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مستخلص البحث

كان الغرض من ىذا البحث ىو معرفة مسائل أو صعوبات اليت تواجو ادلشًتك
الدورة يف دورة اللغة العربية دار السالم (كارد) و طريقة حلها .نوع البحث ادلستخدم
ىو البحث النوعي الذي أجري باستخدام ثالث تقنيات جلمع البيانات ,وىي ادلقابالت
وادلالحظة والوثائق .وطريقة حتليل البيانات ادلستخدمة ىي النوعي الوصفي .بناءً على
نتائج ادلالحظات وادلقابالت اليت أجريت يف دورة اللغة العربية دار السالم (كارد) ,فإن
القدرة الكالم باللغة العربية للمشاركُت يف دورة اللغة العربية دار السالم (كارد) كانت ال
تزال تعترب مفقودة بسبب عدة عوامل وىي قلة حفض ادلفردات العربية وقلة فهم القواعد
اللغوية وعدم اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية ,وما إىل ذلك .وطريقة حل صعوبات
لتعلم مهارة الكالم دلشًتكُت الدورة اللغة العربية دار السالم (كارد) وىي بإكثار حفظ
ادلفردات و إكثار النطبيق اللغوية واشًتاك الندوات ,ادلناقشات والدراسة ادلخصصة.
الكلمات ادلفتاحية :حتليل صعوبات ,مهارة الكالم ,دورة اللغة العربية.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja problem atau
kesulitan yang dialami dalam mempelajari bahasa Arab di Kursus bahasa
Generasi Arab Darussalam (GARD). Dan cara mengatasi kesulitan
tersebut.Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
deskriptif yang dilakukan dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara,
observasi dan dokumentasi. Dan hasil penelitianya yaitu Kemampuan berbicara
bahasa Arab di Kursus bahasa Generasi Arab Darussalam (GARD) dapat
meningkat jika peserta kursus menyadari akan kebutuhan berbahasa Arab.
Kata Kunci: Kesulitan, Kemahiran Berbicara, GARD. Berbahasa Arab.
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أ .خلفية البحث
مهارة الكالم ىي إحدى ادلهارات اللغوية وىي نوع من ادلهارة على حتقيقو يف
تدريس اللغة .الكالم ىو الوسيلة الرئيسية لتعزيز التفاىم ادلتبادل والتواصل اإلجتماعية
كذلك بواسلة اللغة .تشتمل أنشطة الكالم على جوانب من االتصاالت ثنائية االجتاه,
وىي الكالم أو التحدث مع ادلتكلمُت األخرى( .أفندي و األخر .)156 :2112 :
وبالتايل جيب أن تستند دتارين الكالم أوالً إىل ادلهارة االستماع يواصل على
مهارة الكالم ,وإتقان ادلفردات والعبارات اليت تسمح للمشاركُت يف الدورة تعبَتا عن
نواياىم وأرائهم وأفكارىم .لذلك نقول أن دترين الكالم ىو استمرار دلمارسة االستماع
أيضا دتارين مهارة الكالم و التحدث.
اليت تتضمن ً
نظرا إىل اللغة العربية ىي اللغة أنبل وأكثر ادلفردات بالنسبة إىل لغة أخرى ,حىت
عملية وقائمة دورات ىذه اللغة يتطلب إىل أساليب التعلم ادلناسبة والفعالية .أما
أمر التعلم ىي إيصال ادلعرفة باللغة العربية بُت ادلعلم وادلتعلم يف كثَت من األحيان يواجو
ادلتعلم صعوبات أو مشاكل اللغوي .كمثال على صعوبات الكالم اليت ىي زلور
الباحث ,فإن ىذه الصعوبات ناجتة عن عوامل داخلية للمشاركُت يف
الدورة أو ادلشاركُت اخلارجي ينفي الدورة نفسها .ادلسئلة أيضا يأيت من عامل
اللغوي العربية

نفسها اليت تشمل

نظام

الصوت,

اللغوي,

والكتابة
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وادلفردات و أيضا معامل عدم اللغوية اليت تشمل التعليمية واالجتماعية والثقافية
والسياسية والنفسية (أقندي واألخر .)163 : 2112
إن ادعاءات الباحث بأن ادلشاركُت يف الدورة اللغة العربية (كارد) واجهوا
صعوبات يف اتقان مهارة الكالم تكون ذلا تأثَت الحق على رغبة أو
حتفيز ادلشاركُت يف الدورة

اللغة

نفسها.

