
Volume X VI I ,  Nomor 2 ,  Jul i -Desember  2018  |   159

تعليم تراكيب الجمل العربية لطالب مدرسة “إصالح األطفال”

 املتوسطة اإلسالمية رومأ كديري لومبوك الغربية نوسا تنجارا الغربية 

 عي الينتي, فتح املوجود

Fathul Maujud, Ainul Yanti
Dosen PBA FTK UIN Mataram

fathulmaujud@uinmataram.ac.id

ملّخص

 تعليم اللغِة العربية باحلقيقة هي َتدريب معلم اللغة العربية الطالب  على تنمية مهارة
 اللغة. وفى تعليم اللغة العربية ، البد للطالب من معرفة عناصر اللغة العربية ومهاراتها.
 وأما العناصر اللغوية فهي األصوات واملفردات والرتاكيب. وأمااملهارات اللغوية فهي
 االستماع والكالم والقراءة والكتابة. ويهدف هذا البحث ملعرفة عملية تعليم تراكيب
 اجلمل العربية والعوامل املعرقلته لطالب مدرسة »إصالح األطفال« املتوسطة اإلسالمية
 رومأ كديري لومبوك الغربية نوسا تنجارا الغربية. وأما مدخل البحث املستخدم فهو
 مدخل البحث الكيفي. ونتيجة البحث أن عملية تعليم تراكيب اجلمل العربية   تبدأ
 بشرح املادة ثم وكتابة بعض األمثال كاجلملة االمسية والفعلية. ويليه بسؤال املعلم على
 الطالب واعطاء التدريبات. وأما العوامل املعرقلة فهي العوامل الداخلية واخلارجية.
 وأما العوامل الداخلية تأتي من الطالب مثل خلفية الطالب وكفاءتهم املختلفة ونقص
 الدوافع والرغبة و امليول يف التعلم. والعوامل اخلارجية تأتي من بيئة املدرسة واجملتمع

واألسرة

الكلمات الرئيسية :التعليم، اللغة العربية، تراكيب اجلملة.
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مقدمة
ومن العروف أن اللغة هي ألة لالتصال والواصلة يف الياة اإلنسانية كل يوم، وذلك عن 
طريق الواصلة بني شخص وشخص وبني شخص وجمتمع وبني جمتمع وجنسية معينة. وكل 
ذلك عن طريق الواصلة لألغراض العينة كالفرح والزن وغي ذلك، يبّلغها إىل شخص آخر 
ليعرف ويفهم ويشعر كل شيئ ما جيرى به.1 وللغة دور هام يف حياة اجملتمع فهي أداة التفاهم 
جامع  كتابه  فى  الغاليَْيين  مصطفى  الشيخ  قال  كما  نفُسها  واللغة  واجلماعات.  األفراد  بني 
الدروس العربية هي »ألفاظ يعرب بها كل قوم عن َمقاصدهم. واللغة العربية هي الكلمات اليت 
يعرب بها الَعَرُب عن أغراضهم. وهذه اللغة خمتلفة من حيث اللفظ وُمتَِّحَدة من حيث العنى.”2 

فال خيِفى علينا تعريُف اللغة اإلندونيسية بأنها ألفاظ يعرببها اإلندونيسيون عن أغراضهم.

واّما حممد ساعى وقال يف كتابه مدخل يف دراسة تاريخ أدب اللغة العربية » أّن اللغة 
العربية هي إحدى اللغات السامية وهي لغة العرب القدمية.«3 وكذلك، اللغة العربية هي لغة 
القرآن الكريم الذي أنزل اىل النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وكتاب أّمة السلمني أمجعني. 
كما قال تعاىل يف سورة يوسف :” ِإنَّا أَْنَزْلنَاُه ُقْراًَنا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلْوَن”)يوسف :2(.4 واللغة 
يفهم  أن  يريد  .ولذلك، من  بها  إال  أداَؤها  اليت اليِصح  الصلوات اخلمس  لغة  أيضا  العربية 

القرآن والديث والعاني وقراءاَت الصلواِت اخلمس وجب عليه أن يفهم اللغَة العربية.

