
26 
 

 الباب الرابع

 تقدمي نتائج البحث

 الميةحملة عن املعهد الدراسات اإلس .أ

كان ىذا البحث جيري يف معهد الدريسات اإلسالمية فطاين جنوب اتيالند. وليكون      

1وصف ميدان البحث أكثر وضوحا، فوصفها كما يلي:
 

 حالة املعهد. ۱

 ؤضلوبَتا ت -: معهد الدراسات اإلسالمية  اسم ادلعهد  أ( 

 : الدينية والعادية  حالة اثبتة  (ب 

 ۰7۲۲۳۲۳۳4:   رقم اذلاتف ج( 

 فطاين جنوب اتيالند:   عنوان  )د 

 : براىق  منطقة/قرية  )ه       

 94۰۰۰: الرمز الربيدي  و(       

 http://www.pis.ac.th:  ارسالة اإللكًتونية ز(        

 ۳۲86:  عام التأسيس ح(       
                                                           

1
 ۱۰1٨مارس  16في التاريخ  اإلسالمية الدراسات معهد في الوثيقة  
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 : الصباحا وادلساء  الدراسةوقت  ط(  

 987:   عدد الطالب ي(  

 التاريخ القصرية عن أتسيس معهد الدراسات اإلسالمية. ۲

بَتا تؤضلو ىي واحدة من ادلدرسة القددية اليت تقع يف منطقة  -معهد الدراسات اإلسالمية

حوايل فطاين. يوجد مؤسس حاج وان دمحم نور بن حاج وان عبدالغفور يف قرية بَتا منذ 

 ۱أو طبقات وىي: أجبال 7من ادلعلمُت يف  ۳۰عام. مع  ۳۰۰

 حاج دمحم نور بن حاج عبدالغفور )تؤضلو(:  اجليل األول

 ن دمحم نورحاج حييا ب : اجليل الثاين

 حاج أمُت بن حاج عبدالسالم )حاج سنيق( : اجليل الثالث

 حاج يوسف بن حاج عثمان

 حاج دمحم بن حاج عبداللطيف : اجليل الرابع

 حاج دمحمنور بن حاج عبدالقادير

 حاج مصطفى بن حاج أمُت : اجليل اخلامس

 حاج عبدالرمحن بن حاج دمحم نور

 دالرمحنحاج دمحم بن حاج عب : اجليل السادس

                                                           
۱
 مع أستاذ إبراهيم وان ناوان في غرفة اإلدارة ۱۰1٨مارس 1٨في التاريخ  تايالند جنوب فطاني اإلسالمية الدراسات معهد الوثيقة  
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 حاج عبداللة بن حاج دمحم : اجليل السابع

بَتا تؤضلو. يف األايم القددية يف -ملخص للتاريخ عن منو معهد الدراسات اإلسالمية      

فطاين مل يكن ىناك شخص واحد كان معرفة بعلوم النحو والصرف لكن حاج وان دمحم 

إلسم " تؤضلو" اى شخص نور بن حاج وان عبدالغفور لذاك أن يطلق اجملتمع عليو اب

واحد معرفة بعلوم النحو. لكن يستحق التذكر ىو أنو درس الدين واللغة العربية يف أجيو 

. بعد خترجو من بلد إندونيسيا مث اتبع دراستو مكة ادلكرمة يف ادلملكة العربية السعودية

قبل رلتمع  الدراسة، عاد إىل الوطن لنشر الدين والدعوة يف سبيل اللة. يف حالة جيدة من

القرية. يف األول بٌت مكان للدراسة يف قرية " سوراو بوروق" بعد أن استقر لعدة سنوات 

أرض يف ىذه ادلدرسة مت  فنقل الطالب إىل ادلكان الذي قدمو ذلم أى مكان اجلودة.

راي إنو مكان للبنوك وادلساجد. وبعد وفاتو، العمل  ۲غ التربع هبا من قبل رلتمع القرية بل

 اجب على ادلتحدرين والورثة تؤضلو.ىو و 

مث استبدلو أيضا ابنو األول امسو حاج حيِت بن حاج دمحم نور ) اجليل الثاين(. والنظام      

الذي يدرس يف تلك الفتًتة الطريقة القددية أى تعلم الكتب الصفراء يف حالة عرب أرجل 

 يف ادلسجد.



26 
 

مع  حاج عبدالسالم )حاج سنيق( بعد وفاة حاج حيِت تويف أيضا حاج أمُت  بن     

حاج عثمان ) اجليل الثالث(. حاج أمُت ىو جاء من قرية كراسق حاج يوسف بن 

ومشهوره عامل ووارع حيت النيل مل خيطو أبدا إذا عرفتو. عندما يكون كثَتا من الطالب 

 فرليس، بورما، كده وغَتىا. وفات حاج أمُت للتعلم ىنا وىو من كلننت، ترغكانو،بعيدة 

 ومقامو يوجد يف قرية جراغ بوغا اآلن. ۳48۰جويل  ۲۰يف التاريخ 

لدي احلكومية سياسة لتعزيز التعليم يف بنوك للطالب الذي  م. كانت ۳966يف عام     

يدرسون وحدىم يتعلمون اللغة ادلشًتكة ابلعادية. ويف ذلك الوقت، السيد حاج دمحم بن 

    بن حاج عبدالقادير ىو مدرس لتعليم القرآن عبداللطيف ىو ادلعلم وحاج وان دمحم نور

بتاريخ  ۳58ترخيص رقم مها تري أمهية التعليم يتم تسجيلها رمسيا مبوجب  ) اجليل الرابع(

. إذا وفاتو . وأيضا بٍت أول مدرسة من ادلباين ادلكونة من غرفتُت فقط۳966نوفمرب  ۳4

و حاج عبدالرمحن ( بدل اجليل اخلامس ىو حاج مصطفي بن حاج أمُت ) حاج سنيق

بن حاج وان دمحم نور. يف ىذا الزمان مشهور ادلدرسة ليأيت يف كل مكان. بعد وفاهتما، 

ْتل زللو حاج دمحم بن حاج عبدالرمحن ) اجليل السادس( وىو أيضا إمام مسجد بَتا 

 تؤضلو.
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درسة تطوير ادلدرسة وبناء ادلباين ادلدرسة. ويف ىذه السنة بدأت ادل ۳99۳ام يف ع     

تلقي الدعم من احلكومي حيت جعل التنمية ابلتسلسل. ولدي مدير جديد ىو حاج 

 ، الذي لديو معرفة الدينية والعادية.عبداللة بن حاج دمحم

بعد أن استقال السيد عبدهللا من ختت مديرا و يدرس يف ماليزاي.  ۳996يف العام      

جيل احلديد يف ادلكان ادلناسب. ىناك  يتم تعيُت فريق اإلدارة لوضحإذا عاد من الدراسة، 

غرفة ادلريضة، غرفة اإلرشاد ومبٍت متعدد األغراض توزيع واضح للعمل والتخطيط. مث بناء 

 ىو غرفة ادلعلم، غرفة ادلشرف والعلوم مث ادلبٌت بو فصلُت دراسيُت.