يهتم

الباحث

يف ىذه

الدراسة

بدراسة الصعوبات يف تعلم مهارات الكالم من حيث اللغوي و غَت اللغوي عند
دورة اللغة العربية دار السالم (كارد).
بناءً على نتائج ادلالحظات وادلقابالت اليت أجريت يف دورة اللغة العربية دار
السال (كارد) ,فإن القدرة الكالم باللغة العربية للمشاركُت يف دورة اللغة العربية دار
السالم (كارد) كانت ال تزال تعترب مفقودة بسبب عدة عوامل وىي قلة حفض
ادلفردات العربية وقلة فهم القواعد اللغوية وعدم اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية وما إىل
ذلك.

ب.أسئلة البحث
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 .1ما ىي الصعوبات اليت تعًتض تعلم مهارة الكالم يف دورات اللغة العربية مبعهد
اإلسالمية دار السالم بلوك أكونج سنة دراسية  2119/2118؟
 .2ما ىي خطوات حلل الصعوبات اليت تعًتض تعلم مهارة الكالم يف دورات اللغة
العربية معهد اإلسالمية دار السالم بلوك أكونج سنة دراسية  2119/2118؟
ج.فوائد البحث
تنقسم فوائد ىذه الدراسة إىل جانبُت:
 .1نظريا يعٌت من خالل ىذا البحث ,ميكن أن نتوقع حتسُت وتعزيز
االىتمام بادلشاركُت و الكتاب يف الدورة تعلم اللغة العربية بعد معرفة ادلشاكل
وكيفية احلل عليها.
 .2عمليا ميكن أن يكون ىذا البحث عبارة عن بيانات للدورة يف معهد دار السالم
أيضا كمواد مرجعية وأساس
يف اجلهود ادلبذولة لتطوير اللغة وميكن أن تستخدم ً
للمعلمُت وادلشاركُت يف الدورة حسب معرفة العلمية ومصادر ادلعلومات.
 .3للكاتب أو الباحث عسي أن تكون ىذه األطروحة و ىذا البحث علم ومعرفة
جديدة للباحث و أن يكون خربة طيبة لنمو كفائة ومقدرة كتابة الباجث
للمستقبل.
د .دراسة سابقة
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أطروحة كتبها نون إذلام شعبان حتت العنوان حتليل العوامل ادلثبطة للمهارة على
الكالم باللغة العربية للفصل احلادي عشر مدرسة العالية اإلسالمية البدرية ,لومبوك
شرقية العام الدراسي  . 2117/2116و يستنتج الباحث يف تلك الكتابة أن العوامل
اليت تسبب صعوبات لغوية ىي :أقل إتقان ادلفردات ,عدم التفاعل يستخدم اللغة
العربية ,بيئة اللغة,قلة ساعات الدرس ,عدم االىتمام بتعلم ادلشاركُت يف الدورة.
األطروحة اليت كتبها سيف الدين حتت العنوان تعلم مهارات الكالم ادلنهجي يف
رلال دراسات اللغة العربية يف معهد الفيفا لتعليم تكنولوجيا ادلعلومات كوا . 2114
يستنتج الباحث أن العوامل اليت تسبب صعوبات لغوية ىي ال تزال قائمة على
الصعوبات ,اللغوية وغَت اللغوية ,عدم التعود يف احملادثة اليومية باستخدام اللغة العربية.
ه إطار النظري
