
 الباب الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

الية انخفاض مهارة طالب  إشكفي هذا الباب, الباحث سيفك  عن نتيجة الدراسة عن

املستوى الثالث في الكالم العربي بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا للسنة 

بناء على مالحظة و املقابلة في الدراسة لدى طالب الجامعة أن  م. 2020 -2019الدراسية 

سبب صعوبات ليتكلم اللغة العربية و أيضا الباحث سيفك ما هي الحلول منها و أيضا 

 العوامل املنانعة و العوامل الدافعة على ترقية مهارة الكالم العربي

 الثمهارة الكالم العربي عند طالب املستوى الث  ة انخفاضإشكالي .أ

في أسئلة البحث األول يعني ما هي إشكاليات التي تسبب  نقصان قدرة التكلم 

من ثالثة النواحي يعني من ناحية املنهج الدراس ي,  سيطرح نتائج البحث, فالباحث  ؟ العربي

 املحاضر و الطالب 

 املشكالت من ناحية املنهج الدراس ي (1

 هيكل املناهج التي يجب معالجتها

العربية في جامعة محمدية يوكياكرتا و قد قرر قسم تعليم اللغة 

لتنفيذ تصارح التشغيل ببناء على مرسوم وزير التربية الوطنية رقم 

168/E/O/2011  بناء على علميات التجاريات 12011أغسطس   5في التاريخ .

األكاديمية وجودة املناهج وعناصر علمية التعلم, طبقت برامج دراسة التعليم 

                                                             
12016, 2Dokumen Kurikulum pendidikan Bahasa Arab,hlm  



 2015و عام  2010منذ عام KBK) مناهج قائمة على الكفاءة ) باللغة العربية

 KKNIونفذت تعديالت على املناهج الدراسية على أساس معايير الكلية الوطنية 

في كتابة وفي تنفيذها   (KPT)لتصبيح مناهج التعليم العالي  ( SNPT) 2014و 

كل املستوى في  Blogاملنهج بقسم تعليم اللغة العربية باستخدام العنوان و 

املقرر, فهذه التقنية للحصول على مبادئ التوجيهية تتعلق بكفاءة الطالب في 

 :2كل املستوى, مع أن هيكل املناهج مما يلي

في كل   SKSعدد  املستوي 

 املستوى 

 Bog العنوان في كل املستوى /

القدرة األساسية على التحدث باللغة  SKS 24 املستوى األول 

اإلسالمية وروح  العربية والشخصية

 القومية

القدرة األساسية على التحدث باللغة  SKS 22 املستوى الثاني 

العربية ذات الطابع اإلسالمي املتقدم 

 واملمارسة لكل مدرسة

القدرة األساسية للتعليم ، الشخصية  SKS 22 املستوى الثالث 

 اإلسالمية واملمارسة لكل مدرسة
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العملية في التعلم والشخصية القدرة  SKS 24 املستوى الرابع

 اإلسالمية ومقدمة للبحث

القدرة على تطوير وتقييم التعليم ،  24SKS املستوى الخامس

 ومقدمة لريادة األعمال

القدرة على تطبيق النظرية التربوية.  SKS 22 املستوى السادس

 البحوث التطبيقية وريادة األعمال

التعليم والتدريس وخدمة تطبيق أساليب   SKS 7 املستوى السابع 

 املجتمع

القدرة على تحديد وحل املشكالت مع   SKS  6 املستوى الثامن

 األساليب العلمية.

