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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 
 "طالب"تشويق العهد في تعليم اللغة العربية في الم المعلم مشكالت .أ

 قدس
 المعلم المشكالت .1

 تعريف المشكالت (أ
اليت ترتجم باملشكالت. أما  problemاملشكالت أصلها م كلمة 

املشكالت "هي القيود واألسئلة اليت البد انتهائها بالعبارة  األخرى أن 
املشكالت هي التناقض بني الواقع واألشياء احملتاجة اجليدة لكي تصل 

مث ذكر يف املعجم الكبري يف اللغة اإلندونيسية بأن  3النتيجة املمتازة".
" الىت ترتجم باألسئلة problematicلييةة "املشكالت أصلها من اللغة اإلجن

أو املشكالت. أم يف اللغة اإلندونيسية أن املشكالت ترتجم باألحوال اليت 
 2مل تنته وتسبب املشكالت.

هو  problema/poblematikوالعلماء األخر قالوا وأعلنوا بأن تعرةف 
ة أخرى ر التناقض يب الرجاء والواقع الذي رجي لنتهاء او احتياج أو بعبا

 1ةستطيع وقليل ذلك التناقض.
 
 

                                                           
1 Pengertian Masalah http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2020002-

pengertianmasalah/ diakses pada tanggal 14 Maret  2020 pada pukul 22:15. 
2 Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002), 276. 
3 Syukir ,  Dasar-dasar  Strategi  Dakwah Islami ,  (Surabaya  :  Al -Ikhlas,  

1983) ,  65.  
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 تعريف المعلم (ب
 فهم املعلم (أ

ةشري إىل وظيفة أو منصب  املعلم هو مهنة، مثل أي مهنة أخرى
من قبل أي  مهنة ال ميكن القيام به .املسؤولية والوالء ةتطلب خربة،

 كمهنة ، ةعمل املعلمون حتت .شخص مل ةتم تدرةبه أو االستعداد له
 .القانونيةاملظلة 
قال احملاضر  بشأن املعلمني و 2002سنة ل 31 يف القانون رقم 
رئيسية املهمة ال املهنيني الذةن لدةهم ( إن املعلم معلم3، البند  3)املادة 

تعليم  الطالب توجيه وتدرةب وتقييم وتقييم للرتبية والتعليم والتوجيه،
والتعليم  ،األساسي الطفولة املبكرة، مسارات التعليم الرمسي، التعليم

 1.الثانوي
وظائف غرةبة،  على الرغم من أن املعلم ةعترب مهنة وليس

 من خالل تعليم الشخصية ةصبح حتدةا مسؤولية تعليم أطفال األمة
 انسداد أو عقبات أمام العني كما لو .يف الواقع ليس سهال .للمعلمني

مهنة،  ألنه ، من خالل أن تصبح .تثري الرغبة يف احلصول على املتعة
الدخل املادي  .جدةر حيصل املعلمون اآلن على امليةد من األرواح

 .احلياة يف املستقبل الواعد ةشكل حتدةا
 االعرتاف باخلدمات ( اجملتمع3تتضمن خصائص االحرتاف: )

عم املعرفة واملهارات اليت تد املقدمة على أساس جمموعة من املمتلكات

                                                           
4 Mulyasa,  Menjadi  Guru Pro fesional;  Menciptakan  

Pembelajaran Krea ti f  dan Menyenangkan ,  (Bandung :  Rosdakarya ,  

2007) ,  7 .  
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ملية تعليمية معينة قبل أن هناك ع مطلوب (2) هذه املهنة
 وجود آلية (1) القيام بواجبات املهنة ةستطيع شخص ماةتمكن/

القيام بالعمل /  االختيار القياسي، لذلك فقط من هم أكفاء
 املهنة حلماةة مصاحل أعضائها وحتسينها ( منظمة لدةها1)و املهنة

 كأساس ية مهنيةخدمات للمجتمع، مبا يف ذلك وجود مدونة أخالق
 2. لسلوكه املهين

و املعلم ه وصف اآلراء حول املعلم أعاله، ميكن استنتاج ذلك
لتنمية مهنة تتطلب خربة خاصة  الشخص الذي حصل على مرسوم،

رمسي يف مرحلة التعليم ال مهمتها الرئيسية هي تعليم وتعليم الطالب يف
األمة من  عليمالت هو الرئيسي هدفه ،ابتدائي ومتوسط الطفولة املبكرة
 .مجيع النواحي

 دور املعلم (ب
لم املع حيتاج املتعلمون إىل دور .املعلم له دور مهم جدا يف التعلم

لقدرة اليت ا يف عملية تنمية الشخصية وحتسني املواهب و ملساعدته
من املستحيل على الطالب حتقيق  بدون معلم، .ميتلكها الطالب
 هذا مبين على الفكر اإلنساين .على النحو األمثل أهداف حياهتم

تلبية مجيع  كائنات اجتماعية حتتاج دائًما ملساعدة اآلخرةن
 .احتياجاهتم

( 2( املعلم كمعلم، 3دور املعلم تسعة عشر يف التعلم وهي: 
( 7 ( مبتكرون ،6( مستشارون، 2( مدربون، 1موجهون،  (1 املعلم،

                                                           
5 Mulyasa,  Menjadi Guru Profes ional ;  Mencip takan Pembelajaran 

Krea ti f  dan Menyenangkan,  8 .  
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، اإلبداع لسائقون( ا30( الباحثون، 9( شخصي، 8القدوة والنماذج، 
ركو املعسكر( 31( العمال الروتينيون، 32( توليد اآلراء، 33  (31، ُمح

ررةن ،36( ممثلني ، 32رواة القصص،   ( مادة38مقيم ،  (37( ُمح
 .6( كموج39حافظة ، و 

 فةزعيم له دور ووظي من هذا التفسري ميكن أن ةفهم أن املعلم 
ةتطلب  لذلك .التعليمي للطالبيف التأثري على التحصيل  كبرية جدا

 درك احلربة التفكري اإلبداعي واملبتكر من املعلم ليكون قادرًا على ذلك
 .ووظائفها بشكل فعال

 واجبات ومسؤوليات املعلم (ج
بات الواج باإلضافة إىل الدور املرتبط باملعلم، لدةهم أةًضا

 جدا رمؤث هو عنصر مهم يف التعليم كما ةفهم أن املعلم  .واملسؤوليات
وهكذا املهمة ومسؤولية املعلم يف  .التعليم يف حتدةد جناح األهداف

 :التعليم وهي التدرةس والتعلم يف العملية
 كمعلم (3
 كدليل (2
 تقييم (1

يق األهداف يف حتق التقييم ةعين تقييم مستوى جناح الطالب
مع التقييم ، ميكن للمعلم معرفة مستوى التقدم  .احملددة يف الربنامج

م والتعلم نتائج عمليات التعلي( سلوك الطالب )كميا ونوعيا والتغيري
 .مرشد ومساعد يف أنشطة التعلم اليت ةشارك فيها

                                                           
6 Mulyasa,  Menjadi Guru Pro fesional;  Mencip takan Pembela jaran 

Krea ti f  dan Menyenangkan,  37.  



 

37 

تمكن حىت ة جيب أن ةكون التقييم متواصاًل بعد االنتهاء
 ،بالنسبة للطالب الذةن مل ةنجحوا .املعلم من حتسني نظام التعلم

ب على املعلم أن يف هذه احلالة جي .للمساعدة املعلم هو املسؤول
لدافع، ا التواصل حول العوائق اليت واجهتها، العطاء ةكون قادرًا

 7.علماإلجناز األمثل للت ورمبا احلل الذي ميكن لكل طالب حتقيقه
 كفاءة املعلم (د

 واحملاضرةن، أن من قانون املعلم 8كما هو مشار إليه يف املادة 
الكفاءات الشخصية  الكفاءات املعلم تشمل الكفاءات الرتبوةة،

 من هنيني الذةن  م احلصول عليهمامل والكفاءات االجتماعية والكفاءات
أنواع الكفاءات اليت جيب أن ميتلكها  أما بالنسبة .خالل التعليم املهين

 :املعلمون كموظفيناملعلمون احملرتفون هم
درة ةعكس الق الكفاءة الرتبوةة هي الكفاءة اليت ميكن أن تكون (3

 تعلم جيدا مث جيب على املعنيني لتكون قادرة على .للمعلم التدرةسية
ميكن  على سبيل املثال فهم .النظرةة الرتبوةة واملمارسة اجليدة إتقان

جيد، قادر على تقدمي تقييم ملا هو  للطالب أن ةشرح املوضوع مع
الكفاءة  .الطالب تدرس، تطور أةضا إمكانات املشاركني بالفعل

 :إدارة الطالب واليت تشمل الرتبوةة هي الكفاءة
 إتقان خصائص الطالب من الناحية اجلسدةة واملعنوةة (أ)

 .االجتماعية والثقافية والعاطفية والفكرةة
 .تثقيف إتقان نظرةة التعلم ومبادئ التعلم (ب)

                                                           
7 Muhibbin Syah,  Psikologi  Pendid ikan  dengan Pendekatan  

Baru ,  (Bandung :  PT.  Remaja Rosda Karya,  2000) ,  141.  
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 .التطوةر الرتبوي تطوةر املناهج املتعلقة باجملال (ج)
 .القيام بأنشطة التطوةر الرتبوي (ه)
قيام مصاحل ال املعلومات واالتصاالت االستفادة من تكنولوجيا (و)

 .تثقيف بأنشطة التنمية اليت هي
ختلفة حتقيق اإلمكانات امل تسهيل تنمية املتعلمني احملتملني (ز)