مهارة  تنمية  الطالب  على  العربية  اللغة  معلُم  َتدريب  العربية حقيقًة هي  اللغِة  تعليم 
اللغات من حيث  العربية ، البد للطالب من معرفة  اللغة  اللغات خاصة  اللغة. وفى تعليم 
عناصرها اللغوية ومهاراتها اللغوية. وأما العناصر اللغوية فهي األصوات والفردات والرتاكيب. 

وأماالهارات اللغوية فهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة.

الرتاكيب يف تعليم اللغة العربية هي أحد عناصر اللغة. وأهداف تعليمه عموما هي قدرة 
الطالب على كتابة اجلملة الفيدة كاجلملة اإلمسية و الفعلية. وكذلك، إّن قواعد اللغة عنصر 
مساعد و وسيلة لتعلم اللغة.5  قال علي أمحد مدكور يف كتابه طرق تدريس اللغة العربية، إّن 

فتح املوجود، مدخل إلى تدريس اللغة العربية، )متارام : مؤسسة ألم ترى، ۲۰۰٩(،ص ۳-۲ .  1
مصطفى الغالييني, جامع الدروس العربية, )بيروت: دار الكتب العلمية , ۲۰١۲(, ص ٧.  2

اإلسالمية  ماترام  بجامعة  اللغات  تنمية  )ماترام:مركز  العربية.  اللغة  أدب  تاريخ  دراسة  في  مدخل  ساعى.  محمد   3
الحكومية، 20١5(، ص. ١4. 

 Fathul Maujud, Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab, )Mataram: Sanabil, 2015(, hlm. 17.  4
5  عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان ، إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها، ص. ١٩١.
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يف تدريس القواعد النحوية تعلم عن الطريقة القياسية و اإلستنباطية )اإلستقرائية(.6 وأّما أمحد 
فؤاد إفندي وقال يف كتابه طريقة تعليم اللغة العربية، إّن نشاط تعليم القواعد و تتكّون من 

جزئني، وهما: إعطاء مقدمة قواعد اللغة )النحو والصرف(، وإعطاء التدريب أو التكرير.7

تعليم تراكيب اجلمل العربية

تعريف التعليم
التعليم اصلها َعلََّم ُيَعلُِّم تْعِلْيًما، فهي عملية التدريس أو طريقته. والتعليم يف اللغة هو 
ثّم  من الفعل علم، وعلمه الشيء تعليما فتعلم، ومنه قوله تعاىل: “وعلم آدم األمساء كلها 
عرضهم على الالئكة فقال أنبؤني بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني.”8 وأما التعليم اصطالحا 
األهداف  على  للحصول  العلم  بها  قام  اليت  التجارب  توريث  و  الستمّرة  االتصال  فعملية 

القصودة. 

للكسب  العلم  به  يقوم  الذي  والعقلي  اجلسمي  النشاط  هو  التعليم  إن  غولو  قال  و 
على تغي السلوك سواء كان السلوك فى التفكي والعمل.9 ومع ذلك، التعليم هو عملية يتم 
فيها بذل اجلهد من قبل العلم ليتفاعل مع طالبه ويقدم علما مثمرا وفعاال من خالل تفاعل 
مباشر بينه وبني الطالب، وقد حيدث التعليم داخل الؤسسة التعليمية أو خارجها، وهو عملية 
شاملة، فيشتمل الهارات، والعارف واخلربات كالسباحة وقيادة السيارة والساب والكيمياء 

والشجاعة واألخالق وغي ذلك.

لتثقيف  إعدادهم  إىل  يهدف  والطالب  العلمي  بني  الشرتك  التفاعل  هو  التعليم  إذن، 
أنفسهم طوال فرتة حياتهم، وبناء القدرة فيهم على القيام بأمور وإجناز أعمل جديدة وليس 

تكرار لا فعلته األجيال السابقة فقط، والتعليم وسيلة لتطوير قدرات األفراد.