 151  SKS  

. اتاملستوي جمعهيكل املناهج التالي يوضح عن القصد  املطلوب في 

يعني في  األنشطة التعليم اللغويةقسم تعليم اللغة العربية يركز دراسة عن 

با ملواد  ملستوى الثالثحينم قد دخل ا مهيمناملستوى األولى و الثاني, ولكن 

و أيضا  وهو عن التعليم التربوي ا ملستوى الثالث  و الرابع في  ملواد, ا التعليمية

. إذا روقب إلى مادة السابقة فلها مادتين التي تداعم لترقية مادة الترجمة, البالغة

 العربي وهما مادة األستماع و الكالم ومادة املناظرة .كفاءة التكلم 



 structure)عند الباحث بعد أن أقرأ و أفهم عن هيكل املناهج 

curriculum) بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا فالبد عليه

في هيكل منهجيته  ,مثال يقسم مادة  Blogنوان أو عالتطوير املنهج وزيادة ال

و الكالم إلى مستويين ) املستوى األول و املستوى الثاني ( ألن من نتيجة  إستماع

املقابلة باملواجهة مع الطالب فالحاصل يعني إحدى العوامل املانعة في تطوير 

لمادة التي يمكن أن تحسن الكالم. بناء على نتائج هيمنمهارة الكالم يعني قلة امل

عن راقبةاملستحسن أن يكون هناك املالتحليل عن املنهج و مقابلة الطالب فمن 

 ملنهج بقسم تعليم اللغة العربية ا

بناء على نتائج البحث, وجد الباحث أن الطالب يشعرون بالصعوبة في 

على هذه املشكلة اليمكن التركيز فقط بتعظيم مادة  عالجة, ملالتحدث العربي

بين املوضوعات  كاملاإلستماع و الكالم فحسب ولكن يجب أن يكون هناك الت

نهج م. املراد من   )transdisiplinerنهج متعدد التخصصات )مباستخدام 

يعني الجهود املبذولة لتطوير نظريات (transdisipliner)متعدد التخصصات 

ذكر 3جديدة من خالل بناء العالقات و اإلستمرارية بين التخصصات املختلفة 

ستخدامها إلعداد مواد املناهج مما فؤد الدين العديد من املعايير التي يمكن ا
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( , squennces, التتابع)continuitas) ( اإلستمرارية  ) 1)0يلي : 

 .4(flexibility( و املرانة )keterpaduanالتماسك)

في املناهج الدراسية اليشمل فقط مالمح التخرج, ولكن يتضمن أيضا 

الكلية.في تنفيذها كي ال  شحنة املواد من بداية املستوى  وكلها قد رتبت في املنهج

باملوادفيحتاج  بوجود مبدأ األهميةفي املنهج الكلية. نظرا أن  عدم التوازن  يوجد

املنهج بقسم تعليم اللغة العربية يتكامل بين العلوم اللغوية و العلوم التربية 

فإذا يجب أن يكون متوازن بينهما. مستندا على البيان األعلى فيحتاج جدا نهج 

بعض العناصر من املواد  للتكامل(transdisipliner)لتخصصات متعددا ا

 الدراس ي .

املهارات التي البد أن يستولي مع الطالب  أربعفي اللغة العربية هناك  

وهي ) مهارة اإلستماع, مهارة الكالم, مهارة القراءة ومهارة الكتابة (. ليستولي هذه 

 يجب أن يكون هناك اإلستمرارية بين املواد.   ةاملهارات األربع

فؤد الدين أنه يجب أن يكون هناك  بهاالنظرية التي قام  استنادا إلى

توازن في إعداد املناهج الدراسية فيقترح الباحث حال لتطوير الاستمرارية و 

يشير إلى إطار التأهيل الوطني اإلندونيس ي  مازال يشيراملنهج الدراس ي ولكن 

(KKNI )املستوى الثالث , أما  التي يعانيهامن صعوبة التكلم العربي  في عالج
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بالنسبة لشكل التنفيذ فهو :في املناهج الدراسية اليشمل فقط مالمح التخرج, 

قد رتبت  األخر  ملستوى األول إلى ا ولكن يتضمن أيضا شحنة املواد من  املستوى 

باملواد فيحتاج  بوجود مبدأ في املنهج الكلية.في تنفيذها كي ال يوجدالحرجلة 

األهميةفي املنهج الكلية. نظرا أن املنهج بقسم تعليم اللغة العربية يتكامل بين 

 العلوم اللغوية و العلوم التربية فإذا يجب أن يكون متوازن بينهما. 