 .لدةها
 .الطالب التواصل بفاعلية وتعاطف وأدب (ح)
 .دراسة القيام بتقييم وتقييم العمليات والنتائج (ط)
 تعلم االستفادة من نتائج التقييم والتقدةر لصاحلك (ي)
 .8تعلم اختذ إجراءات عاكسة لتحسني اجلودةى (ق)

 يةشخص إذا كان هناك معلمون ال ةفهمون ،على سبيل املثال
حسنا، غري قادر على إعطاء تقييم  الطالب، ال ميكن شرح املوضوع

يس الطالب مث املعلم ل تدرس، ال ميكن أةضا تطوةر إمكاناهتم ملا هو
 .الكفاءة الرتبوةة الكافية لدةه

 تعكس شخصية املعلم املرتبط الكفاءة الشخصية، وهي الكفاءة (2
ست له طبيعة بالغة )لي من حيث الشخصية، جيب على املعلم .مهنته

، نبيلة وذكية، وميكن أن حيتذي هبا الناس بغيضة(، موثوقة، أخالقية
بدون هذه الصفات، قد تكون كفاءة املعلم  .الطالب وخاصة األطفال

القدرات الشخصية  كفاءة الشخصية، وهذا هوال .مشكوك فيه ممكنة
 :اليت تشمل

                                                           
8 Muhibbin Syah,  Psiko logi  Pendid ikan  dengan  Pendekatan  Baru ,  

181.  
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 مواطن العمل وفق األعراف الدةنية واالجتماعية والثقافية (أ)
 .إندونيسي

نبيلة ومثالية للطالب  قدم نفسك كشخص صادق وأخالقي  (ب)
 .واجملتمع

 .حكيم قدم نفسك كشخص ناضج وحكيم (ج)
أكون  بأنفخور  إظهار أخالقيات العمل العالية واملسؤولية واحلس (ه)

 .معلًما وواثًقا
 .9التمسك مبدونة أخالقيات مهنة التدرةس (و)

ل بفعالية والتفاع الكفاءة االجتماعية، وهي اختصاص املعلمني للتواصل (1
زمالء املعلمني وأولياء األمور / أولياء أمور الطالب  وكفاءة مع الطالب،

استخدام بعلى سبيل املثال، االتصال الشفوي والكتايب  .واجملتمع األوسع
هي  الكفاءة االجتماعية .االتصاالت واملعلومات الوظيفية التكنولوجيا

يف نظر  املعلم ، من بني أمور أخرى ؛ قدرة املعلمني كجيء من اجملتمع يف
 .القدوة املثالية ومناذج القدوة يف احلياة اليومية اجملتمع والطالب

شكل عام ب البشر إنه شخصية  م تكليفها مبهمة التطوةر والتوجيه
والطالب بشكل خاص لوبالتايل فإن اجتاه القاعدة السائد يف البيئة 

 حباجة لتجهيي نفسه بقدرات اجتماعية مع االجتماعية هو املعلم
العالقة بني  فعالة وكفؤة حيث اجملتمعات احمليطة يف سياق تنظيم التعلم

ى اجتماعي، عل أنواع القدرات .املدرسة وسوف ةسري اجملتمع بسالسة
 :هذا النحو التايل

                                                           
9 Muhibbin Syah,  Psikologi  Pendid ikan dengan Pendekatan Baru ,  182.  
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 .جامع ، ةتصرف مبوضوعية ، وليس متيييةاً  (أ)
 .التواصل بفعالية وبتعاطف وبأدب (ب)
 .التكيف مع املهام (ج)
 .طيااآلخرةن شفهيا وخ التواصل مع اجملتمع املهين نفسه واملهنة (ه)

واسع  إتقان املوضوع على نطاق الكفاءة املهنية ، وهي قدرة املعلمني فيها (1
لى قدرة املعلم ع املهنية ميكن أن تعين أةضا السلطة والكفاءة  .وعميق

 :تشمل مبا يف ذلك مكونات الكفاءة املهنية أما من .تنفيذ مهنته
املواد اليت  الذي ةدعم إتقان املادة والبنية واملفاهيم والعقلية العلمية  (أ)

 .ةتم تدرةسها
دةنار كوةيت( تدرةس ) والكفاءات األساسية إتقان معاةري الكفاءة (ب)

 .املواد
 .اختاذ إجراءات عاكسة تطوةر االحرتاف على أساس مستمر مع (ج)
 .10.االستفادة من تكنولوجيا املعلومات (د)

 
 المعلم تالكمش (ج

قسمة م بشكل عام، ميكن أن تكون املشاكل اليت ةعاين منها املعلمون 
املعين  ملعلما إىل جمموعتني كبريتني، ومها املشاكل اليت تنشأ من أنفسهم

ةطلق على املعلمني مشاكل  عادة ما اليت تأيت من الداخلواملشاكل 
 .دعا مشكلة خارجية ، بينما تلك من اخلارجداخلية
 

                                                           
10 Muhibbin Syah,  Psiko logi  Pendidikan dengan  Pendekatan  Baru ,  

183.   
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 املشاكل الداخلية (3
 خربة املدرسني بشكل عام تدور حول الكفاءة أن املشاكل الداخلية

 ، جمال املوقف ن املواد / املوادإتقا احرتافية لدةها، كال اجملالني املعريف مثل
 مهارات مهنته )الكفاءة الشخصية( وجمال السلوك مثل احلب مثل

 .33ريهاالرتبوي( وغ التدرةس، وتقييم نتائج تعلم الطالب )الكفاءة
 إتقان املواد / املواد (أ

 يمية /حتضري املادة التعلجيب أن ةبدأ إتقان املواد بتصميم و 
 .هبماملعلم لطال عوامل مهمة يف تنفيذ أنشطة التعلم من املوضوع

اد تسري على ما ةرام، تصميم وإعداد املو  ميكن لعملية التعلم حبيث
 التصميم أو التحضري .جيب أن تكون حذرا ولطيفا ومنهجيا التعليمية

ملية التدرةس تنفيذ التعلم، وبالتايل ع التعليمية/مادة مبثابة اجتاه املواد
وإعداد  ولكن جيب عليك التصميم .ميكن توجيهها وفعالة والتعلم

 وسلوك املعلم املبدع، مع مواد تعليمية مصحوبة بأفكار / أفكار
 32.الطالب كل األشياء الواردة يف معىن تعلم املشاركني االهتمام

 عليمحيب مهنة الت (ب
 لرغبةاملعلم وا بدءا من كفاءات املعلم اليت جيب أن ميتلكها

وهو أمر جيد، أن مشكلة مهنة التدرةس  القوةة يف أن ةصبح معلما
البة للحدةث عنه ومناقشته واملط ملدرسة ال تيال مثرية لالهتماميف ا

 حلها، ألنه ال ةيال هناك العدةد من املعلمني الذةن لدةهم فكرة به
                                                           

11 Nana Sudjana,  Cara belajar  s i swa ak ti f  da lam proses be lajar  

mengajar,  (Bandung :  S inar  Baru Algesindo,  1998) ,  41.  
12 Iskandar  Agung,  Meningkatkan  krea tiv i tas  pembelajaran  bagi  guru,  

(Jakarta  :  Bestar i  Buana  Murni ,  2010) ,  54.  
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و ه أن التدرةس هو جمرد عمل بدوام جيئي، على الرغم من أن املعلم
بة بشكل عام ألنه بالنس العامل املهيمن يف التعليم الرمسي يف

 .دوةق ما ةتم استخدام املعلمني كنماذج حيتذى هبا للطالب، غالًبا
ة على والقدرة الكافي هلذا السبب، ةنبغي أن ةكون املعلمون السلوك

السلوك  ) املتوقع دور املعلم هو هذا السلوك .الطالب ككل التطور
 مكانة عالية .شخص بسبب وضعهم من قبل اجملتمع من (املتوقع

  31.ه من صاحبهكرم ةتطلب صنع املعلم ظهور سلوك
 مهارات التدرةس (ج

 جيب أن ةكون لدى املعلم العدةد من مكونات املهارة
  30هي و  حبيث ميكن حتقيق عملية التعلم، من بينها التدرةس

الكفاءات  .أساس املعلم كفاءات املعلم وهي ملفات تعرةف القدرة
إتقان ( 3 لك:مبا يف ذ، وزارة الرتبية والتعليم والثقافةوفًقا ل 30املعلم 
، إدارة الفصول الدراسية( 1برامج التعليم والتعلم،  ( إدارة2املواد، 

إدارة تفاعالت التعليم والتعلم، ( 2الوسائط أو املوارد،  ( استخدام1
 ( معرفة وظيفة اخلدمة7ألغراض التدرةس،  ( تقييم حتصيل الطالب6

 ادئ( فهم املب9تنظيم إدارة املدرسة  التعرف (8 ،التوجيه واإلرشاد
 31.لتدرةساحتياجات ا تفسري نتائج حبث تعليم املعلمني( 30، مبدأ

 
 

                                                           
13 Tilaar ,  Pendid ikan untuk Masyarakat  Indonesia Baru,  (Jakar ta  :  

Gramedia Widiasarana Indonesia,  2002) ,  296.  
14 Mulyasa,  Menjadi Guru Pro fesional ,  (Bandung :  PT.  Rosda Karya,  

2006) ,  4 -5 .  
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 تقييم نتائج تعلم الطالب (ج

 قط الطالبف ةتم إجراء التقييمات ليس فقط ملعرفة املستوى
قق ح معرفة مستوى معرفة الطالب أو حققوا تقدًما، لكنهم ةرةدون

