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رابعالباب ال
في تعليم اللغة العربيةاللغةمعمل عمالاست
العالية باكيس باطياإلسالمية روضة الطالبينمدرسةالفي الصف العاشر ب

هج البحث سيقدم يف هذا الباب نتائج البحث وحتليل ابعد أن يقدم الباحث النظرية ومن
روضة الطالبنياإلسالميةدرسةاملالعاشر بيف الصف يف تعليم اللغة العربيةاللغةمعمل عمالاست

.العالية باكيس باطي

اإلسالمية روضة مدرسةالفي الصف العاشر بفي تعليم اللغة العربيةاللغةاستعمال معمل .أ
.الطالبين العالية باكيس باطي

من العلوم الدينية % ٧٠املناهج الدراسية املستخدمة يف هذه املدرسة تتكون من 
. ١، وقسم العلوم االقتصاديةالعلوم الطبيعيةوينقسم إىل قسم .العلوم العامةمن % ٣٠و

.وبرامج التعليم يف هذه املدرسة من برنامج التعليم العام
. ثنني إىل يوم السبت، ويوم اجلمعة يوم العطلةملية الرتبية والتعليم يف يوم اإلعتكون 

وليست األنشطة يف هذه املدرسة تقام بداخل املدرسة أو يف الوقت الدراسي فحسب، بل فيها 
.يةز يأنشطة إضافية خارج الوقت الدراسي، ومنها قراءة الكتب وتطبيق اللغة العربية واإلجنل

إن تعليم اللغة األجنبية له خصائص وسيمات حتتاج إىل أنواع الطرق وأنواع الوسائل 
اللغةوقد يستخدم هذه املدرسة معمل . اللغةالتعليمية، ومن احدى الوسائل هي معمل 

أربعون نظاما، ويوضع يف ا املعملهذيفاحلاسوببعدد ، ٢٠٠٩كوسيلة التعليمية منذ عام 
).الغرفة الكبرية خاصة للمعمل(غرفة واحدة 

تعليم اللغة ل التعليمية املستخدمة يف تسهيلالوسائهواللغةن معمل أومن املعروف، 
وإفهام املادة 

مرة يف شهر أو بعبارة أخرى كانت عملية تعليم وسيلةل هذه الوقد يستعم. درس اللغة العربية
، وهذا يسبب على أن عملية اللغةاللغة العربية ثالثة مرة يف الفصل الدرسي ومرة يف معمل 

.اإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيس باطيدرسةاملالوثائق يف ١
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من أن يكون عملية التعليم اللغة العربية يف التعليم اللغة العربية يف الفصل الدرسي له أفعالية
.٢خارح الوقت الدرسياللغةمعمل يستعملاملدرسعندمالكن يسمح اللغةمعمل 

األنشطة أن تساعد املعلمني على نيل أهداف املواد الدرسية سواء  هذه ترجى من 
بكتب الرتاث، ومن هذه وخاصة للمواد الدرسية املستخذمة . كانت لغة عربية أو لغة إجنلزية

: األنشطة هي كما يلي
ةاللغممارسة املواد الدرسية يف معمل .١
السيطرة على املهارات اللغوية األربع، وخباصة مهارة الكالم واالستماع.٢
لتعمق باملواد املدروسة يف الفصل، حينما مل يفهم التالميذ، ويستمر الفصل يف معمل ا.٣

.٣اللغة
املدروسة عن كذلك شهد الباحث مع األستاذ يف هذه املدرسة عما يتعلق باملواد 

فهي مترينات مسجلة عادة على أشرطة وهي اللغةأما مترينات معمل . اللغةاستخدام معمل 
.تطلب مسامهة التلميذ اإلجيابية الشفوية أو التحريرية

: ٤فهياللغةأما خطوات عملية تعليم يف معمل 
.وسيذكر هلم ما يؤيد صدق مامسعوهاللغةميهد للموضوع سيعرض من خالل معمل )١
تسجيل، ويسمعون من خالله متثيلية عن مادة الدرس بعد عرض املادة، يدار جهاز ال)٢

. ويكرر مرة فمرة
يث املدروسة، حبويكرر، يرتجم املعلم مع املتعلمني عن املفرداتبعد عرض املادة)٣

. ، لكن احلال يستغرق عن الساعة الدرسآخر عن املادةن سؤاال يفهمون ومل يك
أحد مث يقراء ، مرةالتسجيلبعد إعطاء التوجيهات يعرض املوضوع من خالل جهاز )٤

