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الباب األول
مقدمة

أ. خلفية البحث

ا القرآن الكرمي ليخرج  ا لغة الوحي, نزل  يكفى اللغة العربية رفعة وشرفا أ

ا العجم عن طريق القرآن الكرمي, فسكنت  الناس من الظلمات إىل النور, وقد تعلق 

م, واستولت على السنتهم, وكادت تنسيهم رطانتهم .  1قلو

تعترب اللغة العربية برتاثها األدىب الضخم إحدى اللغات الست العظيمة ىف العامل. 

علتها إحدى لغات العامل جفمنذ العصور الوسطى متتعت هذه اللغة بالعاملية الىت 

العظيمة, مثل اليونانية, واإلجنليزية, والفريسية, واألسبنية, والروسية. وهذا الوضع بالنسبة 

ا بل يعكس أيضا املكانة الىت احتلتها ىف التاريخ, للعربية ال يعكس ف قد عدد املتكلمني 

تمعات العربية واإلسالمية. اوالدور املهم الذى لعبته وما تزال تلعبة ىف تنمية ا

ا, وبالنسبة إىل من الظواهر اليوم  أن اللغة العربية بالنسبة إىل عدد املتكلمني 

وينبغى أن تعترب كواحدة من اللغات املهمة , لسامية مدى تأثريها تعترب أعظم اللغات ا

ىف العامل. 

م 2000هـ/ 1420, (القاهرة : عالم الكتب) طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالميةفخر الدين عامر, 1
27.ص 
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ا وثائق األمم املتحدة, وأيضا تتعلم اللغة  العربية اليوم واحدة من اللغات الىت تكتب 

العربية اآلن ىف أماكن كثرية ىف العامل, وخباصة ىف الواليات املتحدة. 

متتد ,مليون نسمة تقريبا340العربية اليوم أكثر من الذين يتحدثون اللغة

أراضيهم ما بني آسيا ومشال أفريقيا, أي من اخلليج العرىب إىل  احمليط األطلنطى. تتكلم 

العربية ىف اجلزيرة العربية, واألردن, وفلسطني, وسوريا, ولبنان, والعراق, ومصر, 

والصخراء ا, يبيا, وتونس, واجلزائر, واملغرب, وموريتانيا, وغرب أفريقيوالسودان, ول

فيا, توجد بعض اجليوب املنعزلة الىت االشمالية. وباإلضافة إىل هذه املنطقة املتصلة جغر 

يتحدث أهلها بالعربية. ففى أفريقيا مثال, جند جيبوتى, وزنزبار وىف أوربا جند مالطا, 

. كذلك ينبغى أن ة, وأسبانيا حىت القرن اخلامس عشر ةوصقلية حىت القرن الثامن عشر 

ىل املهاجرين السوريني واللبنانيني ىف أمريكا الشمالية واجلنوبية, وىف غرب أفريقيا, تلتفت إ

2وهؤالء الذين يتحدثون العربية ويعلمون على نشرها.

دمني علميا أو تكنولوجيا مثل الغرب, لكنهم قاليوم , رمبا ال يكون العرب مت

م ىف هذا العامل, ونظرة بسيطة إىل خريطة العامل تظهر لنا  حياولون جاهدين أخذ مكا

ربا,و بوضوح أن العرب يقيمون على األرض الىت تصل بني ثالث قارات آسيا, وأ

هـ1423م /2003, (القاهرة : مكتبة وهبة المرجع فى تعليم اللغة العربية لألجانبفتحي على يونس, حممد عبد الرؤوف, 2
16ص. 



3

كثرية. ومن الناحية الثفافية, يلعب العامل العرىب دورا ىوأفريقيا, وهذا املوقع فريد من نواح

مهما ىف ربط بني الشعوب الغرب من ناحية, وهذه األمم الناهضة ىف آسيا وأفريقيا من 

ناحية أخرى. ومن ألناحية التارخيية فإن منطقة الشرق األوساط كانت مهد الديانات 

القدمية. ومن الناحية األساسيةالعظمى,كذلك كانت مهد احلضاراتالثالسماوية الث

اإلقتصادية يعد العامل العرىب أغىن مصادر البرتول والطاقة ىف العامل بالنسبة للغرب بصيفة 

.عامة

جنبية ليس باألمر األلغة الوتعلم ,اللغة العربية للناطقني بغريها هي لغة أجنبية

طرق لتعليم اللغة البالبحث والدراسة أمكن الوصول إىل عدة السهل أو اهلني ، لكنها 

يف وقت طويل وجبهد شقة، وختتلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسن الدارس والبيئة 

اللغة، وختتلف أيضا صعوبة تعلم اللغة األجنبية حسب ماليت يعيش فيها أثناء تعل

تها أو اختالفها يف الصوت  أو الكتابة للغة الدارس األصلية ، طبيعتها من حيث مشا

ومن مث يسهل على العريب مثال تعلم اللغة الفارسية أو األردية ، ويشق عليه تعلم اللغات 

األوربية أو اللغة الصينية. 

ختالف أو التشابه بني لغة وأخرى يكون يف األصوات أو يف طبيعة تركيب اإل

والدارس يف ميدان تعليم اللغة اللغة أو يف األمناط السائدة فيها أو يف شكل الكتابة. 

ا هو القضية واملشكلة ال دائماً احملاولةيف كل احملاضرات هصاحبتىتالعربية لغري الناطقني 
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ت اليت تواجه الدارس األجنيب عند دراسته اللغة العربية أو أي تعرف على املشكاليأن 

أعطى . ضع العالج املناسبيفسر هذه املشكالت وبعدها ياول أن حيلغة أخرى ، مث 

اإلنسان ىف العصر احلديث كثري من الفكر واجلهد ملشكلة اإلتصال بني األفراد 

لصحافة واإلذاعة والتليفزيونوالشعوب, وقد متثل هذا العطاء ىف منو وسائل اإلتصال,كا

ا وسائل التعليمية املناسبة لعالج كل املشكلة الىت يواجحهالريعا, وكذلك ىف منو سمنوا 

املعلم أو املتعلم

عصر, يعىن أن اللغة العربية الهذان دراسة اللغات األجنبية مسألة حيوية ىفواآل

ها اإلندونيسيون هت الىت يواجهي لغة أجنبية لإلندونيسيني, فهناك املشكلة من املشكال

.ىف تعلمها وتعليمها

العربية  عند  تعلمه  غريالدارس  الناطق  باواجهيهم املشكالت اليت  أن من إ

للغة  العربية   انه يتأثر بلغته االم وينقل بعض اجلوانب اللغوية  ايل  اللغة  العربية فمثال  