أجرةت للحصول على بيانات حول  تقييم هو نشاط  .الطالب
ةتم التقييم  .يف التدرةس جناح الطالب يف التعلم وجناح املعلم مدى

 باستخدام أدوات حفر البيانات مثل االختبارات من قبل املعلم
 .32األفعال واالختبارات املكتوبة واالختبارات الشفوةة

 مشكلة خارجية (2
 ملعلما املشاكل اخلارجية هي املشاكل اليت تأيت من خارج أنفسهم

 خصائص الصف التدرةس ةتم حتدةدها أةًضا من خالل أن جودة . نفسه
 .36وخصائص املدرسة

ارد مرافق التعلم واملو  خصائص الصف مثل حجم الفصل، وجو التعلم، (أ
 .املتاحة

 املدرسة املدرسة، توفر املكتبة يف خصائص املدرسة املعنية مثل االنضباط (ب
  .شعور مرةح ونظيف وأنيق ومنظم

أن  ،اليت تتعلق ببيئة العمل العوامل اخلارجية خاصةيف سياق مراعاة 
 37:األشياء اليت تؤثر على الروح املعنوةة وهي هناك العدةد

                                                           
15 Syaiful  Bahri  Djamarah ,  Guru dan Anak Didik ,  (Jakar ta  :  Rineka  

Cip ta,  2005) ,  20 .  
16 Nana Sudjana,  Cara belajar  s i swa ak ti f  da lam proses be lajar  

mengajar,42-43 .  
17 Muhaimin,  Paradigma Pendidikan Is lam :  Upaya Mengefekt i fkan  

Pendid ikan Agama Is lam di  Seko lah ,  (Bandung :  PT.  Remaja Rosdakarya,  

2002) ,  119.  
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 .حجم األجور اليت ميكن أن تليب االحتياجات (أ
 .جو عمل مثري أو مناخ (ب
 .فهم املواقف والتفامهات بني العمال (ج
 .تتجلى يف الواقع موقف صادق وجدةر بالثقة من بني القادة (ه
 (.احلاجة إىل اإلجناز) زتقدةر لرغبات واحتياجات اإلجنا (و
ة مثل املالعب الرةاضي، رافق للعافية العقلية واجلسدةةدعم امل (ز

 .واملساجد والرتفيه
 

 المشكالت في التعلم (د
كثري من العلماء قدموا عن تعرةف املشكالت. بعضهم قدموا بأن 
املشكالت هي عدم التوافق بين الرجاء والواقع. وبعضهم قدموا بأهنا مل 
تتحق يف حاجة االنسان وبعضهم أةضا ترمجوا باحلال غري الدافئ. قّدم 
فراةتنو بأن املشكالت هي شيئ كان الحيبه الناس، جيعل الصعب للنفس 

، حيتاج إىل اإلزالة. أما تعرةف التعلم هو "عملية اليت ةعلمها األفراد والغري
ئة. لتحصيل تغري السلوك اجلدةد مجيعا كنتيجة األفراد النفسة لتعامل يف البي

أن التعلم هو عملية تغري العلوم أو السلوك كنتيجة اخلربة. كانت هذه اخلربة 
ك اجلمعية  عملية تغري سلو بتعامل بني األفراد والبيئة. وبأن "التعلم هو 

كعقيبة اخلربة". من تعرةف املشكالت والتعلم يف السابق، فتعرةف 
مشكالت التعلم هي "مشكالت التعلم هي احلال املعني املوجود يف 
الطالب وأعيقت عملية تتابع التعلم كل األفراد لتحصيل تغري السلوك 
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عف وةرتبط أي الض اجلدةد مجيعا. كان احلال املعني ةرتبط باحلال النفسي
 38أةضا بالبيئة غري الوافق عليه."

  
 المشكالت الداخلية في التعلم (1

يف تعامل التعليم والتعلم كان الطالب مفتاحا رئيسا لنجاح 
التعلم ملدة عملية التعلم. عملية التعليم هي النشاط النفسي املرتبط 

ملية ع بأدوات التعلم. نشاط التعلم الذي جيد يف الطالب كالعملية أي
تعلم الشيئ. فإن مل ةستطع الطالب أن حيولوا على املشكالت فال 
ةتعلمون جيدا. األسباب الداخلية املوجودة واملنضوبة يف الطالب كلها 

 39متأثرة يف عملية تعلمهم.
 العوامل البدنية (أ)

 العوامل الصحة  (3)
الصحة مبعىن أن ةكون مجيع أعضاء البدن خالية من 

الصحة. صحة االنسان تأثر يف املرض. الصحة هي أحوال 
 التعلم. البد االنسان حيرص صحة البدن للتعلم اجليد.

 العجي (2)
العجي هو الشيئ بسبب السيئة أو أقل من الكمال يف 

 اجلسم أو البدن. ذلك احلال أةضا ةأثر التعلم.
 

                                                           
18 ht tp: / / samadaranta.wordpress.co m/2010/12/28/masa lah -

masalah_dalam_be lajar   
19 Dimyati, dkk., Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 236-

238. 

http://samadaranta.wordpress.com/2010/12/28/masalah-masalah_dalam_belajar
http://samadaranta.wordpress.com/2010/12/28/masalah-masalah_dalam_belajar
http://samadaranta.wordpress.com/2010/12/28/masalah-masalah_dalam_belajar
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 العوامل النفسية (ب)
 الذكاء (3)

الذكاء ةأثر كثريا يف قدرة تعلم الطالب. يف احلال 
ةتمكن من النجاح يف التعلم يف احلياة عاما من املتساوي، 

الذةن ال ميلكون الذكاء املرتفع. مع ذلك بأن الطالب الذةن 
ميلكونه مل ةأكد جناحا يف التعلم. ألن التعلم هو عملية اجملمع 
باألسباب اليت تأثرها. الطالب الذةن ميلكون الذكاء الطبيعي 

إذا كان  ون جيدا.ةستطيعون لنجاح يف التعلم إذا كانو ةتعلم
الطالب ميلكون الذكاء القليل فيحتاجون إىل تربية املؤسسة 

 20اخلاصة.
 احلماسة (2)

احلماسة هي النيعة الثابتة الهتمام واستدعاء العمليات. 
 العمليات املفروحة لالنسان ةهتم مستمرا بذوق الفرح.

تأثر احلماسة تأثرا كبريا يف التعلم. إذا أدوات التعليم 
 توافق هبا فيكون الطالب الةتعلمون جيد بسبب عدماملتعلم ال

املناشدة فيهم. هم نافرون لتعلم والحيصلون االكتفاء من ذلك 
الدرس.أدوات التعلم املفروحة للطالب ترتفع عملية التعلم 

 فهم.
 
 

                                                           
20 Slameto ,  Belajar dan Faktor -Faktor yang  Mempengaruhinya ,  

(Jakarta :  PT.  Rineka  Cipta,  2003,  Cet .  Keempat) ,  54 -58.  
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 املوهبة (1)
املوهبة هي الكفاءة للتعلم. سوف تتحقق القدرة 

ه لشخص الذي لالشجاعة الواقعة بعد التعلم أو التدرةب. ا
املوهبة يف الكتابة على احلاسوب سرةعا ةفرتق كثريا باملقارنة 

 مع الشخص الذي ليس له املوهبة فيه
من البيان السابق ةدل على أن املوهبة. إذا أدوات التعلم 
ا املتعلم املناسب باملوهبة فنتيجه جيد ألهنم حيبون التعلم وأةض

 أكثر نشاط يف التعلم.
 احلافي (1)

افي ارتباطا واثقا باهلدف املوجه. ميكن حتقيق ارتبط احل
أم ال يف تقرةر اهلدف ولكن حيتاج العملية لتحققه. والذي 
ةكون سببا للعملية أي ذلك احلافي. وهو ةكون تسنيدا يف 

 التعلم.
البد علينا أن هنتم بعملية التعلم والتعليم كي ةتعلموا 

وةقوم ةهم أجيدا وميلكون احلافي لتفكري وتركيي االهتمام و 
 23بالعملية اليت ةسند التعلم.

 النضج (2)
النضج هو املرحلة يف مناء االنسان يف اعضاء جسده 
جاهية ملمارسة املهارات اجلدةدة . الولد غري اجلاهي الةستطيع 

 22ألداء املهارات قبل التعلم. الولد اجلاهي تعلمه كثري جناح.
                                                           

21 Slameto,  Belajar  dan Faktor -Faktor yang  

Mempengaruhinya ,  56.  
22 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, 58. 
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 ثقة الطالب (6)
تصرف النفس ثقة الطالب تنمو من اإلرادة لتواجد 

والنجاح. يف ناحية النماء، ثقة الطالب تبدأ بوجود إةداع 
البيئة. النجاح يف عملية التعلم ةكون مرحلة الدليل لوجود 
النفس املطالب من املعلمني وزمالئهم. الطالب قادرون على 
انتهاء الواجبة جيدا فرتتفع ثقة نفسهم. والعكس أن الطالب 

 فتنيل ثقة نفسهم.الةقدرون على انتهائها جيدا 
 عادة الدراسة (7)

عادات الدراسة يف الطالب تأثر املهارات يف التدرةب 
وتعبري الدرس املقدم من املعلمني. العادة الفاسدة مثل التعليم 
يف أواخر األوقات قبيل اإلمتحان والتعلم غري املنظم والفشل 
يف فرصة التعلم وةدخلون املدرسة هليبة فقط وجييؤون متأخرةن  

رئيس. تلك العدات بسبب عدم فهم الطالب على معىن كال
 21التعلم لنفسه.