 .1حتليل
التحليل يف أي شكل من أشكال نوع الدراسة اليت يتم إجراؤىا ىو طريقة لوجهة
نظر أو تفكَت ,يتعلق بالتفكَت ادلنهجي لشيء ما لتحديد العالقة بُت جزء واحد مع
جزء آخر.
.2الصعوبة
صعوبات التعلم ىي حالة جتعل الطالب ال يتعلمون كما ينبغي (أبو
أمحد .)74 :1999 ,وف ًقا (لداجاماراه  ,)234 :2118ختتلف صعوبات
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التعلم اليت يشعر هبا الطالب ,واليت ميكن تصنيفها إىل أربعة أنواع ,وىي نظرا إىل
نوع الصعوبات التعليمية ,توجد صعوبات شديدة ومعتدلة,انطالقا من
ادلوضوعات اليت دتت دراستها ,ىناك دائمة وبعضها مؤقت ,انطالقا من طبيعة
الصعوبات ,فهناك تلك اليت تعيش يف الطبيعة بشكل مؤقت ,إذا نظرنا إليها من
األسباب ,فبعضها يرجع إىل الذكاء والبعض اآلخر عن عوامل غَته.
 .2مهارة الكالم
أيضا باسم التابَت غالبًا .ومع ذلك ,كل منهما
مهارة الكالم يشار ً
تأكيدات سلتلفة ,حيث يشدد الكالم على القدرة اللفظية ,يف حُت ميكن التعبَت
جانب اللفظي يف شكل مكتوب
 .3الغرض من تعلم مهارة الكالم
تعلم التحدث بالعربية لو عدة أىداف منها من أجل أن تكون قادرة
على نطق التعبَتات العربية ,من أجل أن نكون قادرة على نطق تعبَتات سلتلفة
قادرا على التمييز بُت مجل القراءة الطويلة والقصَتة,
أو شيهها ,لكي تكون ً
ميكنو التعبَت عن رغبات قلبو باستخدام رلموعة من الرموز اليت تتوافق مع قواعد
النحوية ,ميكن التعبَت عما يتبادر إىل الذىن باستخدام القواعد الصحيحة يف
كتابة اجلمل العربية ,ميكن استخدام أجزاء من قواعد اللغة العربية يف تعبَتاهتم
مثل ادلذكر و ادلؤنث ,ميكن استخدام التعبَتات اللغوية ادلناسبة للعمر والنضج
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وادلوقف ,ميكن تتبع واستكشاف ادلخطوطات العربية واألدب ,ميكن التعبَت عن
تعبَتات واضحة ومفهومة عن نفسو ,القدرة على التفكَت باللغة العربية والتعبَت
عنها بسرعة يف أي موقف أو ظروف.
 .4مبادئ تدريس مهارة الكالم
جيدا لغَت العرب ,من الضروري االنتباه إىل ما يلي
لكي يكون تعلم الكالم ً
جيب أن ادلعلم لو قدرة عالية على ىذه ادلهارة ,ابدأ بأصوات شلاثلة بُت لغتُت
(متعلمي اللغة والعربية) ,جيب على الباحث وادلدرب االنتباه إىل ادلراحل يف
تعليم الكالم ,مثل البدء مبفردة سهلة تتكون من مجلة واحدة ومجلتُت وما إىل
ذلك.
 .5أنواع مهارة الكالم
أ .زلادثة
زلادثة ىي وسيلة لتقدمي لغة من خالل احملاورة ,يف تلك احملادثة ميكن أن
حتدث بُت ادلعلم و الطالب وبُت الطالب والطالب ,يف حُت أن إضافة إىل
ومواصلة إثراء مفردات أكثر.
