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ملخص
معهد دار السالم كونتور من أحد املعاهد اإلسالمية ،مشهورا بتعليم اللغة العربية ابستخدام
املنهج التعليمي ابلعربية واإلجنليزية .ومعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول يلعب دورا
هاما يف تعليم اللغة العربية .وتركيز معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول إىل الرتبية اللغوية
جيعل الطالبات يتكلمن يف احملادثة كالما صحيحا ،إما شفهيا أو حتريراي .وصار معهد دار
السالم كونتور للبنات احلرم األول ،مشهورا بتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ،خاصة يف تكوين
البيئة اللغوية ابللغة العربية واإلجنليزية وتستخدم تلك اللغتني آلة االتصال اليومي الالزمة.
وابلعوامل املوجودة تكون تعويدا للطالبات .ولكن طالبات الفصل األول التكثيفي خيتلفن عن
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هن يشعرن ابلصعوبة يف فهم الكالم العريب ونطقه .انطالقا من ذلك ،أن دور وليات
ذلكّ ،
مشكالهتن يف مهارة الكالم.
وحل
ّ
الفصول ذو أمهية يف ترقية اللغة العربية ّ
الكلمات املفتاحية :مشكالت تعلم مهارة الكالم ،حماوالت وليات الفصول ،كلية املعلمات
اإلسالمية ،معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول.
أ .مقدمة
أصبحت اللغة العربية لغة املسلمني منذ نشأته ،وذلك مع ظهور القرآن واحلديث اللذين
ض واختِ َال ِ
كتبا ابللغة العربية 1.كما قال هللا تعاىل يف كتابه :وِمن آايتِِه خلْق َّ ِ
ف
الس َم َوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
َ ْ َ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ني 2.واللغة العربية هلا أربع مهارات وهي مهارة
أَلْ ِسنَتِ ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم إِ َّن ِيف ذَل َ
آلايت للْ َعالَم ْ َ
ك َ
االستماع ،مهارة الكالم ،مهارة القراءة ،ومهارة الكتابة .ومهارة الكالم إحدى الغاايت يف
تدريس اللغة العربية كما نص عليها املنهج التعليمي لدرس اللغة العربية.
إن اللغة أعظم إجناز بشري على ظهر األرض 3.واللغة هي الوسيلة بني فرد وفرد يف
جن" :4ابللغة يعرب األفراد عن حاجاهتم".
اجملتمع ،وبني جمتمع وجمتمع يف العامل .فقال ابن ّ
دراسة تصنيف المعجم العربي (تحليل المنهج األبجدي العادي في (" Fairuz Subakir Ahmad, Muhammad Ismail.
." LISANUDHAD [Online], 2.2 (2015): n. pag. Web. 4 Jun. 2018, p. 39تصنيف معجم المنجد
1

2القرآن الكرمي ،سورة الروم ،اآلية22 :
." LISANUDHAD [Online], 2.1المقارنة بين علم اللغة التقابلي وتحليل األخطاء" Suryadarma, Yoke.
(2015): n. pag. Web. 4 Jun. 2018, p. 69
3

 4أليس كوراين ،اللّغة واجملتمع عند العرب( ،بريوت :مجيع احلقوق حمفوظة 1434 ،ه) ،ص14 .
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فكانت اللغة هي الوسيلة من أعظم الوسائل للوصول حتقيق تعاون البشر اتصاله أببناء جنسه ال
الغاية لذاهتا ،إهنا أداة الفرد يف التفكري ،ووسيلته يف التعبري عن أفكاره ومشاعره ومشاكله .واللغة
العربية هي الوسيلة لتعليم الثقافة العربية واإلسالمية وتعلمها.

