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  الباب الخامس

  المناقشة

  

  مناقشة عن نتائج البحث. أ

 Quantum(قوانتم للتعليم "تعليم القواعد اللغة العربية، تطبيق تعليمه بالنماط 

Teaching( ومشكالته في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية رجوتانجان  

  

باستعمال يف هذه املناقشة، يبحث ويناقشة احلقائق الذي قد حبث السابق 

يناسب مبسائل البحث، . خطّة حتليلة وخطّة نظرية مثل يف مباحثة يف الباب السابق

فاملناقشة عن نتائج البحث هو عن إجراءت تعليم القواعد اللغة العربية يف املدرسة 

الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان وتطبيقه باستعمال امناط قوانتم للتعليم 

)Quantum Teaching (و مشكالته. 

اجراءت تعليم القواعد اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

واجراءت . رجوتاجنان باستعمال طريقة املتغّىن أو النظام و باستعمال الرموز يف التعليم

 .تعليمه بتعريف القواعد بطريقة القياس و بتدريبات املباشرة

الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تعّلم القواعد اللغة العربية إىل 

ألن وظيفة قواعد اللغة العربية  . رجوتاجنان البّد ان أفضلية يف تعليم اللغة العربية
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لكي ال يشعر الطالب صعبا بيفهم . كالوسائل مساعدة للوصول املهارة اللغة العربية

د اللغة اليت تولد بعد اللغة قواعد اللغة العربّية هو قواعولو . الكالم اللغة العربية

قواعد اللغة العربّية اّلذي تعّلم، لكي مستعمال اللغة يستطيع ان يدعوا ولكن  .العربّية

ويفعل تعليم ١ .تعبري اللغة، ويستطيع ان يفهمها بصحيح وحسن بصيغة كتابة و كالم

هارة الكالم، القواعد اللغة العربية قبل تعليم األربعة املهارة وهي مهارة اإلستماع، وم

  . ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة

قواعد اللغة العربّية هي منّظم الذين ينّظم أن يستعمال اللغة العربّية كالوسئل 

اللغة العربّية، قواعد اللغة العربّية هو جزء ارتباط لرتتيب  واحد يف جزء ٢.ليفهم الكالم

يف تعليم اللغة العصري، وظيفة تعليم قواعد اللغة  .الكلمة يف عقود الكلمات العربّية

 .هارة اللغة العربّيةاملالعربّية هي مساعدة لواصل عن 

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  اهداف تعليم القواعد اللغة العربّية

 .والكالم باستعمال اللغة العربية فهما يستعمال ان يصوغ الكلمة واجلملةرجوتاجنان 

ويستطيع الطالب ليفهم ويعطي الفهم على القابئل بالكالم أو الكتابة حبسن 

حيسن األساليب : وأما وظيفة تعليم القواعد اللغة العربّية وهي. وصحيح باللغة العربية

عن اخلطاء النحويّة، يساعد الطّالب ليفّجر أن يريدهم عن األساليب االختالفات، 

                                                           
١ Muna, Metodologi Pembelajaran, . . .  hal. ١٣١ 
٢ Mustofa, Strategi Pembelajaran , . . . hal. ٩٣ 
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أن يفهم، يبىن بعة اللغوية الصحيحة، و حيفظ العالقة  و تنمّية املاّدة اللغوي ليسّهل

  ٣.بني تركيب الكالم ومعنها

 Quantum(وقوانتم للتعليم . القوانتم هو يغري التفاعل مقدرة كالّنور

Teaching ( وفقا بايب دي  .تفاعل يف الوقت املناسب للّتعليمال متنوعة عن هو تغّري

ليم هو خطّة اليت تشرح عن طرق اجلديدة ، قوانتم للتع)Bobby De Porter(فورتور 

  .بيسّهل عن إجراءت التعّلم والتعليم باملرشد عن عنصور فن و وصول وجه

يسناد إىل ) Quantum Teaching(أساس االفضل عن تعليم يف قوانتم للتعليم 

و تتكّون مبادئ  ٤"دنيائهمإلى  انياند، و ارفق اإحمل دنيائهم إلى دنيان: "الفكرة

كّلها اهدافا، خربة قبل تسمية، اعرتف  كّلها الكالم،  : التعليم يف قوانتم للتعليم وهي