ب .تعبَتات شفهية
تعبَتات شفهية ىو دترين يف إعداد مقاالت شفهية هتدف إىل تطوير
قدرات الطالب يف التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم.
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 .6مراحل التعلم
من بُت ادلراحل العديدة دلمارسة التحدث ,وىي مساعد التدريب وحتديد
اذلوية ,شلارسة أمناط اجلملة (شلارسة النمط) ,شلارسة التمرين ,والقصة ,وادلناقشة,
ادلناقشة وادلقابالت وادلسرحية واخلطب.
 .7أساليب تعلم مهارة الكالم
فهم األسلوب العربية من ىذه التقنية ىي تنفيذ خطط التعلم الفصل يف شكل
طرق وحيل سلتلفة (خدعة) لتقدمي مواد تعليمية من أجل حتقيق أىداف تعليمية
احملددة.
و.نوع البحث
البحث الذي أجراه الباحث ىو البحث النوعي الوصفي باستخدام ثالث تقنيات
جلمع البيانات ,وىي ادلقابالت وادلالحظة والوثائق.
ز .نتيجة البحث
أن صعوبات التعلم مهارة الكالم ينبت من نفس ادلتكلم و خارجو كما يف البيان
األيت البيان  :أن عالمة  vتدل على أمن ادلشًتكُت يصعبون يف تلك ادلرحلة
و عالمة  xال يصعبون يف ذلك.
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ح .البحث و الناقشة
أ .صعوبات يف تعلم مهارة الكالم باللغة العربية على ادلشاركني يف دورة اللغة
الربية دار السالم (كارد) سنة دراسية 8102/8102
بناءً على الشرح الوارد أعاله ,ىناك العديد من العوامل ادلثبطة للقدرة على
التحدث باللغة العربية يف دورات رارانج العربية لدروس السالم (كارد) ,وىي العوامل
الداخلية واخلارجية.
 )1العوامل الداخلية
العوامل الداخلية ىي العوامل اليت تنشأ مباشرة من ادلشاركُت أنفسهم .ىذا
العامل الداخلي ىو األكثر تأثَتاً يف صلاح شخص ما يف حتقيق شيء ما.
أ) عوامل االىتمام وادلواىب
االىتمام ىو شعور شخص ما بأن ما مت تعلمو أو القيام بو مفيد لو .يعد منح
ادلكافآت أو ادلكافآت أحد األساليب اليت تعترب ناجحة يف تطوير اىتمام ادلشاركُت يف
الدورة .كما ىو موضح ,يتعلم الطفل بشدة ويستطيع اإلجابة على مجيع األسئلة يف
اختبار أو اختبار ,لذلك فإن ادلعلم سوف يكافئ الطفل بتقدير ٍ
عال وثناء وجوائز.
بفضل ىذه اجلائزة ,سيتعلم الطفل مبنتهى اجلدية ويكون أكثر محاسة (شيف
السكاال ,باندونج :ألفابيتا.)2113:42 ,
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الغرض من اجلائزة يف التعلم ىو أنو مبجرد أن يتلقى الشخص على جائزة كانت
تقوم بو اجلائزة بشكل جيد ,وقال انو جيب أن تستمر يف امتالك أنشطة
التعلم يف خارج الفصول الدراسية بينما ادلوىبة ىي عامل تأثَت كبَت على عملية التعلم
واحدة والنتائج.
موىبة