5

إن معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول للرتبية اإلسالمية احلديثة هو من أحد
املعاهد اإلسالمية اليت تعلم طالبتها اللغة العربية واإلجنليزية ملقدمة التعليم .وكان الفصل األول
عليهن القدرة على
التكثيفي هو الفصل املبتدئ يف الدراسة بكلية املعلمات اإلسالمية .ويلزم
ّ
هلن من هذا املعهد على وقت ستة أشهر .فأصبحت اللغة العربية
النطق ابللغة العربية بعد دخو ّ
لدى الطالبات هبذه املرحلة أساسا ملواجهة السنوات املستقبلة هبذا املعهد العصري .فوليات
لغتهن
لغتهن حىت أصبحت ّ
الفصول لألول التكثيفي دور كبري يف تعليم مهارة الكالم وإصالح ّ
عربية صحيحة.
جاءت طالبات الفصل األول التكثيفي من خمتلف البلدان ابخللفيات املختلفة وكفاءة
اللغة العربية املتفرقة .وإ ّن لغة طالبات الفصل األول التكثيفي يف معهد دار السالم كونتور
وهن مل ينطقن العربية نطقا صحيحا ،وإذا ُس ِؤلْ َن فلم جينب
للبنات احلرم األول مل تكن صحيحةّ ،

نحو مستقبل أفضل تأ ّمالت في تفعيل عملية تعليم اللغة العربية ألبناء " Masqon, Dihyatun.
." LISANUDHAD[Online], 1.1 (2014): n. pag. Web. 4 Jun. 2018, p. 1إندونيسيا
5
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أعطني املفردات اجلديدة فلم يستخدمن تلك املفردات جيدة يف
ابللغة العربية الصحيحة ،وإذا ْ
أايمهن.
ّ

6

تود الباحثة أن تكشف عن مشكالت تعلم مهارة الكالم
ويف هذه املقالة املتواضعةّ ،
وحماوالهتا يف معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول.
ب .منهج البحث
 .1نوعية البحث
مؤسسا على أهداف البحث السابق ذكرها ،فأخذت الباحثة نوعية حبثها عن الدراسة
الوصفية الكيفية ) ،(Qualitative Research Descriptiveوهي طريقة يف التصوير عن األحوال
والوقائع املتعلقة ابملسألة.

7

الدراسة الوصفية الكيفية هي أسلوب البحث النوعي الذي يستخدم عددا من اإلجراءات
املنهجية .وجاءت هذه الدراسة من عاملني ومها ابرين غالسري وانسيم سرتاوس منذ السنة 1960
م 8.واملراد هبذه الدراسة هي تطوير منهج البحث من األدىن واألساس والبياانت.

9

 6نتيجة املقابل ة مع األستاذة إنتان فراتيوي موستيكا ساري يف املكتبة جامعة دار السالم احلرم األول ،يف
يوم األحد اتريخ  22أكتوبر 2017
Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), p. 54
8

نفس املرجع ،ص61 .
22
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 .2جمتمع الدراسة والعينة
اجملتمع هو مجع الناحية من حالة فيها كمية حنو مميز صممتها الباحثة لتنظيمها وأخذت
االستنباط منه 10.والعينة هي جزء من جمتمع األصلي ،ختتارها الباحثة أبساليب املختلفة ،يضم
عددا من األفراد من اجملتمع.

11

جمتمع الدراسة هلذا البحث هو مجيع طالبات الفصل األول التكثيفي هي 281
12
بعضهن كنائبة
أتخذ
بل
للعينة
مجيعه
الباحثة
أتخذ
ال
اسة
ر
الد
جمتمع
عدد
لكثرة
ا
ر
نظ
طالبة.
ّ

جلميع جمتمع الدراسة فتكون هذه العينة طبقية عشوائية )  ( Random Samplingفأخذت الباحثة

كل فصل  %20من جمتمع الدراسة ،وذلك لقول سوهارسيمي أريكونتو يف كتاهبا (

Prosedur

 )Penelitian Suatu Pendekatan Prakrekيف طرق أخذ العينة إذا كان عدد اجملتمع أكثر من
 100فيجوز للباحثة أن أتخذ  %10- %5أو  %25- %20من جمتمع الدراسة.

13

فصار عدد العينة احملتاجة  57طالبة.
 .3أسلوب مجع البياانت
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) p.

9

233
Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), p.80
11

10

نفس املرجع ،ص81 .