تعريف تراكيب اجلمل العربية  .1

الرتاكيب مجع من الرتكيب. أصلها رّكب ُيرّكب تركيًبا. ركب اجلملة: ألف بني أجزائها. 
كلمتني  من   : الركب  »أن  العربية،  الدروس  جامع  كتابه  الغالييين يف  الشيخ مصطفى  وقال 

علي أحمد مدكور، طرق تدريس  اللغة العربية، )عمان: دار املسيرة، 20١0(، ص. 258.  6
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, )Malang: Misykat, 2003( hlm. 82.  7

8  القرآن سورة البقرة األية: 3١.
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, )Malang : UIN-Maliki Press(, Hal. 8.   9
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أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة تامة، مثل: )النجاة يف الصدق (، أم ناقصة، مثل: )نور 
الشمس. اإلنسانية الفاضلة. إن تتقن عملك(. و الركب ستة أنواع: إسنادي وإضايف و بياني 
وعطفي ومزجي وعددي. والركب اإلسنادي ويسمي مجلة أيضا : ما تألف من مسند و مسند 
إليه.«10 و يف كتاب النحو الواضج إن الرتكيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى مجلة مفيدة ويسمى 
أيضا كالما. و اجلملة الفيدة قد ترتكب من كلمتني وقد ترتكب من أكثر وكل كلمة فيها تعد 

جزءا منها.11  واجلملة العربية تنقسم إىل اجلملة اإلمسية والفعلية.

عناصر التعليم
يتكون التعليم من العناصر الهمة يف قيامه، وهي أهداف التعليم ومواد وطريقته وسائله 

والطالب والعلم و التقويم.12 و أما عناصر التعليم، فما يلي: 13

•العلم وما يتعلق به من الستوى الذي يؤهله إىل التعليم، واخللفية الثقافية واالجتماعية  	
اليت ميتلكها، ومهاراته وكفائته األدائية.

•الطالب وما يتعلق به من دوافع وميول واجتاهات. 	

•البيئة التعليمية وعناصرها ومستوى تنظيمها باإلضافة إىل مصادر التعليم التوافرة فيها. 	

•الادة الدراسية ونوعيتها وطريقة تنظيمها. 	

بناء على ما سبق، أن عناصر التعليم هلا دور هام يف عملية التعليم للحصول األهداف 
الرجوة.  وأما العوامل اليت تؤثر يف التعلم فمنها:14

العوامل الداخلية   .2

اجلسمانية  أ( 

•سالمة اجلسم و الصحة و بغي ختلف فيه. أما الطالب الختلفة اجلسمين فيمكنه  	
التعلم يف مدرسة األخص.

10 الشيخ مصطفى  الغالييني، جامع الدروس العربية، ج.١، )بيروت : دار الكتب العلمية( ، ص. ١3-١2. 
  11علي الجازم و مصطفى امين، النحوالواضح في قواعد اللغة العربية، ج.١، ) الحكمة،(، ص. ١0.

Hamdani, Strategi Belajar Mengajar,)Bandung: CV Pustaka Setia(. Hal. 48. 12
/diakses pada tanggal 4 juni 2018.تعريف التعليمHttp://mawdoo3.com/ 13

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya )Jakarta: Rineka Cipta, 2003(, Hal. 14
54-72.
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•التعب 	

الروحانية ب( 

•الذكاء  كفاءة الطالب تتكون من ثالثة أقسام كما رأى ج. ف. جيفلني يف نقل  	
سالمتو: “ وهي كفاءة العايشة بأحوال جديدة و كفاءة استيعاب نظريات العلوم و 
العرفات، وكفاءة رّد النظريات إىل العلوم األخرى. وال حيصل التعلم على جناحة 

بالذكاء فحسب، إال مبساعدة الطرائق الفعاله للتعلم.