شخص

ختتلف

عن

بعضها

البعض يف سلتلف النواحي,

وبُت اآلخرين يف ادلصاحل ,وعلى شخصيتو ,احلالة ادلادية والسلوك االجتماعي .تقريبا
ال أحد ينكر أن التعلم يف رلال يتوافق مع ادلوىبة سيزيد من فرص النجاح.
ب) عدم إتقان ادلفردات
ادلفردات أو ادلفردات ىي عامل حاسم للغاية يف مهارات االتصال .بدون
إتقان ادلفردات ,سيكون من الصعب على ادلشاركُت يف الدورة التدريبية أن يتفاعلوا مع
أشخاص آخرين يستخدمون اللغة العربية.

إذا رغبت يف ذلك,

فمن السهلللغاية بالنسبة للمشاركُت يف الدورة التدريبية أن يكونوا قادرين على إتقان
ادلفردات ,أي عن طريق إعطاء ادلعلم مهمة لكل مشارك يف الدورة التدريبية ليحفظوا
ادلفردات اجلديدة لكل اجتماع درس ,شلا سيساعد ادلشاركُت يف تطوير القدرة على
التحدث باللغة العربية .إضافة إىل ذلك ,فإن ادلفردات اليت اعتمدهتا اإلندونيسية ىي
إضافة لالندونيسيُت لتعلم اللغة العربية بسهوولة .يف الواقع كلما زاد عدد الكلمات
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اليت تأيت من الكلمات العربية واليت مت حتويلها بعد ذلك إىل ادلفردات اإلندونيسية,
كان من األسهل تعزيز ادلفردات يف ذاكرة الشخص .كما قال أمحد إزان يف كتابو:
"إن االستفادة من ادلصطلحات اجلديدة وادلفردات اجلديدة يفيد بشكل كبَت
األشخاص الذين يتعلمون اللغة العربية يف إندونيسيا بدالً من أمريكا وادلملكة ادلتحدة
جتمعا للمفردات
ودول أخرى ألن الطالب يف إندونيسيا يكونون أسرع وأكثر ً
اجلديدة".
ج .أقل تفاعال باستخدام اللغة العربية
بعد أن مت حفظ العديد من عمليات احلفظ من قبل ادلشاركُت يف الدورة ,حاول
أن تتواصل قليالً مع استخدام اللغة العربية مع زمالئها يف الفصل أو مع مدرسُت
ومستمرا إلتقانو
معتادا
حاليُت .ألن اللغة ىي درس جيب أن تكون طبيعتو تدريبًا ً
ً
ح ًقا .يهدف التحدث إىل دتكُت الطالب من التواصل بشكل جيد ومنطق إىل حد
ما مع اللغة اليت يتعلموهنا .من عملية االتصال ,يكتسب البشر اخلربة والتعلم .ألن
اللغة اجلديدة اليت يدرسوهنا ال ميكن أن تكون آخر موضوع أو موضوع مدرسي كما
ىو ,جيب توصيلو.
 )2العوامل اخلارجية
العوامل اخلارجية ىي العوامل اليت تنشأ من خارج الدورة التدريبية ادلشاركُت
أيضا على معدل صلاح ادلشاركُت يف الدورة يف حتقيق شيء ما.
الذين يؤثر وجودىم ً
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فيما يلي بعض العوامل اخلارجية اليت دتنع القدرة على التحدث باللغة العربية لدى
ادلشاركُت يف دورة جيل دار السالم العربية.
أ .العوامل البيئية اللغوية
البيئة ىي ادلكان الذي يقوم فيو ادلشاركون يف الدورة بالقيام بأنشطة يومية.
تظهر احلقائق أن العوامل البيئية ىي مشكلة يف تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا .من
قادرا على التحدث باللغة العربية ,فيجب أن يكون
ادلفًتض أنو إذا كنت تريد أن تكون ً
ىناك بيئة خاصة باللغة العربية حيث ال يُسمح للمشاركُت يف البيئة بالتواصل باستخدام
لغات أخرى غَت العربية .كما قال أجيف ىرماوان يف كتابو :
"مع ىذه البيئة ,سيضطر كل طالب إىل استخدام اللغة ,حبيث يكون تطوير إتقان
اللغة اليت يتعلمها أسرع نسبيًا مقارنة بأولئك الذين ليسوا يف بيئة اللغة".
إذا مت تنفيذ ذلك ,فسيساعد ادلشاركُت يف تطويرىم على أن يكونوا قادرين على
أيضا
التحدث باللغة العربية بشكل صحيح ,ولكن بالطبع جيب أن تكون ىذه البيئة ً
حتت إشراف الوصاية.
ب .خلفية ادلشاركُت يف الدورة ودوافع التعلم
خلفية للمشاركُت يف الدورة ,مثل اجلاوية أو مادورا أو السندوية وادلدارس الداخلية