 12الواثئق املكتوبة عن كلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول
13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), p.112
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اعتمدت الباحثة يف حبثها على عدة املناهج ،وهي:

أ) منهج املقابلة ()Interview
منهج املقابلة هو منهج ألخذ الواثئق بطريقة االستجواب بني نفرين مباشرة 14.واملقابلة
نوعان مها املقابلة املنظمة وغري املنظمة 15.استخدمت الباحثة املقابلة غري املنظمة للحصول
على البياانت بني الباحثة وطالبات الفصل األول التكثيفي ووليات الفصول األول التكثيفي
ابستخدام دليل املقابلة.

ب) منهج املالحظة ()Observation
منهج املالحظة هي طريقة املشاهدة املباشرة يف ميدان البحث اهتماما ابلوقائع
واألحداث.

16

فقال انسوتيون ( )Nasutionإ ّن املالحظة هي أساس كل معلومات.

17

استخدمت الباحثة هذا املنهج ،للحصول على البياانت امليدانية ملعرفة مشكالت تعلم مهارة
الكالم لطالبات الفصل األول التكثيفي وحماوالت وليات الفصول يف حلّها.
ج) الواثئق املكتوبة أومصادر املعلومات

)(Document

Afifuddin, et all, Metodologi Penelitian Kualitatf, (BandungPustaka Setia, 2009), p. 131

14

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), p. 167

15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek..., p. 205

16

Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D..., p. 226

17
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املصادر هي اجلهات (املادية أو البشرية) الىت متتلك البياانت واملعلومات املطلوبة حلل
املشكلة .ويقسمها محدان إىل:

18

 )1مصادر بشرية مثل اخلرباء وشهود العيان وجمتمعات البحث
 )2مصادر مادية مثل الكتب واملراجع والواثئق واجملالت واألفالم واحلاسوب.
استخدمت الباحثة هذا املنهج للحصول إىل البياانت عن صورة عامة ملعهد دار السالم
كونتور للبنات احلرم األول للرتبية اإلسالمية احلديثة.
 .4أسلوب حتليل البياانت
استخدمت الباحثة أسلوب حتليل البياانت الكيفية يف حتليل البياانت وهو منهج ميلس
وهوبرمان ( ،)Miles and Hubermanومن األساليب يف حتليل البياانت اليت استخدمتها الباحثة
هي 19:ختفيض البياانت ( ،)Data Reductionعرض البياانت ( ،)Data Displayأخذ االستنباط

والتحقيق (.)Conclusion Drawing and Verification

18

رحبي مصطفى عليان ،البحث العلمي أسسه مناهجه وأساليبه وإجراءاته( ،األردن:حقوق الطبع والرتمجة

والنشر حمفوظة ،دس) ،ص121 .
Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera, 2016), p. 133

25
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ج .صورة عامة عن األنشطة اللغوية يف معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول
 .1حملة عن معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول
كان موقع معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول للرتبية اإلسالمية احلديثة يف قرية
سامبريجو مانتنجان جاوى الشرقية إندونيسيا.

20

أو  100كيلو مرتا من معهد دار السالم

كونتور فونوروكو أو  32كيلو مرتا يف اجلهة الغربية مدينة جناوي .وأتسيس هذا املعهد يف التاريخ
 31مايو  1990م املوافق ابلتاريخ  6ذو القعدة  1410ه .كما أ ّن السيد احلاج أمحد
سوهرتو،

M.Pd.I

هو انئب عميد شؤون الرعاية واإلشراف هلذا املعهد .والسيد الدكتور احلاج

فريوز سوابكر أمحد M.A ،هو انئب مدير كلية املعلمات اإلسالمية هلذا املعهد.
وأما املنهج التعليمي يف معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول هو كلية املعلمات
اإلسالمية ،وهذه كلية متيل إىل كلية املعلمني اإلسالمية معهد دار السالم كونتور إما من التعليم
واملنهج الدراسي ،ومجيع األنشطة والربامج واملواد الزايدة واألنشطة النسائيات.