فصول دراسية  4وافقت ادلدرسة على بناء مبٍت من طابقُت و  ۳999يف عام      

شيدت  ۳۰۰۳يف عام  م. ۳۰۰۰تيعاب عدد الطالب وإكمال ادلبٍت يف العام الس

فصال دراسيا الستيعاب عدد الطالب. أقيم مبٍت ىذه  ۳5صفوف من  ۲ادلدرسة 

، األموال من القرويُت وادلتربع عُت من ۳96۳مارس  4عام يف  ۳۳۰ادلدرسة دلدة 

 ) واحد مليون وسبع مائة ألف ابد(. ۳75۰۰۰۰

دورات العادية. قامت ة ىي مدرسة اسالمية خاصة اتبعة لالدراسات اإلسالمي معهد     

 ۳۰۰8يونيو ۳۲بتاريخ   ۳/ ۳۰۰8 ادلدرسة بنقل ادلدرسة إىل ادلؤسسة وفقا للرخصة رقم

 مبوجود السيد عبداللة بقاء مارودين ىو ادلرخص لو ورئيس ادلؤسسة حيت اآلن.
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 سالمية. الرؤية والرسالة مبعهد الدراسات اإل۳

 أ( الرؤية

تطوير ادلعهد الدراسات اإلسالمية نوعية التعليم وفقا للمعايَت.  ۳۰۳8ْتلول العام 

تزكَت على األخالقي واالكادديي، تنمية البيئة مع التكنولوجيا، نظام إدارة اجلودة على 

 مشاركة اجملتمع.

 ب( الرسالة

ة. معنوي وأخالقي يف احلياة ( تثقيف الطالب للتعلم اجلودة وفقا للمعايَت التعليمي۳

 وفقا للتعاليم اإلسالم مث مسئولة على اجملتمع.

( تعزيز ادلعلمُت وادلوظفون الًتبوي للحصول على ادلعرفة والقدرة واجلودة وفقا ۳

 للمعايَت ادلهنية.

تطوير ادلناىج ادلدرسية دلواجهة االختالفات بُت األفراد، تزويد الطالب ابدلعرفة ( ۲

 ى تلبية معايَت التعليمية.والقدرة عل

 ( تطوير وسائل التكنولوجيا وإبتكارات التعليمية لتحسُت نوعية التعليم.4

 ( تطوير األكادديية كمصدر التعلم و تقضي البيئة إىل التعلم ابجلودة.ہ

 اجلودة والكفاءة. تطوير نظام إدارة (6
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ادلدرسية معًتف هبا ( دعم وتعزيز مشاركة مع اجملتمعات ومنظمات ادلدرسية لتكون 7

  اجملتمع.

 عهد الدراسات اإلسالميةاملأحوال األساتيذ والتالميذ يف . ٤

 أ( أحوال األساتيذ  

 ذأساتي ۲6كان عدد األساتيذ يف ادلعهد الدراسات اإلسالمية عموما ىناك 

يسكنون يف ادلعهد وبعضهم يسكنون يف بيوهتم أي ذىبهم إىل  بعضهم. وأستاذات

منهم يثبتون يف ادلعهد أم خارج ادلعهد وكثَت منهم متخرجُت يف ىذا  هتم.ادلعهد من بيو 

ويرجي جلميع ادلعلمُت أن يواصلوا  ادلعهد وقل منهم متخرجُت من ادلعاىد األخرى.

ىذا اجلدول التالية من الكتاب موجودة  علومهم ويعلمون الطالب ابجلد واإلجتهاد.

 سنشطة التعليمية اليت تنتصب يف أحكام الرئيعلى ادلهمة قسمة ادلعلم يف التدريس واأل

بَتا تؤضلو فصوذلم  -مبعهد الدراسات اإلسالمية واألستاذات : عدد األساتيذ۳اجلدول 

 3 ۳۰۳7للعام الدراسي 

 املنصبة أمساء األساتيذ النمرة
 األستاذ حاج عبدالقادير      لطيف حاج عبدال ۳
 األستاذ حاج دمحم زين       حاج عبد الكرمي  ۳
 األستاذ عبدالقادير            حاج عبدهللا  ۲

                                                           
3
 6۰۲6 الدراسي للعام تايالند جنوب فطاني اإلسالمية الدراسات معهد الوثيقة  
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 األستاذ حاج امحد    حاج عبدالرمحن  4
 األستاذ امساعيل                امحد  5
 األستاذ يمانسل   حاج عبدالرزاق     6
 األستاذ حاج امحد      ي حاج دمحمذوك 7
 األستاذ حاج يوسف               ابراىيم 8
 األستاذة حاج امحد               فريدة  9
 األستاذ وان انوان               ابراىيم  ۳۰
 األستاذ ادريس              عبدالغٍت ۳۳
 األستاذ وان امحد           وان حسن  ۳۳
 األستاذ حاج عبدالرزاق            مصطفى  ۳۲
 األستاذ حاج حسن          حاج سلتار  ۳4
 األستاذة حاج يوسف                رافعة  ۳5
 األستاذ عبداللة           حاج ابراىيم ۳6
 األستاذة حاج يوسف   شريفة               ۳7
 األستاذة عبدالرشيد                 انيسة  ۳8
 األستاذ اواغ               نورالدين ۳9
 األستاذ حسن           حاج ادريس ۳۰
 األستاذة حاج دمحم                رفهاين  ۳۳
 األستاذة حاج مصطفى                  عالية  ۳۳
 األستاذ حاج امساعيل                 لقمان  ۳۲
 األستاذ حسُت            حاج ابراىيم ۳4
 األستاذ حاج ىاشم           حاج عدانن  ۳5
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 األستاذ امساعيل           حاج امحد ۳6
 األستاذة ىارون        زاوية          ۳7
 األستاذ حاج حسُت           عبدالرزاق  ۳8
 األستاذة حاج دمحم               محيدة  ۳9
 األستاذة حاج عبدالغٍت             راضية    ۲۰
 األستاذ حاج امساعيل          حاج خالد  ۲۳
 األستاذ حاج امحد            عبدالرحيم  ۲۳
 األستاذ حاج عبدالرمحن            حاج دمحم  ۲۲
 األستاذ علي             عبدادللك ۲4
 األستاذ حاج دمحم          عبداحلميد  ۲5
 األستاذة حاج ابراىيم               عائشة ۲6

بَتا تؤضلو كثَت. مجلة األستاذ كلهم -ذ مبعهد الدراسات االسالميةعدد األساتيالشرح: 

 شخص.  ۳۰شخص وأستاذات كلهن  ۳6

 ب( أحوال التالميذ  

طالبا.  984كان عدد التالميذ يف ادلعهد الدراسات اإلسالمية عموما ىناك بلغ 

 454ىم ادلرحلة ادلتوسطة بلغ عدد طالبا مث من ۲77ادلرحلة اإلبتدائية بلغ  من عددىم

 طالبا.  ۳5۲ادلرحلة الثانوية حيث بلغ عددىم  طالبا وايضا آخر من
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 للمعهد الدراسات اإلسالمية حسب فصوذلم للعام الدراسي : عدد الطالب ۳ لاجلدو 

۳۰۳7 4 

 عدد الطالب ءةاملر  الرجل الفصل املرحلة النمرة
۳  

 

 اإلبتدائية

 84 4۰ 44 الفصل األول
 ۳۳9 6۳ 68 الفصل الثاين ۳
 ۳64 ۳۰۳ 6۳ الفصل الثالث ۲
۳  

 

 ادلتوسطة

 ۳۰۲ ۳۲8 6ہ الفصل األول
 ۳5۲ ۳۳8 ۲ہ الفصل الثاين ۳
 98 8۰ ۳8 الفصل الثالث ۲
۳  

 

 الثانوية

 7۲ 54 ۳9 الفصل األول
 46 ۲4 ۳۳ الفصل الثاين ۳
 ۲4 ۳4 ۳۰ الفصل الثالث ۲

 984 65۳ ۲۲۲ اجلملة
الشرح: بوجود عدد الطالب الكثَتة يف كل فصل، فسقسم األستاذ إىل فصلُت 

ليسهل الطالب يف فهم ادلادة إن كثَت الطالب يف داخل الفصل سيحصلهم إىل 

 ضعب يف فهم ادلادة.