•االهتمام، رأى الغزاىل كما نقله سالمتو على “ أنه اهتمام الذهن بشيء مركوز و  	
يعوق الطالب من اللل

•اليول، رأى هيلغرود كما نقله سالمتو على” أنها ميل الطالب إىل مالحظة الشيء  	
واهتمام.

•الوهبة، رأى هيلغرود كما نقله سالمتو على “ أنها كفاءة التعلم للطالب”. حيث  	
إنها ال تصي مهارة إال باجلد و اإلجتهاد يف التعلم. و هي مهمة للمعلم مبعرفتها 

ليمكنها التعليم على كفاءتهم.

•أهداف التعلم، هي اليت تدفع الطالب إىل التعلم اإلجتهادي االستمراري، أو كما  	
رأى جيمس درافي يف نقل سالمتو.

•الستعد اجلسمي، هو االستعداد على حصول العلوم و العرفات استعدادا جسميا  	
بالتدريبات االستمرارية. 

يف  االستعداد  “أنه  على:  نقله سالمتو  كما  درافي  جيمس  رأى  العقلي،  •الستعد  	
اإلجابة أو تطبيق العلوم و العرفات احملصولة يف االستعداد اجلسمي.

العوامل اخلارجية   .3

العوامل اخلارجية  أ( 

•األسرة، يؤثر بعض األشياء يف التعلم، فمنها طريقة الرتبية للوالدين والبل األسرة  	
و الال فيها، و حال االقتصاد فيها والعادة فيها.
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التعليم  منهاج  و  التعليم  طريقة  فمنها  التعلم،  يف  األشياء  بعض  يؤثر  الدرسة،   • 	
)كتنظيم التعليم و معيار جناح الادة و وقت التعليم( و البل بني العلم والطالب 

و البل بني الطالب و األخر و وسيلة التعليم.

•اجملتمع، يؤثر بعض األشياء يف التعلم، فمنها أنشطة الطالب يف اجملتمع، و وسائل  	
اجملتمع و األصدقاء و البيئة.

•وكلها هي األشياء اليت يهتم بها الطالب لتنمية دوافعهم وكفاءاتهم يف التعلم. ألن  	
دوافعهم و كفاءاتهم تعني نتيجة التعلم الفضلى. و أفضل النتائج تغي كلي أعاطفيا 

كان التغي أم حركيا أو معرفيا.

أهداف تعليم تراكيب اجلمل العربية 
األهداف يف تعليم تراكيب اجلمل العربية ترتبط بتعليم اللغة العربية ارتباطا واثقا ، ألن 
تراكيب اجلمل العربية هي قسم اللغة العربية. الرتاكيب يف تعليم اللغة العربية هي أحد عناصر 
اللغة. وأهداف تعليمه عموما هي قدرة الطالب على كتابة اجلملة الفيدة كاجلملة اإلمسية و 

الفعلية. وأّما أهداف تعليم تراكيب اجلمل العربية، فما يأتي:15 

تكوين عادات لغوية صحيحة لدى الطالب وتدريبهم على استعمال األلفاظ واجلمل  1 .
والعبارات استعماال سليما

معاجلة األخطاء اليت تشيع يف استعماالت التالميذ اللغوية 2 .

والرتاكيب  الشواهد  و  األمثلة  سبيل  على  الطالب  لدى  اللغوية  الفردات  زيادة  3 .
الصحيحة

تنمية قدرة الطالب على النقد والتمييز بني اخلطأ والصواب 4 .

تدريب العقل على التفكي النظم واالستنتاجات الصحيحة. 5 .

بناء على ما سابق، إذن أهداف تراكيب اجلملة هي قدرة الطالب على فهم مجلة اللغة 
العربية و تنمية مهاراتها اليت تواقف على قواعدها.

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268795/diakses pada tanggal 04 Maret 2018. 15
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أنواع اجلملة العربية
اجلملة العربية نوعان : امسية وفعلية. 