.حىت انتهى الوقتمتبادلالطالب
املختربية تتعلق بالتكرار، فهم ومن الشرح السابق، عرف الباحث أن األنشطة

د املسموع، واحملادثة، أما تعليم القراءة والكتابة فيكون ي وهذا احلال ألن . الفصل الدراسييفعّو
.كافية إىل الوقت احملتاجةن  مل تكاللغةساعة الدرس يف معمل ال

.املقابلة مع رئيس املدرسة روضة الطالبني العالية باكيس باطي٢
.املقابلة مع األستاذ أمني سروري يف مدرسة روضة الطالبني العالية باكيس باطي٣
.املشاهدة يف عملية تعليم اللغة باستعمال معمل اللغة يف يف املدرسة اإلسالمية روضة الطالبني العالية باكيس باطي٤
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مدرسةالفي الصف العاشر بمعمل اللغة في تعليم اللغة العربيةعمالاستمشكالت .ب
.اإلسالمية روضة الطالبين العالية باكيس باطي

م اللغة العربية كاللغة األجنبية للتالميذ واملعلمني يمن املعلوم، إن عملية تعل
وفقا على ما تناوله . هناك مشكالت كثرية من نواحيهاإلندونسيني ليس بألمر السهل واهلني 

من معلم اللغة العربية يف مدرسة روضة الطالبني العالية باكيس باطي، من املشاهدة و الباحث 
يف تلك املدرسة تكون يف األمور اللغةفمشكالت تعليم وتعلم اللغة العربية باستعمال معمل 

:األتية
التالميذمن شكالتامل.١

الميذ على قدرة فهم املفرداتإختالف الت.أ
. وذلك ألن التالميذ الذين يتعلمون بتلك املدرسة ينقسم إىل ثالث فصول

سواء كان ،ال يؤدي إىل قدرة اللغة خمتلفة، وطبعا تعليم اللغة العربيةوهذا احل
، سيعوق وميكن أن يؤدى إىل ارباك للطالب حبيث ال باستعمال معمل اللغة أم ال

. بني املكتسبات ويركب بعضها على بعضيستطيع أن ميزج 
االهتمام من التالميذو قلة الرغبة .ب

كان هذا العامل من أهم العوامل الذي يؤدي إيل إختالف قدرة التالميذ 
أما التالميذ الذين ال يفهم عن املادة .علي فهم املادة املعروض يف معمل اللغة

.مامهم يف تعليم اللغة العربيةالدرس أو ما ألقاه معلم فيشعرون بثقل رغبتهم واهت
بأن كثري من التالميذ ينظر على أن معمل " وعلى هذا احلال اشار رئيس املدرسة 

أدوات للتسلية واللهو وليست للدراسة الفعالة اجلادة مما جتعلهم يعرضون عن اللغة
، لذلك عملية تعليم اللغة باستعمال معمل اللغة مرة يف االنتباه واالهتمام للدرس

.٥سهر
من املعلمشكالتامل.٢

املعّلم هو الوسيط بني العناصر األخرين وهو الذى خيتار من املعلومات الالزمة 
طريقة تعليم اللغة كانت .، بأقل الوقت وبالطريقة املالئمةللمتعلمويشرحها املالئمة 

ة وهي باستعمال طريقة السمعية والسفوية، وذلك حيتاج على العربية باستعمال معمل اللغ

.املقابلة مع رئيس املدرسة٥
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قدرة اللغوية الكاملة عن املعلم حىت أنه حيتاج إىل بذل اجلهد ليجعل التالميذ مفهوما إىل 
أن يتكلم باللغة اهلدف، ومن مث، كان معلم اللغة العربية عدم الكفاءة .املادة املدروسة

ربية باستخدام اللغة األم، وهذا غري املناسبة على فبطبع كانت عملية التعليم اللغة الع
.اللغةاألهداف يقصد حتقيقه يف معمل 

مشكالت من جهة املادة.٣
يفة األوىل للمدرس ويكون يف معمل اللغة ظإن تقدمي املثال أو املادة اللغوية وهي الو 

لذلك ملدرس اللغة العربية أن حيسن . هو ثابت اجلأشالذيوهو مدرس على الشريط،
بأن تكون املادة مناسبة إىل طبيعة، هدف، ومستويات املدروسةتعليميةاحتيارها ملادة ال

أن يتكلم املادة بللغة اهلدف فال يستطيع لهوكذلك حينما يريد املعلم أن يشرح.التالميذ
.مثل كالم العرب

ة املادة التعليم من العربية بني يديك ودروس اللغة العربية ويستخدم معلم اللغة العربي
واملادة اللغة العربية اليت ترتتب يف األسطوانات وغري ذلك من املواد من الشركة لينغوافون

