية التفاهم من مجيع نواحيها، وال شك أن هذه الوظيفة من 
أهم الوظائف االجتماعية للغة. فى هذه العصور احلديثة تهيأت اللغة العربية العوامل 
اجلديدة للنمو والتطور. فقد انتشر التعليم ونشطت حركة الرتمجة وأنشئت اجملامع 
اللغوية وتعددت اجلامعات، هذه كلها تدل على تطور اللغة العربية ونهوضها. وتركيز 
هذا البحث عن كيفية تعليم اللغة العربية، وعن املشكالت  وحلها فى تعليم اللغة 
العربية للطالبات فى معهد منبع العلوم داتوجور غافوك غارونج لومبوك الغربية. وأما 
منهج البحث هلذا البحث هو البحث الكيفىى،  للنظر عن األحوال واملواقع الظاهرة. 
ونتيجة البحث هي عملية تعليم اللغة العربية للطالبات حتتاج إىل عناصر كثرية. وتعليم 
اللغة العربية مل حيصل إىل األهداف املرجوة، واملشكلة املوجهة فى تعليم اللغة العربية 
هي املفردات ومشكلة بناء بيئة اللغة العربية وقلة وسائل التعليم اللغة العربية، واحلل 

للمشكالت تقسيم الطالبات إىل فروق تعلمية.

الكلمة املفتاحية: التعليم، اللغة العربية، املشكالت
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املقدمة

اللغة هي جمموعة من الرموز الصوتية  التى حيكمها نظام معني, والتى يتعارف أفراد 
ذوا ثقافة معينة على داللتها, من أجل حتقيق اإلتصال بني بعضهم وبعض1. اللغة هلا أهمية 
كربى فى حياة الفرد فهي وسيلة إلتصال بني املرء وغريه. وفى حياة اجملتمع فهي أداة التفاهم 
بني األفراد واجلماعات وهي صالح الفرد فى مواجهة كثري من املواقف اليت تطلب الكالم أو 
االستماع أو الكتابة أو القراءة. وهذه املهارة األربعة أدوات هامة فى امتام عملية التفاهم من 

مجيع نواحيها، وال شك أن هذه الوظيفة من أهم الوظائف االجتماعية للغة2.

األشكال  من  بشكل  معلقة  ألنها  يعرفها  أن  عليه  ووجب  لإلنسان  اهلل  من  هبة  اللغة 
العبادات فى اإلسالم وعلى جانب مكانتها لغة القرآن واحلديث وهما مصدران من مصادر 
التعاليم اإلسالمية والتفهيم ما يتعلق فيهما من املعاني واألحكام وغريها فينبغي على اإلنسان 

أن يتعلمها. 

اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب بها العرب عن أغراضهم3. وأنها أيضا لغة كرمها اهلل 
بقرآنه أثبتت على أنها حية باقية. ومن عالمات حياة اللغة العربية استمرار منوها وتطورها4. 
وهي تتطور تطورا تناسب البيئة السياسية واالجتماعية والثقافية وغريها مما حيتاجها اإلنسان. 
فى هذه العصور احلديثة تهيأت اللغة العربية عوامل جديدة للنمو والتطور. فقد انتشر التعليم 
ونشطت حركة الرتمجة وأنشئت اجملامع اللغوية وتعددت اجلامعات، هذه كلها تدل على تطور 

اللغة العربية ونهوضها.

         اللغة العربية هي لغة الدين ولغة القرآن الكريم. تعترب لغة العربية إىل حد كبري 
واعظم اللغات السامية مجيعا سواء من حيث  تأثريها او عدد الناطقني بها باإلضافة إىل انه 
ينبغى ان تعترب ايضا احدى اللغات العظمى فى وقتنا احلاضر. وهي يف درجة االوىل لتعليم 
مصادر الدين وخاصة للكتب القدمية املكتوبة بها كالتفسري واحلديث والفقه وغري ذالك فاللغة 

1    رشدى امحد طعيمة, مناهج تدريس اللغة العربية نا لتعليم األساسى )القاهرة: دالرالفكر العربي, 1998( ص.26 
.

2  جودت الركابي، طرق تدريس اللغة العربية )دمسق: دار الفكر، 1996(، ص. 9.
3  مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، ج.1، الطبعة السادسة )بريوت: دار الكتب العربية، 2005(، ص. 

.7
4  جودت الركابي، طرق تدريس، 18. 
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العربية ايضا هلا مكانة عظيمة فى العامل منذ عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل يومنا هذا وفى 
مجيع احناء العامل حيث يوجد املسلمون يؤدون الصالة باللغةالعربية وفى أكثر عبادتهم.