 التعب (ج)
التعب يف اإلنسان صاعب لتفرةقه. وهو قسمان أي التعب 

 البدين والتعب الروحي.
التعب البدين نستطيع نظره مثل ضعف البدن والعادة حىت 

 جيد الولوع واالجتاه ىف اضطجاع البدن.

                                                           
23 Dimyat i ,  dkk. ,  Belajar dan Pembela jaran . ,  245-246.  
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ةكون  بوجود املباالة وامللل حىتالتعب الروحي نستطيع نظره 
الولوع وارادة حلصل الشيئ قد ضاع. هذا التعب ستهل احلد األقص 

 21ىف الرأس حىت ةصعب لرتكيي كأن العقل غري القابل للعمل.
 

 العوامل الخارجّية في التعلم (2
عملية التعلم تقدم بالدوافع الذاتية يف الطالب. جبانب ذلك أن 

ة عملية التعلم تيداد وترتفع أةضا ليةادة القوة بسبب بيئة الطالب. بعبار 
أخرى أن نشاط التعلم سرتتفع إذا كان منهاج التعليم ةنعقد جيدة. 

فب ارجي خو سبب هرسة و ملدا يف نيعلمملمنهاج التعلم ةكون تقنية ا
نشاط  يفثرة ملأرجية ااخلسباب األجد ايب، فالم. و ناحية الطالتعل

 ا :التعلم منه
 باللتعلم الط نيدربملدرسون كاملا (أ)

 ةعّلمون الدرس الم هالتدرةب. يفعلمون ملا همدرسون امل
 رسونملدا .م فقط فحسب بل ةعّلمون الشبابهتهرامبناسب ملا

.  نيعمهنة م يفصصون تخملشخاص ااألم هب لطالالذةن ةعّلمون ا
كذلك ةصادف تكتمل فهو   علم ةطور شصية حىىتملكما ا

ة مير ي حياة كحيةطالب أن علم ملها كشخص أخر. فايت فالشكملا
كن و سملطالب ةتناسب باملالك ستلمة كل الشهر. ذملرة األجبا
عملون م ةه. حملرتفةنمون النفس بادرسون أةضا ملل العمل. و اُم

 كلتنيملش. انتهاء وحل احلياةطوال ا علمملاو ةوظفون لتعلم مهنة 

                                                           
24 Slameto,  Bela jar  dan Faktor -Faktor yang Mempengaruhinya ,  59.  
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السابقتني جيري طوال احلياة. و املهارة النتهاء تلك مشكلتني تعدثه 
 جناح املعلم يف تعليم طالبه.

 الوسائل للتعليمرافق و ملا (ب)
يدان ملاو  قاعة التعلمدرسة و ملرافق التعلم تشتمل بأبنية املا
دوات الرةاضية. الوسائل ألوقاعة العبادة وقاعة الفن وا الرةاضي

القراءة وأدوات معمل كتب الدراسية و التعلم تشتمل بالكتب 
الوسائل للتعليم رافق و ملا .رىخدرسة والوسائل التعليمية األملا

 هناأ ىنةع الذا هليكون جيدا. و الكاملة للتعليم تدفع حال التعليم 
كان ملو اه ذاهالواقع  يف. جليدذ عملية التعلم ايتقرر ضمان نتف

رافق للتعليم املالبنية التحتية و ت عن كيفىة إدارة الشكملالذي ةنشأ ا
 22.يدةجلعملية التعلم اتنشأ  ىتح

 سياسة التقييم (ج)
 يفقصى ألد احلتتأثر ا ىتي عملية التعلم الهسياسة التقييم 

النتيجة كب أو أدائهم. عملية التعلم تقف زمنية  النتيجة تعلم الط
ة يجالفاعل النشيط ىف تعلم الطالب. نت ميداء. فتقع تقو ألبذلك ا

و هعلم ملالتعليم. اي نتيجة عملية التعلم أو عملية هالتعلم أةضا 
 ىتوال الألحي اهنتيجة التعلم التعليم. بذلك أن  يفالفاعل النشيط 

ي مرحلة ه نتيجتهم يفب الجهة الطأي  نيتستطيع لننظر من جهت
 تعلم. تلك مرحلة النماءال قارن مع قبلملبايد جلا هىنالنماء الذ

ة. نتيجة التعلم يلئفعألنكية و ار احلة و ملعرفيناس األجا تقدم يف هىنالذ
 رحلة الوطنية. إذا ةنجحملادرسة و ملعلم و مرحلة املقاس امبتقوم 

                                                           
25  Dimyat i ,  dkk. ,  Belajar  dan Pembela jara n,  248.  
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زمنيا.  ةقفدرسة ملب و تعليم االقال عملية تعلم الطيب فالالط
 26املعلم. ب و تعليمالكرر تعلم الطيب فالنجح الطالةإذا 

 ج الدراسيةهاملن (د)
ذا هب. الالط ىلعطية إملعمال ااألي هج الدراسية هنااملتعرةف 

ةنمو  ةستوعب والعمل أكثره تقدم مواد التعلم لكي ةستقبل و 
التعلم ةؤثر ةتعلم ب تلك الوحدات. واضح أن منهج الالط
 .يدجلا ريتعلم غيدة تأثر الجلا ريج الدراسية غهناملب. االالط

 التعليمطرق  (ه)
. طرق ملرها نيمعلملا على بدال ىتة اليي طرةقة أو كيفهطرق التعليم 

كون يد أةضا. فيجلا ريب غاليد تأثر ةتعلم الطجلا ريعلم غملتعليم ا
 27التعلم. ىفماسة حلأو قليل ا نيب كاسلالالط

 

 ت التعلمالأسباب وقوع مشك (3
 بالالط يفت الأن عوامل وقوع ادلشك ريالشطر الكب يف

 : منهمانينستطيع تصنيفها بتصنف
 العوامل الداخلية منها: (أ)

 نفسية  - فسيولوجية  -
 رجيةخلاالعوامل ا (ب)

 28البيئة -املعلمة   -

                                                           
26 Dimyat i ,  dkk. ,  Belajar dan Pembela jara n,  250.  
27 Slameto,  Bela jar  dan Faktor -Faktor yang Mempengaruhinya ,  65.  
28 Abu Ahmadi,  Stra teg i  Belajar Mengajar ,  (Bandung: CV. Pustaka  

Set ia ,  1997) ,  104 .  
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 مشكالت فى التعليم (ه
ها فقط مية انتقال أو إةصال العلوم و تقدعملي يفةكفى  الالتعليم 

بية رت يبون لجيمني علملاشر بأن املبا ريغ حنوبية. على رت فحسب بل ةتبع ب
سكان  لُم يفنطبق ملدب األلقي والثقافة واخلعمل وفطن ا يفب الالط
كونون ةب فحسب بل الة للطري ةصلون العلوم الكثال درسونملاب. الالط

كالعملية نظر  التعليم لي ىن. بذلك، ةنبغي أدهلمفي احلاوالصدةق و  رييسملا
ها سارةا تقيمو  هاطيطها واستعدادحتخطة عمليات التعلم و  يفنظمة ملا

  29.زمنية معقولة رتةعضون ف يففعليا 
ا تاج أةضحي هوخطة جيدة. و  هر لملاهصمم املاقيقة أن حلايف 

العواقب بأن  تاج. وحت ىتشتملة مملبادئ والتقنيات املاتيجيات و السرتاا
قط فاك هنج واحد هنكما إذا كان   جتالةصلح عملية تصميم مر الصمم ملا

الذي شخص ال. مع ذلك أن مهارة التصميم الحللدورة واحدة لذلك ا
 .تصميم نطام التعلم فقط يفة رب خللك امي

قيام  يفوجودة ملت االشكمليدان، املا يفعلم ملة ارب على أساس خ
 ةفها منها:التعليم نستطيع تعر 

 هت التوجيالمشك (3
 يف :ات هار املتقييم ةفتقر ذ و يطيط وتنفخت نيعلم حملأكثر ا
 داف التعليم هأ ىلإ هةوج 
  ب الالط ىلداف التعلم إهأ دثحي 
 صةخلاداف العامة و األهة سبك ايم كيفةفه 

                                                           
29 Hilda Kar l i ,  dkk. ,  Implementasi  KTSP dalam Model -Model  

Pembelajaran,  (Jakar ta:  Generas i  Info Media,  2007) ,  15 .  
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 احتياجهم ب و الداف التعليم بالقدرة اللطهةنتاسب أ 
 داف التعليمية الواضحةألهةسبك ا 

م هداف تعلم ذلك الدرس. هعن أ ريال ةسبب ظهحلاا هذا
رس داف الدهب بأن أالاستقبال الدرس. ةعلم الط يف رتحونةسال
حياة  يف ىنذات مع ريواجتهم و غحبب ناسملا غريعلم ملاعطية من ملا

 .مستقبلهم
 تقييمو مي ت تقو المشك (2

 ها:من ميطيط العمل وأداء تقو خت يفت العلم الشكملةستقبل ا
 النجاح ريترتيب معاةيف ظهر الةعلم ملا 
   الواضحة  ريغ ميإجراءة التقو 
 ةيلاكفاءة و فع  ميةقوم مبادئ التقو العلم ملا 
   أكثر املعلم له طرةقة التقييم غري املتساوي 
  عدم استيعاب املعلم عن تقنيات التقومي 
  10الةستفيد املعلم حتليل نتيجة التقومي ألدوات ردود الفعل 

هبذا نوع التقومي كان الطالب ال رضون الستالم هذا التقييم. 
ضا املدرسون أةهم الةفهمون معاين األعداد اليت تستلم فيهم. و 

 الةعرفون هل الطالب قد تعلموا عن املادة املستلمة أم ال.
 الدرس و تسلسلها ُمتوى تالمشك (1

 درسونملا م، فاستقبلطيط التعليم الذي نفذ و قوّ ختصناعة  يف
 : طيط أدوات التعلم منهاختو  حملتوىترتيب ا يف تالشكملا

                                                           
30 Hilda Kar l i ,  dkk. ,  Implementasi  KTSP dalam Model -Model  

Pembelajaran,  17 .  