يناحية استالادة من املوصعب للتالميذ .السمعية والبصرية
: حىتلعقل ويصقل الذهن ويقوم اللسان والكتابةعناصر اللغة، وحيتاج له أن يشحذ ا

عدم الفهم للتالميذ يف نطق املفردات والكلمة، وصعبة التلميذ يف كتابة املفردات وكذلك 
فلذا كانت املشكالت هي .وهذا احلال يؤدي إىل اشراف الوقت ممكن.حفظ املفردات

.توافرة املناسبة بقدرة التالميذعدم املادة امل
جهة الطرقمشكالت من .٤

أي الطرق التعليمية املستخذمة يف مدرسة روضة الطالبني التعليميةأحوال الطرق 
العالية باكيس كان أكثر املعلم يستخدم الطريقة القياسية الذي تناسب برتكيب الكتاب 
املستخذمة، ويستخدم الطريقة االنتقائية، بأن يكون املعلم يقراء املفردات أوال مث يكرر 

ولكن كثري من . يرجم إىل اللغة اإلندونيسية ويشرح معانيها شرحا واضحامرة فمرة و 
وطبعا كانت هذه . التلميذ مل يستطيع أن يتحدث باللغة العربية إال مبعينة الكتاب واملعلم

.الطريقة يؤدي إىل امللل والتعب لدي التالميذ حبيث أنه يكرر ويرجم مع عدم اإلبتكار
جيب أن يكون عرض املادة باستعمل معمل اللغةعليمالتلعمليةلكي يكتب النجاح 

حبيث يقود املتعلم إىل مسبقا،مرسومةهادفا مربجما، أي أنه يهدف إىل حتقيق غاية 
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وهكذا جيب أن تدرس مهارة.اكتساب عادة استعمال اللغة األجنبية بسهولة و فعالية
.إىل التحدث حبرية واختيارمن التكرار امليكانيكي بشكل تدرجيي يبدأمالكالاالستماع و 

تكون بتكرار اللغةشهد الباحث فكانت عملية التعليم يف معمل يأنلكن بعد
اإلجابة عن أسئلة مبنية على قطعة قرأها الطالب أو مسعها من مدرسهو البسيط ويرتجم 

كان التلميذ الذي مل يفهم املادة، يسأل مباشرة إىل املعلم، فأجاب و . دون التحدث حبرية
املعلم على الفور وإن كان التلميذ أكثر من واحد، فيشرحهم املعلم أمام الفصل بسماعة 

.الرأس
الوسيلةجهةمنشكالتامل.٥

اللغةمشكالت تعليم اللغة العربية باستعمال معمل كانت،  السابقكما ذكر 
يوضحهاوهي عدم التوافر من املعلم بالّلغة اهلدف، فال يستطيع املعلم أن بالنسبة للمعلم 

.  إال باللغة األمأي مادة التعليمية بألجهزة األخرى
عندماالستخدامها حىت املعيناتتلك عنالّلغة العربّية قلة املعرفة معلمكذلك و 

، وهو مدرس ستخدام معملاملدرس له املعرفة اليريد املعلم أن يستخذمها فيحتاح إىل 
.اللغة اإلجنليزية

يفجهاز التسجيل ال حيتوي علىعمل يف هذه املدرسةاملكان باإلضافة إىل ذلك،  
ااور ومكانمقصورات املتعلمنيكل وب  اس حىت يؤدى إىل الصعوبة يف إجراء .غريهباحل

.على تدبري الفصل والتقومي

مدرسةالفي الصف العاشر بفي تعليم اللغة العربيةاللغةمعمل عمالاستعن تحليل.ج
.العالية باكيس باطياإلسالمية روضة الطالبين 

مات حتتاج إىل أنواع الطرق وأنواع يتعليم اللغة األجنبية له خصائص وسكانت
هو غرفة مصممة خصيصا اللغةاملعمل . اللغةمعمل احدى الوسائل هي ، و الوسائل التعليمية

األجنبية جيلس التالميذ فيها يف مقصورات صغرية يفصل بعضها عن بعض جدران اللغةلتعليم 
وهذا يسمح له بالتمرن على . 