         واللغة العربية هلا عالقة بالثقافة العربية واإلسالمية حيث جارت فى عادة العربية 
مسابقات الشعر والنثر واخلطبة فى اماكن عديدة. واللغة العربية هلا مكانها الدولية عندما تقرر 
ان تكون لغة رمسية فى جملس األمن واجللس إلقتصادى واإلجتماعى ملنظمة األمم املتحدة. 
واللغة العربية من اللغة املستخدمة فى العامل حيث جعلت احدى اللغات الرمسية فى هيئة 

األمم املتحدة.

           فمما سبق أخذت مجهورية إندونيسيا يضع القانون الذى يوجب تعليم اللغة 
يف  الكثرية  العوائق  ولكن ظهرت  اجلامعة.  إىل  اإلبتدائية  من  اإلسالمية  املدارس  فى  العربية 
تعليمها ألن اللغة العربية هلا خصائص وقوانني املختلفة املوجودة فى احتياج املعلم او املدارس  
للطالبات  العربية  اللغة  املقصود وتعليم  إىل  التحليالت حتى توصلها  انواع من  إىل  واملعاهد 
مبعهد منبع العلوم داسن كاتوجور غافوك غارونج لومبوك الغربية مشكالت يكون فيه البحث. 
من املشكالت التى وجدها الباحث، وهي فى املهارات اللغوية بني  الطالب والطالبات فى 
بينهم على درجة واحدة  التعليم  أن  الطالبات,مع  أمهر من  الطالب  ان  العربية,  اللغة  مدة 

بالنسبة إىل الوقت  والطريقة التعليم ووجد الباحث الإلختالف يف نتيجة التعليم.   

تعليم اللغة العربية 

التعليم لغة مصدر من علم-يعلم تعليما أى مبعنى جعله يعلمه5 ورئ اهلمزوى وعبد 
الوهاب 6  أن التعليم لغة هو من كلمة »علم-يعلم-تعليما« مبعن »يعطى العلم اواملعرفة« 

واصطالحا هو توصيل املعلومات او املعارف من معلم إىل متعلم والكشف عما لدى 
الطالب من إستعدادات وقدرات ومساعدتهم على إستغالهلا فى أقصى طاقتها حتى يعلموا 

5  . لوبش مألوف, قاموس املنجد فى اللغة واإلعالم, الطبعة الثامنة والثالثون)بريوت: دار املشر, 2000( ص. 
526

6  .   رشدى امحد طعيمة, مناهج تدريس اللغة العربية نا لتعليم األساسى )القاهرة: دالرالفكر العربي, 2005( 
ص.1 .
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أنفسهم بأنفسهم7

واللغة إسم ثالثى على وزن فعلة, اصله لغو ة على وزن فعلة, فحذفت المه, وهو 
من فعل الثالثى املتعدى  حبرف كلغا بكذا أى تكلم يعنى النطق اإلنسانى8  واللغة إصطالحا 
أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضه9 واللغة العربية هى الكلمات التى يعرب بها العرب عن 

أغراضهم10 

يعترب أن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها جماال هاما أخذ اللغويون ورجال األساليب 
مناقشة وحوارا ألجله وتطوره من الزمن. ذلك بسبب مسالك تسلك فيه املدارس واملعاهد فى 

تعليم اللغة العربية. 

كان التعليم ال يعنى جمرد توصل املعلومات اواملعارف من معلم إىل متعلم, إنه عملية 
استعدادات وقدرات,  الطالب من  لدى  األول عما  املقام  فى  تستهدف  إذ  أكرب من ذلك, 

ومساعدتهم على إستغالهلا فى أقص طاقتها حتى يعلم أنفسهم بأنفسهم11

على املعلم أن يسلك مسلكا ومنهجا فى حماولة احلصول إىل أغراض وأهداف التعليم. 
فمن واجباته ألن يعرف معرفة دقة حنو مسالك يسلكه, وإن مل يكن فا حلصول إىل أغراض 
التعليم  التعليم  ألمل بعيد. وعليه أن يعد ويستوعب حنو املادة أو الدرس الذى قام به فى 

ويستوعب أيضا على ما جيب عليه من أوصاف وعدوات بها ليكون التعليم ممتعا ومقنعا12 

ومن هنا كانت مسؤولية مدرس اللغة العربية كبرية, إذ أنه من ناحية يربي نفوسا قادرة 
على اإلحتفاظ برتاثها وعلى اإلعتزاز به, ومن ناحية ثانية يربى عقوال نرية ميكن أن تقبل على 

أنواع من التجارب ذات األهمية الثقافية والطابع اإلنساني الشامل.                

العربي, 1998(  دالرالفكر  )القاهرة:  األساسى  لتعليم  نا  العربية  اللغة  تدريس  مناهج  امحد طعيمة,  7  . رشدى 
ص.40 .

8  . . لوبش مألوف, قاموس املنجد فى اللغة واإلعالم, الطبعة الثامنة والثالثون)بريوت: دار املشر,2003 ص. 