 

11 

 دواملةقدرون اال درسونملكان ا 
  دافألهتناسب باالعطوعة ملواد املا 
 قدمملواد مع الوقت املا ميم أقل القدرة على إكمال تقدهندرسو ملا 
 تنظيم مواد الدرس يفر ملاهم أقل اهندرسو ملا 
  عطوع ملمناء مواد الدرس ا يفأقل القدرة  مدرسوهنملا 
  التعليم ادة م يفت الشكملتسلسل مستوى ا يفم أقل نظر هندرسو ملا

 .عطوعملا
 أدوات التعلم مينظام تقدت الطرق و المشك (1

لكي  ميأن ةستوعبوا تقنيات نظام التقد نيلمعملد على االب
بد أةضا الأدوات الدرس مفروحا و ناجحا. و  ميةستطيعوا لتقد

أو عينة ملواد املناسب لكل املا ميختيار التقدالعلمني أن ةستطيعوا ملل
 ستقبلةتلك وحدات التعلم. و لكن،  ميتقد يفف التخاللصناعة ا

 :ذلك التعليم منها ميت عند تقدالشكملا درسونملا
 ا يلعامفروحا و ف ميب لتقدالم أقل قدرة عن الطهندرسو ملا 
  داف التعليم و مواده هية بأمهاختيار الطرةقة أقل أ 
  استعمال الطرةقة يف ر هم أقل ماهندرسو ملا 
  مرتبطة واثقة بالطرةقة الواحدة فقط 
 و الكتب العلمية لقراءة ئني أن ةقر معلملقليل من ا 
   الوسائل منخفضة 
  13استيعاب اللغة العربية يفم بقدرة هلعلمني ملقليل من ا 

                                                           
31 Hilda Kar l i ,  dkk. ,  Implementasi  KTSP dalam Model -Model  

Pembelajaran,  20.  
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 درسونملاتعة. كان مم ريجي فكانت عملية التعليم غحلوابتلك ا 
أةضا أن  كذلكو  .اىلزةادة عملية التعلم والتعليم الفع يفةصعبون 

 يفصولة احملستكشاف كل جيء من العلوم الةشجعون الب الالط
 املعلمة. 
 

 تعليم الّلغة العربّية .2
 مفهوم تعليم اللغة العربّية (أ

مفهوم تعليم اللغة العربية ةقع يف مكان مهم قبل أن ةنطلق 
الباحث إىل حبر البحث العميق. يف منظرة تركيبه "تعليم اللغة العربية 
ةتكون من ثالث كلمات أال وهي تعليم واللغة والعربية. ةقدم الباحث 
معان كل كلمات مذكورة من الناحية اللغوةة والناحية االصطالحية. 

-الكلمة األوىل هي التعليم، لغة كلمة " تعليم" ةتأصل من فعل "عّلم
تعليما" حيث ميتلك املعىن اللغوي احملاولة لتعليم، حيث ةكون -ةعّلم

علما. كلمة "علم له معىن االعتقاد اجلازم املطابق -ةعلم-الزمه علم
ع، وإدراك الشيئ على ماهو به. عند احلكاماء معىن العلم هو الواق

التعليم يف استمراره مبعىن العملية أو  12حصول صورة الشيئ يف العقل.
  11الطرةقة اليت جتعل املخلوقات متعلمة.

مث عند املصطلحة العصرةة كلمة التعليم هلا معىن احملاولة اليت ةقوم 
ارة لطالبه العلوم واملعرفة والعاطفة واملههبا املدرس مبتنوعة الطرق النتقال 

                                                           
لشرةف اجلرجاين،  12 لسيد ا تعرةفاتعلي ُممد ا ل ا ، ) قاهرة : دار معجم 
لة،  لفضي  .310(، 3131ا

33 Purwadarminto,  Kamus Besar Bahasa  Indonesia ,  (Jakar ta  :  Balai  

Pustaka1995) ,  14.  
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سنة  20عن املواد املعينة. كما كان يف القانون األساسي يف رقم 
، التعليم له معىن عملية اتصالة الطالب باملدرس ومصادر 2001

الدراسة يف املدرسة ) أي مكان الدراسة عامة (. وقال عمرو مهالك يف 
 11تعلم.اليت تكون فيها التعليم وال قوله أن التعليم هو العملية الشاملة

مثال ةقال " ةعّلم أمحد اللغة العربية على طالبه". طبعا على اإلطالق 
هذا القول له معىن أن يف ذلك الوقت، حياول أمحد النتقال املعرفة 

وتكون فيها العملية الشاملة لنيل   والعلوم على طالبه مبادة اللغة العربية
 ما ةهدف.

الباحث معىن اللغة العربية.  التعليم، اآلن ةقدم بعد معرفة معىن
اللغة العربية يف تركيب كلمتها تتكون من كلمتني "اللغة والعربية". من 
ناحية لغوةة، كلمة "اللغة" تتأصل من لغو أو لغية وهناك رأي آخر أهنا 

أن  16كما قال خالد ُممود 12من كلمة "لغوس" من اللغة اإلغرةقية
ةدة حسب من أةن معيارة مستخدمة، وعندما تنظر اللغة هلا معاين عد

من معيار السلوكية فيظهر تعرةفها حسب السلوكية وكذلك املعيارة 
التعرةفات عن اللغة شرحها الباحث فيما ةلي حسب   17األخرى.

 املعيار املتنوع:
 عند السلوكيني: اللغة هي الكالم ال فرق بني الكالم واللغة. (3

                                                           
34 Didi Supr iyadi  dan Deni Darmawan,  Komunikasi  

Pembelajaran ,  (Bandung :  Remaja  Rosdakarya,  2012) ,  12.   
لعاملية،  12 ة ا ن ملدة ا لغة،جامعة  ل ا ة املدخل إىل علم  ن مطبعة   :)مدة

لعاملية،  ا ة  ن ملدة ا  . 12(، 2008جامعة 
ية  16 ية األقسام األدب لرتب ة ا خالد ُممود ُممد هو الدكتور لكلي

نات رةاض. ب ل ا  جبامعة 
لغة أحداث خالد ُممود ُممد عرفان،  17 ل ا يم  تعل االجتاهات يف 

لعربية لدويل، ا ا نشر  ل ر ا  .31(، 2008، )رةاض: دا
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ات اليت ةعربها القوم عن عند علماء األصوات: األصو  (2
 أغراضهم.

عند علماء االجتماع: اللغة هي ظاهرة اجتماعية حتقق التواصل  (1
 والتفاهم بني األفراد مجاعة ما.

عند النحوةني: نظام قائم على العالقات بني الكلمات ةعرب  (1
 عنه بالضبط النحوي ألواخر الكلمات.

ملعرفة ا عند الصرفيني : ألفاظ هلا بىن خاصة صيغت ىل أوزان (2
 للداللة على معان ُمددة.

عند البالغيني: كلمات ومجل وتراكيب تدل على معان ُمددة  (6
 مع مسحة من اجلمال اللفظي واملعنوي.

عند الكتاب واألدباء : أصوات ورموز وكلمات ةعرب هبا عن  (7
األإرض املختلفة لتوصيل فكرة أو مشاعر أو وجهة أو خربة 

 لألخرةن.
 نظام له مدخالت وخمراجات وعمليات.عند علماء النظام :  (8
عند العروضيني : ألفاظ صغيت على وزن وقافية متضمنة معىن  (9

 وخياال.
عند املعرفني : متثيل القدرات املعرفية يف صورة رميةة  (30

  18مسموعة أو مقروءة.
إضافة إىل ما ألقى املأهلون السابقون، هناك تعرةفات أخرى 

ويت اخلري أن اللغة هي نظام صحيث مهمة أةضا ملعرفتها. ةعّرف عبد 
                                                           

لد ُممود ُممد عرفان،  18 يةخا عرب ل ا لغة  ل ا يم  عل ت  ،أحداث االجتاهات يف 
31. 
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 19.اعتباطي ةستعمله اجملتمع كالوسيلة اإلتصلية بينهم لتعبري ما قصدواه
أنه ةعرف اللغة برموز منطوقة أو مكتوبة  10وكذلك أةضا فؤاد حسن

 13اتفق عليها جمموعة من البشر لتكون وسيلة اتصلهم وتفامههم.
نية، وظاهرة اخلصائص اليت كانت يف اللغة هي أهنا ظاهرة إنسا

تارخييا هناك  12اجتماعية، ونظام، أصوات، ورموز، نظام عريف، وكاملة.
علماء كثريون حيث هؤالء ميهرون يف دراسة اللغة منهم موجنني فريدةنند 

  11دةسوسور الذي اشتهر باللغوي احلدةث بنظرةته الرتكييب يف اللغة.
عربيني لتعبري لوأما اللغة العربية هي اللغة اليت ةستخدمها اجملتمع ا

ما هم ةرةدون من احلوائج واألشياء األخرى. تارخييا، اللغة العربية متتلك 
التارةخ الطوةل قبل أن تكون لغة مستعملة معظمة. من أسباب إثبات 
اللغة العربية كلغة القرآن من املمكن أن تكون هذه اللغة مستطيعة لتعبري 