 

 

                                                           
4
 6۰۲6 الدراسي للعام تايالند جنوب فطاني اإلسالمية الدراسات للمعهد الوثيقة  
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  ب. تقدمي احلقائق

يت، حصل البحث على بياانت حول إستخدام طريقة وفقا لتنائج البحوث اليت أجر      

القراءة يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث من ادلرحلة ادلتوسطة مبعهد الدراسات 

الند. تقدم احلقائق الذي يشرح يف ىذا البحث حييط عن االسالمية فطاين جنوب اتي

ينال احلقائق ومصدر  الواثئق.ادلالحظة وادلقابلة و  احلقائق واإلكتشاف الذي يتواجد من

احلقائق من أساس تركيز البحث. وأما إكتشاف البحث حيتوي اإلكتشاف الذي يتواجد 

يف ىذا الفصل قدم البياانت وفقا ألىداف الدراسة هبدف عرض عند الباحث يف ادليدان. 

البياانت إىل تقدمي البياانت اليت مت احلصول عليها من البحوث يف معهد الدراسات 

 االسالمية.

من . عملية إستخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث ۱

 املرحلة املتوسطة مبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند.

استنادا إىل ادلالحظات ادليدانية اليت أجراىا الباحثون يف معهد الدراسات      

فُت وادلعلمُت ىم داعمون للغاية للتوسع. خاصة يف االسالمية ىناك أن ادلدير، ادلوظ

سُت جودة التعليم والتنمية والقدرة كمعلم. يف ىذه احلالة عملية التعليم والتعلم يف حت
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فصل الدراسي، يتم إعطاء ادلعلم القدرة على استخدام طريقة ادلناسبة لكل طالب يف 

 مية.وجود يف معهد الدراسات االسالحتسُت جودة التعليم ادل

تعرف أن اتيالند ىي واحدة من الدول النامية يف جنوب شرق آسيا، سوف      

حقيقة أن ادلسلمُت  تتأثر ابلتأكيد من اآلاثر ادلختلفة للحرية بوتَتة متزايدة. إىل جانب

يتمركزون كأقليات حتيط هبا حقائق اترخيية معقدة، والتعامل مع غالبية اجملتمعات 

لفجوة تنطوي على صراع بُت الثقافات والتقاليد الدينية اليت االجتماعية البوذية. ا

 مسلمون. حتاصر بشكل متزايد وجود

من ىذه القضااي ادلختلفة، لدى ادلسلمُت األمل يف االعتماد على مؤسسة النظام      

التعليمي لغرس ادلعرفة الدينية وادلعرفة ادلشًتكة لطالهبم، لكي يتم ترشيحهم من آاثر 

على نتائج ادلقابالت مع مدير  سلبية اليت من شأهنا تشجيع ىويتهم اإلسالمية.اآلاثر ال

 5:مارودين، حيث قال عبداللة وىو ادلعهد

م ىو عامل مهم من أجل حتقيق صلاح أىداف "ادلعلمون يف عملية التعليم والتعل
ادلعلم يتحمل مسؤولية صلاح الطالب. جيب أن التدريس. أكثر من ذلك، أن 

يكون لدي أي مؤسسة تعليمية معايَت يف اختيار ادلعلمُت، ألن ادلعلمُت ىم 
أساس األمل يف توجية الطالب وإيصاذلم إىل مرحلة النضج والنجاح. لذلك 
                                                           

6
 ۱۰1٨ سنة مارس شهر من 11 التاريخ في تايالند جنوب فطاني اإلسالمية الدراسات معهد كمدير مارودين عبداللة مع مقابلة  
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دلعلم معرفة بعملية التعليم والتعلم والدروس نفسو، وإدراجو جيب أن يكون لدى ا
 ظروف الطالب"يف األنشطة التعليمية وفقا ل

يوضح ببساطة أن ادلعلمُت مهمون جدا يف التعليم ويكون ذلا أتثَت كبَت يف احلياة      

يف األساس، فإن صلاح تطبيق التعليم يرجع إىل عوامل  خاصة يف حتسُت جودة التعليم.

توجيو وتوفَت و تشجيع  معلم ومدير ادلعهدجيب على دلعلم. يف عملية التعليم والتعلم، ا

ويتحمل ادلدير ادلعهد وادلعلمون مسؤولية رؤية كل ما حيدث  للطالب. فق التعليميةمرا

 داخل ادلعهد والفصول الدراسية للمساعدة يف عملية تطوير الطالب.

رف عمليم إستخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة فيما يتعلق ابلسؤال، ديكننا أن نع     

. يف ادلقابلة مع األستاذ عبد الكرمي حاج دمحم وفهم ادلقروء العربية هتدف لقدرة القراءة

 6زين، حيث قال:

يف تعليم اللغة العربية أربع مهارات ىي كتابة، إستماع، كالم والقراءة. "
خصوصا يف ىذا معهد الدراسات االسالمية العديد استخدام طريقة القراءة. 
نعلم أن الطالب مل يتمكنوا من قراءة اللغة العربية بشكل صحيح، مث لدى 

 ة على النحو التايل:العملية يف استخدام طريقة القراء
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مرة  كمعلم جيب علّي أن نقرأ نص اللغة العربية ادلوجودة يف كتاب ادلدرسي-۳
 واحدة على األقل، حىت يستمع الطالب إىل القراءة الصحيحة من ادلعلم.

األمر للطالب القراءة معا بعد قراءة ادلعلم إلطالق ألسنة الطالب يف قراءة  -۳
 اللغة العربية

 دلتعلم قراءة ادلقطعاطلب من ا -۲

تعلم، تًتاوح من الطالب تلتقط الطالب لقراءة النصوص يف كتاب ال -4
 البسطأ إىل الطالب ضعف يف القراءة.

% من ٧۰اان متأكد لو يقرأ النص اللغة العربية بشكل تكرارا، نصف       
الطالب أن تكون قادرة على مقروءة. وىذه ىي العملية إستخدام طريقة القراءة 

  معهد الدراسات االسالمية"يف

ذ يكتب األستا، يف الصف الثالث من ادلرحلة ادلتوسطةويف مالحظة الباحثة      

ويطلب الطالب أن يقرؤون معا مث أن يبحثوا عن  موضوع الدراسي على السبورة 

يف حقيقة كتاب الدراسي خصوصا ىو مطالعة لتالميذ  معانيها قبل شرح ادلعلم.

دلرحلة ادلتوسطة ليس لو خط حىت جيعل من الصعب على الطالب الصف الثالث من ا

يف تعليم ادلطالعة بعد إستخدام طريقة القراءة موجودة طريقة األخرى يف ادلطبقة القراءة. 