9  . مضطفى الغاليينى, جامع الدروس العربية,ج.1, الطبة السادسة )بريوت: دار الكتب العربية, 1933(
  10. مضطفى الغاليينى, جامع الدروس العربية,ج.1, الطبة السادسة )بريوت: دار الكتب العربية, 1944(

  11. رشدى امحد طعيمة, مناهج تدريس اللغة العربية نا لتعليم األساسى )القاهرة: دالرالفكر العربي, 1998( 
ص.40 

  12. جودت الركابي، طرق تدريس اللغة العربية )دمسق: دار الفكر، 1996(، ص. 46.
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اليت  املشكالت  او  الصعوبات  عن  ومناقشة  األساليب حوارا  ورجال  اللغويون  أخذ   
النحوى  تركيبها  واختالف  اللغة  مدخل  فى  وهو  العربية  اللغة  تعليم  فى  األجنبى  يوجبها 
والصرفى عن لغته األصلية وباإلضافة  إىل غزارة ألفاظها الناشئ عن املرتادفات التى تؤدى 

معنى واحدا, واإلشرتاك اللفظى الذى يؤدى إىل كثرة املعانى للفظ.   

أهداف تعليم اللغة العربية

عملية  فى  املستخدمة  املختارة  الطرائق  بإختالف  ختتلف  العربية  اللغة  التعليم  أهداف 
التعليم. مهما إختلفت الطريقة ومقومات للطريقة الناجحة. فا لطريقة الناجحة هي التى تؤدى 
الغاية فى اقل وقت وأيسر جهد يبذله املعلم واملتعلم. وهي التى تثري اهتمام التالمذ وتداعمهم 

إىل العمل اإلجيابى واملشاركة  الفعالة  فى الدرس13 

إن الوصول إىل مستوى جيد من التحصيل أو التعلم هو اهلدف الرئيسي ألي نظام 
تربوي . وال يأتي هذا إال  إذا وجدت أهداف صرحية وواضحة وحمددة . وهذه األهداف 
بالنسبة لتعليم اللغة األجنبية( العربية )ينقسم إىل ثالثة مستويات يعتمد كل منها على اآلخر. 
وهذه األهداف عند خرما وهي )1 : األهداف العامة )2 , أهداف املهارات )3 , األهداف 

السلوكية14.

تقويم تعليم اللغة العربية

يف عملية التعليم، كان التقويم عنصرا هاما لنيل حقيقة التعليم. والتقويم هو العملية اليت 
تستخدم فيها لتقرير نتائج األشياء.

وال تكتمل الدورة التخطيطية الستخدام وسيلة معينة أو طريقة معينة فى التدريس إال 
بالتقويم، وليس معنى ذلك أن التقويم خطوة نهائية أو غاية فى حد ذاته، بل وسيلة لتحسني 
حتقيق  فى  فاعليتها  وزيادة  والتعلم  التدريس  مواقف  فى  املختلفة  واألساليب  املواد  وتطوير 
أهدافها التعليمية. وعلى ذلك فالتقويم جزء ال ينفصل عن الطريقة، وهو يبدأ أساسا مبعرفة 

  13. . جودت الركابي، طرق تدريس اللغة العربية )دمسق: دار الفكر، 1996(، ص. 60.
  14 حرما، ناصف وغريه. اللغات األجنبية : تعليمها وتعلمها،) كويت : اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب، 

1998(، ص 199
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اليت  الدرجة  الغرض منها حتديد  بعد ذلك عدة خطوات،  املراد حتقيقها، ويتضمن  األهداف 
حتققت بها فعال هذه األهداف. ويستلزم ذلك معرفة نواحي القوة أو النجاح ونواحي الضعف 

أو اإلخفاق فى االستخدام ووضع التفسريات املمكنة ألسباب ذلك15.

السلبية. وهذا  بالطرفني وهما طرف اإلجيابية وطرف  تأتي  الطريقة أن  إن من طبيعة   
ورشدي   ذكرها حممود  الطريقة  هذه  إىل  تقوميية  وبنظرة  اللغة.  تعليم  طرق  مجيع  على  يطلق 

بشكل عام جند أنها:

جتعل الرتمجة من لغة الطالب إىل اللغة املتعلمة ترمجة حرفية، تفقد روح الرتابط اللغوي وال  1 .
حتمل املعنى الذي قصده الكاتب.

تستخدم نصوصا أدبيا جافة وقوائم مزدمحة بالكلمات. 2 .

تهمل مهارة االتصال، ومن ثم ال تهتم بدقة النطق والتنغيم، وال تدرب الطالب كثريا على  3 .
استخدام اللغة استخداما نشطا فى التعبري عن أنفسهم شفهيا وكتابيا.

تصلح للطالب ذوي الذكاء احلاد امليالني إىل العمليات اجلدلية اجملردة. 4 .