 .كل احملاولة، و إذا املناسب لتعّلم فاملناسب قم باحتفال

يف ) Quantum Teaching(يف تطبيق التعليمه باستعمال امناط قوانتم للتعليم 

هي و   )TANDUR(خبطّة تاندور ة رجوتاجنان يفعل املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي

، )Namai(، وتسمية )Alami(، والتجربة )Tumbuhkan(اخلالصة عن تنمية 

). Rayakan(، وقم باحتفال )Ulangi(، وكّرر )Demonstrasikan(وإستعراض 

 .باستعمال الرموز يف تعليم ويواصل واحدة املاّدة باملاّدة اآلخرى

                                                           
٣
 Mustofa, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ٩٣ 

٤ Mufarokah, Strategi dan, . . ., hal. ١٥٢ 
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يف التعليم القواعد اللغة العربية باستعمال امناط قوانتم أما يواجه املشكالت 

للتعليم ألنه شعر الطالب صعبا ليفهم عن الفرق بني إسم النكرة و إسم املعريفة، 

مع أن إسم املعريفة ليس يبدأ . يفهمون إسم املعريفة بيبدأ بأل فقط. ألنه ال يفهم

لضمري، وإسم اإلشارة، و بأل فقطـ، ولكن يستطيع ان يصوغ إسم العامل، و إسم ا

 .إسم املوصول، و إسم املضاف إىل معرفة

بني إسم وغري ذلك، شعر الطالب ترّدد حينما البّد ان يفرق خصائص 

أل�ا ميكن ان يرتّكز نقيص الطالب يف التعّلم، ألّن ليس واحد الدرس التعّلمه . فعلو 

 يف بالدنا إندونيسيا، فقط يف هذه املدرسة، وغري ذلك اللغة العربية ليست لغة أوىل

ألن قدرة الطالب قليلة عن املفردات اللغة . وشعر الطالب صعبا ليفهمها بسهل

 .العربية

  تحليل عن نتائج البحث. ب

  :نتائج حتليل الكاتبة عن نتائج البحث فيما يلي

في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  تعليم القواعد اللغة العربية. ١

  رجوتانجان

يناسب من نتائج البحث عن تعليم القواعد اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 

  :اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان منها
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 .تعليم القواعد اللغة العربية يفعل باملتغّىن و يستعمال اخلالصة يف الصيغة الرموز) أ

 أما طريقة تعليم القواعد اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية

  :احلكومية رجوتاجنان منها

  يستعمال طريقة املتغّىن أو النظام)  ١

 هو نشاط يتغّىن . وهي بيجعل التغّىن أم الشعري عن املادة التعليمه

يدير الفصل باملتغّىن هو خيلق و يدير . ليخرج الصوت بالشعاري املتغّىن 

  ٥ .التعليم باستعمال الشعاري املتغّىن الذي مناسب باملادة التعليمه

. يفعل طريقة املتغّىن يف التعليم احلرف النصب و فعل املاضي اللفظي

  ٦ :أما زائدة عن تفعل طريقة املتغّىن منها

 كالوسائل االسرتخاء بتحييد نبض القلب واملوجات الدماغية) أ(

 .تنمية رغبة وتوكيد جاذبّية التعليم  ) ب(

  خيلق اجراءت التعليم االنسانيون واملفاريح) ج(

  ليذكر املادة التعليمكاجلسر ) د(

  يساعد حمتجزات وجيّس االنفعال واجلمالية الطالب) ه(

  اجرات عن تدخيل القمة يف املادة التعليم) و(

                                                           
٥ Muhammad Fadhlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini; Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, (Jogjakarta; Ar Ruzz Media, ٢٠١٣), hal. ١٦٠ 
٦ Ibid, . . .,hal. ١٦١ 
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 .ليدفع الدوافع التعّلم الطالب) ز(

