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 الباب الرابع

 تقدمي نتائج البحث

 الثانوية درسة املؤسسة ابمل  الثان  الفصل يف  للطالب العربية اللغة تعلم صعوبة . أ

 . التيالند جنوب سينج مت وتيا ترنج سكول

كما شرح الباحث يف الباب األول أن األغراض من هذا البحث ملعرفة 

صعوبة تعلم اللغة العربية للطالب يف الفصل الثاين ابملدرسة املؤسسة الثانوية 

 سينج مت وتيا ترنج سكول جنوب التيالند 

بناء على نتائج املالحظة و املقابلة، الطالب تواجه مشكالت عديدة و  

تعلم اللغة   بةصعو  ت تعلم اللغة العربية فمشكال هناك عوامل تؤثر الطالب يف

 العربية من أربع املهارات  يف هذه املدرسة 

اليت تواجه الدارس الناطق بغري العربية عند تعلمه للغة العربية انه   صعوبةال

يتأثر بلغته االم و ينقل بعض اجلوانب اللغوية إىل اللغة العربية فمثال حياول أن 

ينقل اصوات لغته االم أو حياول استخدام تراكيبه املعروفه يف لغته كأن جيمع 

اول التعريف على املشكالت بعض الكلمات على اوزان لغته أو غري ذلك سنح
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اليت تواجه الدارس الناطق بغري العربية عند تعلمه اللغة العربية مث حناول  

تفسريها و وضع العالج املناسب هلا. فيمكن لنا أن نصنف هذه املشكالت إىل 

 : قسمني

 اللغوية صعوبة -1

 اللغة تعلم صعوبة فاملشكالت  ابللغة تتعلق اليت هي اللغوية صعبة

 املؤسسة  مدرسة يف الثاين للفصل الطالب  لدى املهارات  أربع من العربية

 :  يلي كما سكول  ترنج  وتيا مت سينج   الثانوية

 تعلم القراءة  صعوبة .أ

إليها الباحثة عن  " قالت األستاذة نورهدى مساعيل بينما سألت 

صعوبة تعلم اللغة العربية يف قره   :  املشكالت يف تعليم اللغة العربية

املهارة النطق ومعرفة احلروف اهلجائية واملخارج حروف اليت هي يف  

حدها األدىن، عاداهتم يف القراءة العربية ليست بطالقة مث ال توجد  

حماولة إلطالق القراءة العربية اخلاصة هبم، فقط بعد الروتينية يف  

 อ่านเขียนอัลกุรอ่านارية هي املدارس مثل األنشطة الالمنهجية اإلجب 

 " )قراءة وكتابة القرآن(
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الطالب ال يستطيعون قراءة اللغة العربية الذي مل يوجد   (1

 الشكل.

 الطالب ال يفهمون ما الذين يقرأون من الدرس. (2

 الطالب ال يستطيعون الرتمجة إىل اللغة التيالند.  (3

 يشعر الطالب خوفا خطاء ليقرأ اللغة العربية. (4

 حيبون أن يقرأوا كتب اللغة العربية.الطالب ال  (5

 الطالب ال يفهمون النحو.  (6

 الطالب ال يشجعون ليسألوا الدرس مع األستاذ.  (7

 43الطالب يقرأون الدرس بصوت منخفض. (8

 م الكتابة تعل صعوبة .ب

إليها الباحثة عن  " قالت األستاذة نورهدى مساعيل بينما سألت 

صعوبة اليت يواجهها الطالب هي  : املشكالت يف تعليم اللغة العربية

تطيع الطالب "، ال يس  ءمالاإل" ه عندما يستخدم املعلم طريقة أن

 

، يف الساعة 2020  نايري  28،  ثالاثء( يوم المدرسة اللغة العربية)  ستاذة نورهدى مساعيلأباملقابلة   43
 جنوب التيالند.سينج مت وتيا ترنج سكول    انويةالث  املؤسسة  ابملدرسة  غرفة املدرس، يف  11.20



38 
 

 
 

خرج تقريب ا نظر ا  ية اليت تشبه صوت املائجمتييز صوت احلروف اهل

 ية ائجلوجود أوجه تشابه يف صوت حروف اهل

 يتم  لطالب ال يفهمون بنية اجلملة ألهنم مل يتم تعليمهم وملا 

م وما إىل ذلك ، ألنه حىت اآلن يُطلب من إس ل وعا هو فتعريفهم مب

مثل ما مت   الطالب فقط أن يكونوا قادرين على كتابة املفردات متام ا

  تدريسه من قبل املعلم

 الطالب خوف ليكتب خطاء عن مادة الكتابة.  (1

 الطالب ال يفهمون اجلملة الفعلية. (2

 الطالب ال يفهمون اجلملة اإلمسية. (3

 يفهمون تركيب اللغة العربية.الطالب ال  (4

 الطالب ال يفهمون ما الذي يكتب.  (5

 الطالب ال يستطيعون اإلنشاء. (6

 44الطالب مل يوجد فكرة ليكتب عند تعليم اللغة العربية. (7
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 جنوب التيالند.سينج مت وتيا ترنج سكول    انويةالث  املؤسسة  ابملدرسة  غرفة املدرس، يف  11.20