فيحتاج جدا نهج متعددا التخصصات للتكامل  سابقالبيان ال بناء على

اس ي . في اللغة العربية هناك بعض املهارات التي بعض العناصر من املواد الدر 

البد أن يستولي مع الطالب وهي ) مهارة اإلستماع, مهارة الكالم, مهارة القراءة 

يجب أن يكون هناك اإلستمرارية   ةومهارة الكتابة (. ليستولي هذه املهارات األربع

 بين املواد.

جب أن يكون هناك مع فؤد الدين أنه ي كتبالنظرية التي  إلىمستندة 

استمرارية وتوازن في إعداد املناهج الدراسية فيقترح الباحث حال لتطوير املنهج 

( ملعلجة KKNIالدراس ي ولكن اليزال يشير إلى إطار التأهيل الوطني اإلندونيس ي )

الحلول ث , أما املشكالت من صعوبة التكلم العربي لدى الطالب املستوى الثال

 : يعني

اإلستماع و الكالم يقسم إلى مستويين وهما األول و ملادة  .1

بمعقول  املستوى األول للمبتدئين و الثاني للمتقدمين ,  ,الثاني

األساس ي ألن الننكر يوجد  مازالو عند املستوى األول  املواد 



من بعض الطالب يزال املتعلم املبتدي ثم مستمرا إلى املستوى  

وى املواد مطابقا  مع كفاءة الثاني  أو املتقدم , لهذا املست

 الطالب املتقدمين إلقامة القدرة على التحدث العربي.

موجهة لترقية  تهيجب على كل املحاضر أن يجعل في كل ماد .2

اللغة العربية وتنفيذها يعني عندما يحدث التعلم  مهارات 

يمكن املحاضر أن يتخذ أنشطة التعليم والتعلم متوالية 

. يعني أحيانا باستخدام اللغة العربية  , املرادباللغة العربية

فهذه املمارسة قد عقد بعض املادة وهي مادة املقدمة للبحث 

ومنهج تعليم اللغة العربية, فلذالك يقترح الباحث أن جميع 

املواد يعقد أنشطة لتحسين مهارة التحدث ويمكن أن يعقد 

بشكل املناقشة العربية وإدخال املصطلحات ب املتعلقة معى 

 واد باللغة العربية امل

 املتعلقة مع الطالب شكالتامل (2

 ضعف كفاءة لطالب في التكلم العربي  .1

الباحث إلى مكتب اإلداري وأيضا اإلقتراحات الدقيقة فالحاصل  سأل بعد أن 

يعني أن ليس كل طالب جاءو من معهد العصري إما القديم, بل يوجد منهم من املدرسة 

في مادة طريقة تعليم اللغة العربية  أن  ةالعامة و املنهي. بعد أن أداء املقابلة مع املحاضر 



. فلذالك أمهر الطالب في هذا  5جاء من املعهد يقدر بالتكلم العربي التي طالب التي

الفصل يعني التي جاء من معهد, ولكن هناك أيًضا بعض الطالب ليس من املعهد  الذين 

 . لديهم إرادة قوية إلتقان اللغة العربية بحيث زاد نتيجة في كل اإلماحانات

 

 رقم القيد الطالب التي جاء من املعهداإلسالمي

 اليا مهاراي  -

 بهروم مطضأ أحمد -

 خطة فطنة -

 إمي نور هداية  -

 نرس ي نغرهوتي -

 خير النسا -

 فرمديتا -

 لور أكتاريان نسو تيون  -

 عيروتي خفيفة دورو -

 فكري أوليا مداني -

 لندوتي -

- 20180820001 

- 20180820003 

- 20180820005 

- 20180820006 

- 20180820007 

- 20180820008 

- 20180820012 

- 20180820015 

- 20181020016 

- 20180820018 

- 20180820028 
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 عرفا زينة العرش ي -

 مولود إخسان -

 رزال يسوف هنيفا -

 نيك أونكول فيراسوجو -

- 20180820029 

- 20180820030 

- 20180820031 

- 20180820033 

 

 

 

 ثقة النفس عدمو  حياءال .2

بناء على نتائج املقابلة مع الطالب , يمكن أن نستنتج أن املشكالت التي 

وغير ثقة النفس .  حياء هي التشعر بها الطالب عند التحدث باللغة العربية 

. الشجاع وثقة النفس أصبحت هذه املشكلة عموما لدى متعلمين اللغة العربية.