21

20معهد دار السالم كونتور ،وردون أخبار عامل معهد دار السالم للرتبية اإلسالمية احلديثة كونتور رسالة آخر
السنة الدراسية( ،فونوروكو :دار السالم للطباعة والنشر ،)1998 ،ص19 .
21

Nur Hadi Ihsan, et all, Profil Pondok Modern Darussalam Gontor, (Ponorogo: Pondok Modern
Darussalam Gontor, 2004), p. 62
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تعليم اللغة العربية يف كلية املعلمات اإلسالمية تستخدم اللغة العربية واإلجنليزية
واإلندونيسية كلغة التدريس .وتدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة بوصفها مادة أساسية
للطالبات  ،وبذلك حتتل مكان الصدارة يف خطة الدراسة والتعليم ويبدو هذا واضحا يف عدد
املقررات الدراسية أو الساعات املخصصة لتعليم اللغة العربية .وأما الطريقة املستخدمة لتدريس
اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فهي الطريقة املباشرة .إن الطريقة املباشرة هي الطريقة اليت
التذكر منها املعلمة معن الشئ بلغة الدارسات أثناء التدريس ،بل ابللغة العربية املراد تدريسها.

22

فاعتربت الطريقة املباشرة هي أنسب الطرق لتعليم اللغة العربية.
حتيطهن يف كل مكان ،وقد قامت أيضا النشاطات
ويف خارج الفصل ،البيئة اللغوية
ّ
تدعوهن إىل اكتساب اللغة وتعلمها .وتلك النشاطات هي احملادثة اليت ألقت
اللغوية اليت
ّ
املدبرات املفرادات مبشاركة الطالبات وكتابة اجلملة املفيدة بعد ذلك 23،واخلطابة املنربية يف يوم
اخلميس هنارا اليت ألقت اخلاطبة ابللغة العربية أمام زميالهتا 24،وتشجيع اللغة هو يهدف إىل دفع
شجاعة الطالبات يف التغيري عما يف الذهن ابللغة العربية واالجنيلزية ،واإليضاف اللغوي الذي

22

7
23

24

أتمالت يف تفعيل عملية تعليم اللغة العربية ألبناء إندونيسيا ،...ص.
دحية مسقان" ،حنو مستقبل أفضل ّ
نتيجة املالحظة يف أحوال احملادثة الصباحية يف املعهد يف يوم األربعاء اتريخ  7مارس 2018
نتيجة املالحظة يف أحوال اخلطابة املنربية يف يوم اخلميس اتريخ  1مارس 2018
27
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عقد هذا التمرين ابمللقية اخلاصة من وليات الفصول .وكما العادة شهادة األفالم العربية
25

والطالبات أيخذن األسلوب اجليد واملفردات اجلديدة مث حتفظها.

لكن الواقع أن أكثر طالبات الفصل
وقد ّ
عني هذا املعهد ابألنشطة اللغوية املختلفةّ .
األول التكثيفي يشعرن ابلصعوبة يف فهم الكالم العريب ونطقه ،وهذه مشكالت كبرية ال جيوز لنا
وحل
أن نرتك .انطالقا من ذلك ،أن دور وليات الفصول ذو أمهية يف ترقية اللغة العربية ّ
مشكالهتن يف مهارة الكالم.
ّ
 .2مشكالت تعلم مهارة الكالم لطالبات الفصل األول التكثيفي مبعهد دار السالم كونتور
للبنات احلرم األول
إن أنواع مشكالت تعلم مهارة الكالم طالبات الفصل األول التكثيفي مبعهد دار السالم
كونتور للبنات احلرم األول ،هي:
 .1قلة استيعاب املفردات العربية

 25نتيجة املقابلة مع األستاذة عصمة أميليا S.E ،يف هيئة إشراف اللغة ،يف يوم األربعاء اتريخ  11أبريل
2018
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أهنن متخرجات من املدرسة احلكومية،
استهنّ ،
كانت أكثر الطالبات ابلنظر إىل خلفية در ّ
معرفتهن حنو مفردات اللغة العربية انقصة .كما قالت ويلدا نعيمة املكرمة أهنا مل
من مث كانت
ّ
تستوعب بعض املفردات ومل تستخدمها أحياان حىت جتعل صعوبة يف تعلم اللغة العربية.