ال تنجح مع الطالب أقل الذكاء حيث جندهم فى حالة ارتباك ويقعون فى أخطاء كثرية مما  5 .
يؤدي إىل كراهيتهم لتعلم اللغة.

التدريبات  بعض  الطالب  ويكلف  جيلس،  يتعب  فعندما  كثرية،  أعباء  املعلم  حيمل  ال  6 .
التحريرية.

تعريف املشكالت

املشكالت مجع من املشكلة وهي لغة اسم الفاعل من “اشكل-يشكل” أي “األمر الصعب 
حل،  إىل  منها  وحيتاج  اإلنسان  يقابلها  وصعوبة  شك  حالة  هي  واصطالحا  امللتبس”16.  أو 
وتكون هناك رغبة قوية فى التخلص من هذه املشكلة بتعظيم املعلومات وربطها بعضها ببعض 

  15حممود إمساعيل صينى وعمر الصديق عبد اهلل، املعينات البصرية،.
  16لوييس مألوف، قاموس املنجد فى اللغة واإلعالم، الطبعة الثامنة والثالثون )بريوت: دار املشرق، 2000(، ص. 

.398
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والوصول إىل احلقيقة فى نهاية األمر )حسن، دون السنة: 69(. 

وكثري من املشكلت التى وجدالطالب األندونيسى وهى التى يتصعب الطالب فى تعليم 
اللغة وتلك املشكلة منها: ۱- األصوات، ۲- النحو والصرف، ۳- املفردات،4 – األسلوب، 

5- اإلمالء.

وتوجد فى تلك املسائل املذكورة ان اللغة العربية ال تساوى اللغة األخرى. فى اللغة 
اللغة  الكتابة ألن كتابة  اللغة قبل قراءة تلك  ناحية  الطالب اوال فى  يفهم  ان  بد  العربية ال 
العربية ليست فيها حركة أحيانا. قال فحر الرمحن فى مقالته عن املشكالت فى تدريس اللغة 

العربية وهي: 1. علم اللغة، 2. مفردات، 3. مشتق، 4. تركيب، 5. اصلوب.

ومن إحدى إحرتاف اللغة العربية من ناحية املرتادفات هى كثري املرادف ألن أحواجملتمع   
العربيني الذين ينحرفون فى النطق املفعول, واملادة التى يتكلمون بها حمدودة.

ومن األصوات فاللغة العربية أكمل من اللغات األخرى ألن كثري  مقطع من الكلمة واللهجة 
حتى القرآن الكريم يعرف بقراءة السبعة. 

البحث

عملية تعليم اللغة العربية للطالبات مبعهد منبع العلوم داسان كاتوجور غافوك   .1
غارونج لومبوك الغربية.

التعليم هو عملية من العمليات الرتبوية ببذل الوسع فى ترقية مستوى القدرات اإلنسانية. 
والتعليم حيتاج إىل عناصر التعليم، وهي: أهداف التعليم، واملدرس، والتالميذ، واملادة، وطرق 
التعليم، والوسائل التعليمية، والتقويم. وهذه العناصر مهمة جدا فى عملية التعليم -أي تعليم 
اللغة العربية- وفى عملية تعليم  اللغة العربية قد وجد الباحث البيانات اليت تتعلق بعناصر 
التعليم كما تقدم. بل فيها وجد الباحث زيادة من العناصر املذكورة وهي الكتاب املستخدم 
فى تعليم اللغة العربية ووقت التعليم. فلذا سيبحث الباحث العناصر التعليمية املوجودة فى 
الغربية  لومبوك  غارونج  غافوك  كاتوجور  داسان  العلوم  منبع  معهد  فى  العربية  اللغة  تعليم 
وطريقة  والوقت،  واملادة،  املستخدم،  والكتاب  والتالميذ،  واملدرس،  التعليم،  أهداف  وهي 
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التعليم، والوسائل التعليمية، والتقويم. وهذه العناصر املذكورة سيبحثها الباحث تفصيال كما 
فى اآلتية:

أهداف التعليم 

جيب على املدرس أن ينظم أهداف التعليم قبل أن يستخدم موادا دراسية. قاىل جودت 
الركاب فى كتابته أن أهداف التعليم اللغة العربية ختتلف بإختالف الطرائق ومقومات للطريقة 
املعلم  يبذله  الوقت وأيسر جهد  الغاية فى اقل  التى تؤدى  الناجحة هى  فا لطريق  الناجحة. 
واملتعلم وهى التى تثري إهتمام التطالب وتداعمهم إىل العمل العجابى واملشاركة الفعالة فى 

الدرس

أما أهداف تعليم لغة  العربية للطالبات فى معهد منبع العلوم داسان كاتوجور غافوك 
ويفهمن جيدا. ورأى  لعربية،  للغة  يا  يتحدثن  أن  الطالبات  الغربية  متكني  لومبوك  غارونج 
الباحث أهداف تعليم لغة  العربية فى مكان البحث قليلة ومقتصرة. ألن أهداف تعليم لغة  

العربية  أكثر وأوسع من األهداف املذكورة. 