و  حياول استخدام  تراكيبه  املعروفه  يف  لغته  أم  حياول  ان  ينقل  اصوات  لغته  األ

ىحاول التعرف عليو  غري  ذلك سأاوزان  لغته  ىجيمع  بعض  الكلمات  علمثل

اول تفسريها ووضع حيمث االدارس الناطق بغري العربية  عند تعلمهاواجهياملشكالت اليت 

مها:إىل قسمنياملشكالتتلكالباحثصنفيالعالج املناسب هلا. فيمكن أن 
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كل ما يتعلق يف طبيعة ويندرج حتت هذه املشكالت:  املشكالت اللغوية.1

.وداليل ، وكتايب، اللغة من نظام صويت، صريف، و حنوي

ويندرج حتت هذه املشكالت اليت ليست هلا عالقة: املشكالت غري اللغوية.2

ا تؤثر يف تعليم اللغة بشكل مباشر و  ؛فعال منهابطبيعة اللغة إال أ

اإلجتماعية،  املشكالت الثقافية،  املشكالت النفسية واملعرفية، املشكالت

االقتصادية، واملشكالت التارخيية، ويدخل من ضمنها املشكالت

.التدريساملشكالت الرتبوية و طرائق

فالصعوبات اللغوية فيما يلى : أ.  

الصويت للغة املشكالت اليت يواجهها الطالب, عند تعلم النظام .1

العربية.

املشكالت اليت يواجهها الطالب, عند تعلم النظام الصرىف..2

املشكالت اليت يواجهها الطالب, عند تعلم النظام النحوي..3

املشكالت اليت يواجهها الطالب, عند الدالىل..4

والمشكالت غير اللغوية كما يلى : ب. 

املشكالت الىت تتعلق بالبيئة اللغوية.1
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الىت تتعلق بالوسائل التعليميةاملشكالت .2

املشكالت الىت تتعلق بتفريق فردية الطالب.3

3املشكالت الىت تتعلق بكفائة املدرس..4

المشكالت   اللغوية1أ.

طبيعة اللغة من نظام بكل ما يتعلق  ويندرج حتت هذه املشكالت

.داليل  وكتايب، حنوي،صويت، صريف، 

.  المشكالت الصوتية:1أ.

وعلماء التجويد على املالحظة اعتمد علماء العربية األوائل

هذه الوسيلة من الذاتية والتجربة الشخصية يف دراسة األصوات، وال تزال

وضعوالذيالتقدم العلمي رغمالوسائل املهمة يف الدرس الصويت احلديث، 

إن  يف أيدي علماء الصوت وسائل جديدة تعتمد على األجهزة احلديثة،

وات  اللغة  العربية  متنوعة  هلذا  يواجه  املتعلم  غري  الناطق  بالعربية  اص

صعوبة  يف  تعلم  اصوات  العربية  واليت  تنقسم  ايل:

.صوتان حلقيان، مها العني، واحلاء(األصوات احللقية -

3 Azis Pakhrurrozi, Erta Mahyudin, Pembelajran Bahasa Arab, (Jakarta : Dirjen Pendis
Kem RI) 2012
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).واهلمزة األصوات احلنجرية ( صوتان مها اهلاء-

األصوات املطبقةاخلاء، والغاء، األصوات الطبقية  (صوتان مها -

4).الضاد ، الطاء ، الظاءالصاد ،(

يف كثري من لغات العامل ، لذلك معظم متعلمي اللغة فهذه األصوات ال توجد

.هذه احلروفالعربية يواجهون صعوبة يف تعلم

:جمموعة األصوات الصائتة هي-

الكسرة: الضمة ، الفتحة ،احلركات القصرية -أ

الياءاحلركات الطويلة: الواو ، األلف ،-ب

عائقا يف تعلم اللغة العربية من املالحظ أن هذه الصعوبات اليت تشكل

اللغوية قد تتفاوت من شخص إىل آخر و ذلك تبعا لعدد من العوامل

) 1992(الراجحي، قية التطبيويرى علماء اللغة.والشخصية والتعليمية

ذه األخطاء يعود إىل أربعة أسباب هي ما أن وقوع املتعلم األجنيب 

: يلي

.ختالف اللغتني يف خمارج األصواتإ.1

. الصوتيةختالف اللغتني يف التجمعاتإ.2

2003,، الطبعة األوىل ، (عمان : دار اجلوهرة )اللسانيات التطبيقية و تعليم العربية للناطقين بغيرهاالعنايت، وليد ، 4
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. مواضع النرب و التنغيم و اإليقاعختالف اللغتني يفإ.3

ة. العادات النطقيختالف اللغتني يفإ.4

من شخص إىل آخر تبعا على ذلك فإن هذه األخطاء ختتلفو بناء

ا املتعلم ، فإذا كان هناك أحرف يف اللغة لطبيعة اللغة األم اليت يتحدث 

األم تشابه أحرف اللغة الثانية ، فإن املتعلم لن يواجه أية صعوبات يف

نطقها ، فمثال املتحدث باإلجنليزية لن يواجه صعوبات يف تعلم األصوات 

الباء ، التاء ، الثاء ، اجليم ، الدال ، الذال ، الراء ، السني ، )لتاليةا

لكن من الصعب جدا .  الكاف ، امليم ، النون ، الالمالشني ، الزاي ،

احلاء) ألن ويتعلم بعض األصوات من مثل األصوات احللقية (العني  أن

املطبقة صواتهذه األصوات خترج من خمارج ال تستعمل يف لغته األم كاأل

)(الصاد، الضاد، الطاء، الظاء

اليت قد يواجهها الناطقون باإلجنليزية و المشكالتهناك بعض

نطقهم احلركات الطويلة ( الواو ، األلف ، الياء ) خاصة إذا ذلك أثناء

كلمة ( مطار ) فإنه سينطقها (مطر ) ، وهذهماوردت يف كلمات مثل

لناطقني باللغة اإلجنليزية بل يقع فيها ال تقتصر فقط على االمشكالت
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األوروبية بوجه عام ، كما يقع فيها الناطقون بلغات الناطقون باللغات

تبعا ملدى التشابه يف األصوات ففي األملانية فريقيا و ذلكأخرى يف آسيا و أ

توتزداد املشكال5.وهكذاالقاف)(صوت ( اخلاء ) و يف الفارسية صوت

ختالف املتعلم بإبدال بعض احلروف و ذلك تبعا إلتعقيدا عندما يقوم

م النطقية ، م األصلية و عادا ( فمثال الناطق باإلجنليزية يبدل حرف للغا

(الضاد ) إىل ( دال ) فيقول : بدال من (ضرب ----- درب ) ، و )