26

 .2عدم الثقة النفسية يف الكالم
مبنيا على مقابلة الباحثة مع بعض الطالبات ّأهن ّن يشعرن ابخلوف عن اخلطأ حينما يتكلمن
غريهن .وكما وقعت يف نفس ميا أرمليا ألن ليس هلا املفردات الكثرية وشعرت
ابللغة العربية مع
ّ
صعبة يف حفظها وهذان يسببان إىل عدم ثقة النفس عند نطق اللغة العربية.

27

 .3الضعف يف استخدام قواعد النحو والصرف
كانت بعض الطالبات مل يقدرن على الفهم فهما جيدا من قواعد النحو والصرف وأما اللغة
العربية فرتتبط ابلقواعد الصحيحة .كما عربت عائشة حنان بنت شهر األزمان ّأهنا مل تقدر على
استخدام قواعد النحو والصرف ،فتصعب على النطق ابللغة العربية تكون صعبة ألهنا مل تستطيع
على تركيب اجلمل الصحيحة.

28

26

نتيجة املقابلة مع طالبة الفصل األول التكثيفي ،ويلدا نعيمة املكرمة يف مسكن األزهر يف يوم اجلمعة

27

نتيجة املقابلة مع طالبة الفصل األول التكثيفي ،ميا أرمليا يف الساحة التأسي يف يوم اإلثنني اتريخ 26

اتريخ  30مارس 2018
مارس 2018
28

نتيجة املقابلة مع طالبة الفصل األول التكثيفي ،عائشة حنان بنت شهر يف مبىن كويت يف يوم السبت

اتريخ  24مارس 2018
29

al-ittija>h

)Vol.10 No.01 (Januari-Juni 2018

 .4عدم القدرة على تركيب اجلمل
أبهنن مل يقدرن على تركيب اجلمل
مبنيا على مقابلة الباحثة مع بعض الطالبات فوجدت ّ
الصحيحة .كما قالت نور هرياوايت أهنا مل تقدر على تركيب اجلمل ابللغة العربية.

29

حياهتن اليومية
 .5البيئة اللغوية مل تكن حيّة يف
ّ
كانت البيئة اللغوية يف الفصول الدراسية واملطعم والغرفة واملسكن مل تساعدها يف نطق
اللغة العربية ألن زميالهتا يتكلمن ابللغة اإلندونيسية .وتلك كما حتدثت عنها هين لطيفة يف
املقابلة.

30

29

نتيجة املقابلة مع طالبة الفصل األول التكثيفي ،نور هرياوايت يف مبىن شنقيط يف يوم األريعاء اتريخ 28

مارس 2018
30

مارس 2018

نتيجة املقابلة مع طالبة الفصل األول التكثيفي ،هين لطيفة يف الساحة التأسي يف يوم األريعاء اتريخ 28
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فصورت الباحثة تلك املشكالت كما يلي:
قلة استيعاب املفردات
العربية

الداخلية

عدم الثقة النفسية يف
الكالم
الضعف يف استخدام النحو
والصرف
عدم القدرة على تركيب
اجلمل

مشكالت الطالبات

اخلارجية

البيئة اللغوية مل تكن حيّة يف
حياهتن اليومية
ّ

حل مشكالت تعلم مهارة الكالم طالبات الفصل األول
 .3حماوالت وليات الفصول يف ّ
التكثيفي مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول
انطالقا من املشكالت السابقة ،الجيوز لنا أن نرتك .وحلل تلك املشكالت البد أن نعود
إىل املربيات وهي وليات الفصول .إن وليات الفصول هلا دور هام وعظيم يف تعليم اللغة العربية
وخاصة لرتقية مهارة الكالم.
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إن احملاولة حلل مشكالت تعلم مهارة الكالم من مشكلتني قلة استيعاب املفردات العربية
وعدم الثقة النفسية يف الكالم هي ابلتوجيهات أو التشجيع من وليات الفصول 31.وتلك حماولة
يوميتهن
ولية الفصل األول التكثيفي هي التشجيع على استخدام املفردات اجلديدة يف
ّ
والتشجيع لتنمية الثقة النفسية يف الكالم.