 مفتاح لتقدير ويتكلم اللغة العربية بسالسة. ماه

بناء على نتيجة املقابية معى الطالب, فا لسؤال يعني : ما صعوبتك 

 حينما تنطق باللغة العربية ؟, فا لحاصل يعني 

التي يجيبون الحياء وعدم  الطالب

 ثقة النفس

الطالب التي يجيبون غير الحياء و 

 ثقة النفس

 طالبا 17 طالبا 8



 

في كتاب أحمدفؤاد إيفندي يبين أن لتقدير التكلم العربي البد أن يهتم  

 : 6بعض اإلقتراحات

حذف الخجل, ألن لو فيه الخجل فا الطالب لم يقدر التكلم صراحة بثقة  (1

 النفسز

الخوف, ألن الخوف املشكلة الكبيرة و العوامل املانعة في ترقية مهارة  حذف (2

 الكالم

 حذف  الرأي أن اللغة العربية صعبة ليقوي إرادتهم في التكلم العربي (3

 حذف الرأي السلبي من أفكارنا أن اللغة العربية صعبة في الفهم (4

 نقصان حفظ املفردات  .3

املفردات تكون شيئ مهم في ترتيب الجملة في أثناء محادثة اللغة العربية , 

املفيدة, فالطالب تصعب في صنع الجملة بسبب قلة حفظ املفردات.بعدم 

حفظ املفردات الكثيرة فالطالب تكون صعبة في قول الكالم العربي 

وأيضاعكسه. كما عرفنا اللغة العربية تتكون من أنواع املفردات وجملة كثيرة 

 املفهومة.حتى تكون الكالم الواضحة 

بناء على مقابلة معى الطالب فالسؤال يعني : ما الصعوبة منك عند  

 التكلم العربي ؟ , فالحاصل يعني : 
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الطالب التي تجيب نقصان حفظ 

 املفردات

 طالبا 16

 

 :  7في تعلم املفردات وحفظها البد أن يهتم بعض الظواهر مما يلي 

 الحد في الجملة واملفردات التي سيحفظها.  .1

 حد من املعنى مطابقا معى السياق. .2

 مستوى الصعوبة وفقا للقدرة على حفظ .3

 فالتقنية لتسهيل تعلم اللغة العربية مما يلي :

 , طريقة اإلستماع قبل القول سمع الكالم (أ

 , طريقة الكالم بعد اإلستماع قول الكالم (ب

 نيل معنى املفردات من  (أ

I. السياق 

II. التعريف 

III. املرادف 

IV. الضد 
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V. الصورة البيانية 

VI. عرضامل 

VII. الترجمة 

 اإلشكاليات املتعلقة مع املحاضر (3

هي املعلم ملادة الخاصة في الجامعة إما الجامعة الحكومية والجامعة  املحاضر

ملادة طريقة تعليم اللغة العربية وهي األستاذة  صة كا لجامعة املحمدية.  املحاضرالخا

اإلستماع و الكالم, بقسم تعليم اللغة العربية أربعة مواد و هي علمهاإرمى فبريني.

املناظرة, طريقة تعليم اللغة العربية, و مقدمة البحث العلمي. قامت املحاضرة في 

املستوى الثالثة بتعليم ملادة طريقة تعليم اللغة العربية, في عملية تعليمها استوجبت 

أن طالبه ليتكلم باللغة العربية في كل وقت املناقشة, وعند تقديم املقالة العلمية. بعد 

بعض األسئلة متعلق باملشاكل عند  أل الباحثملقابلة املوجهة مع املحاضرة سأداء ا

الطالب وعند املحاضرة. شرحت املحاضرة عن املشاكل التي تشعرها في تطوير مهارة 

 يعني تكال العربي لدى الطالب فاملشالكالم 

حاضرةفي تحديد أو تعيين طريقة مناسبة مؤثرة في خلق البيئة صعبة مل .1

 اللغوية النشيطة.