اجلملة االمسية  .1

اجلملة االمسية هي اليت تبدأ باسم أو بضمي وتكون مركبة من مبتدإ وخرب.16 ويف كتاب   
النحو الواضح أن كل مجلة ترتكب من مبتدإ وخرب تسّمى مجلة امسية.17 وأمثلة اجلملة 

االمسية، كما يلي: 

اجلملة االمسيةخربمبتدأشكل

االسم + جار 
وجمرور

الطالب يف الفصليف الفصلالطالب

الطالبان يف الفصليف الفصلالطالبان

الطالب يف الفصليف الفصلالطالب

االسم + اسم
امحد طالبطالبامحد

فاطمة طالبةطالبةفاطمة

االسم + صفة
الطالب ناجحناجحالطالب

الطالبان ناجحانناجحانالطالبان
الطالب ناجحونناجحونالطالب

االسم + مجلة فعلية

الطالب كتب الدرسكتب الدرسالطالب
الطالبان كتبا الدرسكتبا الدرسالطالبان

الطالب كتبوا الدرسكتبوا الدرسالطالب
الطالب أبوه مريضأبوه مريضالطالباالسم + مجلة امسية

كما يف األمثلة السابقة، أن اجلملة االمسية هي اليت تبدأ باالسم . وأما البتدأ واخلرب   
فيجب عليهما الوافقة يف النوع و العدد. 

  16 فواعد نعمة. ملخص قواعد اللغة العربية. ) سورابايا: الهداية،(، ص. ١6٩.
  17 علي الجازم و مصطفى امين، النحوص،... 42.
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اجلملة الفعلية   .2

ونائب  فعل  أو  فاعل  و  فعل  من  مركبة  وتكون  بفعل  تبدأ  اليت  هي  الفعلية  اجلملة   
الفاعل.18 ويف كتاب النحو الواضح أن كل مجلة ترتكب من فعل و فاعل تسّمى مجلة 
الفعلية.19 اجلملة الفعلية قد تتكون من فعل و فاعل و مفعول به ، وقد تتكون من فعل 

و فاعل بدون مفعول به. وأما أمثلة اجلملة الفعلية، فما يلى:20

أمثلة اجلملة الفعلية اليت تبدأ بفعل الاضى و تتكون من فعل الاضى وفاعل أ( 
فاعلفعل الاضىاجلملة الفعلية

أمحدذهبذهب أمحد
فاطمةذهبتذهبت فاطمة

أمثلة اجلملة الفعلية اليت تبدأ بفعل الضارع و تتكون من فعل الضارع وفاعل ب( 
فاعلفعل الضارعاجلملة الفعلية
أمحديذهبيذهب أمحد

فاطمةتذهبتذهب فاطمة

أمثلة مجلة الفعلية اليت تبدأ بفعل الضارع أو الاضى و تتكون من فعل الضارع أو  ج( 
الاضى وفاعل ومفعول به.

مفعول بهفاعلفعل الضارع/  فعل الاضىاجلملة الفعلية

الّرّزأمحديأكليأكل أمحد الّرّز
القرآنحممدقرأقرأ حممدالقرآن

أمثلة اجلملة الفعلية اليت تبدأ بفعل األمر و تتكون من فعل األمر وفاعل ومفعول به. د( 
مفعول بهفعل األمر + فاعلاجلملة الفعلية

الكتَباقرِئإقرئ الكتَب
الرّزازرْعإزرع الرّز

  18 فواعد نعمة. ملخص قواعد اللغة العربية. ) سورابايا: الهداية(، ص. ١6٩.
  19 علي الجازم و مصطفى امين.، النحوا،... 3٩.

Amalia Hasanah. Cara PIntar Belajar Tarkibun Lughatil Arabiyah “ Tata Bahasa Arab”. (Y - 20
gyakarta: Pustaka Widyatama, 2013). Hal. 118-120.



Volume X VI I ,  Nomor 2 ,  Jul i -Desember  2018  |   167

كما يف األمثلة السابقة، أن اجلملة الفعلية هي اليت تبدأ بالفعل الاضى أو الضارع   
أو األمر.