فأهداف تعليم لغة العربية تنقسم إىل قسمني وهما األهداف العامة واألهداف اخلاصة. 
فأما األهداف العامة من تعليم لغة العربية  فهي وسيلة تعني الدارس على تقويم لسانه يف لغة 

العربية، وأما األهداف اخلاصة من تعليم لغة العربية  فسيذكرها الباحث كما فى اآلتية :  

ميكن بها التلميذ أن حيرتز عن اخلطأ فى الكالم العربي. 1 .

ميكن بها التلميذ أن يقرأ الكتب العربية ويفهمها جيدا. 2 .

ميكن بها التلميذ أن يتحدثن با للغة العربية ويركبها إىل اجلمل املفيدة . 3 .

املدرس

فمدرس اللغة العربية ليست مهمته مقتصرة على التعليم مبعناه الضيق، وإمنا ينبغي له أن 
ينموى نفوس طالبه باألجماد العربية كما ينبغي له أن يطور حسهم البديعي ليجعل منهم أدباء 
وقصاصني، وشعراء ومؤلفني. وهي لعمري مهمة جليلة جيدر مبعلم اللغة القومية أن يدرك 
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خطرها ويشعر بعظم املسؤولية اليت تفرضها عليه

ويف عملية تعليم اللغة العربية تقدر املدرس موادا دراسية. ويعلم التالميذ جيدا. ولكن 
ال يستخدم وسائل مطابق. وإمنا يستخدم السبورة وال غريه  فرئ  الباحث هذه من التعليمية 
القدمية. فال بد على املدرس ان يستخدم الوسائل والطرق املختلفة ليكون التعليم ممتعا ومقنع 
وفعالة. فكان التعليم اللغة العربية مبعهد منبع العلوم غري مطابق باألهداف التعليم ها هى من 

الطريقة والوقت والوسائل التعليم وغريها.

التالميذ

كان التالميذ هلم أهم دور فى عملية التعليم، ووجودهم ركن من أركان أداء التعليم. 
ال  التى  واملعلومات  املعارف  إىل  حيتاجون  الذين  وهم  املختلفة.  العلوم  إىل  حمتاجون  ألنهم 

يعرفونها من قبل. 

وأما الطالبات فى معهد منبع العلوم فهن يهتمن دورسهن ويكرمن أساتيذاتهن. وهن 
يتعلمن اللغة العربية جبدة ونشاطة. ولكن بعد أن يقابل الباحث مدرس اللغة العربية، وجد 
أن  يستطعن  أكثرهن ال  بل  العربية منخفضة جدا.  لغة  مادة  الطالبات فى  كفاءة  أن  الباحث 
يذكرن املفردات جيدا. وهذا قد أكده بعض الطالبات كما قابل الباحث بعض الطالبات أنهن 

يقولون: حنن حنب أن نتعلم الغة العربية ولكن ال نفهمنا.17 

وهذه املشكلة تسبب ببيئة التالميذ كبيئة أسرتهن وبيئة اجتماعيتهن. وأما املشكلة اليت 
الطبيعية  احلساب وعلم  كالعلم  عامة  دروسا  تفضل هلن  أسرتهن  أسرتهن فألن  ببيئة  تسبب 
واللغة اإلجنليزية وغريها. وال تهتمن درس الدينية كالغة العربية ألن هذا الدرس ال يوجد فى 

االمتحان النهائي. 

ببيئة اجتماعيتهن فهي سبب أوىل ألن اجملتمعتهن حتملهم إىل  اليت تسبب  وأما املشكلة 
األعمال اليت ال تنفعهن. واليهتمن دروسهن الدينية عامة ودرس اللغة العربية خاصة.

  17حورنواتى, طالبة معهد كنبع العلوم . املقابلة 20 مايو 2009 
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الكتاب املستخدم

كان الكتاب املستخدم وسيلة أساسية من وسائل التعليم. أنه أمر مهم فى عملية التعليم. 
توصيل  وسائل  من  وسيلة  وهو  املوجودة.  الدراسية  املادة  تقديم  فى  التالميذ  يساعد  وهو 

املعارف واملعلومات إىل التالميذ.

داسان  العلوم  منبع  معهد  فى  للطالبات  العربية  اللغة  تعليم  فى  املستخدم  الكتب  أما 
كاتوجور فهو كتاب “دروس اللغة العربية”  “للعالمة إمام زكسى وإمام سبانى “وكتب السلسلة” 

جامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية وغريهما من الكتب واملعجم. 