منالناطق بالرتكية يبدل حرف ( الضاد) إىل ( زاي ) فيقول : بدال 

\).نرمزا---- رمضان)(

احلروف و ميارسها من نسان عندما يتعلم منذ الصغر خمارجإلا

تمع لن يواجه أية مشكالت يف نطق احلروف لكن خالل تواصله مع ا

متعلم اللغة الثانية من الكبار غالبا ما جيد صعوبة يف نطق أصوات معينة يف 

روف يف لغته األم ، و اهلدف و يأيت ذلك بسبب عدم وجود هذه احلاللغة

192-188ص : نفس المرجع5
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لكنها تنطق نطقا خمتلفا عنا هو عليه يف اللغة قد تكون موجودة فيها

6الثانية

من تاألصوات، ليست معاجلة مشكال) يري  ان 1999فوزي الشايب (

يف مرحلة متأخرة من العمر ؛ ألنّ ، للناطقني بغري العربيةالسهولة مبكان

مناسبا ألصوات اللغة األم، أو أصوات اجلهاز الصويت تشّكل، وأخذ قالبا

.الطفولة املكتسبة، مثل اللهجات، أو اللغة الثانية الشبيه باألم

.   المشكالت الصرفية2أ. 

الصرف هو دراسة بنية الكلمة و هو حلقة وسطى بني دراسة

األصوات اليت تكون الصيغ الصرفية للكلمة و دراسة الرتاكيب اليت تنتظم 

ا.  غالصيفيها هذه ا متتلك نظاما صرفيا توصف بأ تتميز اللغة العربية بأ

لغة متصرفة اشتقاقية ، وهذه ميزة ال تتوفر يف كثري من اللغات ، مما يؤدي 

:يف تعلم اللغة منها ما يليإىل صعوبات

،من منشورات معهد اللغة العربية،( األصوات والرتاكيب )التداخل اللغوي في تعليم العربية لغير الناطقين بهامشكالت6
-67ص : جامعة امللك سعود ( بدو تاريخ )
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تشعب قضاياه و مسائله فلكل كثرة أبواب الصرف و تعدد موضوعاته و.1

تفريع عدد عد و كل قاعدة تفريعات و لكلباب صريف له جمموعة من القوا

.من الضوابط و األحكام

ذلك أمر طبيعي نتيجة العالقة التداخل بني أبواب الصرف و النحو و.2

ة بني .العلمنياملتشا

القواعد الصرفية اليت عدم االطراد يف بعض القضايا الصرفية ، أي عدم اطراد.3

.وافقهاة قد يكون أكثر مماوضعها الصرفيون ، بل إن ما شذ عن القاعد

.اخللط بني السماع و القياس يف بعض أبواب الصرف.4

م األم و.5 شتقاق خباصة ( اإلهناك قضايا صرفية مل يعهدها متعلموها يف لغا

التفريق بني املصادر ، و امليزان الصريف ، و اإلفراد ، و التثنية ، و اجلمع ، و

)و األفعال

منها بعض الطلبة يف فهم بعض املسائل ية اليت يعاينتأثري الصعوبات الصوت.6

.الصرفية و ذلك ألن األصوات هي مادة صرفية

العربية للناطقني بغريها العالقة بني املعىن و املبىن ، فكثري من متعلمي اللغة.7

اجلانب يعتمدون على الشكل فيما يقدم هلم من مفاهيم صرفية و يهملون

.أمهية من الشكلاملعنوي الذي يكون أكثر 
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العربية للناطقني معظم املواد و املوضوعات الصرفية يف كتب تعليم اللغة.8

7. بغريها ، مل يتم اختيارها وفقا ملعايري علمية و نفسية و تربوية

للناطقني بغريها تقدم يالحظ أن مادة الصرف يف برامج تعليم اللغة العربية

.االناطقني التقليدية املتبعة يف تدريسللمتعلمني من خالل طرائق التدريس 

.  المشكالت النحوية3أ. 

ينظم النحو هو العلم الذي يهتم بالعالقة بني عناصر اجلملة أي أنه

شقيق الصرف ال يستغيناً العالقة بني أجزاء الرتكيب ومكوناته ، فالنحو إذ

على اءو بن.أحدمها عن اآلخر ، بل ال ميكن فهم أحدهم من دون اآلخر

الصرفية المشكالتال ختتلف كثريا عنالنحويةالمشكالتذلك فإن

يري (نصر، بغريها ، كما الناطقونالعربيةاللغةون اليت يعاين منها متعلم

ة إىل حد كبريالمشكالتأن وسائل العالج هلذه)2004 8.متشا

:بغريها للناطقنيالعربيةاللغةون اليت يواجهها معلمالنحويةالمشكالتأبرز

69نفس املرجع, ص : 7
4519,67ص : القاهرة–دار الكتاب العريب للطباعة والنشر –مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب,احلديدي ، علي 8
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عن بنية اجلملة يف كثري من لغات العامل و العربيةختالف بنية اجلملةإ.1

أفعال من األفعال املساعدة أوالعربيةاإلختالف خلو اجلملمن صور

.الكينونة

أي حرية التقدمي و التأخري من العربيةحرية الرتبة يف عناصر اجلملة.2

املفعول على الفاعل و أحيانا على املبتدأ و مثل تقدمي اخلرب على

.الفعل

.عما هي يف لغات املتعلمنيالعربيةختالف الرتب و املواقع يفإ.3

ال العربيةاللغةاإلعراب أو العالمة اإلعرابية ، فاإلعراب مسة من مسات.4

.لغة من لغات العاملتعرف يف أي

.العربيةاللغةنظام العدد يعد من أكثر األنظمة تشعبا يف.5

واجبة بني كثري و هيالعربيةأمناط املطابقة ، فاملطابقة مسة من مسات.6

.من عناصر الرتاكيب

.يف كل اللغاتالتذكري و التأنيث و هي مشكلة عامة.7

يف تعليم اللغات المشكالتالتعريف و التنكري و هي من أصعب.8

.األجنبية
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تعلمني يف املتكتب بطريقة مل يعهدها كثري منالعربيةاجلمل يفبعض.9

ا مجلة تامة م األم، حيث تكتب يف شكل كلمة واحدة رغم كو لغا

أبرز املشكالت اللغوية اليت يعاين منها الطالب الناطق بغري العربية عند تعلمه هلا:

.كثرة القواعد املفروضة على الطالب من دون التطبيق. 1

ة لقوانني احساس الطالب بان. 2 الرياضيات القواعد النحوية مشا

.والفيزياء

اء املقرر الدراسي من دون التاكيد على عامل املعلم مشغول. 3 با

.التطبيق

ى.بالقراءة والتعبري ، ودروس اللغة االخر عدم ربط قواعد النحو.  4

احلديثة كاملختربات اللغوية عدم االستفادة من وسائل التقنية.  5

.والتسجيالت الصوتية

الطلبة انفسهم كالفروق الفردية وظروفهم السباب تعود اىلهناك بعض ا. 6

.االجتماعية والنفسية

هذه الصعوبة يف تعلم النحو والقواعد اللغوية ال ينفي عنها أمهيتها 

ا جزء أساسي ومهم من منهج اللغة العربية وتعلمها , فهو الركن  وأ
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ما مي، األساسي لتعلم اللغة وضبط استخدامها ثالن مظهراً إىل جانب أ

هذا إىل جانب ما يف تدريس النحو واألدب من ، من مظاهر أصالة اللغة

ما مظهران غري عاديني من مظاهر اللغة  متعة عقلية للدارس األجنيب أل

وينبغي عند تعليم النحو والقواعد للناطقني بلغات أخرى أن يلتقط ،العربية

كيز فيها على اجلانب من القواعد ما سيناسب أهداف تعليم اللغة والرت 

وعليه أن يرى أي الطرق املناسبة تربويًا اليت ميكن يف ضوئها ،التطبيقي

تنظيم ما خيتار وينتقي بشكل يقع من نفس املتعلم وعقله موقع القبول 

أي أن القواعد اليت ينبغي أن نعلمها هي عبارة عن مواد ، والتفاعل

فينبغي البعد ، استخلصت من علم النحو لتستخدم كأسس لتدريس اللغة

عن املستويات املتخصصة واملعقدة والتفصيلية واألخالقية من القواعد 

اللغوية.

.  المشكالت الداللية:4أ. 

اليت تراكمت لماتاللغة العربية حتتوي على ثروة عظيمة من الك

فيها منذ أقدم العصور و معاين هذه الكلمات تعددت و توسعت مع مرور 

و تعدد األغراض و هذا الكم اهلائل من الكلمات وتعدد املعاين الزمن
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معانيها يف املعاجم يعد من الصعوبات اليت يواجهها وصعوبة البحث عن

هم املشكالت املعجمية و من أا. الناطقني متعلمو اللغة العربية من غري

ا والداللية اليت يعاين منها متعلمو اللغة العربية من غري الناطقني 

9:ما يلي

جيعل من العسري على متعلميها السيطرة على  كثرة كلمات اللغة العربية مما. 1

ا مهما أمضى الدارس من الوقت يف تعلمها أو وصل إىل مستوى من كلما

ا .املعرفة 

ا و انتقال الكلمة من املعىن تعدد معىن الكلمات العربية و تنوع. 2 دالال

ازي  .احلقيقي إىل املعىن ا

. صعوبة البحث يف املعاجم3

جيعل من العسري على متعلميها السيطرة على  ثرة كلمات اللغة العربية مما. ك4

ا مهما أمضى الدارس من الوقت يف تعلمها أو وصل إىل مستوى من كلما

ا.املعرفة 

(الرياض : جامعة امللك سعود ): الثنائية اللغوية ، الطبعة األوىل ،الحياة مع لغتين) ، 1988، حممد علي ( اخلويل9
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ا و انتقال الكلمة من املعىن تعدد معىن الكلمات العربية و تنوع. 5 دالال

ازي، مما يسبب صعوبة يف فهم املعىن املقصود من احلقيقي إىل املعىن ا

اللغوية و تقدميها النص املقروء و تظهر هذه املشكلة إذا مت اختيار املواد

م على أسس غري علمية من حيث الشيوع و األمهية و التدرج وللمتعل

.غريها من املعايري اليت جيب أن تؤخذ بعني اإلعتبار يف إعداد املناهج

ارتباط الكلمات العربية بالتصريف و خضوعها للقواعد التصريفية من حيث . 6

لم ، البنية و امليزان الصريف و التوزيع و يشكل صعوبة على املتعالشكل أو

م يعتقدون أن تعلم فالكثري من املتعلمني الذين مل يتعودوا على النوع يف لغا

اهلدف ال يتعدى حفظها و فهم معناها و هلذا يلجؤون إىل الكلمة يف اللغة

.معانيها معزولة عن سياقهاوضع الكلمات يف قوائم وحفظ

ا الكلمايواجه متعلمو اللغة العربية مشكالت يف فهم بعض. 7 ت و استعماال

الكلمة وخيطئون يف ذلك نتيجة تعميم القاعدة اليت تعلموها يف بنية

ا ويكون اخلطأ بسبب طريقة التدريس أوسوء تنظيم املنهج عندما  ودالال

ا الطبيعية أو بشكل قواعد الكلماتتقدم يف قوائم مفصولة عن سياقا

أو بسبب تأثري اللغة األم اجلوانب االتصالية والوظيفية،جافة ال تراعي فيها

بلغات تكتب باحلروف الالتينية أيضا عدم التفريق يف التعلم لدى الناطقني
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فقد يبحث طويال عن معىن كلمة كلمات االعجمية وأمساء األعالمبني

.كبريحبرفكاإلجنليزية متيز األعالمتدل على شخص ففي بعض اللغات

اللغات واحدة و أن يع املعاين يفتصور متعلمي اللغات األجنبية أن مج. 8

اهلدف ما األختالف يف الكلمات الدالة عليها و يعتقدون أن كلمة يف اللغة

يقابلها يف لغته األم و هذا غري صحيح يف كثري من احلاالت مثال ( عم و 

( Uncle )كلمتان تقابلهما يف اإلجنليزية كلمة واحدة هي)خال

اليت تدور يف ذهنه ميكن استعماهلا بالطريقة اليت كان املعاين تصور املتعلم أن. 9

مع اختالف اللفظ فقط و السبب يف هذه املشكلة يستعملها يف لغته األم

األم و صعوبة التعبري عن املعاين العربية االعتماد على الرتمجة من تأثري لغته

.بالكلمات و األساليب العربية

لبعض الكلمات فال العاليةة و الدالالت إغفال املتعلمني اجلوانب الثقافي. 10

أن املعىن املعجمي ال يكفي لبيان معىن الكلمة ما مل تشرح يدرك بعضهم

ه.يف السايق الذي وردت في

صعوبة البحث يف املعاجم العربية عن معىن الكلمة اليت يصعب على . 11

وجذرها و هذا أن حيدد مادة الكلمةألن ذلك يستلزماملتعلم فهمها

.مرصعب األ
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ب.  المشكالت  غير  اللغوية

:المشكالت النفسية.  1ب.