39 
 

 
 

 الكالم علمت صعوبة .ج

إليها الباحثة عن  "قالت األستاذة نورهدى مساعيل بينما سألت 

تقار إىل  الطالب وهي االف ةصعوب :  املشكالت يف تعليم اللغة العربية

، عدم الثقة يف التعبري عن احملادثة  املفردات  إتقان املفردات العربية

، االفتقار إىل  النحو و الصرف  ربية ، االفتقار إىل إتقان قواعدالع

 إدارة الوقت

 يشعر الطالب احلياء لتكلم اللغة العربية. (1

 يشعر الطالب العجيب عند تكلم اللغة األجنبية.  (2

 الطالب قليل من املفردات. (3

 مل يوجد بيئة اللغة العربية.  (4

الطالب حيبون أن يتكلموا اللغة التيالندية عند تعليم اللغة  (5

 العربية.

 يشعر الطالب خوفا لتطبيق احلوار مع األستاذ.  (6

 45يشعر الطالب خوفا لتطبيق احلوار مع األصدقاء.  (7
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 جنوب التيالند.سينج مت وتيا ترنج سكول    انويةالث  املؤسسة  ابملدرسة  غرفة املدرس، يف  11.20
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 صعوبة تعلم اإلستماع  . د

إليها الباحثة عن  "قالت األستاذة نورهدى مساعيل بينما سألت 

يفتقر الطالب إىل املفردات وال  : املشكالت يف تعليم اللغة العربية

يعتادون على مساع اللغة العربية لذلك ال ميكنهم الرتكيز على  

 املفردات اليت يستمعون إليها

 الطالب ال يفهمون ما الذين يستمعون عند الدرس.  (1

رسة مل يوجد مكرب الصوت عند تعليم مهارة  املد (2

 اإلستماع. 

 يستمع الطالب اللغة العربية قليال من اللغة اإلجنليزية. (3

 الطالب حيبون أن يستمعوا اللغة اإلجنليزية. (4

 تعليم عند األصلي العريب من الصوت  يستعدّ  ال املدرس (5

 46.العربية اللغة

 

 

 

، يف الساعة 2020  نايري  28،  ثالاثء( يوم المدرسة اللغة العربية)  ستاذة نورهدى مساعيلأباملقابلة   46
 جنوب التيالند.وتيا ترنج سكول   سينج مت   انويةالث  املؤسسة  ابملدرسة  غرفة املدرس، يف  11.20



41 
 

 
 

 اللغويةغري  صعوبة -2

اللغوية لطالب الفصل الثاين تتكون من العوامل. و هي   رياملشكالت غ

ستاذة و العوامل من انحية  األية املدرسة و العوامل من انحية العوامل من انح

 الطالب.

  أهنا إال اللغة بطبيعة هلاعالقة  ليست اليت املشكالت  هذه حتت ويندرج

  اإلجتماعية،  املشكالت  منها  فعال و مباشر بشكل اللغة تعليم يف  تؤثر

 اإلقتصادية، املشكالت  املعرفية، و النفسية املشكالت  الثقافية، املشكالت 

  طرائق  و الرتبوية املشكالت  ضمنها  من يدخل و  التارخية، املشكالت 

 . التدريس

 حية املدرسة مشكالت كما يلي : وفقا مبا الحظته الباحثة، فمن ان

 الدافع واالهتمام ابلتعلم -أ

واالهتمام ابلتعلم هي مشكالت غري لغوية غالب ا ما توجد  الدافع 

يف فصول تعلم اللغة العربية وغالب ا ما يتأثر حتقيق نتائج التعلم ابلدافع 

 واالهتمام ابلتعلم.

 أداة التعلم -ب 
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ميكن أن تكون البنية التحتية مشكلة إذا مل تكن مؤاتية ، مثل  

 .الظروف الصاخبة والساخنة وغري املرحية

 كفاءة املعلم -ت 

يتم تقييم كفاءة املعلم من حيث اجلوانب املهنية والرتبوية  

والشخصية واالجتماعية. عندما ال ميتلك املعلمون هذه الكفاءات ، 

ستكون مشكلة يف تعلم اللغة العربية ، على سبيل املثال مدرس اللغة 

العربية ليس من شخص لديه خلفية عربية جيب أن يكون لديه  

 . ةخلفية عربي

 طريقة التعلم املستخدمة -ث 

عدم الدقة يف اختيار أساليب التعلم املستخدمة يف املقرر سيؤثر  

 على عملية تعلم اللغة العربية. 