اإلسالمية وادلدارس الداخلية غَت اإلسالمية واألحفاد وغَتىم .يف ىذه احلالة ,تسأل
الباحث عن سبب شعور مجيع ادلشاركُت يف دورة دار السالم تقريبًا بصعوبة يف التحدث
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نظرا خللفية ادلشاركُت يف الدورة ودوافعهم يف التعلم ,أي تسعة وعشرون من
باللغة العربية ً
كل ثالثُت مشارًكا شعروا أن الصعوبة يف مهارات التحدث .ولكن إذا نظرت عن كثب,
فإن الصعوبات اللغوية مثل ادلفردات وترتيب الكلمات وقواعد اللغة تكون أكثر صعوبة
وإحلاحا من ىذا .وبالتايل ,فإن إجادة التعلم يف دورات اللغة العربية ليس فقط صعوبة
ً
اللغة اليت تشكل عائ ًقا أمام تعلم مهارات التحدث للمشاركُت يف الدورة ,ولكن جيب
أيضا مراعاة الصعوبات غَت اللغوية.
ً
من الشرح أعاله ,من الواضح أن الصعوبات التعلم على التحدث باللغة
العربية لدى ادلشاركُت يف دورة اللغة العربية دار السالم (كارد) الذي حصل عليو
الباحثون مباشرة من ادلالحظات يتضمن عوامل داخلية وخارجية واليت إذا مل يتم
تصحيحها ,فستظل مشاكل اللغة العربية يف دورة دار السالم العربية (كارد).
ب .خطوات حلل الصعوبات يف تعلم مهارة الكالم باللغة العربية على ادلشاركني
يف دورة اللغة الربية دار السالم (كارد) سنة دراسية 8102/8102
جيدا ,جيب أن تكون العالقة بُت
من أجل حتقيق ىدف تعلم اللغة العربية ً
أيضا ,ألنو مع وجود عالقة جيدة ,سيؤدي
ادلشاركُت يف الدورة وادلعلم متشابكة ً
جيدا ً
ذلك بوضوح إىل تعاون قوي لتحقيق أىداف التعلم ,مثل تقدمي مدخالت للتغلب
على ادلشكالت يف القدرة تكلم بالعربية.
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جيب إكمال كل عقبة تواجو تعلم مهارة الكالم اللغة العربية على الفور حىت
يتم حتقيق أىداف التعلم ادلتوقعة ,واليت تكون قادرة على التحدث باللغة العربية
بشكل صحيح وصحيح .لكن كل مشكلة ذلا حل يف حلها.
يف عملية التعلم ,ىناك العديد من الشروط اليت جيب أن ميتلكها ادلشاركون
يف الدورة من أجل احلصول على أقصى قدر من سلرجات التعلم ,كما ذكر
ساجاال يف كتابو.
لكي ينجح الطالب ,ىناك حاجة إىل بعض ادلتطلبات ,مبا يف ذلك:
 )1قدرة تفكَت عالية للمشاركُت يف الدورة ,ويتميز ذلك بالتفكَت الناقد وادلنطقي
وادلنهجي وادلوضوعي.
 )2تسبب اىتماما كبَتا يف ادلوضوعات.
 )3ميكن تطوير ادلواىب واالىتمامات اخلاصة للمشاركُت يف الدورة وف ًقا لقدراهتم.
 )4إتقان ادلكونات األساسية الالزمة دلواصلة التعلم يف ادلدرسة.
 )5إتقان لغة أجنبية واحدة .
 )6االستقرار النفسي.
 )7الصحة البدنية.
 )8بيئة ىادئة.
 )9حياة اقتصادية كافية.
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 )11اتقان تقنيات التعلم يف ادلدرسة وخارج ادلدرسة.
ال يواجو ادلشاركون يف الدورة التدريبية كل مشكلة يف تعلم مهرة الكالم اللغة العربية
أيضا عائ ًقا أمام ادلعلمُت .مبا يف ذلك:
فحسب ,بل غالبًا ما تصبح ً
 )1جيب أن يكون ادلعلمون قادرين على التأكيد على ادلشاركُت يف الدورة التدريبية
حبيث يكون أكثر يف إتقان ادلفردات.
دعما ,واقًتحت ادلدرسة
 )2فيما يتعلق ببيئة التعلم ,كان ادلشاركون يف الدورة أقل ً
دائما باللغة العربية طادلا كانوا يف البيئة ادلدرسة.
أن يتكلم ادلشاركون ً
ضئيال للغاية ,ميكن
 )3فيما يتعلق بتخصيص وقت لتعلم اللغة العربية والذي يعترب ً
للمدرسُت العرب التفاعل مع الطالب باستخدام دروس إضافية يف الفصل
ميكن أن تضيف نظرة ثاقبة ومعرفة باللغة العربية إىل ادلشاركُت يف الدورة.