و ميكن تصنيف هذه املشكالت ضمن جمال واحد هو الفروق الفردية غري 

10ينقسم اىل: و اللغوية

:الدوافع نحو التعلم. 1

احلافز يشكل أمهية كبرية يف جناح املتعلم أو فشله يف العملية الدافع أو

اللغة املتعلم ستعمال إالتواصل و ، هذه الدوافعمن الثانية، و التعليمية للغة

حسب لقضاء متطلباته، غري أن هذه احلاجة ختتلف من شخص إىل آلخر

.طبيعة الشخص و بيئته و ثقافته

:اللغة إىل نوعني رئيسني مهاتقسم الدوافع حنو تعلم

.دوافع اندماجية تكاملية) 1(

.ماديةدوافع نفعية) 2(

لدوافع االندماجية التكاملية هي اليت يكون فيها الدافع إىل تعلم اللغةفا

ندماج مع أهل اللغة و الرغبة يف العيش معهم و غالبا ما تكون اهلدف هو اإل

الدوافع من متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها من أبناء املسلمني ، أما هذه

34ص. االسكندرية : دار املعارف )(: رأي و منهج ، الطبعة الثانية ،اللغة و المجتمع) ، 1963، حممود ( السعران10
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الدافع إىل تعلم اللغة الثانية من النفعية املادية هي اليت يكون فيها الدوافع

.ل على عمل أو شهادةو معني كاحلصأجل حتقيق هدف

التكاملية أقوى يف عملية وقد أثبتت الدراسات بأن الدوافع االندماجية

باللغة، غري أن التعلم ألن املتعلم يف هذه احلالة يتقمص شخصية الناطق

.اهلدفلمني وطبيعة اللغةهناك دراسات أثبتت أن األمر يتعلق بنوعية املتع

تتفاوت من شخص إىل آخر و هلا أربعة فرص التعلم:  فرص التعلم. 2

: جوانب

:ستعمال اللغةإفرص أ.  

ستعمال اللغة فإن عملية إاهلدف االساس من تعلم اللغة هو إذا كان

استعمال اللغة تتفاوت من شخص آلخر حسب التعلم تصبح أفضل و فرص

م و  م،بيئا م و طبيعة حيا تمعات الثنائية اللغة تكون اللغة ثقافا فا

م الرمسية فغرض استعماهلا أكثر من غريها، كما أن ميادين اهلدف إحدى لغا

.العمل يتطلب من الشخص استعمال اللغة اهلدف

:بيئة العملب.  
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فيه أو حجرة الدراسة ومهابيئة التعلم املكان العام الذي يعيشبويقصد 

الدراسة يشعر املتعلم البيئتان اللتان يتم فيهما اكتساب اللغة، ففي حجرة

يطلب املعلم من باخلوف إذا كانت األنشطة التعليمية، بيد املعلم وحده و قد

، املتعلم أن يتحدث أمام زمالئه و هو ال ميتلك اللغة فيشعر باالحراج والنقد

ملية االتصال مع أهل فإن ذلك يشكل عائقا وحاجزا نفسيا حيول دون ع

11. يكون عائقا يف عملية التعلماللغة وعندما يصل هذا احلاجز ذروته

:طبيعة الدخل اللغويج.  

يقرأه باللغة اهلدف فهو ويقصد بالدخل اللغوي هو كل ما يسمعه أو

األم، و يقصد به أيضا ةأشبه باللغة اليت يتلقاها الطفل يف مرحلة اكتسابه لغ

مقدار ما يتعلم من كلمات و مفردات خارج احلجرة الدراسية واستطاعة

تمع الذي يعيشه  املتعلم من توظيف هذه املفردات يف عملية التواصل مع ا

بط وقوانني معينة حىت تتكون لديه  اميتاز الدخل اللغوي بعدة ضو وجيب أن

دخل اللغوي الذي يكتسبه من ال، وأن)2003(العصيلي، كفاية لغوية 

كيفية توظيف املفردات، املناهج و املقررات لن يكون كافيا ألنه مل يتعود على

) دار الكتاب العريب 1967(,مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب، علي  احلديدي11
23ص : .القاهرة–للطباعة والنشر 
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مع اللغة لذلك جيب توفري الدخل املثايل للمتعلم حىت يستطيع أن يتعايش

.ومع أهلها

:آثار التعليم الصفيد.  

راسية يستفيد أكثر من خالل الفصول الدختلف العلماء أن املتعلمإ

أثار هذه القضية العامل اللغوياملنتظمة اليت تعتمد على كتب ومناهج، وقد

التعلم واالكتساب و االمريكي ( ستيفن كرشن ) الذي يفرق بني مفهومي

اللغوية ذلك بأن املتعلم يتعلم داخل الغرفة الصفية جمموعة من املفردات

إىل ذا التعلم ال يتحولوقواعدها، وذلك ال عالقة له بعملية االكتساب وأن ه

اكتساب ألن االكتساب يف نظر ( كرشن ) يتم من خالل فهم اللغة اهلدف 

يف املواقف الطبيعية غري أن بعض الباحثني يف هذا امليدان ال و استعماهلا

.ال يؤمنون بالتفريق بني التعلم و االكتسابو يتفقون مع هذه النظرة 

:المشكالت االجتماعية. 1ب.
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األجنيب إذا أراد أن يتعلم الطالبأمثلة هذه املشكالت: انومن 

يف التعلم ففي هذه وجه إىل البالد العربية رغبة منهتاللغة العربية فإنه سي

12: احلالة فإنه سيواجه مشكالت متعددة

تمع العريب من حيث العادات و التقاليدمشكلة التأقلم مع.1 فإن املتعلم :ا

.مع العادات و التقاليد العربيةلمسيواجه صعوبة يف التأق

تمع العريب.2 فلذلك البد أن يتعرف املتعلم : مشكلة التعرف على حضارة ا

املتعلمة ، وذلك على معامل احلضارة العربية حىت ينسجم مع طبيعة اللغة

.بينهميساعد على فهم الفكر السائد يف اللغة ألن اللغة هي نقطة التواصل

االطرائق أو .3 تمع الواحد بعضهم البعضاألساليب اليت خياطب  :أفراد ا

.اذ ختتلف حسب جنس املتحاورين و السن

فعندما خيطئ : مشكلة الدمج مع أبناء اللغة الثانية و خوفهم من ردة الفعل.4

م يسخرون منه ، و هذا يؤدي بالطبع إىل ارباك املتعلم يف لفظة معينة فإ

.لمعللمت

)عريب(بريوت : معهد االمنار ال، الطبعة األوىل ،اللغة العربية في اطارها االجتماعي) ، 1976، مصطفى ( لطفي12
54ص : 
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لذلك عليه أن : سياقهاعبارات و املصطلحات يف غرياستخدام بعض ال.5

.يتعلم املواقف الفعلية لتلك التعابري

.اختالف اجتاهات املتعلمني و تعدد الثقافات داخل احلجرة الدراسية.6

:القدرة على التعلم

ا توفر جمموعة من العوامل اليت تكون سببا يف قدرة الطالب يقصدو 

:علىعلى تعلم اللغة و تشتمل

منها ؛ الذكاء، و الذاكرة، و االستعداد اللغوي، :و العوامل العقلية املعرفيةأ.   