أما زيادة عن استعمال طريقة املتغّىن يف تعليم القواعد اللغة العربية، 

ألن تعليمه بتحفيظ املاّدة،  .جيعل الطالب أن حيّب الدرس اللغة العربية

. ويسهل ليذكرون أيضا. يستطيع ان يشعروا الطالب عن املادة اليت يتغنهم

وغري ذلك تعّلم بطريقة املتغّىن، فسريع الطالب للتعليمه، ويباشر ويطبيقاملادة 

 . التعلم الذي نقل املدرس

  باستعمال الرموز يف التعليم) ٢(

اخلالصة يف اللغة العربية . الصيغة الرموزهو جبعل اخلالصة ا�تمع يف 

مثل  ٧ .هي يصوغ الكليمة عن الكلمتني ويزيده باملعىن من الكليمة اخلالصة

  . التعليمه يف اللغة العربية باستعمال الرموز هو للتعليم إسم النكرة و إسم املعرفة

وأما زيادة عن استعمال اخلالصة، لكي يسهل الطالب ان يذكر 

وغري ذلك، يسهل . العالقة مبجموعة الكلمات يف اللغة العربية وحيفظ املادة

وغري ذلك، يف اجراءت التعليم سريكز املادة . هذه الطريقة ليفهم املادة للطالب

وباستعمال الرموز . إذ املادة الفريد ويفرق من بيئة احملاولة عن اللون والصوغ

 .رسيجعل تعليم القواعد اللغة العربية الفريد و املتأثّ 

                                                           
٧ UIN Kalijaga, di dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/١٣٤٩/, diakses pada tanggal ١٣ Juni 

٢٠١٦ 
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 .يفعل اجراءت التعليم القواعد اللغة العربية بطريقة القياسي وبطريقة التدريبات) ب

  : يستطيع ان يطبيق تعليم القواعد اللغة العربية بالطرقني وهي

حيث يستطيع ان يفعل . وهو يعطي القواعد إىل الطالب. بتعريف القواعد) ١(

لقاعدة ليفهم وحيفظ، تعليمه بطريقة القياس وهي بيعطي املدرس الطّالب ا

وبعد ذلك يعطي الطّالب فرصة ليفعل التدريبات . ّمث يعطي االمثال أيضا

 ٨ .بتطبيق القواعد أو الرموز الذي يعطيهم

تدريبات . املدرس الطالب التدريبات القواعد بتدريبات املباشرة وهي بيعطي) ٢(

. املدرساملباشرة هي بطريقة يعطي املدرس التدريبات متكّرر عن تعليم 

وهذه الطريقة مناسب ليعّلم مهارة . ويواصل الطالب املعريفة ومهارة معينة

 ٩ .احلركية و مهارة العقليا كاليحفظ واليحسب

يستعمال القواعد اللغة العربية كالوسائل للوصول مهارة اللغة العربية ليفهم املادة ) ج

 .القراءة يف الكالم اللغة العربية

  

القواعد اللغة العربية هي املادة البّد ان ينظيم  وفقا النظام القدمية،

 .وخاصته يف تعليم اللغة العربية. افضلّية، قبل يعرض املدة اآلخرى

                                                           
٨ Muna, Metodologi Pembelajaran , . . ., hal. ١٣٧  
٩ Suwarna, dkk. Pengajaran Mikro; Pendekatan Praktis dalam Menyiapkan Pendidik 

Profesional, (Yogyakarta; Tiara Wacana, ٢٠٠٥), hal. ١١١ 
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تعّلم القواعد اللغة العربية للطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

ألن وظيفة قواعد . احلكومية رجوتاجنان البّد ان  أفضلية يف تعليم اللغة العربية

لكي ال يشعر . ة العربية كالوسائل مساعدة للوصول املهارة اللغة العربيةاللغ

وتعليم القواعد اللغة العربية ان يفعل . الطالب صعبا بيفهم الكالم اللغة العربية

 .قبل تعليم األربعة املهارة يف اللغة العربية

ية وأما اهداف تعليم القواعد اللغة العربّية يف املدرسة الثانوية اإلسالم

احلكومية رجوتاجنان فهما يستعمال ان يصوغ الكلمة واجلملة والكالم باللغة 

ويستطيع الطالب ليفهم ويعطي الفهم على القابئل بالكالم أو  ١٠.العربية

 .الكتابة حبسن وصحيح باستعمال اللغة العربية

حيسن األساليب عن : وغري ذلك وظيفة تعليم القواعد اللغة العربّية وهي

لنحويّة، يساعد الطّالب ليفّجر أن يريدهم عن األساليب االختالفات، اخلطاء ا

وتنمّية املاّدة اللغوي ليسّهل أن يفهم، يبىن بعة اللغوية الصحيحة، و حيفظ 

 ١١.العالقة بني تركيب الكالم ومعنها

  