املدرس  وإذا علم  العربية  اللغة  مواد  املستخدمة حيمل مجيع  الكتب  أن  الباحث  ورأى 
هذان الكتابان جيدان والتالميذ يفهن فيمكننا القول : أن التالميذ يفهمون مجيع مواد اللغة 
العربية جيدا ويستطعن أن يتحدثن با اللغة العربية جيدا. فاملسئلة لدى املعهد ان التعليم اللغة 
العربية ال جيرى كما يرجى. على سبيل املثال متنع العطلة والربنامج فى التعليم, فالتعليم ال 
جيري بسببها أو كان املدرس الذى ال حيضر فلذالك املواد او الكتب املستخدمة ال ينتهى إىل 

حد حمدود فى تعليمه.

فلذالك البد على منظمة املعهد أن ينظم جدوال التعليم على األوقا ت الفعالية خاصة 
لتعليم اللغة العربية

املادة

كانت املادة أمرا مهما فى عملية التعليم. وجيب على املدرس أن يستخدم املواد املناسبة 
ملستوى كفاءة التالميذ. واملواد الدراسية تطابق حباجات التالميذ. 

كاتوجور  داسان  العلوم  منبع  معهد  فى  للطالبات  العربية  اللغة  مادة  الباحث  وسيذكر 
غافوك غارونج لومبوك الغربية تفصيال كما فى اآلتية :

املفردات 1 .

العدد وملعدود 2 .
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احلوار 3 .

ترتيب اجلمل 4 .

اإلنشاء  5 .

وكل مادة من املواد املذكورة ال يكفي حبصة واحدة. فخطط املدرس مجيع املواد الدراسية 
بعشرين  حصة أي مدة مخسة شهور. فاألول وهو املفردات يبحث أربع حصات ,املفردات 
عن أعضاء اجلسم ثم العدوات ثم البيئة ثم النباتات والثانى العدد واملعدود ,العدد من رقم 
الواحد إىل املائة ثم العدد واملعدود مذكر ثم العدد واملعدود مؤنث ثم العدد واملعدود مفرد 
وتثنية ومجع والثالث احلوار, احلوار عن األعضاء ثم احلوار عن العدوات ثم احلوار عن البيئة 
ثم احلوار عن النباتات والرابع ترتيب اجلمل, تكون ترتيب اجلمل بعد دراسة قبله من املواد 
درس اللغة العربية, واخلامس الغنشاء, اإلنشاء عن حيات يوميا ثم اإلنشاء عن يوم االعطلة 

ثم اإلنشاء عن مسرية احليات ثم اإلنشاء عن مستقبل احليات. 

ولكن فى عملية التعليم كانت املواد الدراسية ال ينتهي حبثها ألن عملية التعليم ال تصل 
إىل عشرين حصة،. فكانت عملية التعليم الفعالية مدة ستة عشر حصة تقريبا لكل درس. 

ومن ثم، جيب على املدرس أن يستفاد األوقات املستخدمة جيدا لينتهي املواد الدراسية 
كامال. وينبغي عليه أن يزيد مادة دراسية فى تعليم اللغة العربية ليمكن بها الطالبات ان يصلن 

إىل أهداف التعليم املذكورة جيدا.

الوقت

كان الوقت له أثر عظيم فى أداء التعليم. قد رأى الباحث جدول التعليم للعام الدراسي. 
ففيه يستخدم الوقت ساعيت الدراسة فى كل أسبوع لتعليم اللغة العربية لكل فصل.

وإذا أراد املدرس لتالميذه أن يفهموا مواد الغة العربية جيدا بالوقت املقتصر فعلى املدرس 
أن يدخل بنشاط ويعلم اللغة العربية جبد فى كل حصة. ويستخدم الطرق املختلفة والوسائل 
املطابقة باملواد الدراسية. فرأى مدرس لغة العربية أن هذا الوقت ال يكتفي لتعليم لغة العربية. 
ألن لغة العرببية صعوبة ومادتها كثرية. ولكن رأى الباحث أن هذا الوقت قد اكتفى لتعليم لغة 
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العربية ألن مادتها تتكون من مخسة ابواب على األقل منها املفردات, العددوملعدود احلوار, 
ترتيب جلمل واإلنشاء.

فعلى  املقتصر  بالوقت  جيدا  العربية  موادالغة  يفهموا  أن  لتالميذه  املدرس  أراد  وإذا   
املختلفة  الطرق  ويستخدم  فرصة  كل  فى  جبد  العربية  لغة  ويعلم  بنشاط  يدخل  أن  املدرس 

والوسائل املطابقة باملواد الدراسية.

طريقة التعليم

الطريقة هى عاملة من عوامل التدريس، وقد اهتم املربون يف القديم واحلديث بالطرق 
الرتبوية وألفوا فيها الكتب الكثرية. والطريقة عملية فنية حتمل اختالف اآلراء وتعدد وجهات 

النظر.