تم إال جبانب واحد هو االستعداد غري أن الدراسات اللغوية النفسية ال 

التعرف على هذا اجلانب من خالل اختبارات خاصة يطلق اللغوي، و ميكن

أن النتائج املرجوة من ).1992(الراجحي، عليها اختبارات اللغة التطبيقي

التعلم و هذه االختبارات تساعد على عملية التنبؤ يف قدرة االنسان على

.الوصول إىل الكفاية اللغوية املطلوبة
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بعض املتعلمني بسمات شخصية قد يكون هلا يتميز:  شخصية املتعلمب.   

طالب الذي يتميز الثانية ، فمثال العالقة اجيابية أو سلبية يف تعليم اللغة

املتعلم املنطوى على نفسه يف باملرح ستكون عملية التعليم لديه أفضل من

.تعلم اللغة الثانية

ما هي املرحلة العمرية :اختلف عليها علماء اللغة من األمور اليت: السنج.   

من ينادي بأن تعلم اللغة الثانية يبدأ منذ الصغر ألن الطفل سيكون ؟ هناك

تعلم اللغة الثانية وهذا االعتقاد سليم، لكن هناك من من الكبري يفأقدر 

الكبار وخاصة يف سن الثانية عشرة تقريبا يعارض هذا الرأي و يقول بأن

.سيكون قادرا على تعلم اللغة الثانية

ا جمموعة االساليب و االنشطة العقلية و:  سرتاتيجيات التعلمد.    إ ويقصد 

ا املتعلم عن قصد و ذلك من أجل أن يستعني املتعلم يف العملية اليت يقو  م 

املعلومات و اسرتجاعها و االستفادة منها يف تيسري عملية التعليم ، و حفظ

االسرتاتيجيات إىل جمموعات متعددة يتبعها متعلمو اللغات قد صنفت

االسرتاتيجيات املعرفية ، االسرتاتيجيات فوق :االجنبية منها ما يلي

.االسرتاتيجيات الوجدانيةاملعرفية، االسرتاتيجيات االجتماعية،
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:المشكالت الثقافية.   3ب.

ا : املعرفة املكتسبة اجتماعيا، واعرف العامل ( وارد جويناف )  لثقافة بأ

كون الشعوب ختتلف فيما بينها يف كثري من األمور و بالتايل فإن الثقافات 

ر، فكلما كان االختالف بينها كبريا كان ختتلف من جمتمع آلخالبد أن

منطلقات أساسية و تقل درجة االختالف تبعا لذلكاالختالف الثقايف كبريا

اللغة الثانية، وأهم هذه املنطلقات أن جتعل من الثقافة جزءا أساسيا من تعلم

على اتقان مهارات اللغة األربعة و التعامل مع الناطقني باللغة ال يعتمد فقط

يعتمد ذلك على فهم ثقافة الستماع و احملادثة والقراءة والكتابة، بلهي ا

م م وتقاليدهم وتطلعا من اليسري تعلم لغة ما دونوليسأهل اللغة وعادا

م و أمناط معيشتهم، و  ا قيمهم و اجتاها التعرض ألسلوب حياة أصحا

هيم الثقافية سيما يف املفايؤكد ذلك صعوبة الرتمجة من لغة إىل آخرى و ال

املقصود بالثقافة، و مثل الصالة و احلج و الصيام، و لكن السؤال املطروح ما

اللغة العربية أي ثقافة اليت ينبغي أن نشري إليها يف معرض حديثنا عن تعليم

إن تدريس .  للناطقني بغريها، أهي الثقافة العربية أم اإلسالمية أم كالمها معا

وجهان لعملة واحدة مع تدريس اللغة فاللغة و الثقافةالثقافة ينبغي أن يرتاوح 
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ما شقيقان يسريان يدا بيد ، فمن الدرس األول يبدأ املعلم به اتصاله ، إ

باللغة يتلقى مفاهيم ثقافية معينة ، و لعل إلقاء التحية ( السالم عليكم و

يبحث رمحة اهللا ) أول مثري لغوي ثقايف يف آن واحد يفرض على املعلم أن 

باملقابل فإنه ال جيوز إغفال جانب الثقافة من األسس اليت ينبغي . عنه

كتاب لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ، و قد أشار اتباعها عند تأليف

جتاهل بعض املؤلفني اجلانب الثقايف بشكل يكاد إىل)2000اخلصاونة(

الغايل و عبداحلميد كما أشار ناصر. يفصله عن الثقافة العربية اإلسالمية

أنه يتوجب على معلم العربية أن يعطي املوضوعات ايلعبداهللا يف كتاب 

تربز املشكالت الرتبوية يف ميدان تعليم اللغة :املشكالت الرتبوية.وزناالثقافية

13:هيأساسيجوانبثالثةللناطقني بغريها يفالعربية

:المقرراتومن حيث الخطط والمناهج . 1

عملية تقدمي هذه املناهج مل يكن مدروسا من قبل خمتصني و مل يتمإن 

ترتيبها و تقدميها على اسس علمية سليمة من حيث الشيوع و التدرج و 

تونس .،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،اجلزء االول،الكتاب األساسي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها13
43ص : 
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كان يتحكم فيه ذوق األديب و اجتهاد املؤلف أو توفر النص األمهية ، وإمنا