التكلم باللغة اليت يتعلمها دون أن يزعج األخرين ونتيجة ذلك إمكانية قيام تالميذ الفصل 
.يف وقت واحدمجيعا بالتمرن 
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ومن . املعلم ويستعني به على تفهيم التالميذيستخدمهاله دور ووظيفة اللغةإن معمل 
املعروف، جيب أن يوضع كل شيء أمام احلواس، وهلذا دعا املربون إىل استخدام الوسائل 

، ألنه ترهف احلواس، وتعينها على أن تؤدي وظيفتها يف أن تكون اللغةالتوضيحة منها معمل 
ى أن هلذه الوسيلة أمهية كربى يف تدريس املواد الدراسية، ومن بينها اللغة أب وابا للمعرفة، وتبّد

له فعالية عظيمة يف تعليم اللغة العربية حيث اللغةومن هنا ظهر أن استعمال معمل . العربية
رسي له يتعرض وخيتلف على تقرير رئيس املدرسة بأن عملية التعليم اللغة العربية يف الفصل الد

.اللغةالتعليم اللغة العربية يف معمل أفعالية من أن يكون عملية
أحسنإن ،ونقائصوحماسنخصائصهلا ،آلة مثل آلة أخرىاللغةمعمل إن 

منها وإن أسىء استعماهلا تسببت يف إضاعة الوقت وخسارة هاستعماهلا حققت الغاية املرجو 
فينبغىتعليمية،الوسائلمنوسيلةيستخدمأناملعلميريدإذامثومن. وتشتيت اجلهوداملال

.أساس ومعايري اختيار الوسائل التعليميةيهتمأنله
أساس ومعايري لتعليم اللغة العربية مناسبة إىل اللغةأن استعمال معمل وحيلل الباحث 

مع األهداف املراد حتقيقها أي لتعليم ناسبياللغةاختيار الوسائل التعليمية بأن يكون معمل 

وجود وقت املعلم والطالب بأن يكون الوقت اخلاص تتوافر املدرسة ألجل عملية و وحديثا، 
تعليمية حجرة الدراسة مع الوسيلة الالتعليم يف معمل اللغة يف الساعة الدرس، ويناسب حجم

.يف كل الفصلعدد الطالب
هو اجلهاز الذي درب به التالميذ يف مهارة االستماع والكالم يف اللغة اللغةن معمل إ

أو حنوه مسجل الشريطمن وكانت املادة . األجنبية بواسط تقدمي املادة اليت قد أعدت من قبل
د التالميذ بهألن مسجل الشريط على استماع كالم الناطقني عدة مرات حىت يستطيعوا أن يعّو

قني ا اط ا كالم الن فظو ل قني ا و . يت اط لغة الن ا  تكالمو ا وي تطعو يس أن  يذ  تالم من ال يرجى  ن أو
.يستطعوا أن يكتبوا ما تكالموا

إن اللغة جمموعة عادات صوتية، والعادات تكتسب عن طريق ومن الناحية األخرى 
تقدمي املادة للتالميذ، وقيام التالميذ : وهلذا تعلم اللغة حيتاج إىل شيئني مهااحملاكة والتكرار،

يوفر الفرصة اللغةومعمل . بالتدرب التدرجيي على املادة اللغوية حىت يكتسب عادة استعماهلا
لتكوين العادات اللغوية، ألنه يقدم املادة اللغوية املطلوبة ويوفر الوقت الالزم للتدريب، إذ 
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املقصودة إذا، كانت األهداف.يع التالميذ مجيعا أن يتدربوا خالل ساعة الدرس بأكماهلايستط
.طابق إىل ما جيري يف املدرسةياللغةمن خالل استعمال معمل 

د التالميذ على االستماع مث يعرب يف هذه املدرسة يستخدم اللغةكان معمل  ليعّو
املنهج الدراسية وباخلصوص مادة اللغة العرببة تكون وهذا احلال ألن . مرة يف األسبوعباحملادثة، 

أكثر من املمارسات يف معمل اللغة الساعتني يف األسبوع فحسب، حيث عندما يستخدم 
.بأكماهلاانتهى الوقت مع املادة مل تتم هذا احلال جيلب إىل املشكل آخر مثل فكان

هي ألن كثري اللغةاستعمال معمل وباإلضافة إىل منهج الداسية فكانت اإلعتبارات األخرى يف 
.من التالميذ ينظرون إ

ستخدم بأحسن ما ميكن، يمل يف هذه املدرسة اللغةفكان معمل من البيان السابق، 
لتعلم االستماع والكالم ميكن أن يستخدم لتعلم القوائد جبانب اللغةألن وظيفة معمل 

. والكتابة، وهذا بوجود اجلهاز وبوظيفة املتنوعة

في الصف في تعليم اللغة العربيةوحلهااللغةمعمل عمالاستعن مشكالت تحليل.د
.اإلسالمية روضة الطالبين العالية باكيس باطيمدرسةالالعاشر ب