عند املحاضرة ,التكلم العربي هو الكفاءة الغالية 

أنفسهم في كل األنشطة بالتكلم العربي.  ون أن يعود عليهملدىالطالب.فالطالب

لحاصل من املقابلة معى املحاضر هو أن املحاضرات  بقسم تعليم اللغة فا



العربية لم يكتشف الخطوة األولى إلنشاء بيئة اللغوية بقسم تعليم اللغة 

فعند الباحث األسبب لم تكتشف الحطوات ألن لم يو جد هناك .8العربية 

 ( transdisiplinerمنهج متععدد التخصصات بين اآلراء املحاضر )

 عبة لدافع الطالب بالتكلم العربي ص .2

الدافع للتعلم هو ش يء موجود في الفرد حيث توجد رغبة في فعل ش يء 

. الدافع مهم جدا, السيما في عملية التعليم, غا لبا ما يحدث أن 9لتحقيق األهداف

عدم التحصيل الدراس ي للطالب ليس بسبب نقصان القدرة ، ولكن بسبب عدم 

ألن ضعف غاية  ول حتى ال يحاول توجيه كل قدراته,هذا يقدافع للتعلم الوجود 

 .ثقة النفس عدمو  ول خطوة األولى الطالب قد كسالالطالب . فمن األسف في 

 املشكالت املتعلقة  بوسائل التعليم (4

رفق حينما املقابلة باملواجهة مع الطالب فالطالب تذمرعلى نقصان امل

مع أن لتسهيل الطالب ليرقي   في هذا القسم وهو عدم معمل اللغة العربية,

 . 10اللغة العربية يعني بوجود معمل اللغة العربية

بناء على مقابلة الطالب فالسؤال يعني : هل الوسائل التعليمية بقسم 

 تعليم اللغة العربية قد تداعم لترقية مهارة الكالم العربي ؟ , فالحاصل يعني :

الطالب التي تجيب فقط نقصان الطالب التي تجيب عدم معمل اللغة 
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 الوسائل التعليمية في هذا القسم إحدى املشكلةاللغة هي 

 طالبا 7 طالبا 5

و املشكلة االخر عن وسيلة التعليم يعني عدم مكتبة الخاصة لقسم تعليم 

اللغة العربية, حتى اآلن كثير من الطالب يبحث الكتاب خارج جامعتهم. عند 

ضر حتى تكون البيئة قراءة الكتب نحو الباحث هذا رأي مهم أن يسعى املحا

 طالب موجود و أيضا لتسهيل بحث املراجع دراسة املكتبية. 

 

 