32

واحملاولة حلل مشكالت تعلم مهارة الكالم من املشكلة الضعف يف استخدام قواعد
النحو والصرف هي أن تقاوم ميلها للتدخل يف أثناء الكالم وتصحيح األخطاء 33.وتلك حماولة
ولية الفصل األول التكثيفي هي إصالح األلفاظ املخطئة وإصالح احملادثة بقواعد النحو
والصرف.

34

 31حممود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه مداخله طرق تدريسه( ،حقوق الطبع

وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى) ص170 .
32

نتيجة املقابلة مع ولية الفصل األول التكثيفي  ،Fاألستاذة راي فوزية سلمي يف جملس إشراف التنسيق

للحركة الكشفية ،يف يوم األربعاء اتريخ  4مارس 2018

 33حممود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه مداخله طرق تدريسه  ،...ص170 .
34

نتيجة املقابلة مع ولية الفصل األول التكثيفي  ،Eاألستاذة بدرية نور ليلنا ألفي S.E ،يف ديوان اخلياطة،

يف يوم السبت اتريخ  7مارس 2018
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واحملاولة حلل مشكالت تعلم مهارة الكالم من املشكلة عدم القدرة على تركيب اجلمل
هي توجيه األسئلة 35.وتلك حماولة ولية الفصل األول التكثيفي هي التدريب بكتابة العربية يف
درس اإلنشاء .واحملاولة األخرى هي تشجيع الطالبات على حل املسألة أبكثر من طريقة إذا
أمكن ذلك.
األخرى.

36

وتلك حماولة ولية الفصل هي الدعوة اخلاصة إلعطاء التشجيع أكثر من

37

حلل مشكالت تعلم مهارة الكالم من املشكلة البيئة اللغوية مل
واحملاولة وليات الفصول ّ
حياهتن اليومية هي .إن البيئة اللغوية تكون طريقة جيدة يف تعليم مهارة الكالم،
تكن حيّة يف
ّ
والسيما أثناء التعلم والتعليم يف الفصل .فلذا ،معلمة اللغة العربية اجليدة هي اليت تشجع املتعلمة
الستخدام اللغة العربية 38.وتلك حماوالت من هذه املشكالت هي تكوين البيئة اللغوية وحتاول

35

عبد اللطيف بن حسني فرج ،طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين( ،مكة :حقوق الطبع حمفوظة،

 2005م 1426/ه) ،ص125.
36

عبد احلميد حسن ،إسرتاتيجيات التدريس املقدمة وإسرتاتيجيات التعلم وأمناط التعلم( ،اإلسكندرية:

جامعة اإلسكندرية 2011/2010 ،م) ،ص44 .
37

نتيجة املقابلة مع ولية الفصل األول التكثيفي  ،Hاألستاذة واحدة املفلحة،

يوم الثالاثء اتريخ  3مارس 2018

S.Pd

يف سوق املصغر ،يف

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Rosda Karya, 2011) p.

38

110
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على استخدام اللغة العلميّة هي اللغة العربية واإلجنليزية يف األسبوع العريب واإلجنليزي يوميا.
وابإلجبار على التكلم ابللغة العربية دائما كل يوم.

39

40

فصورت الباحثة تلك احملاوالت كما يلي:

39

نتيجة املقابلة مع ولية الفصل األول التكثيفي  ،Eاألستاذة بدرية نور ليلنا ألفي S.E ،يف ديوان اخلياطة،

يف يوم السبت اتريخ  7مارس 2018
40

نتيجة املقابلة مع ولية الفصل األول التكثيفي  ،Gاألستاذة سييت ذونورين يف مبىن كويت ،يف يوم الثالاثء

اتريخ  3مارس 2018
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التشجيع على استخدام املفردات
يوميتهن
اجلديدات يف
ّ
التشجيع لتنمية الثقة
النفسية يف الكالم
إصالح األلفاظ املخطئة