ىي الطريقة شرح القواعد العربية والطريقة ادلباشرة والطريقة الًتمجة والشرح النص العرب 
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تخدمة يف تعليم اللغة العربية، العديد من الطريقة ادلسيف ىذا ادلعهد  إيل اللغة اجلاوية.

سيتم إستخدام األسلوب يكون ذلا أثر إجيايب يف اختيار الطريقة عند االقتضاء. 

ويستخدم ىذا األسلوب يف مجيع الطبقات وذلا أتثَت كبَت على الطالب يف تعليم اللغة 

من نتائج السابقة، كان فهنا ديكن الباحثة االستنباط  العربية خاصة يف القراءة.

 االىتمام ادلعلم معهد الدراسات االسالمية يف القراءة.

وبينما تؤدى الباحثة ادلالحظة يف ىذا ادلعهد لتالميذ الصف الثالث من ادلرحلة      

أن ادلتوسطة الذي معلم اللغة العربية خصوصا دلادة ادلطالعة ىو األستاذ عبد الكرمي، 

يشرح ترمجة ادلفردات واجلمل من نص العريب إىل اللغة اجلاوية أو ادلاليوية مث  هاذاألست

ويعطي ادلفردات وأيضا أمر أن نفعل الواجبات يف البيت، وكذلك يعطي األستاذ 

 ٧الفرصة للسؤال يف ما ال تفهم وىكذا.

يهدف إستخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية مبعهد الدراسات االسالمية      

ّتيدا وصحيحا مناسبة على قواعد اليت  اللغة العربيةىو يستطيع الطالب القراءة كتب 
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 المرحلة المتوسطة وقت صباحا
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لكتب التعليمية من منهج كلية الًتبية اإلسالمية ال توجد فيها حركة، اآلن كثَت ا

 ٨، قامت الباحثة ادلقابلة مع األستاذة عائشة، وىي قالت:تستخدم اللغة العربية

عبة فطاين جنوب اتيالند يستخدم لغة ادلاليوي يف التواصل مع "نعلم أن ش 
زمالئهم والكتابة إبستخدام حروف اذلجائية أ، ب، ت، ث، إىل ي مثل أكل 

قد كثَت من شعبة فطاين الذين ال يستطيعون قراءة  بلغة ادلاليوي ماكن وىكذا.
علوم  اللغة العربية بصحيح إتباع قاعدة العرب. أبسباب ذلك جيب أن يكون

اللغة العربية يف البيئة ادلدرسية. خصوصا يف ىذا ادلعهد كثَت إستخدام طريقة 
يف تعليم احلصة ادلطالعة إبستخدام عملية  والقواعد والًتمجة القراءة وادلباشرة

 التالية:

حاول أن جتعل ادلتعلم يقرأ الكتاب اللغة العربية بصوت جهرية ْتيث  -۳
 يستطيع ادلعلم تربير القراءة اخلاطئة

للعثور على قصة بلغة العربية أكثر إاثرة لالىتمام بعيدا عن منهاج  زلاولة -۳
 احلايل

قرأ ادلدرس قراءة و التالميذ  وصل ادلدرس ادلوضوع عن ادلواد،أوال  يف     
 ليمارس القراءة أمام الفصل ليحفظ ادلفردات، ردات اجلديدةأعطى ادلف، تباعإل

أعطى الفرصة سؤال  ،  ئتربير يف ادلكان الذي يقرأىم الطالب بشكل خاط مث
 ".أعطى اإلمتحان مثل عمل السؤال يف الكتاب اللغة العربية للتالميذ،
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خالد إمساعيل بعض عملية إستخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة وكما قال أستاذ امسو 

 ٩العربية:

"أن إستخدام طريقة القراءة يف ىذا ادلعهد قد استخدام منذ القادم أو منذ أول 
قيام. ينبغي للمبتدئُت أن يقرأ ادلعلم بصوت جهرية ليسمع مجيع الطالب يف 

. وأيضا إن قراءة الطالب النصوص أو كتب اللغة العربية بصوت جهرية الفصل
 تطيع للمعلم أن يعرف من يقرأ صحيحا أو سلطئا"فتس

وىناك أيضا القراءة الصامتة وىي القراءة يف القلب من غَت صوت ولًتقية القراءة       

الصامتة ليكون الطالب يستطيع ان يقرأ النصوص العربية ابلسرعة، يلزم للمعلم أن يقدم 

سالمية كثَت من الكتب التعليمية التدريبات يف قراءة اليهم. اآلن يف معهد الدراسات اال

يف ىذه النشطة ان   أصل من بالد العرب مثل الفقة، التفسَت، القواعد، البالغة وغَت ذلك.

كفاءة قراءة الصامتة تكون دورا مهما، ألن مجيع الطالب ان يقرءوا كتب من غَت صوت 

ألن اللغة العربية قرر، وحيتاج اىل القراءة ابلسرعة يف ْتث عن التعبَت ادلسائل من ادلوضوع ادل

 وىذه تساعد كثَتا للمشًتكُت يف ادلناقشة.ال يستوي مع اللغة ادلاليوي طبعا، 
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تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث  إستخدام طريقة القراءة يف مشكالت وحلها. ۲

 من املرحلة املتوسطة مبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند

تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث من  ت ىف إستخدام طريقة القراءة يفمشكال ( أ

 ادلرحلة ادلتوسطة مبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند

كان إستخدام طريقة القراءة يف عملية التعليمية اليت تؤدي يف معهد الدراسات      

من ادلشكالت أو الصعوابت يف االسالمية فطاين جنوب اتيالند قد يوجد كثَت 

ختلص الكاتبة ادلشكالت فيها اليت  بعد التفتيش استخدام طريقة القراءة للمتعلمُت.

 تصدر من األساتيذ والطالب حينما جرت عملية التعليم لًتقية القراءة. 

 ادلعلم عند ادلشكالت (۳

ادلسائل الكثَتة درس ادلطالعة ادلتعلقة بتلك  ةكما قالت أستاذة عائشة إبراىيم كمعلم

 1۰:اليت تقع يف نفس الطالب يف عملية التعليم

تعتمد ادلشكالت اليت يواجهها ادلعلمون والطالب يف استخدام طريقة "
. ان مستوايت اخلربة للطالب سلتلفة، بعض َتا اعتماد على ادلعهدالقراءة كث

آخر ال يفهمو على االطالق  خص ديكن أن يفهم درس العربية وشخصش
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بسبب خلفيتهم سلتلفة. يف ىذا ادلعهد لديو العديد من ادلشاكل على النحو 
 :التايل

اح وإخفاق عملية تلعب البيئة احمليطة بتعلم اللغة العربية دوراً رئيسياً يف صل -۳
، يف ىذه ادلعهد لديو مشاكل يف البيئة اليت ىي أقل ملف من األسرة التعلم

 للطالب يف دراسة وتنفيذ تعليم اللغة العربية
نقصان ادلفردات يف نفس الطالب حىت يصعبون يف فهم نص العرب.  -۳

 يعرفوا عن ادلعٌت من القراءهتم وكثَت من الطالب مل
نفس الطالت يف القراءة أو نقصان الفهم على نفصان الكفاءات  -۲

 الطالب يف كلمة اللغة العربية
 الصعوبة على الطالب استخدام علوم النحو والصرف عند القراءة -4
أقل الطالب استخدام اللغة العربية يف التواصل مع األصدقاء. يف الغالب  -ہ

 اليومي" يف البيئات ادلدرسية ابستخدام لغة جاوية و هتاي يف التواصل
 11:، وقالوستاذ خالد إمساعيلاأل ورأي األخر يريد من

 "أن لكل تعليم مشكالت، ومشكالت تعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد كثَتة
قلة الوقت للتعلم وكان حصة التدريس قليلة جدا دلادة ادلطالعة، لذلك  بعضها 

كان ادلعلم من الصعب جدا أن إلقاء مادة القراءة وال بد ان تعطي وقتا 
طويال، حىت يتمكن للطالب وادلعلمُت يف تطبيق البيئة اللغوية على حد 

حفظها أقصى. للطالب الذين يواجهون الصعوبة يف فهم القراءة وتلفيظها و 
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ها فينبغي ذلم اجلهد األكثر يف التعلم وتقدمي األسئلة إىل ادلعلمُت أو واستخدام
  غَتىم من األصدقاء."