طرائق تعليم تراكيب اجلمل العربية
النشاط  معاجلة  يف  األستاذ  يستخدمه  الذي  األسلوب  هي  التعليمية  بالطريقة  يقصد 
التعليمي لتحقيق وصول العمومات إىل التالميذ بأيسر سبيل وأقل وقت ممكن.21 وأما طريقة 
تدريس اللغة العربية هي اخلطة الشاملة اليت يستعني بها الدرس لتحقيق األهداف الطلوبة من 
تعلم اللغة.22 ولذلك، أّن طريقة التعليم هي األسلوب الذي يستخدمه العلم يف معاجلة وتنمية 

قدرة الطالب يف عملية التعليم. أما طرائق تعليم تراكيب اجلمل العربية، منها:

الطريقة القياسية   )1

ومبدأ هذه الطريقة هو االنتقال من الكم على الكل إىل الكم على اجلزئيات وتعتمد   
هذه الطريقة بشكل أساس على العلم الذي يعمل على إيصال العلومات والنتائج من 
بشكل مباشر إىل أذهان الطالب، وتعد من أكثر الطرق الفضلة لدى العلمني. وقال 
علي أمحد مدكور يف كتابه طرق تدريس اللغة العربية » أّن الطريقة القياسية هي اليت 
تقوم على البدء حبفظ القاعدة، ثّم اتباعها باألمثلة و الشواهد الؤكدة هلا. ومن عيوب 
هذه الطريقة، أنها تبدأ باألحكام العامة الكلية، اليت تكون عادة صعبة الفهم واإلدراك، 

ثّم تنتهي باجلزئيات، أي أّنها تبدأ بالصعب لتنتهي إىل السهل«.23 

الطريقة االستقرائية )االستنباطية(  )2

الطريقة االستقرائية أو كما تسمي يف بعض األحيان بالطريقة االستنباطية وترتكز هذه   
والالحظة  الشاهدة  على  معتمدة  ألنها  وذلك  الطالب.  على  أساسّي  بشكل  الطريقة 
من قبل الطالب ليتوصل يف النهاية إىل النتيجة أو االستنتاج. وفى هذه الطريقة ينحرك 
العلم فى اجتاه  معاكس للطريقة القياسية، حيث يبدأ هنا باستعراض األمثلة والشواهد 

إبراهيم  مالك  موالنا  )مالنق:  الكتابة،  مهارة  على  وتطبيقة  العربية  اللغة  تعليم  منهج  تطوير  الدين،  بحر    21أوريل 
اإلسالمية الحكومية، 20١0(، ص. ٩3،

  22أوريل بحر الدين، مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفئ، )ماالنق: موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
الحكومية، 20١١(، ص. ١23.

  23علي أحمد مدكور. طرق تدريس  اللغة العربية. ) عمان: دار املسيرة، 20١0(، ص. 258.
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أوال, ثم ينبه العلم تالميذه إىل أجزاء معينة فى هذه األمثلة ليالحظوها، ثم جتمع هذه 
الالحظات لتكون قاعدة يتم تسجيلها وتطبيقها على أمثلة جديدة.24

وقال علي أمحد مدكور يف كتبه طرق تدريس  اللغة العربية « أنَ الطريقة االستنباطية    
هي اليت تبدأ بالنص أو باألمثلة اليت ُتشرح وُتناقش ،ثم تستنبط منها القاعدة .وهذه 
الطريقة إما أن يبدأ الدرس فيها مبجموعة من األمثلة البتورة اليت تستنبط منها القاعدة، 

وإما أن يبدأ بنص قد مت اصطناُعهُ الحتواء القواعد الرادة يف الدرس النحوي25.»

عملية تعليم تراكيب اجلمل العربية لطالب مدرسة »إصالح األطفال« املتوسطة اإلسالمية 
رومأ كديري لومبوك الغربية.