. تارخييا،  ميي باللغة األخرىما أرشد اهلل لعباده. العربية هلا خصائص تت
كانت اللغة العربية لغة سامية النشأة أي هي فرع من اللغات السامية 
اليت نسبت إىل سام بن نوح. وهناك شعبة اللغات اآلرةة وهي منسوبة 
إىل آر بن نوح اليت تفرع عنها لغات كثرية منها الالتينية واهلندةة 
                                                           

39 Abdul Chaer ,  Psikol inguis t ik  Kajian  Teorit ik ,  (Jaar ta  :  

Rineka Cipta ,  2010) ,  30.  
ة، جامعة  10 لسعودة ملعلمني يف اجلوف ا ة ا ي اذ مساعد لكل لدكتور كأست هو ا

لكوةت  ا، واحملاضر غري متفرع جبامعة ا ي ب ي ل معة قارةنوس  قا، جا ب ا سا ي ب ي ل ار  عمر خمت
قا. ب  سا

بو اهليجاء،  13 أ ية فؤاد حسن حسني  عرب ل ا لغة  ل ا ليب وطرق تدرةس  أسا
ة يومي ل ا د دروسها  اهج، وإعدا ملن ر ا  .37(، 2003، )عمان : دا

لصدةق عبد اهلل،  12 ناطقني هباعمر ا ل ا ية لغري  عرب ل ا لغة  ل ا يم  عل ر  ،ت لدا )ا
توزةع : اجليية، ،  ل لنشر وا ل ة  عاملي ل  .32(، 3008ا

43 Har imur ti  Kr ida laksana ,  Mongin  Ferd inan Desausure  (1857 -

1913)  Pele tak Dasar  S trukural isme dan  Linguist ik  Modern ,  (Jakarta  

:Yayasan Obor Indonesia,  2005) ,  8 .  
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لك ة إىل حام بن نوح وهي توالفارسية وشعبه اللغات احلامية املنسوب
، اللغات املنتشرة يف إفرةقيا. وقد اتصفت اللغة العربية بصفات أو مبييات

 امتازت هبا على غريها من اللغات وأهم هذه املييات:
 اإلعراب (3

أي تلك احلركات اليت تظهر على آخر الكلمة حسب موقعها 
سم الذي من اجلملة وقد ةشرت معها يف ذلك األملانية واحلبشية. واال

ةشار ذلك ةسمى باالسم املعرب حيث حيتمل املعىن التغري يف 
وورد البيان يف كتاب  11شكل أخري الكلمة بتغري موقعه يف اجلملة.

النحو العصري أن اإلعراب الذي له ميةا وخصائص بالنسبة من 
اللغة األخرى ةنقسم إألى أربعة أال وهي الرفع والنسب واجلر 

 12واجليم.
 اإلجياز (2

اإلجياز دقة الفكر واإلتيان بالكالم القليل الدال على املعاىن 
الكثرية، واإلجياز صفة عامة هلذه اللغة وصفة من صفات كالم 
الرسول وقد وصف اجلاحظ كالمه بقوله: هو الكالم الذي قل 
عدد حروفه وكثر معانيه وةكفي أن تطلع على كتب احلدةث 

قرأ لصفة وةكفي أن نالشرةف لتتأكد من اتصاف كاالمه هبذه ا
 قوله عليه الصالة والسالم ) من غشنا فليس منا (.

 
                                                           

د نعمة،  11 تاسعةفؤا ل ا عة  لطب ة ا ي عرب ل ا لغة  ل ا عد  ، )دمشق : دار ملخص قوا
عة(،  طب ل لسنة يف ا  .21احلكمة، بدون ا

فياض،  45 لعربيةسليمان  ا لغة  ل ا لقواعد  لعصري دليل بسيط  ا لنحو   ،ا

لسنة(،  ا األزهر، بدون  :مركز   .96)مصر 
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 كثرة األلفاظ واملرتادفات وتعدد اجلموع وغري ذلك (1

واملطلع على لسان العرب البن منظور أو تاج العروس 
للفريوز آبادي ةتأكد من غىن اللغة العربية مبفرداهتا واشتقاقاهتا 

ة النجار "أن اللغة العربية هي اللغومرتادفاهتا ومجوعها. وقال علي 
اليت اتصفت باألوسع واألغىن يف ُمتوةاهتا، الوصف والشرح فيها 

 16مفصلة والعميقة.
 مرونة ودقة التعبري (1

فقد استوعبت اللغة كل مادخل إليها من األمم األخرى بعد 
الفتوحات وعرب العرب عنها بلغتهم وإن كانوا يف بعض احلاالت قد 

خال بعض املسميات ألشياء مل ةكونوا ةعرفوهنا دون احتاجوا إىل إد
أن ةشعروا باجلرح. ذلك أهنم أعطوا األمم الداخلة يف اإلسالم 
آالف املفردات وأخذوا القليل وذلك لغىن لغتهم وقدرهتا على 
االستيعاب ودقة التعيرب عن كل جدةد.كما هو املعروف أن اللغة 

عة وإمنا هي املعىن هي ليست جمردة تتكون من األصوات املسمو 
إذا، ميكن أن ةستخدم املتكلم أو اخلاطب  17الذي ةدل عليها.

واللغة العربية هلا   التعبريات املتنوعة املختلفة عن أغراضهم املعينة.
 18خاصة يف حد التعبري الفكري من املتكلم.

                                                           
46 Azhar  Arsyad,  Bahasa  Arab  Dan Metode Pengajarannya ,  

(Yogyakar ta  :  Pustaka Pelajar ,  2002) ,  7 .  
عيةي عبد اجمليد،  17 ل ا نفسية وطرق تدرةسها عبد  ل ا ه  ة أصول ي عرب ل ا لغة  ل ا
ملعارف، اجليء األول ر ا  .19(، 3963، )مصر : دا
يةأمحد اهلامشي 18 عرب ل ا لغة  ل ة  قواعد األساسي ل ا لكتب،  ر ا  ، )بريوت : دا
ة،  علمي ل  . 1ه(، 33121ا
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مازال مباحثا للغة العربية، هناك عوامل منو هذه اللغة وهو 
ف أو تأخري مثل: سكب وسبك. والثاين هو القلب ةعين تقدمي حر 

اإلبدال ةعين جعل حرف مكان حرف مثل: احلثالة، احلسالة. 
والثالث هو النحت ةعين صوغ كلمة من كلمتني أو أكثر على 
سبيبل املثال: قولنا بسم اهلل الرمحن الرحيم نقول البسملة وفعلها 

بيل لى سبسمل. والرابع هو االشتقاق ةعين أخذ كلمة من كلمة وع
قوال. والعامل اخلامس هو اجملاز هونقل -مقوال-املثال: ةقال قائل

الكلمة من معىن إىل معىن آخر وعلى سبيل املثال: العني فالعني 
عني املاء وعني اإلنسان. والسادس هو التعرةب ةعين نقل 
املصطلحات واملسميات من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية وعلى 

الوا ة الباص. هي كلمة أجنبية وقد عرهبا اللغوةون فقسبيل املثال كلم
 19احلافلة.

لغة حقيقة تعليم اللغة العربية بالنسبة للبلدة اليت ال جتعلها ال
األم طبعا أصبح شيئا صعبا متأل فيه حتدةات كثرية. متكن هذه 
البلدة هي البلدة اليت تدخل إليها. ولذلك البد أن حياول املدرس 
لتعليم اللغة العربية باالجتهاد وكل طاقة. ةنبغي لكل مدرس اللغة 

ل إىل طالبه باملدخل اإلنساين حىت ال تكون تلك العربية أن ةدخ
اللغة خموفة ومغضبة. نعم، ميكن من املشكلة اليت كانت يف تعليم 

                                                           
اهليجاء، 19 بو  أ ية فؤاد حسن حسني  عرب ل ا لغة  ل ا ليب وطرق تدرةس  أسا

ة يومي ل ا د دروسها   .20، ، وإعدا
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اللغة العربية هي تقع يف أحوال املدرس حيث مل ةعرف اللغة العربية 
 20بالرمحة واحلب.

 
 أهمية تعليم اللغة العربية (ب

لذةن ةدرسون للطالب اأمهية تعليم اللغة العرةة كثرية جدا، وبالنسبة 
ية يف املنطقة اليت ال تتحدثون فيها باللغة العربية كاللغة األم طبعا هناك أمه

خمصوصة أال وهي أمهية دةنية لتفهيم الدةن بوسيلة فهم القرآن 
واألحادةث الشرةفة. هذه احلالة تصبح اللغة العربية شيئا عليا وةنبغي 

ا جيء من الدةن. جبانب هذه لكل إنسان مسلم أن ةدرس هذه اللغة ألهن
 األمهية هناك أمهية أخرى وبالشكل الكامل ةشرح الباحث فيما ةلي:

 أمهية دةنية (3
كانت األمهية الدةنية سبابا رئيسيا يف تعليم اللغة العربية. ألن 
بالنسبة لبعض اإلنسان املسلم ال تكون اللغة هدفا يف الدراسة ولكن 

ادةث تفهيم القرآن الكرمي واألحهي كاللغة اليت تصاحب من تعلمها ل
الشرةفة. من املعروف أن معظم السكان بإندونيسيا ةتدةنون بدةن 
اإلسالم. بناء على هذا طبعا البد من اتصف به أن ةدرسوا اللغة 
العربية باجلد وبذل كل طاقة. قال ابن تيمية يف إحدى فتوته " تعلم 

قرآن عىن فهم الاللغة العربية هي الواجب ألن توصل إىل الواجب ة
 واألحادةث الشرةفة".