 12يف ادلقابلة مع األستاذ عبد الكرمي حاج دمحم زين، حيث قال:

جع إىل ير يف القراءة أن بعص ىذه األسباب الشك ضعف التالميذ  "
 التلميذ، وبعضها يرجع اىل ادلدرس وبعضها يرجع إىل الكتاب. 

معظم الطالب يف ىذا .مشكالت الطالب تصعبوا يف فهم القواعد العربية ۳
. مثكلتهم يف تعليم اللغة العربية ىي يف ادلعهد يقابلون صعوبة يف فهم القواعد

اإلعراب بسبب أن ادلوضوع يف القواعد للطالب ليس أمر سهل ال سيما دلن 
مل تتعلم ابلقواعد العرب من قبل، ىناك زلتاج اىل جهد كبَت يف حفظ القواعد 
وطبعا الدرس يف اللغة العربية ال ينفصل عن فهم القواعد خصوصا يف قراءة 

 العربية يف الفصل أو يف البيت.  النصوص اللغة

ن احلصة التعليم طريقو القراءة قليلة ومتصادمة . أقلة حصة الدرس  ۳
ابألنشطة األخرى مث يتأخر ادلعلم والطالب يف احلضور ألداء عملية التعلم و 

مرات  4التعليم يف معهد الدراسات االسالمية وقت الدرس اللغة العربية من 
سبوع جيد فيهاحصة. أو أربعُت دقيقة يف االجتماع االجتماع يف واحد األ

 الدراسة يف اليوم. 
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أن كثَتا من كتب ادلطالعة ال تغري التالميذ ابلقراءة، . مشكالت الكتاب  ۲
إما لعدم مالءمة مادهتا، وإما لرداءة شكلها، وسنتحدث فيما بشيء من 

ومن حيث  التفضيل عما جيب أن يتوافر يف كتب القراءة، من حيث ادلوضوع،
 الشكل. 

مدة التعليم للطالب معهد الدراسات االسالمية بَتا . مشكالت ادلدرس 4
تؤضلو تقريبا أربعُت دقيقة احلصة واحدة، لكن يف عملية التعليم ادلعلم قليل 
يستخدم اللغة العربية يف احلصة، وأبدا ال يدعوا الطالب للمحادثة ابللغة 

الطالب استخدام لغة جاوية أو ماليوية "  العربية، وحىت لتأكيد ادلفاىيم من 
سوده فاىم" من ادلفروض على ادلعلم األقل أن تكرار أت كيد ادلفاىيم ابللغة 

 "العربية " فهمتم " وىكذا. 

 الطالبات عند ( ادلشكالت۳

 13وىناك ادلشكالت اليت قالت سيالوايت مأراين احدى الطالبة يف ىذا ادلعهد، وىو:

صعوبة تغيَت احلركة يف آخر الكلمة، اان "عندي الصعوبة يف جهة النحو أى 
ال يفهم ال أستطيع أن اقرأ النص العرب بدون الشكل أو حركة يف حقيقة إذا 

ف جتد الصعوبة ما يف وسط ويف اآلخر ألنو جيب فهم النحو من أول سو 
بًتتيب. وعندي أيضا الصعوبة يف جهة الصرف، ال أستطيع على تقلب فعل 
السداسي اىل فعل الثالثي حُت يبحث معاين الكلمات يف القاموس. اان 

ضلو احتدث مع األصدقاء او حيلل  نقص اإلىتمام يف تعليم اللغة العربية
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أان لست مهتًما حًقا بتعلم اللغة العربية ألن اللغة  خر.الواجبات الدرس آ
 العربية ىي اللغة األجنبية يف البيئة ادلدرسية."

 14نتيجة من ادلقابلة مع خدجية إمساعيل قالت ىي:

الكتب لكن ال أحب أن اقرأ الكتاب اللغة العربية  أحب أن اقرأ"... غالبا أان 
بل قليل أفهم يف  ألن البد يل فهم معانيها أوال وذلك الزم بقراءة صحيحة.

 القواعد اللغة العربية..."

الثالث تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف ت ىف إستخدام طريقة القراءة يف ب( حل ادلشكال

 من ادلرحلة ادلتوسطة مبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند

وبعد ادلشاىدة يف عملية التعليم يف معهد الدراسات االسالمية اليت تستخدم      

بطريقة القراءة توجد ادلشكالت الكثَتة اليت توجد الطالب. إن مشكالت تعليم اللغة 

ج كل ذلك إىل حّلها. وجود ىذه ادلسائل سبب من العربية عديدة كما ذكر سابقا وحتتا 

 من تلك الطريقة اليت استخدامو األستاذ.عامل الطالب نفسو أو من انحية التطبيق 

 ادلعلم عند حل ادلشكالت ( احملاوالت۳

وىناك التحليالت اليت تقدم ادلدرس ليخرج الطالب من تلك ادلشكالت من      

ت إىل حل ادلشكالت كما أدت الباحثة ادلقابلة مع استخدام طريقة القراءة. فاحملاوال
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األستاذ عبد الكرمي وىو معلم اللغة العربية يف معهد الدراسات االسالمية، منها حلل 

 15ادلشكالت:

تعرف األستاذ إىل الطالب عن القواعد والصرف. التعويد عن معرفة فوائد  ۳"
القواعد من احلرف يف الكلمات، ضلو التعرف عن الفاعل من ادلفعول، اين 

 ادلبتدأ واخلرب، اين اإلسم إن وخربه وغَت ذلك ادلذكور.

العالج ىي  على ادلدرس الصرب من أجل مساعدة الطالب، و أول خطوة يف ۳
معرفة السبب وراء عدم قدرة الطالب على القراءة مث إعطاء الطالب دروسا 

إعطاء ادلدرس النصيحة يف بداية  إضافية من أجل زايدة قدرتو على القراءة.
احلصة وكذلك بعد الدراسة كي حتقق الطالب األىداف يف تعليم اللغة العربية 

 حية عبادة مع هللا سبحانو وتعاىل.سواء من انحية االجتماع مع الناس أو من ان

إعطاء الفرصة للطالب أن يسألوا ما مل يفهموا من الشرح، وإذا مل تكف مّدة  ۲
التعليم يف الفصل فيجوز على الطالب أن يسألوا يف خارج الفصول للسؤال عن 
ادلادة الذي مل يفهم. من انحية مشكلة الطالب ال يفهم الدرس، على ادلدرس 

بشكل شرح عميق وتكرارىا حيت يفهم الطالب فهما جيدا الشرح  إعطاء
 "خاصة للطالب الذين لديهم صعوبة يف تعليم اللغة العربية.