منبع  معهد  فى  للطالبات  العربية  اللغة  تعليم  فى  املدرس  يستخدمها  اليت  الطريقة  أما 
العلوم داسان كاتوجور غافوك غارونج لومبوك الغربية طريقة املباشرة وهى طريقة يشرح بها 
املدرس مادة لغة العربية باللغة العربية مباشلة ويبني معانيها مبرادفها أو بآلة العارضة املساعدة 

ملعرفتها أو بلغة يفهمهما التالميذ كالغة األم مثال.

وهذه الطريقة مهمة جدا لتعليم لغة األجنبية. ال سيما فى تعايم لغة العربية حيث كانت 
هذه الطريقة تعلم للتالميذ كيفية نطق بدون إستعمال لغة األم ولو كانت مشكلة عليهم فى 
البداية ألعقابها.ولكن هذه الطريقة ال جيري بكماهلا بسبب املشكالت اليت وجدها الباحث. 
من الطالبات مثال بقلة املفردات التى يفهمن أو البيئة التى ال تقام بها وغريهما من املشكالت 

املوجودة.

واجلدير بالذكر هنا، أن فى تقديم املواد، سواء بالطريقة املباشرة أو غريها فال بد للمدرس 
أن يتجنب امليول فى البحث  بفرصة كافية للتدريبات اللغوية، حتى العمليات فى الفصل تشابه 

عمليات اللغوية دون عملية حتليل اللغة
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الوسائل التعليمية

الوسائل التعليمية هي وسائل التى يستخدمها املدرس فى ميادين التعليم املختلفة، وتعترب 
من العناصر األساسية فى عملية التعليم. كما ميكن القول بأن الوسائل التعليمية هي كل أداة 
يستخدمها املدرس لتحسني عملية التعليم وتوضيح معاني الكلمات وشرح األفكار وتدريب 

التالميذ على املهارات واكتسابهم من العادات واالجتاهات والقيم.

املدرس  يستخدم  العلوم  منبع  معهد  فى  للطالبات  العربية  اللغة  تعليم  عملية  وفى 
السبورة واعضاء اجلسم   واملذياع والشرائط كوسيلة تعليمية. وال يستخدم الوسائل التعليمية 

األخرى. 

أنواع  أن يستخدم  املدرس  العربية ميكن  الغة  مادة  مادة ال سيما  أية  تعليم  حقيقة، فى 
الوسائل التعليمية ليس بالسبورة فقط بل با لوسائل األخر. وفى تعليم لغة العربية خاصة ميكن 

املدرس أن يستخدم اخلريطة والصور والسبورة وغريها. 

التقويم

يف عملية التعليم، كان التقويم عنصرا هاما لنيل حقيقة التعليم. والتقويم هو العملية 
اليت تستخدم فيها لتقرير نتائج األشياء.وال تكتمل الدورة التخطيطية الستخدام وسيلة معينة 
أو  نهائية  خطوة  التقويم  أن  ذلك  معنى  وليس  بالتقويم،  إال  التدريس  فى  معينة  طريقة  أو 
غاية فى حد ذاته، بل وسيلة لتحسني وتطوير املواد واألساليب املختلفة فى مواقف التدريس 
ينفصل  ال  جزء  فالتقويم  ذلك  وعلى  التعليمية.  أهدافها  حتقيق  فى  فاعليتها  وزيادة  والتعلم 
عن الطريقة، وهو يبدأ أساسا مبعرفة األهداف املرجوة فى حتقيقها، ويتضمن بعد ذلك عدة 
ذلك  ويستلزم  األهداف.  هذه  فعال  بها  حتققت  اليت  الدرجة  حتديد  منها  الغرض  خطوات، 
معرفة نواحي القوة أو النجاح ونواحي الضعف أو اإلخفاق فى االستخدام ووضع التفسريات 

املمكنة ألسباب ذلك.

وهذا  السلبية.  وطرف  اإلجيابية  طرف  وهما  بالطرفني  تأتي  أن  الطريقة  طبيعة  من  إن 
يطلق على مجيع طرق تعليم اللغة. كان التقويم وسيلة ملعرفة مدى حتقيق التدريس فى دورة 
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من األدوار التعليمية. والتقويم يهدف ملعرفة تقدير مستوى ما تعلمه التالميذ بعد أن تدربوا 
عليه. 

يف عملية التعليم، كان التقويم عنصرا هاما لنيل حقيقة التعليم. والتقويم هو العملية اليت 
تستخدم فيها لتقرير نتائج األشياء, ويقدم التقويم ملعرفة جناح إجراءة التعليم منذ البداية حتى 

النهاية. وعرف به املدرس كفاءة تالميذه فى فهم الدروس املتعلمة على فرتة معينة.