الداخلية

إصالح احملادثة بقواعد
النحو والصرف
التدريب بكتابة العربية

حماوالت وليات الفصول

الدعوة اخلاصة للتشجيع
تكوين البيئة اللغوية اجليدة

اخلارجية

اإلجبار ابلتكلم اللغة العربية

د .االختتام
إن اللغة العربية تكون لغة رمسية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول ،وأصبحت
أايمهن .وابألنشطة اللغوية املختلفة تكون تسهيال وتيسريا
لغة التخاطب بني كل الطالبات يف
ّ
الكتساب مهارة الكالم العريب للطالبات .ولكن طالبات الفصل األول التكثيفي خيتلفن عن
هن يشعرن ابلصعوبة يف فهم الكالم العريب ونطقه .وهذه مشكالت تعلم مهارة الكالم
ذلكّ ،
طالبات الفصل األول التكثيفي مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول وحماوالهتا هي:
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 .1إن املشكالت اليت تواجهها للطالبات هي قلة استيعاب املفردات العربية وعدم الثقة
النفسية يف الكالم والضعف يف استخدام قواعد النحو والصرف وعدم القدرة على
حياهتن اليومية.
تركيب اجلمل والبيئة اللغوية مل تكن حيّة يف
ّ
إن حماوالت وليات الفصول حلل املشكالت تعلم مهارة الكالم هي التشجيع

.2

يوميتهن والتشجيع لتنمية الثقة النفسية يف الكالم
على استخدام املفردات اجلديدة يف
ّ
وإصالح األلفاظ املخطئة وإصالح احملادثة بقواعد النحو والصرف والتدريب بكتابة
العربية والدعوة اخلاصة للتشجيع وتكوين البيئة اللغوية اجليدة واإلجبار بتكلم اللغة
العربية.

قائمة املراجع
القرآن الكرمي
احلميد حسن ،عبد .2010 .إسرتاتيجيات التدريس املقدمة وإسرتاتيجيات التعلم وأمناط
التعلم .اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية.
كامل الناقة ،حممود .1985 .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه مداخله
طرق تدريسه ،حقوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى.
كوراين ،أليس .1434 .اللّغة واجملتمع عند العرب .بريوت :مجيع احلقوق حمفوظة.

36

مشكالت تعلم مهارة الكالم

Yoke Suryadarma dan Ana Rahmawati

: مكة. طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين.1426 . عبد،اللطيف بن حسني فرج
.حقوق الطبع حمفوظة
: األردن. البحث العلمي أسسه مناهجه وأساليبه وإجراءاته.س. د. رحبي،مصطفى عليان
.حقوق الطبع والرتمجة والنشر حمفوظة
 وردون أخبار عامل معهد دار السالم للرتبية اإلسالمية.1998 .معهد دار السالم كونتور
 دار السالم للطباعة: فونوروكو.احلديثة كونتور رسالة آخر السنة الدراسية
.والنشر
الواثئق املكتوبة عن كلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم
األول
Afifuddin, et all. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatf. Bandung: Pustaka Setia.
Ainin, Moh. 2016. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang: Bintang Sejahtera.
Arikunto, Suharsimi 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta.
Fairuz Subakir Ahmad, Muhammad Ismail. "( دراسة تصنيف المعجم العربي (تحليل المنهج األبجدي
العادي في تصنيف معجم المنجد." LISANUDHAD [Online], 2.2 (2015): n. pag.
Web. 4 Jun. 2018
Hadi Ihsan, et all, Nur. 2004. Profil Pondok Modern Darussalam Gontor. Ponorogo:
Pondok Modern Darussalam Gontor.
Hermawan, Acep. 2011. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: Rosda
Karya.
J. Moleong, Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

37

al-ittija>h

Vol.10 No.01 (Januari-Juni 2018)

Masqon, Dihyatun. " نحو مستقبل أفضل تأ ّمالت في تفعيل عملية تعليم اللغة العربية ألبناء
إندونيسيا." LISANUDHAD[Online], 1.1 (2014): n. pag. Web. 4 Jun. 2018
Nasir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
S. Margono. 2014. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Suryadarma, Yoke. "المقارنة بين علم اللغة التقابلي وتحليل األخطاء." LISANUDHAD [Online], 2.1
(2015): n. pag. Web. 4 Jun. 2018

38