 

 

 
                                                           

15
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 ۱۰1٨ سنة ارسم شهر



66 
 

 16:احد أستاذة يف معهد الدراسات اإلسالمية فطاين جنوب اتيالند قالت عائشة

أساسا ىو سبب النجاح يف تنفيذ التعليم أكثر من عامل ادلعلمُت يف عملية يف "
، ادلعلمون لديهم مهمة لتشجيع وتوجيو وتوفَت مرافق التعلم التعليم والتعلم

يتحمل ادلدرس مسؤولية واضحة عن رؤية كل ما  .للطالب لتحقيق األىداف
جيب علينا كمعلمُت  .ث يف غرفة الصف دلساعدة عملية تطوير الطالبحيد

 :القيام مبا يلي

 صف األىداف اليت جيب حتقيقها ۳

 توقظ اىتمام الطالب يف تعليم اللغة العربية ۳

 ضبط ادلوضوع وفًقا خلربات وقدرات الطالب ۲

 ."خلق جو يرضي الطالب يف تعلم اللغة العربية 4

عند أستاذ خالد إمساعيل احد ادلعلم يف معهد الدراسات  زلاوالت حل ادلشكالت

 17اإلسالمية بقال:

ف لكل قليلة الوقت يف تعليم اللغة العربية ىو مشكلة وكاد ىذه الظاىرة مكتش"
ادلعلم. حل من ىذه ادلشكلة ىو استخدام طريقة التعليم ادلناسب يف الفصل 

 "واستعمل الوقت جيدا

                                                           
16

 مارس شهر من 1٨ التاريخ في تايالند بجنو فطاني اإلسالمية الدراسات معهد في معلمة احد إبراهيم عائشة أستاذة مع مقابلة  

 ۱۰1٨ سنة
1٧
 سنة مارس شهر من 14 التاريخ في تايالند جنوب فطاني اإلسالمية الدراسات معهد في معلم احد إسماعيل خالد أستاذ مع مقابلة 

۱۰1٨ 
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 الطالبات عند ( احملاوالت حل ادلشكالت2

وىناك حل ادلشكالت اليت قالت سيالوايت مأراين احدى الطالبة يف ىذا ادلعهد، 
 18وىو:

ينبغي لنا ان ارتقي محاستها يف طلب العلم اللغة العربية خصوصا "... 
القواعد والصرف. أن ادلوضوع يف القواعد يل ليس سهل السيما دلن مل تتعلم 

 يف حفظ القواعد وتكرار ابلقواعد العرب من قبل، ىناك زلتاج اىل جهد كبَت
 .."احلفظ ومع تطبيق يف القواعد كي يستغرق فهم العلم بعمق وقًتا طوياًل.

 19نتيجة من ادلقابلة مع خدجية إمساعيل قالت ىي:

حل ادلشكالت استخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية ىو لنفسي  "...
حريصة على التعلم حُت يعلم األستاذ و يسئل ما مل يفهم من الدرس مث 

اجلهد األكثر يف  . ينبغي يللتكرار ادلواد اليت مت تعلمها بعد العودة من ادلدرسة
 ..."م من األصدقاءالتعلم وتقدمي األسئلة إىل ادلعلمُت أو غَتى

 ج. حتليل البحث

، سيقوم الباحثون إبجراء  من ادلقابالت وادلالحظة والوثيقة الباحثون ّتمع البياانتبعد      

وفًقا لتحليل  .حتليل للبياانت مت احلصول عليو من عدة اجتماعات لشرح ادلزيد من البحث

التحليل النوعي الوصفي الكيفي  البياانت ادلختارة من قبل الباحثُت أن الباحثُت يستخدمون
                                                           

1٨
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)التعرض( عن طريق حتليل البياانت اليت مت مجعها من ادلقابالت وادلالحظات والواثئق أثناء 

سيقوم الباحثون بتحليل البياانت اليت مت احلصول عليها  .إجراء الباحثُت للباحثُت مع الوكالة

فيما يلي  . مسائل البحثوعرضها من قبل الباحثُت وفقا لنتائج البحث اليت تشَت إىل

 :نتيجة حتليل الباحثُت ، وىي

. عملية إستخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث من ۱

 املرحلة املتوسطة مبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند.

عهد الدراسات لباحثون يف ماستناًدا إىل ادلالحظات ادليدانية اليت يقوم هبا ا     

يف كثَت من  تستخدم اإلسالمية فطاين جنوب اتيالند ، يستطيعون معرفة أن ىذا ادلعهد

 .اللغة العربية والتعلم األحيان طريقة القراءة وادلباشرة والقواعد والًتمجة يف التعليم

عهد الدراسات يف م مديريذ و تاساأل إن تلك االكتشافات من ادلقابلة مع     

أستاذ خالد مي حاج دمحم زين و ستاذ عبد الكر أ وب اتيالند، ىواين جناإلسالمية فط

أستاذة عائشة إبراىيم. من ادلقابالت اليت مجعها الباحث ديكن أن يعرف أن أمساعيل، و 

القراءة يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث من ادلرحلة  العملية ابستخدام طريقة

 ابعضأنو تقريبا بُت بعضها   اإلسالمية فطاين جنوب اتيالند ادلتوسطة مبعهد الدراسات
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مث إستخدام طريقة القراءة  اجراءة التعليم تبتداء ابلدعاء يف استخدام ىذه الطريقة، أى

، إعطاء الفرصة للطالب أن يسألوا أو إختيار الطريقة ادلطبقة واختيار الوسائل التعليمية

وبعده أنو يقرأ الباب ادلستمري وخيتتم ،   التقوميوكذلك تعيُت ما مل يفهموا من ادلوضوع

  .التعليم ابلدعاء

قد يقوم ادلدرسون ابلعديد من اخلطوات يف استخدام طريقة القراءة. ولكن يف العام ىي 

 على النحو التايل:

( مقدمة والصفقات مع رلموعة متنوعة من األشياء عن ادلواد اليت ستعرض يف شكل ۳

 ن مادة االختيار يف وقت مبكرا، أو عَتىا.التمهيد، أو اجلَتا

( إعطاء ادلفردات وادلصطلحات اليت تعترب صعبة. يتم إعطاء ىذا بواسطة تعريف ۳

 التعريف ومثال ادلثال يف اجلملة.

دقائق أو تعديلها  ۳5 -۳۰( عرض نص معيُت. تتم قراءة ىذا النص بصمت دلدة ۲

عيُت الطالب لقراءة ىذا النص يف لتخصيص الوقت ادلتاح. ديكن للمعلمُت أيضا ت

منازذلم قبل ىذا االجتماع. هبذه الطريقة بيدو أن توفَت ادلزيد من الوقت ْتيث ديكن 

 للمعلمُت أكثر حرية تطوير القراءة يف الفصل.
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 ( مناقشة زلتوايت القراءة. يف ىذه اخلطوات ديكن أن تكون حوارا بلغة ادلتعلم.4

عد إذا لزم األمر دلساعدة الطالب على فهم زلتوايت ( التحدث أو شرح سلتصر القوا5

 القراءة.

( إذا مل يقدم ادلعلم يف بداية االجتماع تفسَتا للمفردات اليت تعترب صعبة وتتناسب 6

 ابدلوضوع فيمكن يف ىذه اخلطوة القيام بذلك.