اليت تعلمها الطالب يف تعليم  الواجب  العربية هي  اللغة  الكتابة يف  تنفيذ تعليم مهارة 
اللغة العربية. ألن، مهارة الكتابة هي الهارة اليت تؤثر على النجاح يف تعليم اللغة العربية. وأما 
أهداف تعليمه عموما فهي قدرة الطالب لتحسني الهارات اللغوية األخرى كاإلستماع والكالم 
والقراءة، وحتى يتمكن الطالب على كتابة اجلملة بالتمام فيجب العلم أن يعلم الطالب عن 
تراكيب اجلمل العربية كاجلملة االمسية والفعلية. كما يف اإلطار النظرى أن الرتاكيب اجلملة 
يف تعليم اللغة العربية هي أحد عناصر اللغة. وأهداف تعليمه عموما هي قدرة الطالب على 
كتابة اجلملة الفيدة كاجلملة اإلمسية و الفعلية. وكذلك، إّن قواعد اللغة عنصر مساعد ووسيلة 

لتعلم اللغة.26

يف تعليم اللغة العربية جيب تدريسها بطريقة طبيعية هي ال تكون سريعة جدا والتكون 
يكون  أن  العلم  ولذلك، جيب  الختلفة.  الطالب  كفاءة  أن  الباحثة  تعريف  كما  بطيئة جدا. 
على اختيار طريقة تناسب باألحوال الطالب. ألن ، طريقة التعليم هلا دور هام يف تعليم اللغة 
أما أهداف  فتعلم جيدا. و  العلم جيدا  الذي يستخدمه  التعليمية  الطريقة  إذا كانت  العربية. 
طريقة التعليم فهي لتحقيق وصول العلومات إىل الطالب بأيسر سبيل. كما يف اإلطار النظري 
أن الطريقة التعليمية هي األسلوب الذي يستخدمه األستاذ يف معاجلة النشاط التعليمي لتحقيق 

  24 نور هادي،  املوجه لتعليم املهارات اللغوية, )مالنق : موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية,2۰١١(, ص ١٧٩-
.١8۰۰

  25نفس املرجع.
  26عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان ، إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها، ص. ١٩١.
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وصول العمومات إىل التالميذ بأيسر سبيل وأقل وقت ممكن.27 وأما طريقة تدريس اللغة العربية 
هي اخلطة الشاملة اليت يستعني بها الدرس لتحقيق األهداف الطلوبة من تعلم اللغة.28

ومع ذلك، أن الوسائل والادة التعليمية هلما دور هام يف جناح الطالب يف عملية تعليم 
تراكيب اجلمل العربية. ألن بدون الوسائل والادة، لن قدرة العلم للتدريس. ولذلك، ينبغي 

العلم من إعداد الوسائل والادة التعليمية لتحقيق األهداف الرجوة. 

اإلسالمية  التوسطة  األطفال«  »إصالح  مدرسة  يف  العربية  اجلمل  تراكيب  تعليم  وأما 
لطالب مدرسة »إصالح األطفال« التوسطة اإلسالمية رومأ كديري لومبوك الغربية  ،هو أن 
يبدأ العلم التعليم بشرح الادة وتوافق على كفاءة الطالب، ثم يسأل العلم على الطالب. وبعد 

ذلك، يعطي العلم التدريبات مبناسبة الادة. 

املتوسطة  األطفال«  »إصالح  تراكيب اجلمل لطالب مدرسة  تعليم  املعرقلة يف  العوامل 
اإلسالمية رومأ كديري لومبوك الغربية.

 العوامل الداخلية

العوامل الداخلية  (intern) هي العوامل اليت تأتي من داخل الفرد و ميكن أن تؤثر على 
نتائج التعلم. وأما العوامل الداخلية فما يلى:

للفرد. حالة جسمانية صحية  اجلسمانية  بالالة  التعلق  العامل  البيولوجية هي  العوامل  1 .
نتائج  يف  ستعرقل  ضعيفة  جسمانية  وحالة  التعليم.  عملية  يف  إجيابي  تأثي  هلا  ستكون 

التعلم.