  

                                                           
50 Abu Ahmadi  Dan Widodo Supr iyono,  Psiko logi  Belajar ,  

(Bandung :  Rinneka Cip ta,  2013) ,   237.  
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 أمهية علمية (2
جبانب أمهية دةنية، اللغة العربية هلا أمهية علمية أةضا. من 
املعروف أن املسلمني حيتاجون إىل العلوم الدةنية اليت كتبها العلماء 

تراثهم سابقا مكتوب باللغة العربية حيث تعرف اآلن  23القدماء.
توحيدةة ليت تشرح عن العلوم الفقهية والبكتب الصفراء ةعين الكتب ا

وغري ذلك بالقرطس األصفر. من الناحية التارخيية ةعرف أن اإلسالم 
يف املاضي لقد نال النجاح يف جمال العلوم واحلضارة وكثري من علمائه 
ةألفون التأليفات باللغة العربية. بناء على هذه كلها البد ملن ةرةد أن 

 بية. العلماء القدماء مستطيعون يف اللغة العر ةفهم العلوم اليت كتبها 
جبانب ذلك، تكون اللغة العربية اآلن مادة من املواد اليت كانت 
يف املعاهد واملدارس سواء كانت حكومية أو أهلية. بالنسبة لبلد 
إندونيسيا تكون اللغة العربية مادة مهمة علمية. وتكون هذه اللغة 

املعاهد واملدارس وأحيانا تكون  مركية يف التعلم لدى الطالب يف 
 كالشرط من بعض الشروط يف جناح الطالب.

 
 نظريات تعليم اللغة العربية (ج

البحث عن تعليم اللغة العربية لغري كاملة عندما مل ةبحث 
الباحث نظرةات تعليم اللغة العربية. اللغة العربية هلا نظرةات مهمة 

                                                           
ق 23 ل ا يمان  ل ا ة منذ  ي لعرب ل ا غة  ل ل علوم ا ل ا ة  ب ا علماء لكت ل ا دمي قد استخدمها 

الكتب  ب ةسمى  علمية حىت   اآلن وهذا ما ل ا لغة  ل ا غة  ل ل ا علمية حىت تكون هذه  ل ا ملعرفات  وا
ء. لصفرا  ا
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شرحها الباحث  حيث البد للمدرس أن ةفهمها. تلك النظرةات 
 كماةلي:

 نظرةة الوحدة .1
نظرةة الوحدة يف تعليم اللغة العربية هلا معىن أن اللغة هي 
الوحدة اليت ترتبط وال تقدم بالتفرةق. عادة ةتخذ املدرس مادة 
واحدة جلميع املهارات. املادة اليت اخرتها املدرس هلا وظيفة ملهارة 

ارة الكتابة. فبعد ذلك االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومه
فمن املعروف  22ةشرح املدرس املادة من الناحية النحوةة والصرفية.

أن هذه النظرةة التعرف جيء الوقت لكل جمال تعليم اللغة. أما 
مبدأ اللغوي األساسي من هذه النظرةة مناسبة باستعمال اللغة سواء  

هذه  من كانت من الناحية النطقية أو من الناحية الكتابية. القوة
النظرةة تقع يف أساسها سواء كانت من معيار علم اللغة النفسي 

  21أو علم اللغة أو الرتبية عامة.
 نظرةة الفروع .2

 نظرةة الفروع يف تعليم اللغة العربية هلا معىن أن اللغة متتلك
الفروعات و كل فروع هلا املنهج الدراسي، والكتاب التدرةسي 

 صودة هي املهارات اللغوةة، ةعينواحلصة املعينة. الفروعات املق
مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وكل 
مهارة هلا دراسة خمصوصة بطرةقة تعليمية خمتصة أةضا. املياةا من 
                                                           

راهيم،  22 ب إ عامل  ل ا عاشرة، عبد  ل ا عة  لطب ة ا ي رب ل ا لغة  ل ا لفين ملدرس  املوجه ا
قاهرة : ) ل ملعارف،ا ر ا  .20(، 3962 دا

53 Zulhannan,  Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interakt i f ,  

(Depok :  Raja Graf indo,  Depok,  2014) ,  85.  
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هذه النظرةة هي تكون فرصة واسعة للمدرس لتدرةس اللغة يف كل 
لغة ظرةة هي جعل الناحية بدقة التدرةس. وأما النواقص من هذه الن

    21متفرقة يف وحدهتا.
 

 مبادئ تعليم اللغة العربية (د
 تعليم اللغة العربية له مبادئ مهمة حيث ةنبغي ملتعلمني أن ةهتموا
هبا باهتمام جيد. تلك املبادئ تبحث عن األمور األساسية يف عملية 

 تعليم اللغة العربية. لفهمها ةشرحها الباحث كلها فيما ةلي:
 التفضيلياملبدأ  (3

املبدأ التفضيلي هو املبدأ الذي ةفضل مواد الدراسة املعينة تدرجًة. 
هذا املبدأ يف حقيقته مطبٌَّق  يف املدارس العصرةة بالتفصيالت  

 كماةلي:
ةفضل التدرةب يف االستماع والكالم قبل أن ةتعلم املتعلم مهارة  .أ

 القراءة والكتابة.
 تدرةب الكلمات مفضلة من تدرةب اجلمل .ب
ةفضل تدرةب املفردات املقربة حبياة املتعلمني برغم من ةكون  .ج

 فيه الشاذ واملعتال.
 ال بد يف تدرةب اللغة األجنبية باألشياء املعتدة. .د

 
 

                                                           
54 Zulhannan,  Teknik Pembelajaran Bahasa  Arab In terak ti f ,  

(Depok :  Raja Graf indo,  Depok,  2014) ,  86.  
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 املبدأ الضبطي (2
املبدأ الضابطي هو املبدأ الذي ةدّرب املتعلمني لكي 
الةقوموا باألخطاء مرارا ومرارا. هذا املبدأ البتعاد عادة األخطاء 
يف عملية دراسة اللغة لدى املتعلمني. فلذك الزم على املدرس أن 
ةدرس اللغة بالضبظ حىت التكون األخطء معتدة عند 

 22املتعلمني.
 املبدأ الطبقي (1

املبدأ الطبقي هو املبدأ الذي ةعطي الدالالت على أمهية   
التدرةب من األشياء السهلة إىل الصعبة. لعل أوضح ةبني الباحث  

 كما ةلي:
 دّرس املدرس تدرجا من املواد السهلة إىل املواد الصعبة.ة .أ
 املواد اليت ةقدمها املدرس اآلن البد أن تتصل باملواد السابقة. .ب

 املبدأ التشجيعي (1
املبدأ التشجيعي هو املبدأ الذي ةقوم به املدرس حلث 
املتعلمني لكي هم ةتشجعون يف عملية الدراسة. هذا املبدأ ميكن 

 أن ةطبق كما ةلي:
 أ. تكرمي كل إجابات الطالب مبدحهم مباشرة

 تنمية نفس املنافسسة لد الطالب ب. 
 صنع االتصال تناسقا بني املدرس والطالب .ج

 د. تنوةع الطرق الدراسية املستعملة 
                                                           

22   ، اصر ن بدري وصاحل ُممد  م  هي را ب إ ا  م كم ي عل ت معاهد  ة،  ي عرب ل ا ة  غ ل ل ا م  ي عل ت أسس 
ة غ ل ل ة ا ي عرب ل ، ا ة( سن ل ا بدون   ، ا يسي دون ن إ  ( ،22. 
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 املبدأ الصدقي (2
املبدأ الصدقي هو املبدأ الذي ةقوم به املدرس يف تقدمي املادة 
حيث البد له أن ةعلم بالصدق. املواد املدروسة هي املواد اليت قد 

 قررها املأهلون اللغوةون الضابطون.  
 

  نتائج التعّلم .3
 تعريف نتائج التعّلم (أ

قد بنّي نتيجة التعّلم بالفهم كلمتان اللتان ركبها مها "نتيجة" و 
"التعّلم". تعرةف النتيجة اكتساب سببا على فعل األنشطة أو عملية 
الذي تسبب تغيري املدخلة وظيفية. نتيجة اإلخراج هي اكتساب 

أن تكون  raw materials))حصل لكون أنشطة تغري املادة النيئ 
finished goods)  ( ماّدة الناضج . أمر سواء جيري إلعطئ احلّد على

اصطالح نتيجة احلصاد و نتيجة البيع و نتيجة البناء و نتيجة 
أما تعرةف التعّلم هو أنشطة أو عملية الكتساب املعرفة،   26التعّلم.

حتسني املهارة، حتسني السلوك و الوقف، إثبات شخصية. يف السياق 
تصال ، عند فهم العلوم التقليدي، االتحول أو عملية اكتساب التعرةف

، و كّرر اخلربة مرارا تسمى  ((experienceالناس مع العامل ةسمى اخلربة 
. هذا التعرةف تعرةف  a body of knowledgeأو  knowledge)باملعرفة )

عاّم يف تعليم العلوم التقلدّي. و رأى بأّن املعرفة انتشارت يف العامل.  

                                                           
56 Purwanto,  Evaluasi  Hasi l  Bela jar ,  (Yogyakarta  :  Pustaka Pe lajar ,  

2009)  44.  
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ليستكشفوا و حيفروا و جيدوا مّث ةلقطوها  كيفما الطالب و املدّرس
 27الكتساب املعرفة.