( يف هناية احلصة. يعطي معلم واجب إىل الطالب حملتوايت القراءة مثل إنشاء 7

بلغة الطالب، أو تقدمي تعليقات حول قراءة احملتوي، أو إنشاء رسوم بيانية، أو ملخص 

شيء آخر. إذا كان من الضروري، ديكن للمعلم إعطاء ادلهمة يف ادلنزل لقراءة النص 

 20الذي سيعطي يف احلصة القادم.

أن عملية  إستناد إىل نتيجة ادلقابلة يف مكان البحث، أخذت الباحثة اخلالصة     

إستخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية تؤثر على حتسُت نتائج تعليم الطالب عند 

لتعليم اسسو يف مسئلة واحدة ىي كيف جيعل ادلعلم ترقية قدرة القراءة. اما حتليل عملية ا

اثناء تعليمو مع الطالب جيري جراي اجيابيا حىت حيصل إىل الغرض شلا يريد. ألن ادلعلم 

                                                           
             

۱۰
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 6۰۲6), hlm. ۲66-۲66 
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. ولذا أن دور ادلعلم يكون دورا ىو احدى العوامل ليصل الطالب النجاح يف التعلم

 مهما للطالب يف وصول اىل النجاح.

ي يعرض ادلوضوع يف أولوية أول طريقة لقراءة، وقراءة ادلعلم طريقة القراءة الذ     

ادلوضوعات القراءة األوىل، تليها الطالب. لكن يف بعض األحيان ادلعلم ديكن أن نشَت 

مباشرة إىل الطالب أول قراءة موضوع معُت، وابلطبع الطالب آخرون تنتبو وحتذو 

قبل ادلعلم قراءة مباشرة يف ادلوضوع حذوىا. وديكن أن يتم ىذا الطريقة قراءة تقنية من 

وقيل الطالب أن تويل اىتماما أو االستماع إىل قراءات من أستاذه جيدا، بعد ادلعلم 

تعيُت أحد الطالب للقراءة ابلتناوب. بعد زايرهتا لكل طالب بدوره أن يقراء، ادلعلم 

ساسا على يكرر ذلك مرة أخرى مرة واحدة مع القراءات تتبعها مجيع الطالب، ىو أ

مستوى الدرجة األوىل، مث ادلعلم الكلمات ادلسجلة إشعال الطالب غَت معروفة أو 

جديدة  على اجمللس أن يالحظ يف كتب االرقام القياسية إلثراء ادلفردات وأن الحقة 

 21الستكمال ادلوضوعات اليت مت تعيينها أو حتديدىا.

وعند رأي الباحثة على نتائج ادلقابلة وادلالحظة عند عملية إستخدام طريقة القراءة      

ات يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث من ادلرحلة ادلتوسطة مبعهد الدراس
                                                           
             

۱1
 Tayar Yusuf dan Saifu Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, ۲666), hlm. ۲26-۲26 



6۲ 
 

دقائق بعد االستماع إىل ۳ہ -۳۰ النص العريب بشكل تكراراالطالب يقرأ  اإلسالمية

إستخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية ليست فقط ليقرأ  قراءات من أستاذه جيدا.

 ىو ما يف الكتاب ولكن أيضا الطريقة الصحيحة لفهم زلتوايت الكتاب.اجلملة 

لبحث يكون عملية إستخدام طريقة القراءة يف تعليم القراءة أن االستنتاج يف ىذا ا     

)اللغة العربية( يف معهد الدراسات اإلسالمية فطاين جنوب اتيالند يكون انجحا ولكن 

مل يكن كامال. نسبة النجاح ديكن أن ينظر من قدرة تقراء التالميذ بقراءة اللغة العربية. 

وا تقراء ابستخدام قراءة اللغة العربية. أما ىذه أما التالميذ الذين مل ينجحوا ىو مل يطلق

الطريقة مستخدم منذ قدمي زمان، وىذه الطريقة تطبيقها غالب يف أول ادلواد ألنو يف 

 أول ادلواد كثَت من ادلفردات اجلديدة اليت ال يعرف التالميذ.
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تالميذ الصف الثالث تعليم اللغة العربية ل إستخدام طريقة القراءة يف ا. مشكالت وحله۲

 من املرحلة املتوسطة مبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند

 ادلعلمُت ( ادلشكالت وحلها عند1

فعل الباحث يف ادليدان، ففي تركيز األول ينال االكتشافات. أوال، تشرح عن       

لدراسات اإلسالمية عهد اراءة يف تعليم اللغة العربية مبادلشكالت يف إستخدام طريقة الق

 فطاين جنوب اتيالند.

ب الباحث إىل األساتيذ والطالاكتشاف اآلتية اساس من نتائج ادلقابلة اليت يفعل      

عهد الدراسات اإلسالمية فطاين جنوب اتيالند. وىم استاذ عبد الكرمي، خالد مب

 . ة إمساعيلوخدجي سيالوايت مأراينإمساعيل، عائشة إبراىيم، واما من الطالب مها: 

إن التعليم اللغة العربية للطالب غَت العرب يواجو عديدة من ادلشكالت.      

وادلشكالت يف تعليم اللغة العربية ىي طلعت من نواحي ادلشكالت اليت تنشأ حُت 

عملية التعلم يف العلوم الذي يتعلق مع اللغة العربية سواء أكان من ادلعلم أو ادلتعلم أو 

م اللغة العربية، ادلشكالت اليت تواجهها كمشكالت اليت تواجو يف تعلم مستوي يف تعلي

اللغات اخرى، وقد تشتمل ادلشكالت تعلم اللغة العربية على أمرين: األمر األول ىو 
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ادلشكالت اللغوية وىي ادلشكالت ادلتصلة ابللغوية، واألمر الثاين ادلشكالت غَت 

 22ماعي والنفسي وادلنهجي.اللغوية وىي ادلشكالت اليت تتعلق ابالجت

نتائج ادلقابلة مع األستاذة عائشة ان ادلشكالهتا ىي تلعب البيئة احمليطة بتعلم       

اللغة العربية دورًا رئيسيًا يف صلاح وإخفاق عملية التعلم ونقصان ادلفردات والكفاءات 

الطالب والصعوبة على الطالب استخدام علوم النحو والصرف عند القراءة يف نفس 

من ادلشاكل اليت قدمها  وأقل الطالب استخدام اللغة العربية يف التواصل مع األصدقاء.

وحل ادلشكالت عند أستاذة ىي  األستاذة عائشة مؤثر جدا يف تعلم اللغة العربية.

تمام الطالب يف تعليم اللغة العربية، صف األىداف اليت جيب حتقيقها، وتوقظ اى

ي الطالب يف تعلم وضبط ادلوضوع وفًقا خلربات وقدرات الطالب، وخلق جو يرض

 اللغة العربية.

يف الوقت احلاضر العديد من الطالب ليس لديهم ىدف يف تعلم اللغة العربية.        