الوقت املتاح )ما يكفي من الوقت للحصول على اخلدمة، سواء يف -ج

 (الفصول الدراسية وخارج الفصول الدراسية

 البيئة ابستخدام اللغة-ح
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  الثان  الفصل  يف  للطالب العربية  اللغة  تعلم صعوبة عالج  يف ة طريق ال   .ب

 . التيالند  جنوب سينج مت وتيا ترنج سكول الثانوية درسة املؤسسة ابمل

هو  منوذج لتحضري درس تنمية مهارات اللغة العربية للفصل الثاين الثانوية 

القراءة،   تنمية أربع مهارات رئيسة لدى التالميذ، وهذه املهارات األربع هي 

 الكتابة، الكالم، االستماع. 

 طرق تنمية مهارة االستماع  .1

ينبغي أن يكون املعلم نفسه قدوة للتالميذ يف حسن االستماع،   -أ

 فال يقاطع تلميذا  يتحدث، وال يسخر من طريقة حديثه. 

ينبغي أن خيتار املعلم من النصوص واملواقف اللغوية ما جيعل  -ب 

 التالميذ ممتعة يطلبون تكرارها.خربة االستماع عند 

ينبغي للمعلم أن يهيئ التالميذ لالستماع اجليد، بتوضيح طبيعة   -ت 

املادة اليت سوف يلقيها عليهم، أو التعليمات اليت سوف  

يصدرها مبينا  هلم املطلوب مثل: التقاط األفكار، أو متابعة  

 سلسلة من األحداث مثال . االستفادة من حصة القراءة



44 
 

 
 

يف بعض دروس القراءة أن يقرأ املعلم على التالميذ قصة أو  ميكن  -ث 

موضوعا  شائقا  جديدا  يستمعون إليه، مث يناقشهم بعد ذلك  

مناقشة شاملة ودقيقة ملا استمعوا إليه، أو يكلفهم كتابة ملخص 

 ملا استمعوا إليه يف كراسة التعبري مثال .

ن التالميذ  كما ميكن يف حصة القراءة مثال  أن يطلب املعلم م -ج

تصحيح اخلطأ يف قراءته النموذجية، مث يتعمد أن خيطئ يف بعض  

الكلمات ليكتشف مدى قدرة التالميذ على االستماع اجليد.  

 واإلمالء.

يف حصة اإلمالء يستمع التالميذ للموضوع برتكيز شديد، مث   -ح

 يناقشهم فيه قبل إمالئه عليهم.

علم على التالميذ  كما ميكن يف حصة اإلمالء أيضا  أن ميلي امل -خ

سطرا  مثال  مع عدم تكرار الكلمات، مما جيذب انتباههم أكثر،  

مث يف املرة التالية سطرين، ويتدرج يف املقدار والسرعة حىت 

يستطيع أن يكمل إمالء قطعة كاملة. ويستحسن يف هذه 
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الطريقة تقسيم القطعة إىل مجل صغرية، وترك فرتة زمنية كافية  

 47يل، وكتابته. والتعبري. للتلميذ لتذكر ما ق

 اسرتاتيجية مهارة الكالم -2

جع  ير لتعليم  ا يف  مي  قد ب  حلوارأسلو قشة وا ملنا تيجية ا إسرتا

للفيلسوف "سقراط" لتوجيه فكر تالميذه وتشجيعهم وهو تطوير 

ت تثري  يف صورة تساؤال ملناقشة  ل ا خا إبد ء  إللقا ب ا ألسلو

ومشاركة املتعلمني تدور هذه الطريقة حول إاثرة تفكري . الدافعية

وإاتحة فرصة األسئلة واملناقشة، مع احرتام آرائهم واقرتاحاهتم، 

وهذه الطريقة تساعد يف تنمية شخصية املتعلم معرفيا ووجدانيا 

مهاراي مجع . و على البحث و جوهرها  يف  طريقة تقوم  فهي 

املعلومات وحتليلها، واملوازنة بينها ، ومناقشتها داخل الفصل، 

كل متعلم على ما توصل إليه زميله من مادة وحبث، حبيث يطلع  

س د الدر عدا يف إ ملتعلمني  مجيع ا هذه  .وبذلك يشرتك  وتقوم 

 الطريقة على خطوات ثالثة متداخلة هي:

 

املقابلة  أبستاذة نورهدى مساعيل  )مدرسة اللغة العربية( يوم اجلمعة، 31  يناير  2020، يف الساعة   47
جنوب التيالند.سينج مت وتيا ترنج سكول    انويةالث  املؤسسة  ابملدرسة  غرفة املدرس، يف  4.001  
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  اإلعداد للمناقشة. -1