الدراسات و البحوث التطبيقية يف اللغة، و هذا كله بسبب النقص يف

العربية للناطقني بغريها العربية، إن املشكلة اليت تعاين منها برامج تعليم اللغة

من غري تعديل وال يف الوقت الراهن هي بقاء هذه املناهج و املقررات والكتب

اللغات األجنبية تطوير يواكب التغريات اليت نعيشها اليوم، ال يف ميدان تعليم

( خباصة ميادين األتصال واملعلوماتمعظم ميادين احلياة، ووحسب بل ىف

).2003العناين، 

:من حيث طرائق التدريس. 2

املقرر، فالكتاب املقرر هو املادة ترتبط طريقة التدريس باملنهج و الكتاب

املناهج بنيت على الطريقة السمعية اللغوية الوحيدة اليت متثل املنهج، وأن هذه

.الشفهية

برامج تعليم اللغة عاين منها معظمتاملشكلة اليت ) ان 2000يري طغيمة (

اقتناع العربية للناطقني بغريها هي صعوبة التخلص من هذه الطريقة رغم

الكثري من القائمني على هذه الربامج بوجوب تغيريها و استبداهلا بطرائق حتقق

اهلدف املرجو ، وأن التخلص من هذه الطريقة صعب بل يبدو مستحيل ما 

مقررات تعليم اللغة العربية من مفردات و صيغ و تراكيب قد حمتوياتدامت 
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ة.الطريقهذهاختريت و نظمت على أساس من

:من حيث إعداد المعلم. 3

ا، يواجه عدة مشكالت من إن إعداد معلم اللغة العربية لغري الناطقني 

نها ما يتعلق وهذه املشكالت م.  اإلدارية واملادية،الفنية، النواحي العلمية

ما يرتبط باألساتذة ومنها ما باملناهج ومصادر املواد املقدمة هلم، و منها

، و جماالت العمل و يرتبط بالطالب واملعلمني، منها ما يرتبط بالتطبيق

ة:املمارسة، بيد أنه ميكن إجيازها يف النقاط التالي

ال مرتبطا بعلم اللغة ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ال يز أنأ. 

خباصة ميدان تعليم اللغات األجنبية يف الغرب، و هذا أمر التطبيقي و

املشكلة هي )  أن2003يري (العناين، بذاته، و طبيعي، و ال يعد مشكلة

األجنبية يف دول اعتمادا كليا على ما يقدمه املختصون يف تعليم اللغات

، و ميدان تعليم اللغة العربيةالغرب من نظريات بعضها ميكن تطبيقه على 

التعديالت.بعضها ال ميكن تطبيقه أو يتطلب بعض 

بربامج تأهيل معلمي اللغة العربية، الذين هم معلمو اللغة أن غالبية امللتحقنيب. 

ا يف املستقبل، آحادي اللغة أي أن غالبيتهم ال العربية لغري الناطقني
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األجنبية و خباصة اللغة اإلجنليزية، و هي يستطيعون قراءة ما يكتب باللغات

.باللغة العربية، ترمجة أو تأليفالغة العلم، و إمنا يعتمدون على ما يكتب

األجنبية ، حىت اآلن، كتب و مقاالت أن ما نقل إىل اللغة العربية من اللغاتج. 

طرائق التدريس و أساليب و آراء يف إعداد املناهج، و تأليف الكتب و

فما يكتب يف ال دراسات علمية مفضلة و الفرق بني النوعني واضحالتقومي

الت من مقاالت غالبا ما يصعب نقده ومتحيصه  الكتب و ما ينشر يف ا

ما يبىن من خالل البحوث العلمية من حيث مجع املادة العلمية و حتليلها أما

.نقده ومتحيصهيستطيع القارئ

م الثقافية  معلمي اللغة العربية يفيتفاوت امللتحقون بربامج إعدادد.  خلفيا

مو  .وأهدافهمختصصا

التطبيق يف كثري من برامج إعداد معلمي اللغة فجوة كبرية بني النظرية وهـ.

ا، مما يقلل من االستفادة مما يقدم يف هذه الربامج من العربية لغري الناطقني 

ة.مواد و آراء لغويةونفسي

ية من مثل عدم إتاحة الفرصة للمتخصصني ملمارسة مشكالت مهنية وظيفو. 

ه.تعلمو مامهنتهم وتطبيق
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املواد عدم الرتابط بني بعض املواد املقدمة هلؤالء الدارسني و خباصة تلكز. 

14اً . اليت ال ترتبط ببعضها ارتباطا مباشر 

عالج من عالجات املشكالت السابقة سواء كانت الصعوبات اللغوية أو 

غري اللغوية هي بإستخدام الوسائل التعليمية املناسبة ىف تعليم اللغة العربية  الصعوبات

كلغة أجنيب. تساعد الوسائل التعليمية ىف تسهيل وحتسني عملية التعليم والتعلم ورفع  

ا. كفاء

أن تصنيف الوسائل على أساس احلواس املستخدمة ىف إدراك ما الباحثوجد

حتويه من مادة علمية يعد مقبوال منطقيا, ويبعد عن اخلوض ىف تعدد التصنيفات بدون 

ا وسائل جامعة حيث الباحثطلقيإذا ,عائد يذكرخاصة على وسائل كالرحالت أ

أن الوسائل الباحث ري يا, وعليهتشرتك مجيع حواس املتعلم ىف إدراك اخلربة الناجتة عنها

15ميكن أن تقسم على أساس احلواس كاألتى:

ا, الوسائل ال.1 سمعية : وتعتمد أساسا على حاسة السمع ىف إدراك ماد

وتكون غالبا وسائل مركبة (أي مواد تعليمية تعرض باستخدام أجهزة)

12ص : ( دار االعتصام).،اسس اعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية) ، 1991الغايل، ناصر ( 14
22ص : , 1426م /2006, (القاهرة: عالم الكتب) التدريس بالتكنولوجيا الحديثةأمحد إبراهيم قنديل, 15
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رئيس إلدراك بصرية : وهي الىت تعتمد على حاسة البصر كمدخل الوسائل ال. 2

ا العلمية, ومنها وسائل بسيطة (تعمل بدون أجهزة), وأخرى مركبة (ال  ماد

تعمل إال بأجهزة)

بصرية : وتعتمد أساسا على كل من حاسىت السمع والبصر السمعية الوسائل ال.3

ا العلمية, وتكون غالبا مركبة .  ىف إدراك ماد

جبانب السمع والبصر ىف إدراك امعة : وتعتمد على حواس أخرىاجلوسائل ال.4

ا, وتكون غالبا مركبة,  حيث يستخدم فيها أجهزة , وكذلك تشرك مهارة  ماد

ا العلمية, أي تعتمد على مجيع حواس  وإنفعاالت التالميذ ىف إدراك ماد

ومدركات التلميذ وجوانب شخصية املختلفة

المصطلحاتتوضيح –ب 

ليكون هذا البحث صرحيا أو وضيحا وحلفظ عن خطاء الفهم فيحتاج هذا 

:يلىاملصطلحات كماتوضيحإىلالبحث 

: هومصدار من "دار" جمموعة من املسئوليات و األنشطة و الصالحيات دور.1

املمنوحة لشخص أو فريق . و يتم تعريف الدور يف عملية . و ميكن لشخص 
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دوار ، على سبيل املثال دورا مدير التهيئة و مدير أو فريق أن يكون له عدة أ