العوامل الفسيولوجية هي العامل التعلق بالالة النفسية للولد سيكون هلا تأثي يف نتائج  2 .
التعلم. وأما العوامل الفسيولوجية اليت تؤثر يف عملية التعليم فهي ذكاء الطالب والدافعي 

والنظام يف التعلم.

إبراهيم  مالك  موالنا  )مالنق:  الكتابة،  مهارة  على  وتطبيقة  العربية  اللغة  تعليم  منهج  تطوير  الدين،  بحر    27أوريل 
اإلسالمية الحكومية، 20١0(، ص. ٩3،

  28أوريل بحر الدين، مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفئ، )ماالنق: موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
الحكومية، 20١١(، ص. ١23.
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العوامل اخلارجية
بيئة الدرسة  .1

التعليم يف الدارس ال يهدف إىل تدريب الطالب ليكونوا مستعدين للعمل أو قادرة   
على االستمرار يف مستوى التعليم العالي. ولكن، يهدف التعليم إىل تكوين الطالب 
يف الناس الذين يستفيدون آخرين. كما قال يف الديث الشريف: “ خي الناس أنفعهم 
تدعم  مل  إذا  يتحقق  لن  األمل  لكن، هذا  والدارقطين(.  والترباني  أمحد  )رواه  للناس” 
البيعة الدرسية كالعلم و اإلدارة والصديق يف الفصل. وأمأ العوامل العرقلة للطالب 

يف الدرسة فما يلي:

•الطريقة التعليمية 	

•عالقة الطالب مع العلم والصديق 	

•الوسائل التعليمية 	

•بيئة اجملتمع  	

البيئية  الظروف  كانت  إذا  التعليم.  عملية  يف  أيضا  تؤثر  للمجتمع  البيئية  الظروف   .2
من  سيكون  التعليم  عملية  فإن  الدرسة  يف  البيئية  الظروف  مع  تتوافق  ال  للمجتمع 

الصعب حتقيقيها. 

األسرة  .3

األسرة هي أول الكن لتعلم الولد. ولذلك، األسرة تؤثر يف عملية التعليم. وأما العوامل   
األسرة اليت ميكن العرقلة يف عملية التعليم فما يلي:

•عالقة الوالدين مع االبن 	

•الالة اإلقتصادية العائلة، وغي ذلك 	
بناء على ما سباق يف اإلطار النظري أن العوامل اليت تؤثر يف التعلم مايلي:29  

•العوامل الداخلية  مثل اجلسمانية والروحانية 	

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003),  29
Hal. 54-72.
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•العوامل اخلارجية مثل األسرة و الدرسة و اجملتمع. 	

اخلالصة
اعتمادا على حتليل مكتشفات البحث السابق يستخلص الباحث نتائج البحث التعلقة 
بعملية و العوامل العرقلة يف تعليم تراكيب اجلمل العربية لطالب مدرسة »إصالح األطفال« 

رومأ كديري لومبوك الغربية كما يف اخلالصة اآلتية:

كديري  رومأ  األطفال”  “إصالح  مدرسة  لطالب  العربية  اجلمل  تراكيب  تعليم  عملية  1 .
لومبوك الغربية تبدأ بشرح الادة ثم كتابة بعض األمثال كاجلملة االمسية والفعلية. وبعد 

ذلك، سؤال العلم على الطالب واعطاءهم التدريبات. 

العوامل العرقلة يف عملية تعليم تراكيب اجلمل العربية لطالب مدرسة »إصالح األطفال«  2 .
رومأ كديري لومبوك الغربية تتكون من :

العوامل الداخلية أ( 

•اجلسمانية مثل سالمة اجلسم والصحة و التعب 	

•الروحانية مثل ذكاء كفاءة الطالب واالهتمام و اليول 	

العوامل الخارجية ١ )

•بيئة الدرسة 	

•بيئة اجملتمع 	

•األسرة 	
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