تصبح معيار  ديكن أن حيدث ذلك ألن اللغة العربية نفسها ىي موضوعات اليت ال

التخرج يف مؤسسة تعليمية، ْتيث يتعلم الطالب اللغة العربية دون أن يكون لديهم 

ىدف دلستقبلهم. كل مشكالت يرجع إىل نفسو الطالب فيجب على ادلعلم أن يكون 
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شغوفا يف نقل  العلم وتعليم الطالب إىل مسار النجاح. يف حقيقة ادلشكالت تعلم 

األمر األول ىو ادلشكالت اللغوية وىي ادلشكالت ادلتصلة اللغة العربية على أمرين: 

ابللغوية، واألمر الثاين ادلشكالت غَت اللغوية وىي ادلشكالت اليت تتعلق ابالجتماعي 

كل مشكالت اليت قالت أستاذة عائشة أكثر من ادلشكالت غَت  والنفسي وادلنهجي.

 اللغوية.

ل ان ادلشكالهتا ىي قلة الوقت للتعلم وكان خالد إمساعينتائج ادلقابلة مع األستاذ      

 كما قال:حصة التدريس قليلة ايضا.  

"أن لكل تعليم مشكالت، ومشكالت تعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد كثَتة 
بعضها قلة الوقت للتعلم وكان حصة التدريس قليلة جدا دلادة ادلطالعة، لذلك  

راءة وال بد ان تعطي وقتا طويال، كان ادلعلم من الصعب جدا أن إلقاء مادة الق
حىت يتمكن للطالب وادلعلمُت يف تطبيق البيئة اللغوية على حد أقصى. للطالب 
الذين يواجهون الصعوبة يف فهم القراءة وتلفيظها وحفظها واستخدامها فينبغي ذلم 

 اجلهد األكثر يف التعلم وتقدمي األسئلة إىل ادلعلمُت أو غَتىم من األصدقاء."

وحل ادلشكالت عنده ىو استخدام طريقة التعليم ادلناسب يف الفصل واستعمل      
جيب على ادلدرسُت ختطيط أنشطة التعليم والتعلم قبل القيام الوقت جيدا. عندي 

يعترب وقت تعليم اللغة العربية يف الفصل صغَتًا جًدا لدرجة ابلتعلم يف الفصل الدراسي. 
ب الوقت ادلناسب لدراسة إضافية. احملاولة إىل تطبيق أنو من الضروري أن جيد الطال
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واحملاولة اىل استخدام وسائل التعليم حيت ترغب الطالب يف اللغة العربية طرق ادلناسبة 
وهتتم األستاذ أبحوال الطالب حينما جتري عملية التعليم حيت تركز الطالب على تعليم 

  اللغة العربية.

علم اللغة العربية قيًدا نظرًا ألنو خيتلف عن ادلوضوعات حىت اآلن ، ال يزال وقت ت     

األخرى ، حيصل ادلقيمون ابللغة العربية على عدد أقل من ادلواد األخرى. سيؤثر على 

استناًدا إىل نتائج ادلقابالت  تعلم اللغة العربية ألن تعلم اللغة العربية يستغرق وقتا أطول.

، ديكن مالحظة أن ادلدرسة قامت بتدريس العربية  ىذا ادلعهديف  الباحثوناليت أجراىا 

 إضافية كل يوم إجازة مدرسية.

نتائج ادلقابلة مع األستاذ عبد الكرمي ان ادلشكالهتا ىي الطالب تصعبوا يف فهم      

فاحملاوالت  القواعد العربية وقلة حصة الدرس ومشكالت يرجع إىل الكتاب وادلدرس.

حثة ادلقابلة مع األستاذ عبد الكرمي وىو معلم اللغة إىل حل ادلشكالت كما أدت البا

العربية يف معهد الدراسات االسالمية، منها حلل ادلشكالت: تعرف األستاذ إىل 

الطالب عن القواعد والصرف، على ادلدرس الصرب من أجل مساعدة الطالب وإعطاء 

الت من عند رأي حل ادلشك الفرصة للطالب أن يسألوا ما مل يفهموا من الشرح.
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، إذا مل تكف مدة التعليم يف الفصل فيجوز على الطالب أن يزر األستاذه جيد جدا

 إىل خارج الفصل أو بيت ادلعلم للسؤال عن ادلادة الذي مل يفهم.

 الطالبات ( ادلشكالت وحلها عند2

وىناك ادلشكالت اليت قالت سيالوايت مأراين احدى الطالبة يف ىذا ادلعهد، وىو      

ة يف جهة النحو أى صعوبة تغيَت احلركة يف آخر الكلمة، والصعوبة يف جهة الصعوب

رتقي محاستها يف طلب العلم اللغة العربية تينبغي ان  الصرف. وحل ادلشكالت عنده

خصوصا القواعد والصرف. أن ادلوضوع يف القواعد يل ليس سهل السيما دلن مل تتعلم 

جهد كبَت يف حفظ القواعد وتكرار احلفظ ابلقواعد العرب من قبل، ىناك زلتاج اىل 

جيب  رأي الباحثة .ومع تطبيق يف القواعد كي يستغرق فهم العلم بعمق وقًتا طويالً 

على الطالب أن جيتهد يف دراسة العربية ألهنا لغة الدين، ويداوم على قراءة العربية وال 

يكون علم حيت يكفي يدرسو يف داخل الصف، والقراءة ابالعتماد على القاموس وادل

 فهم قراءة عربية صحيحة.

من ادلقابلة مع خدجية إمساعيل قالت  مشكالت استخدام طريقة القراءة نتيجة     

سهل يقرأ الكتاب اللغة العربية أو النصوص العريب بسبب قليل يفهم القواعد اللغة  ىي

ا مل يفهم العربية. وحل ادلشكالت ىو حريصة على التعلم حُت يعلم األستاذ و يسئل م
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من الدرس مث لتكرار ادلواد اليت مت تعلمها بعد العودة من ادلدرسة. ينبغي على الطالب 

قد تكون  اجلهد األكثر يف التعلم وتقدمي األسئلة إىل ادلعلمُت أو غَتىم من األصدقاء.

طريقة القراءة مناسبة للطالب الذين حيبون القراءة، ولكنها أقل مالئمة ألولئك الذين 

قد يكون ذلك ال أحب أن يشهد القراءة جتربة التشبع  .ا مغرمُت ابلقراءةليسو 

رأي الباحثة جيب على الطالب سأقسم أوقاهتم يف البيت للتعلم والراحة  23التعلم.

ذ يف تعلم اللغة العربية إىتماما  تم الطالب بشرح األساتيوادلساعدة والديٍت، وأيضا هت

 كبَتا حيت يرفع مفاىيم عن قواعد اللغة العربية وترفع درجات يف مادة اللغة العربية.

ا ىف وعند رأي الباحثة على نتائج ادلقابلة وادلالحظة عند مشكالت وحله          

ن ادلرحلة ادلتوسطة تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث م إستخدام طريقة القراءة يف

يف مبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب اتيالند وجود مشكالت اللغوية وغَت اللغوية. 

ىذه الدراسة ، يرى الباحثون أن حالة الطالب يشعرون أو يفًتضون أن اللغة العربية صعبة. 

اليت يواجهها ادلشاكل  وابلتايل فإن اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية أقل من ذلك بكثَت.

وادلعلمون أقل استخدام وسائل يف التعليم  ادلعلم ليست سوى عدم ادلعاملة ابدلثل للطالب

يف تعلم اللغة العربية ، تعترب طرق التدريس مهمة جًدا ولكنها يف بعض األحيان  والتعلم.
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تصبح مشكلة ، ألهنا تستخدم طريقة أقل دقة مع الطالب وبيئة الفصل الدراسي سوف 

 على تعلم اللغة العربية. يؤثر