 . السري يف املناقشة -2

 . تقومي املناقشة -3

ودراسة  من خالل الدرس يربز سؤال أو أسئلة حتتاج إىل حبث 

فيوجه املعلم تالميذه إىل البحث عن إجابتها من املصادر املتاحة يف  

مكتبة املدرسة أو مكتبات أخرى ، ويدون املتعلمون ما توصلوا إليه من 

ويف حصة املناقشة يعرض  . إجاابت استعدادا ملناقشتها يف حصة حمددة

كل متعلم ما مجعه من معلومات عن السؤال ويتبادل املتعلمون  

وجيب على املعلم . ويقوم املعلم بتنظيم عملية النقاش وإدارته جاابت اإل

 أن يراعي ما يلي: 

حبيث تنصب املناقشة حول  التخطيط السليم للدرس .أ

 . أهداف الدرس أو املوضوع وذلك كسبا للوقت

ضرورة اهتمام املعلم ابلفروق الفردية ، وإاتحة فرصة   .ب 

 . املناقشة واملشاركة جلميع املتعلمني
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ورة اهتمام املعلم بتحفيز املتعلمني والثناء عليهم ضر  .ج

  48.واحرتام مبادراهتم

 اسرتاتيجية مهارة القراءة  -3

كثرة كلمات اللغة العربية مما جيعل من العسري على  .أ

متعلميها السيطرة على كلماهتا مهما أمضى الدارس  

من الوقت يف تعلمها أو وصل إىل مستوى من املعرفة  

 هبا. 

معىن الكلمات العربية و تنوع دالالهتا و انتقال تعدد  .ب 

 الكلمة من املعىن احلقيقي إىل املعىن اجملازي . 

ارتباط الكلمات العربية ابلتصريف و خضوعها للقواعد  .ج

التصرايية من حيث الشكل أو البنية و امليزان الصريف و  

التوزيع و يشكل صعوبة على املتعلم ، فالكثري من 

 يتعودوا على النوع يف لغاهتم يعتقدون  املتعلمني الذين مل

أن تعلم الكلمة يف اللغة اهلدف ال يتعدى حاظها و  

 

، يف الساعة 2020 نايري  31،  معة( يوم اجلاللغة العربيةمدرسة  )  ستاذة نورهدى مساعيلأباملقابلة   48
 جنوب التيالند.سينج مت وتيا ترنج سكول    انويةالث  املؤسسة  ابملدرسة  غرفة املدرس، يف  14.00
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فهم معناها و هلذا يلجؤون إىل وضع الكلمات يف 

 قوائم و حاظ معانيها معزولة عن بياقها . 

تصور املتعلم أن املعاين اليت تدور يف ذهنه ميكن  .د

غته األم مع ابتعماهلا ابلطريقة اليت كان يستعملها يف ل

اختالف الالظ فقط و السب  يف هذه املشكلة  

االعتماد على الرتمجة من أتثري لغته األم و صعوبة  

 التعبري عن املعاين العربية ابلكلمات و األابيل  العربية. 

إفغال املتعلمني اجلوان  الثقافية و الدالالت الثانوية   .ه

لبعض الكلمات فال يدر  بعضهم أن املعىن املعجمي 

 يكاي لبيان معىن الكلمة ما مل تشرح يف السايق ال

 49الذي وردت فيه. 

 اسرتاتيجية مهارة الكتابة -4

إعداد مدربني متخصصني يتمتعون مبهارات خاصة   .أ

 لتعليم العربية لغري الناطقني هبا. 

 

املقابلة  أبستاذة نورهدى مساعيل  )مدرسة اللغة العربية( يوم اجلمعة، 31  يناير  2020، يف الساعة   49
جنوب التيالند.سينج مت وتيا ترنج سكول    انويةالث  املؤسسة  درسةابمل  غرفة املدرس، يف  4.001  
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إنشاء معاهد خاصة هلذه الغاية تكون مزودة ابلوابئل  .ب 

 . والبصريةالتكنولوجية الالزمة السمعية 

اطالع معلمي اللغة العربية على كياية االبتاادة من  .ج

 مصادر البيئة احمللية وتدريبهم على مهارات االتصال.

إعداد الربامج التعليمية من أجل رفد املعلم ابخلربات و   .د

املؤهالت اليت تساعده على تعليم اللغة العربية كلغة 

 اثنية. 

  لدى  املألوفة غري املعاين ذات  اجلديدة الكلمات  تقدم .ه

  و  قصرية  تراكي و مألوفة أمناط خالل من املتعلمني

  الكلمة معىن معرفة من  الطال ليتمكن هبلة  أابيل

 50املعجم يف عنها للبحث حاجة غري من اجلديدة
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