وأما التقويم املستخدم ملعرفة إىل أي مدى كفاءة التالميذ فى تعليم اللغة العربية للطالبات 
مبعهد منبع العلوم داسان كاتوجور غافوك غارونج لومبوك الغربية فهو بالتدريبات واإلختبار 

لنصف املرحلة الدراسية واإلختبار النهائي كما يلى:

التدريبات

داسان  العلوم  مبعهدمنبع  للطالبات  العربية  اللغة  تعليم  عملية  فى  التقويم  هذا  يعقد 
يستخدم  التقويم  هذا  التحريري.  أو  الشفوي  باإلختبار  الغربية  لومبوك  غارونج  كاتوجور 
املدرس باألسئلة واألجوبة فى آخر الوقت من كل فرصة يستخدم هذا التقويم فى تعليم اللغة 

العربية للطالبات مبعهد منبع العلوم أحيانا ألن الوقت القصرية بعدد الطالبات ال يكفى به.

• اإلختبار النهائي 	

وأما هذا التقويم فهو يعقد عندما متت املواد الدراسية كلها آخر السنة الدراسية. يقصد 
هذا التقويم ملعرفة جناح التالميذ على حتقيق أهداف التعليم اللغة العربية  بعد سنة.  

راءى الباحث أن التدريبات فى كل فرصة واإلختبار النهاء ال يكفى ملعرفة قدرة الطالبات, 
ال بد على مدرس اللغة العربية أن يعقد إختبارات, مثل الإلختبار فى كل أسبوع أو شهر أو 

إختبار لنصف املرحلة.

•املشكالت املواجهة فى تعليم اللغة العربية للطالبات مبعهد منبع العلوم داسان كاتوجور  	
غافوك غارونج لومبوك الغربية

بعد أن الحظ الباحث الوقائع احلديثة املتعلقة مبوضوع البحث فى موضع البحث وأجرت 
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املقابلة مبدرس اللغة العربية ال بد على منظمة املعهد ومدرس اللغة العربية أن يتخلص هذه 
اللمشكلة 

وحل هذه املشكلة ينبغي على مدرس اللغة العربية أن يقسم تالميذه إىل فروق تعلمية فى 
عملية تعليمهن بانقسامهم إىل أقسام. وكل فرقة تتكون من تلميذة أو و تالميذات ماهرة فى 
اللغة العربية. يهف من هذا اإلنقسام  ليكون التلميذة املاهرة فى اللغة العربية رئيسة فى فرقتها 

ويعلم أصدقائاتها . 

إن كفائة الطالبات فى مادة اللغة العربية مبعهد منبع العلوم داسان كاتوجور حتصل درجة  
مقبولة وهذه الدرجة قد أكدها بعض الطالبات  فى ذلك  املعهد. ويتم الباحث النتائج املكتوبة 
باستخدام درجاتهم مثل درجة ممتاز، وجيد جدا، وجيد، ومقبول، وراسب. وهذه الدرجات 

يقدمها الباحث كما فاصل النتائج :

100-80 : ممتاز    

79-70 : جيد جدا   

69-60 : جيد    

59-50 : مقبول    

49-00 : راسب    

إعتمادا على اللوحة السابقة أن معدل النتائج من مجيع الطالبات فى معهد منبع العلوم 
يساوى ” 65,88”  إذا نسب إىل فاصل النتائج فهو يبلغ درجة “جيد “. 

هذه النتيجة فهى نتيجة املقبولة با لنسبة غلى أهداف التعليم اللغة العربية للطالبات مبعهد 
منبع العلوم, فرياد من بعد هذا البحث تكون نتيجة جيد جدا أواملمتاز لدى الطالبات مبعهد 

منبع لبعلوم داسان كاتوجور غارونج لومبوك الغربية فى مادة اللغة العربية.
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اخلالصة

عملية تعليم اللغة العربية للطالبات مبعهد منبع العلوم داسان كاتوجور غارونج لومبوك  1 .
الغربية حتتاج إىل عناصر كثرية. تعليم اللغة العربية مل حيصل إىل األهداف املرجوة ها هى با 

لنسبة إىل العناصر التعليم الذى مل تستخدم بكماهلا.

كاتوجور  داسان  العلوم  منبع  مبعهد  للطالبات  اللغةالعربية     تعليم  فى  الواردة  املشكلة  2 .
الغربية هى مشكلة فى نيل املفردات ومشكلة فى بناء بيئة اللغة  غافوك   غارونج لومبوك  

العربية وقلة وسائل التعليم اللغة العربية.

3.  احلل للمشكالت  تقسيم الطالبات إىل فروق تعلمية, وكل فرقة تتكون من طالبة ماهرة 
فى اللغة العربية يهدف من هذا التقسيم لتكون الطالبات ماهرات فى اللغة العربية.
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