 )4عقدت مدرسة درسا خاصا دلمارسة التحدث أنو يف حالة توفر مدرسُت يف
ىذه العملية أمثلة كاملة من احملادثات اليت رافقت مع معناىا.
كما قال ىرمان يف كتابو:
"ىذه التقنية عبارة عن دترين يف تقليد وحفظ احلوارات ادلتعلقة باحلاالت والفرص
ادلختلفة " .من خالل ىذا التمرين ,من ادلتوقع أن يكون الطالب قادرين على حتقيق
إجادة جيدة يف احملادثات اليت يتم إجراؤىا بطريقة عادلة وليست مصنوعة".
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 )5جيب أن يكون ادلعلمون قادرين على حتفيز ادلشاركُت يف الدورة ليكونوا سعداء
يف تعلم اللغة العربية.
أوضح جوين بريانسا أن:
"حتفيز الطالب مهم جدا للمعلمُت .لتنفيذ ىذه األنشطة ,حيتاج ادلعلم إىل فهم
ادلشاركُت من الطالب اجليدين ,وىو قادر على توفَت خربات تعليمية مناسبة للطالب".
عوامل من شأهنا أن حتفز ادلشاركُت يف الدورة على رغبة عالية يف تعلم اللغة العربية
جيدا ,مبا يف ذلك:
ً
 )1باإلضافة إىل أغراض التواصل كما كذلك اللغات األجنبية أمور أخرى,
تتعلق دراسة اللغة العربية أيضا إىل التعليم الديٍت و الطبيعي.
 )2جعلت اللغة العربية لغة دولية من قبل األمم ادلتحدة.
 )3لغرض تعلم اللغة العربية ومن ادلتوقع أن يكون ادلشاركون يف الدورة قادرين
جدا
جيدا ,فإن اخلطوات ادلذكورة أعاله جيدة ً
على التواصل باللغة العربية ً
إذا كانت مجيع عناصر التعليم والتدريس يف دورة أجيال العربية دار السالم
(كارد) ترغب يف االلتفات إليها.
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ج .اخلالصة
من نتائج البحث عن العوامل الصعوبات تعلم القدرة على التحدث
باللغة العربية دلشاركُت يف دورة اللغة دار السالم (كارد) سنة دراسية
 ,2119/2118وميكن الباحث أن خلص بعض اإلختصار ,ىي ما يلي:
 )1إن القدرة على التحدث بالعربية للمشاركُت يف دورة اللغة دار السالم
(كارد) ال تزال مل يتوفر إىل حد األقصى يف تركييب الكلمات أو اجلمل
العربية ألن ىناك العديد من العقبات اليت يواجهها ادلشاركون يف الدورة
مثل عدم إتقان ادلفردات وقلة معرفتهم القواعد والًتاكيب اللغوية.
 )2ينقسم عامل تثبيط القدرة على التحدث باللغة العربية يف دورة اللغة دار
السالم إىل قسمُت مها العوامل اللغوية والعوامل غَت اللغوية.
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وتشمل العوامل اللغوية ,عوامل االىتمام وادلوىبة للمشاركُت يف الدورة
التدريبية يف تعلم اللغة العربية  ,وذلك بسبب االفتقار إىل إتقان ادلفردات
والعوامل اليت تفتقر إىل التفاعل باستخدام اللغة العربية .والعوامل غَت
اللغوية ىي ,العوامل البيئية اليت ال تستخدم اللغة العربية عند التواصل ,
والعوامل يف تعلم اللغة العربية غَت موجودة.
 )3خطوات حلل الصعوبات اليت تعًتض ادلشاركُت يف التحدث باللغة العربية.
دورات اللغة العربية دار السالم (كارد) مع القائمُت على العمل وادلديرين
القادرين على العمل بشكل جيد يف احلل على ادلشاكل اليت تعيق تطور
ادلشاركُت يف دورة تعلم اللغة العربية ,أي عن طريق كثرة حفظ ادلفردات
على حد أكثر من العادة ضبطا تاما وكثرة التطبيق اللغوي كالما وكشرة
التمارين لتتمرين تركيب اجلمل العربية ,مث إنشاء بيئة اللغة العربية اليت جيب
على كل مشارك الدورة استخدام اللغة العربية عندما تكون يف البيئة.
أخَتا أن التشجيع الطالب ىي خطوات لنمو كفائتهم يف مهارة اللغوية
فلذلك البد أن نكثر ادلسابقات ,ادلناقشات ,الندوات ورحل العلمية إن
أمكن.
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