                                                           
١٠ Rosyidi, Media Pembelajaran, . . ., hal. ٥٨ 
١١

 Mustofa, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ٩٣ 
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 Quantum(قوانتم للتعليم "نماط تعليم القواعد اللغة العربية بالتطبيق . ٢

Teaching(  المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية رجوتانجانفي  

ط قوانتم للتعليم باستعمال الرموز يف الصيغة ل تعليم القواعد اللغة العربية بنميفع )أ

  .اخلالصة

ط قوانتم للتعليم يستطيع ان يستعمال التعليم القواعد اللغة العربية بنميف 

ة وإسم املعرفة يف الصيغة مثل يف املادة جمتمع بني إسم النكر . بارموز متنوعة

والرموز . مبتداء وخبر، وهي تتكون على جملة إسميةيصوغ  "نٌ + َم "الرموز 

. مضاف و مضاف إليهاليت تتكون على إضافة يصوغ " نٍ + َن "و " مِ + َن "

منعوت اليت تتكون على  نعت يصوغ " َن صْ + َن "و " َم صْ + َم "ّمث للرموز 

  .ونعت

ط قوانتم للتعليم واحد املادة باملادة القواعد اللغة العربية بنم يواصل التعليم) ب

 .اآلخرى

 

ط قوانتم للتعليم، فيستطيع ان يفعل  تعليم القواعد اللغة العربية بنميف

أسلوب "باستعمال هذه اجراءت التعليم االسلوب يف امناط قوانتم للتعليم وهو 

يف إندونيسي . ليحفظ يف تدريبات سهل" )Teknik Menghubungkan( االوصل

وهو " (Jembatan Keledai)  جسر احلمار"بعض الّناس يذكرونه باصطالح 
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إجراءت ليحفظ صّف عن مصطالحة اليت ظاهرت ليس ارتباط بطريقة 

 ١٢.االوصلها

بواصل إىل ٌن + َم وهذا ظهرت حينما يعّلم املدرس الرموز، كالرموز 

بواصل إىل تركيب إضافة، ٍن + َن و ِم + َن ، و الرموز جملة جملة اسميةتركيب 

 .بواصل إىل تركيب نعتَن ْص + َن و َم ْص      + َم والرموز 

مجعية هي يقدير . يواصل املادة الواحدة باملادة اآلخرى تسّمى جبمعية

يف لؤلؤ نور مفيدة ) Lapp(وفقا الف . للوصول املادة التعّلم بالظاهرة يف الذكريات

 ".ة الوصول األضعاف لتواصل كل الشيئ ليذكرمجعية كالصيغ: "ان يقول

  ):William James(دور اجلمعية يف الذكريات كالقول وليام جامس 

كّلما الظاهرة عالقة الشيئ أو املادة يف الفكرينا، فكّلما التوكيد 

كل الظاهرة عالقة املادة كالكّالب إذا . املادة زرعت يف الفكرينا

  .اغرب املادة يف العقل الّالواعين

 

ط قوانتم للتعليم يف املدرسة الثانوية التعليم القواعد اللغة العربية بنمتطبيق ) ج

 "تاندور"اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان خبطة 

  

                                                           
١٢ Abdurrahman, Quantum Learning, . . ., hal. ٢١٨ 
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أما اجراءت عن تطبيق امناط قوانتم للتعليم يف التعليم القواعد اللغة 

تفعل خبطّة تاندور العربية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان، اليت 