و قال أب مشس الدةن مأمون أن التعّلم عملية تغيري السلوك أو 
شخصّية من بناء على التطبيق أو اخلربة معّينة. أما عند رأي ُمّب شاه 
أّن التعّلم اكتساب املعرفة )علم النفسّي الذهيّن(. عّرف التعّلم أةضا 

 28يف القدرة على التصرف دائما كنتيجة املمارسة عيزت. تغيريا
ةعمل التعّلم لتسوةق تغيري السلوك يف األفراد الذي ةتعلم. كان 
تغيري السلوك مكسب الذي ةكون نتيجة التعّلم. نتيجة التعّلم هي 
 تغيري تسّبب شخصا ةغرّي يف سلوكه و موقفه. ناحية التغيري حتّث إىل

ية اليت و ضعتها بلوم و سيمسون و هاررو تصنيف األهداف التعليم
 اليت تشمل الذهين و عاطفّي و النفسّي. 

عملية التدرةس هي نشاط الواعي جلعل الطاّلب ةتعّلمون. حيمل 
عملية الواعّي تضمني التدرةس عملّية خمّططة لتحقيق اهلدف من 

من سياق ذلك، نتيجة التعلم هي تغيري من  .goal directed التدرةس
 ends are being) ة تعّلم الطالب وفقا على أهداف التدرةسعملي

attained) ةكون هدف التدرةس نتيجة ذي إمكانّية ةبلغها أطفال من .
خالل أنشطة تعّلمهم. اختبار نتيجة التعّلم أداة لقياس ما ةفهم يف 
عملية التعّلم وفقا لألهداف التعليمّي املنصوص عليه يف املنهاج 

التدرةس قدرة متوقعة متلكها الطاّلب بعد انتهاء املطبق. ألن هدف 

                                                           
57 Suyono dan Hariyanto,  Bela jar dan Pembelajaran ,  (Bandung  

:  Rosda Karya,  2014) ,  9 .  
58 Noer  Rohmah,  Psikologi  Pendidikan ,  (Yogyakarta  :  Kal i  

Media,  2015) ,  172 -173 .  
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جتربة تعّلمهم. نتيجة التعّلم القياس تعكس اىل هدف التدرةس. هدف 
التدرةس هو هدف الذي ةصّور إىل املعرفة و املهارة واملوقف وجبت 
أن ميلكها الطاّلب سببا من نتيجة التدرةس اليت تعّبها يف السلوك 

رأى أرةكونطا يف صياغة األهداف  املالحظ و القياس. و لذلك,
التعليمّي جيب أن تكون مرتبة حبيث ةظهر حتقيق هذه األهداف حيدث 

 29تغيري يف األطفال اليت تشمل قدرة الفكرةّة و املوقف/الرغبة و املهارة.
تغيري السلوك السبب من أنشطة التعّلم ةسّبب طالبا ميلك إحاطة 

عليم. التعليم و التعّلم لتحقيق أهداف التعلى املاّدة املقّدمة يف أنشطة 
 إعطاء ضغط إحاطة.

 
 العوامل المؤثرة لنتائج التعّلم (ب

نتيجة التعّلم هي القدرة اليت ميلكها الطالب بعد تقّبل حربة 
تعّلمه. متلك نتيجة التعّلم دورا مهم يف التعليم. عملية التقييم على 

الب يف عن تقّدم الطنتيجة التعلم ةقدر أن تعطي املعلومات للمدرس 
ُماولة حتقيق أهداف تعّلمه من خالل عملية التعّلم. مث من تلك 
املعلومات ةقدر املدّرس أن ةرّكب و ةقّوم أنشطة الطالب بامليةد سواء 

 جلميع الفصل أم الفردّي.
عند منادي العوامل اليت ةأثر نتيجة التعّلم تشمل على عوامل 

 60:الداخلية و عوامل اخلارجية, ةعين
 

                                                           
59  Noer  Rohmah,  Psiko logi  Pendidikan ,  174.  
60 Rusman,  Pembelajaran Tematik  Terpadu:  Teori ,  Praktik ,  dan 

Peni laian ,  (Jakarta  :  PT Raja Graf indo Persada ,  2015) ,  63.  
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 عوامل الداخلية (أ)
 عوامل الفيسيوجليا (3)

عموما حال الفيسيوجليا, كحال الصحة الرقيقة و ليس يف 
حال التعب و ليس يف حال عيب جسمايّن و غري ذلك. ذلك 

 األمور ةأثر الطالب تقّبل مادة الدراسة.
 عوامل النفسّية (2)

كل فرد يف هذا األمر ميلك أحوال النفسّية املتنّوعة, طبعا 
األمر ةتبع أن ةأثر نتيجة تعّلمه. ةشتمل عوامل النفسية هذا 

على الذكاء و االهتمام و الرغبة و احلافي و الذهيّن و القدرة 
 على تفكري طالب.

 عوامل اخلارجية. (ب)
 عوامل البيئة (3)

ةقدر عوامل البيئة أن تأثري نتيجة التعّلم. ةشتمل عوامل 
لعامل على ا البيئة على بيئة اجلسم و بيئة االجتماعية. بيئة

املثال درجة احلرارة و رطوبة. ةدرس يف وسط النهار يف الفصل 
الذي ميلك تنفيس اهلواء قليال طبعا باختالف حال تعّلمه 
بالتعلم يف الصباح ما زال هواءه عذبا و يف الفصل ةكفي من 

 الدعم لتنّفس باملرةح.
 عوامل الوسيليّ  (2)

ه عوامل الوسيلّي هو عامل الذي كونه و استخدام
خيّطط وفقا لنتيجة التعّلم املتوقعة. هذا العوامل املتوقعة  أن 
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ةعملون وسيلة لتحقيق أهداف التعّلم املخّطط. ةتكّون هذه 
 63عوامل الوسيلّي من املنهاج و الوسيلة و املدّرس.

 
 الدراسة السابقة .ب

بناء على ما طلب الباحث يف البحوث العلمية السابقة اليت ألفها 
ان من نفس اجلامعة أم خارج منها، وجدت البحوث األصحاب سواء ك

اليت تبحث حول ما ةبحث الباحث يف هذا البحث العلمي. ةقدم الباحث  
 كلها فيما ةلي:

ليم تع يفت الشكملوضوع "املت احتالبحث  يف (2036جيي، )و  .3
 المالس PPMI توسطةملدرسة املبا ينالفصل الثا ىفللطالبات دثة احملا

تصر بأن ختي ه"و  2036/2032سوراكارتا السنة الدراسية 
ا مهو  نيشكلتملا دثة تقبلحملااتعليم اللغة العربية بطرةقة  يفت الشكملا
الفصل  يفب الللطالنفسية تماعية و إلجشكلة املشكلة اللغوةة واملا

سوراكارتا السنة الدراسية الم الس PPMI توسطةملدرسة املبا ىنالثا
2036/2032. 

 عليمت يفت الشك"املوضوع ملت احتالبحث  يف (2031، )يتحيا نور .2
سوراكارتا  PPMI درسةملب االص لطاخلانامج رب ال ىفالعربية اللغة 
ذا هتصر أن ختي هو . 2031/2031 السنة الدراسية يف اوحلوهل

جتماعية إلشكلة املشكلة اللغوةة و املامنهما ني شكلتملالبحث ةقبل ا
ةستوعبون  هتازا إذا طالبممربية تعلم اللغة الع ب. ةكونالو النفسية للط
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نشاء إلاو  طالعةملادثة و حملاا : اللغة العربية منها يفساسية ألمسة اخلا
 . فوظاتمحملء و ااإلمالو 

ت الشكوضوع "اململبا 2031السنة  يفسبق أرةف سوفرةانطا البحث  .1
كولون فروغوا يت  بتدائية معارف فىتإلدرسة امليف ا العربيةاللغة  تعليم يف

ا ذيف ه نتيجةو (. نهجيةملراجعة اامل 2031/2032السنة الدراسية 
ائية بتدإلا درسةامل يفاللغة العربية البحث تدل على أن قيام تعليم 

دف هليدةة باالطرةقة التقلةيال ةستعمل المعارف فىتيت كولون فروغوا 
ذه ه يفستعمل ملاارات اللغوةة. و الكتاب هامل هلمب الأن ةكون الط

وحيودي. ؤلف أغوغ ملا" Ayo Belajar Berbahasa " و الكتابهدرسة ملا
نيةلة و الواجبة ملدرسة بطرةقة إعطاء الواجبة املذه اه يفو تقييم التعليم 

 .النهاياالختبار ختبار الوسطي و الموعة و ااجمل
ة معارف بتدائيإلدرسة امللتعليم اللغة العربية  يفت الشكملا

يال الطرةقة تالستخدمة مل، الطرةقة اىلو الا :يهفروغوا فىتيت كولون 
ني لتوافق ب وعدم انيعلممستعملة للملالقليلة اأنواع الطرق التقليدةة و 
علمني عن الطرق ملا يفهل جلالثانية، ا .داف التعليميةألهالطرةقة و ا

. الثالثة، نياستيعاب الدرس للعلم يفقليل استيعاب الفصل و ضعف و 
ب عن الضعف علوم الطالتعلم و  يفب الصلحة للطملو ا قليل الدافع
 .اللغة العربية
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 تعّلم اللغة العربية وتعليمها

 تعّلم اللغة العربية وتعليمهامشكالت  

ية تعّلم اللغة العربمشكالت المعلم في  
 وتعليمها

مشكالت التوجيه 
مشكالت تقويم وتقييم 
مشكالت محتوى الدرس 

 وتسلسلها الكتابة
 مشكالت الطرق ونظام تقديم

 أدوات التعلم
مشكالت الحواجز 