العوامل الدافعة والعوامل املانعة على قدرة التكلم العربي لدى طالب  .ب

 املستوى الثالث بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا

في عملية التعليمية فطبعا لها العوامل الدافعة والعوامل املانعة. العوامل 

الدافعة هي كل األشياء التي يداعم في عملية التعليمية, تلك األشياء كا املعلم 

يدافع الطالب, املكتبة الجيدة, و املرافق الداعم ,أما العوامل املانعة هي كل 

ل معسرا, املثل كنقصان  دافع الطالب األشياء التي تجعل كل شيئ غير ميسرا ب

في التعلم, ونقصان املرافق في الفصل, في املدرسة أو في أي مكان ما. التعلم اللغة 

العربية إذا يدافع باملوعظة الحسنة فتكون التعليم يسير بسالسة. بناء على 

مقابلمة الباحث مع املحاضرة و أيضا مع الطالب فحصل على معلومات و 

 تعلق بالعوامل الدافعة و العوامل املانعة على قدرة التكلم العربي  البيانات ت



 العوامل الدافعة .1

, في بداية عملية التعليمية ول تطوير أنشطة قبل دخول املستوى األ  (1

بقسم تعليم اللغة العربية استوجب املحاضر طالبه ليشترك أنشطة 

في إجادة لهذ الدور يعني "املهارات األساسية ان الدور الصيفية فعنو 

 مما يلي : ا لجدول  ف 11اللغة العربية تنمية الذات وشخصية القرآن

 SKS املادة الرقم

 0 الدورة الصيفية 1

 0 تطوير ذات النفس 2

 0 تحفيذ القرآن  3

 0 برنامج شهادة الثانوية العامة 4

 SKS 0عدد  

الفرعية مثال عند الباحث هذا النشاط البدأن يتطور املحاضر بزيادة املادة 

أن قسم تعليم  وا) دور الطالب في جعل البيئة اللغوية (. فالطالب سيعرف

 اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا قد وضعت األنشطة البيئة اللغوية 

أحضر قسم تعليم اللغة العربية املحاضرات اللغة العربية من خارج  (2

بقسم تعليم اللغة العربية. العملية  تالبالد, هذا البرنامج قد مر 
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التعليمية التي قام بها املعلم من  خارج البالد لها فائدة حسنة لدافع 

. السيما في التكلم 12الطالب و لترقية إرادتها في التعلم اللغة العربية

العربي  ألن الطالب تتفاعل مباشرة مع املعلم العربي فأمكن الطالب 

العربي مباشرة فتأثير الطالب أن يتهمس يناقشون عن كيفية التكلم 

 بتقدير التكلم العربي.

, هذا البرنامج يعني زيارة KKL( 13 (تنظيم برامج محاضرة العمل الدولية (3

بعض الجامعات املوجودة   في الخارج  و الهدف من ذالك البرنامج يعني 

تبادل الرأي بين الطالب وعال قة بين الطالب قسم تعليم اللغة العربية 

UMY    ( و طالب بعض الجامعات مثلUSIM, UITM, UM   هذا .)

البرنامج يؤثر الطالب لدافعها كي يستمر دراستهم إلى خارج البالح وأيضا 

, فعند الباحث هذه البرامج  فعليهم لزيادة إرادتهم بالتكلم العربي

 .الطالب واجب بالتكلم العربي حينما التحدث مع طالب الجامعة اآلخر

الش يء األساس ي لبدء البيئة اللغوية هو اإلرادة  ,ة اللغويةخلق بيئ (4

بالتكلم العربي مهما كان قليال فهذه العادة تكون مفتاح األول ألداء 

البيئة اللغوية, بناء على مقابلة مع املحاضر فقالت  أن البيئة العربية 

قد خلق منذ إستوجب املحاضر طالبه بالتكلم العربي, ولكي تزداد 
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البد من املحاضراآلخر أن يرافقها و يعطي التأكيد التربوي هماستهم 

 فأم الخطوات لخلق البيئة اللغوية مما يلي : .14لخلق البيئة اللغوية

جعل البيئة اللغوية حول قسم تعليم اللغة العربية بأنشطة وجوب  .أ

 التكلم العربي 

وجود أنشطة اللغوية مثل ) القاء املفردات, إعادة حفظ املفردات ,  .ب

 املحادثة اليومية 

 وجود مسابقة أنشطة اللغوية مثل ) مسابقة التمثيل العربي,  .ت

, يعقد هذه املسابقة بالتعاون بين (الخطابة املنبيارية و املناظرة  .ث

 .(HIMA PBA)املحاضر و جمعية طالب تعليم اللغة العربية

مراقبة املحاضر لهذه األنشطة من خالل وضع لوائح بشأن وجوب   .ج

 15التكلم العربي أثناء التعلم واملحاضرة

 املعلمون  (5

املعلم في الجامعة يقال  املحاضر و املحاضرة, املحاضر هو إحدى من 

العوامل التي اليمكن أن تجاهلها أو تهملها في عملية التعليمية , فلذالك في 

تطلب املحاضرين املاهرين وأيضا التي لها الخبرة الواسعة عملية التعليمية ت

وثقافتها بالدروس كثيرة. الننكر أن املحاضر من  الجامعة الخريجية مطابقا 
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من ناحية الخبرة, املعرفة , الثقافة  و خاصة أمهر في التكلم العربي 