)TANDUR(   هي اخلالصة عن تنمية و)Tumbuhkan( والتجربة ،)Alami( ،

، وقم )Ulangi(، وكّرر )Demonstrasikan(، وإستعراض )Namai(وتسمية 

الذي يفعل يف الفصل العاشر بقسم العلوم الدين فيما ) Rayakan(باحتفال 

 :يلي

  )Tumbuhkan(تنمية ) أ

أمباك "متلك معا أو كفاءة التفاهم مبقنع وهي ختلق ضفرية و 

)Ambak(يف هذه املرحلة،  ١٤.اي ما منفعة يل؟ ومنفعة حلياة الطّالب ١٣

تتضمن تنمية املعىن، إّن يف أّول الّنشاط التعليم، ال بّد أن حياول املدّرس 

بتنمية الرغبة، فتعريف الطّالب منفعته عن نشاط . لتنمية رغبة الطّالب لتعّلم

  ١٥.تعليم لنفسه أو حلياته

وهذه املرحلة، ظهرت حينما يبدأ املدرس ان يفتح الدرس بالسالم و 

ّمث يفعل املدرس املقدمة بيسئال اخلرب . ب ليقرأ الفاتيحة معايدع الطال

وبعد ذالك، يسئال املدرس . الطالب ويعطيهم تعليل يف التعليم اللغة العربية
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 Nilandari, Quantum Teaching, . . . hal. ١٢٨ 
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اليت قد تعّلم قبله لتنمية " إسم النكرة و إسم املعرفة"الطالب أيضا عن املاّدة 

إسم النكرة و "املادة  ويسرح األستاذ الفوائد يف تعليم. رغبة تعّلم الطالب

 ".إسم املعرفة

 )Alami(التجربة ) ب

وهي تعطي اخلربة الطّالب وينفعة رغبة العامل عن دماغ ليجول بينفعة 

وتتضمن التجربة املعىن، إّن إجراءات التعليم املعىن،  ١٦.معرفة ويرغب ان يعرفهم

  ١٧.إذا الطّالب جتربة املباشرة عن املاّدة اليت تعّلمه

رحلة يطلب املدرس الطالب ليسرح التعريف عن إسم النكرة يف هذه امل

وإسم املعرفة و يذكر أيضا الفرق بني إسم النكرة وإسم املعرفة باخلصائصها  

  .كالتعلم قبلهم

  )Namai(تسمية ) ج

يف هذا املرحلة يعطي املدرس  ١٨.وهو يعطي هويّة، ويرّتب، ويعريف

  .فة و صيغة عن الرموزهالرموز عن جمموعة بني إسم النكرة وإسم املعر 
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 )Demonstrasikan(إستعراض ) د

وهي تعطي فرصة الطّالب لرتجم و تطبيق املعرفتهم يف التعليم 

يف هذا املرحلة يطلب  ٢٠.وهذه النشاط ستزداد عن نتائج التعّلم ١٩.واحليا�م

ويطلب الطالب . املدرس الطالب ليجعل املثال املناسب بالرموز الطعتيته

ّمث يدع املدرس الطالب . ليشرح أيضا عن املثال االجعال و املناسب بالرموز

  .لنتائج معا عن املثال االشرح

 )Ulangi(كّرر ) ه

و لتنمية  ٢١.يموهو يفعل اعادة ليؤّكد الّتواصل العصب عن املاّدة التعل

يف هذه املرحلة يدع املدرس  ٢٢.شعور املعريفة أو يقني على كفاءة الطّالب

الطالب ليكّرر املادة التعليمه بيجعل اخلالصة عن املادة التعليمه يف هذا اليوم 

 .معا
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 )Rayakan(قم باحتفال ) و

وهو يفعل احتفال بتعطي شعور اي يتّم باحرتام عن حماولة، و جّد، 

أو بالكالم األخرى يتضمن احتفال املعىن ليعطي احرتام الطّالب على   ٢٣.وجناح

يف هذه املرحلة احتفال املدرس و الطالب نتائج  ٢٤.حماولة ونشيطته وجناحها

وبعد ذلك يقرئون احلمد اهللا و ينتهى املدرس الدرس . التعّلمهم بصوفيق اليديك

  .بالسالم

 Quantum(ط قوانتم للتعليم النممشكالت تعليم القواعد اللغة العربية ب. ٣

Teaching(  

نكرة صفة ونكرة (يشعر الطالب صعبا ليفرق بني إسم و فعل، و إسم النكرة )   أ

  . و إسم املعرفة) غري صفة

ط قوانتم التعليم القواعد اللغة العربية بنميواجه الطالب املشكالت يف 

شعر بعض الطالب يف . تعّلمهللتعليم ألّن شعر الطالب صعبا ليفهم املاّدة اليت 

حينما يطلب . الفصل العاشر بقسم العلوم الدين ترّدد ليفرق بني االسم والفعل

املدرس الطالب ليجعل املثال عن االسم النكرة و االسم املعرفة، شعر الطالب 

 .ألّن يفهم هم اسم املعرفة بيبدأ بأل فقط. صعبا أيضا
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. تباسات ليفهم املادةحتدث هذه املشكالت ألنه شعر الطالب ال