ما شخص واحد 16التغيري ميكن أن يقوم 

17عمل.األ: كل ما يستخدم لتسهيل وحتسني وسائلال.2

: تعتمد اساسا على كل من حاسىت السمع والبصر ىف إدراك السمعية البصرية.3

ا العلمية, وتكون غالبا مركبة. ماد

: هي طريقة من الطرق ىف تعليم (Audioligual)السمعية الشفويةالطريقة .4

ا ما , اللغة العربية ا جمموعة من العادات، وأ أن اللغة كالم وليست كتابة، وأ

ويرتتب على هذه املبادئ .ميارسها أهلها وليست ما يظن أنه ينبغي أن ميارس

جنبية وهي ما يسمى اجلديدة ظهور طريقة جديدة يف جمال تعليم اللغات األ

18. بالطريقة السمعية الشفوية

ِيف الِعْلِم : اِالْرتَِقاُء ، الُوُصوُل ِإَىل َدَرَجٍة التـََّرقِّي : مصدر من "رقى "  ترقية.  5

upgradingَعالَِيٍة رفع تصنيف جودة ورقة مالية ، وتعين باالجنليزية: 

16 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ معجم المعانى الجامع Diakses 4/6/2015
11, (القاهرة: عالم الكتب) ,  ص : التدريس بالتكنولوجيا الحديثةأمحد إبراهيم قنديل, 17

، مكتبة 2، جدراسة في طرائق تعليم اللغات األجنبية، وقائع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاحممود إمساعيل صيين، 18
م1985هـ/1406الرتبية لدول اخلليج، 
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بالدقة والسهولةيتمبشكلاألعمالمنبعملالقيامعنعبارة:مهارة.6

19..جهدمنالفرديبذلهفماواالقتصادوالسيطرة

: قـَْوٌل ، َحِديٌث ، ِخطَاٌب يـََتَضمَُّن َمْعًىن ، أصوات متتابعة مفيدة ، الكالم.7

ا اإلنساُن عّما بداخله   فارغ : ال يُؤبَه كالم ممتاز ،  كالم جمموعة ألفاظ يعربِّ 

َبٌة ُمِفيَدةٌ ِيف النَّْحوِ الَكَالُم له ،  20: ُمجَْلٌة ُمرَكَّ

: مهارة من مهارات اللغوية الرابعة  أعىن : مهارة اإلستماع, مهارة الكالم.8

مهارة الكالم, مهارة القراءة , ومهارة الكتابة

ىفقعتمدرسة:الحكومية الثانية النموزجيةاإلسالمية العاليةالمدرسة .9

عامةوعلومدينيةفيها علوميعلمرياو,حمافظةباكنبارومنطقة 

المشكالت–ت 

تالمشكالتقديم.١

:يليكماباملوضوع هذا البحثمتعلقةعديدةوجد الباحث مشكالت

ىف ترقية مهارة الكالم لدي الطلبة التعليميةلوسائلادور .١

.ىف عملية التعليماملناسبة وسائل التعليمية الإختيار.٢

١٨٨ص،)القاهرةاملصردار(،التعلمةجيسيكولوفهمى،مصطفى19
20 op. Cit.  Diakses 4/6/2015
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الطلبة املتعلمني بالوسائل السمعية البصرية والطلبة عندمهارة الكالم مرحلة .٣

ا  .املتعلمني بدو

.كالم الطلبةمهارةعلىالسمعية البصرية وسائل الأثر .٤

.عملية التعليموسائل التعليمية الىت توجد وتستخدم يفالأنواع.5

احلديثة.تخدام الوسائل التعليمية ساملدرسني واملدرسات أو مهارة ىف إكفاءة .6

ية ىف كل مهارة اللغوية األربعة . م الوسائل التعليماستخدإ.7

تالمشكالحدود.٢

على :  فيحدد الباحثىف هذ البحثوجودةاملشكالت املكثرةعلىبناء

رتقية مهارة الكالم لدى ىف الطريقة السمعية الشفوية لالسمعية البصرية لائوسالدور "

"النموذجية باكنبارو الثانيةاإلسالمية احلكومية العاليةالطلبة ىف املدرسة 

أسئلة البحث.٣

ترقية مهارة الكالم لدى الطلبة ىف ىف السمعية البصرية دور كبريوسائل للهل.أ

النموذجية باكنبارو؟ الثانيةاإلسالمية احلكومية العاليةاملدرسة 
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والسمعية البصرية املستعملة ىف عملية التعليم لائوساليوجد إرتباط بنيهل.ب

الثانيةاإلسالمية احلكومية العاليةترقية مهارة الكالم عند الطلبة ىف املدرسة 

النموذجية باكنبارو ؟

البحثهدافأ.ث

ترقية مهارة الكالم لدى الطلبة ىف سائل السمعية البصرية ىف و لكشف دور ال.١

النموذجية باكنباروالثانيةة احلكومية اإلسالميالعاليةاملدرسة 

إرتباط بني الوسائل السمعية البصرية املستعملة ىف عملية التعليم وترقية لكشف .2

الثانيةاإلسالمية احلكومية العاليةمهارة الكالم عند الطلبة ىف املدرسة 

النموذجية باكنبارو

البحثفوائد.ج

العلم و اخلربة ىف ميدان البحث . يستفيد الكاتب من هذا البحث بزيادة1

العلمية

وسائل التعليمية (وسيلة السمعية ال. جمموعة املعلومات الىت تتعلق بدور 2

العالية اإلسالمية البصرية) لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة ىف املدرسة 

ذا البحث لمدارس األخرى لاصة وميكن أن يستفيد اخلالثانيةاحلكومية 
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ود اصالحا ىف عملية التعليم باستخدام تكنولوجى التعليمية عامة, لكي وج

احلديثة. 

السلطانجلامعةالعليابدراسةالعربيةاللغةتعليمجمموعة املعلومات لقسم.3

كمركز العلوم اإلسالمية والعامة عن احلكوميةاإلسالميةقاسمالشريف

.هارة الكالمدور وسائل التعليمية (وسيلة السمعية البصرية) لرتقية م