(. بناًء على  UM, USIM, UITM, Al – Azhar, UIM Madinahكالجامعة ) 

,هم قدكان جيدا من حيث تركيزها عن املهارات األربع ،لكن  ينقدرة املحاضر 

املشكلة بقسم تعليم اللغة العربية يعني املتعلمون يأتون من خلفيات 

متنوعة و عديدة وهذه يوثر إلى قدرتهم في التكلم العربي حتى منهم يوجد من 

املقابلة مع الطالب أن خلفية  املبتدئين, متوسطين و أيضا متقدمين. بناء

 التعليمية له أثر فطبعا التي تأتي من املعهد نتيجتهم في اإلمتحانات كبيرة

 العوامل املانعة  .2

العوامل املانعة هي كل ش ئ التي يمكن أن يثبط  ويدعم ويفوز إلى الفشل, 

 من بين العوامل التي تمنع الطالب في التكلم العربي يعني :

الدينمية التي . 16ين يمكن دعوتهم بالتكلم العربيقلة األصدقاء الذ (1

وقعت بقسم تعليم اللغة العربية يعني كثير من الطالب يتثاقل في آداء 

الواجب بالتكلم العربي ألن قلة األصدقاء الذين يرغبون لدعوتهم 

, ملمارسة التكلم العربي وهذا يسبب الطالب صعبة ألداء البيئة اللغوية

الطالب, فالسؤال يعني, ما العوامل املانعة منك  بنا ء على مقابلة مع

حينما ستتكلم باللغة العربية ؟ فالطالب التي قد أجابو بقلة األصدقاء 

 طالبا  7فقط 
                                                             
16Hasil wawancara mahasiswa,Khittah Fathanah, 14 Januari 2020, Jam 15.30 



 دافع من نفوس الطالب (2

املستوى الثالث أن  PBAبناء على  نتائج املقابالت مع الطالب 

ألن ما فيها  الطالب تشعر بضعف دافعية في نفوسهم ليتكلم باللغة العربية

فيمكن أن يكون هناك إعادة ,. نظرا بهذا الحال الضروري البيئة اللغوية 

التوجيه في أمر قسم تعليم اللغة العربية لزيادة معرفتهم نحو نظرة 

جراء الدراسات التي تناقش متخرجهم, الجهد الذي يمكن القيام به وهو إ

تطور اللغة العربية  وإجراء مناقشة التي تناقش عن مسألة اللغة العربية  

 املعاصرة حتي الطالب مدافعون ليتطور كفاءتا بالتكلم العربي.

مهارة الكالم العربي عند طالب املستوى  يةانخفاضت.الحلول من إشكال

الثالث بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا للسنة 

 2019/2020الدراسية 

الباحث عن البيانات و يجيب بعض أسئلة البحث تتعلق عن جمع بعد أن 

إشكاليات نقصان مهارة الكالم العربي, ثم العوامل الدافة و املانعة فإن الباحث 

 وف يعطي الحلول يعززه أيضا بالنظريات املوجودة , و الحلول مما يلي :س

 الحلول للمشكالت املرتبطة باملنهج الدراس ي .1

املنهج يعني نظام الذي قد رتب معى املؤسسات مثل ) املدارس, 

الجامعة الحكومية اإلسالمية و الجامعات املحمدية ( املنفعة من املنهج هي 

. بناء على تحليل البيانات ، يمكن استنتاج أن كل  لتوجيه عملية التعليمية



دورة يتم تنظيمها في كل فصل الدراس ي في هيكل املناهج الدراسية. في هيكل 

املناهج بقسم تعليم اللغة العربية يجب أن يكون للموضوعات فيها العنوان  

.فعند الباحث, هيكل املناهج الذي قد قررفيها و أيضا نظرا من أهمية 

في تطوير اللغة العربية   فيجب أن يتطور املحاضر املنهج الدراس ي  دينمية

ليكون بين اللغة العربية و التربوي متوازنة. فالنظريات لتطوير املنهج 

 : 17الدراس ي مما يلي

تنشيط  علوم اللغة العربية والعلوم األخرى التي لها مجال  (1

 دراس ي وثيق ، بحيث تتم عملية االستالم والعطاء

روع اللغة العربية إلى علوم مستقلة مثل ) اإلستماع, تطوير ف (2

الكالم, ( وزيادة مدة التعلم في مادة التي لها عالقة معى كفاءة 

 مهارة الكالم. 