التباسات هي مبلغ مرضية اليت مشريا إىل ناقص اجتاه والقدرة الفكري يف املكان 

ويقدير ان يذكر املعلومات . والوقت و الدنياه بشعور احيانا غري مرّتب

  ٢٥ .السابيقواملادة التعليم احلاضري

الب ليفهم يف تعليم القواعد اللغة العربية بامناط قوانتم للتعليم يطلب الط

بني إسم النكرة و إسم املعرفة برتكيب الكلمات الصوغتها عن . املاّدة معا

وغري ذلك بعض الطالب قدرة . وهذه غري السهل للطالب املبادئ. جمموعته

ويظّن الطالب . املفردات القليل، ألّن اللغة العربية ليس اللغة األوىل يف هذا البالد

 .ماللغة العربية كاللغة الصعب لتعلّ 

  ترّكز الطالب قليلة يف التعّلم اللغة العربية) ب

. الرتكيز هو متوسط على اهتمام، وفكريات، ونفس، وجسم إىل موضع

وفقا الرتكيز معجم األكرب اللغة اإلندونسي هو متوسط على إهتمام والفكرياته 

 ٢٦ .على الشيئ
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٢٠١١), hal. ٢٣٢ 
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https://mfahreza٧٤٢.wordpress.com/٢٠١٤/٠٥/١٤/pengertian-konsentrasi-menurut-beberapa-ahli/, 
diakses pada tanggal ١٣ Juni ٢٠١٦ 
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يتعّلمون ولكن . يف هذه املدرسة، يتعّلم الطالب ليس اللغة العربية فقط

الدرس الكثرية بالتدريباته املتنوعة مثل الدرس الرياضيات والدرس اللغة 

ولذلك اليرّكز الطالب إىل الدرس . اإلندونسي والدرس العلوم الدين وغري ذلك

  .ألن وقته نقيص. الوحدة فقط كاللغة العربية

األتعاب هو حتدث عن تنزيل القوة . وغري ذلك يشعر الطالب أتعاب

سببه األتعاب ألنه عمل العقل ويعطي اإلشارة إن ٢٧ .ية ليفعل النشاطاإلنسان

  ٢٨.اليستطيع العقلنا ليفعل النشاط كالفكريات، ويذكر، ويركيز، وغري ذلك

  قدرة الطالب قليلة املفردات اللغة العربية)  ج

يظن كثرية أّن . اللغة العربية ليس اللغة األوىل يف هذا البالد إندونسي

. ألن يستعمال القواعد اللغته مفرقا باللغة اإلندونسي. صعب للتعّلم اللغة العربية

ويشعر الطالب صعبا . وغري ذلك، يغّىن اللغة العربية املفردات املتنوعة بكّل معنه

  .ألنه التدريبات النقيص. ليحفظ ويذّكروه

اجلوع هو شعر املرء ليدفع و . شعر الطالب جوعا لتعّلم اللغة العربية

وال حيّب الطالب الدرس اللغة . وميكن أيضا لينهى عالقة الشيئ ينهى الشيئ

 .العربية
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  نقص الطالب الدوافع و الرغبة يف تعّلم اللغة العربية) د

هو حماولة يف ) Sumadi Suryabrata(وفقا الدوافع سومدي سريابرط 

و الرغبة هي شعر  ٢٩ .نفس املرء ليدفعه ان يفعل النشاط املعني للوصول اهداف

ألن يظنه اللغة العربية ٣٠ .احملبة وشعر االرطبات عن احلال أو النشاط، دون أمر

صعب للتعليم، فال ميلك الطالب الرغبة لتعّلم اللغة العربية ألن نقيص الدوافع 

  .عن نفسهم وبيئته

  وسائل التعليم اللغة العربية احملدودة) ه

يستطيع ان يّتقاعد فّعالّية وكفاءة  الوسائل التعليم هو كل الوسائل الذي

الوسائل التعليم هو جزء عن . التعليم فيها وسائل التعّلم أو وسائل التعليم

ألن يقتصر الوسائل  ٣١ .املصادر التعليم ألنه يستطيع تأثري الفعلية الطالب

وخاصتها يف . التعليم يف هذه املدرسة، فيسبب صعبه لتطبيق التعليم املفاريح

 .لقواعد اللغة العربيةالتعليم ا
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