توجيه تطوير مناهج تعليم اللغة العربية في بيئة الجامعة  (3

املستقبلة يجب أن يستجيب بشكل مثالي لتحديات 

 اومتطلبات تطوير العلوم والتكنولوجي

 ول للمشكالت املرتبطة مع املحاضرالحل .2

الطالب و املحاضر تكونان املستجبين لجمع البيانات املحتاجةفي هذه 

الدراسة , معى أن األسئلة  التي قد طرح الى املستطلعين متعلق بموضوع 
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مهارة الكالم العربي عند طالب املستوى  ةانخفاضبحث العلمي وهو إشكالي

الثالث. بعد أن سئل إلى املحاضر عند املقابلة ، فإن أحد العوامل املانعةفي 

تطوير مهارة الكالم يعني عدم البيئة اللغوية. في هذه الدراسة سيقدم 

 لخلق
ً

بيئة ناطقة باللغة العربية يعني جعل أنشطة التي الالباحث حلوال

 مس بالتكلم العربي وهي :يمكن الطالب مته

جعل البيئة اللغوية حول قسم تعليم اللغة العربية بأنشطة وجوب  .(ج

 التكلم العربي 

وجود أنشطة اللغوية مثل ) القاء املفردات, إعادة حفظ املفردات ,  .(ح

 املحادثة اليومية 

وجود مسابقة أنشطة اللغوية مثل ) مسابقة التمثيل العربي,  .(خ

, يعقد هذه املسابقة بالتعاون بين (الخطابة املنبيارية و املناظرة 

 .(HIMA PBA)املحاضر و جمعية طالب تعليم اللغة العربية

مراقبة املحاضر لهذه األنشطة من خالل وضع لوائح بشأن وجوب  .(د

 18ملحاضرةالتكلم العربي أثناء التعلم وا

 مع الطالب ولللمشكالت املرتبطةالحل .3

الطالب املستوى الثالث قد عرفو بعض الصعوبة في التكلم العربي 

وأيضا قد عرفو العوامل املانعة و العوامل الدافعة لترقية كفاءة اللغة 
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العربية. بعد أن أهتم الباحث و أقرأ بعض الحلول التي يستطيع ملعالجة 

إشكاليات نقصان مهارة الكالم عالعربي  , فعند هذه املشكلة يعني عن 

 الباحث هناك الحلول للطالب ملعالجة هذه املشكلة مما يلي:

املشاركة بنشاط في األنشطة اللغوية التي قد عقد معى جمعيات  (1

الطالب العربية وأيض مشاركة عن وجوب التكلم العربي في أثناء عملية 

 التعليم أو في الحياة اليومية.

فردات كل يوم على األقل ثالثة مفردات في كل يومه. هذه حفظ امل (2

الطريقة قد عقدبمعهد دار السالم كونتور فالحاصل الطالب لها خزينة 

املفردات الكثيرة فعند الباحث الطالب بقسم تعليم اللغة العربية قادرا 

 لتطبيق هذه الطريق

 الحلول للمشكالت املتصلة بوسائل التعليم .4

عل طالب هذا القسم صعبة ليزداد معرفتم عن اللغوية هذه املشكلة قد ج

و أيضا نقصان املرجع العربي ألن عدم وجود مكتبة الخاصة لقسم تعليم 

 اللغة العربية, فأم الحلول لهذه املشكالت هي:

 تقديم اقتراح خاص إلى عميد كلية تعليم اللغات لوجود معمل اللغة  (1

يتطلب من طالب املستوى اآلخر  للمساهمة  بعض الكتب العربي  (2

 قبل التخرج, ومجموعة تلك الكتب لجعل املكتبة الخاصة. 

 