وههنا هي . أو األشياء اليت حتتاج إىل العالج واحللأن املشكالت هي الصعوبات 
وكانت املشكالت املوجودة . اللغةمعمل عمالاستيف تعليم اللغة العربيةالصعوبات املوجودة

أغلبيا تتبع من نفس التلميذ واملعلم من تأهلهم يف أداء وظيفته إلقاء مادة اللغة العربية وأداء 
ستخدام طرق التعليمية والوسائل التعليمية واختيار املادة األعمال لتحقيق أهداف التعليم وا

.املناسبة واملالئمة
له دور ووظيفة يستخدمه املعلم ويستعني به علي تفهيم اللغةأن معمل ومن املعروف، 

لكنه آلة مثل آالت أخرى إن أحسن استعماهلا حققت الغاية املرجوه منها . التالميذ بدرسهم
ويشرتط يف استعمال . وإن عكسه تسببت يف إضاعة الوقت وخسارة املال وتشتيت اجلهود

:عدة الشروط هياللغةمعمل 
جيدا ومناسباإعداد املدرس إعداد .أ

.ومطالعة الكتاب املدروسةاللغةالستعمال معمل يئة التلميذ.ب
وملستوى التالميذ فليست مجع املواد اللغوية اللغةإعداد الدروس اللغوية املناسبة ملعمل .ج

.اللغةصاحلة لدخول معمل 
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والعناية اللغةووجود مشرف فين لصيانة اآلالت واملعداين واألجهزة األلكرتونية يف املعمل .د
. ملواجهة احلاالت االضطراريةاللغةوأن يكون موجودا عندما يكون التالميذ يف معمل . ا

.انعدمتأما إذا أمهلت تلك اآلالت 
معلم اللغة العربية يف مدرسة روضة املشاهدة ومن ما تناوله الباحث من علىوفقا 

يف اللغةالطالبني العالية باكيس باطي، فمشكالت تعليم وتعلم اللغة العربية باستعمال معمل 
:، وينقسم الباحث إىل العوامل تلك املدرسة تكون يف األمور األتية

وحلهاشكالت من جهة التالميذامل.١
ا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو من املعلوم أن التالميذ أو املتعلم يشكل عنصر 

، وأنه أوال وأخريا هو اهلدف من العملية التعليمية، فما قامت هذه احملور الذي تركز عليه
العملية إال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى التالميذ، ومن مث فإن معرفة خصائص 

. التلميذ النفسية والعقلية تعد مطلقا ضروريا
قدرة أن علىسببيتعليم اللغة العربية باستعمال معمل اللغة املشكالتكانت

. لمات واجلمل املفيدة والتعبرياتمتكن املفردات والقوائد من الكيفالتالميذ املختلفة 
. مل يتعلم التالميذ اللغة العربية

من حيث درجة اهتمامهم وسرعة تعلمهم للعربيةويففعهمبطبعف
.فرق خلفية تربيتهم

متاما على استماع املادة اللغة العربية يف معمل واتباعها لذلك، هم مل يستطيعوا 
وإذا كانوا ال يعلمون من قبل أو ال يفهمون ما ألقاه املعلم اللغة العربية، فثقلت . اللغة

. واهتمامهم بتعليم اللغة العربيةرغبتهم
.اللغةاستماع املادة يف معمل الفهم و 

وهذا يطلب وباإلضافة إىل ذلك، إعداد التالميذ يشرتط لنجاح تعليم اللغة العربية 
على إىل مطالعة الكتب املدروسة من قبل حبيث ال ميزج بني املكتسبات ويركب بعضها 

.بعض
وهي قدرة التالميذ على فهم املادة االستماع وقلة ،التالميذنظرا إىل مشكالت 

حيلل الباحث أن يعطي املعلم التشجيعات إىل تالميذه عند تعلمهم ،الرغبة واالهتمامهم
وبالكيفية البسيطة األخرى أن يعطي معلم اللغة العربية . عن أمهية اللغة العربيةبالتبيني 
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بالتدريبات أو التمرينات السهلة البسيطة، لكي يشعروا أن اللغة العربية سهلة التالميذ 
امها وتطبيقها خري من احلفظ والنظرية وإفهام التالميذ أن فهم اللغة واستخد. ومهمة

. ويعود التالميذ بتعبري الكلمات العربية ولو قليال
.املشكالت من جهة معلم اللغة العربية.٢

يؤديان العمل نفسه، فهما اللغةمعملمن الفصل الدارسي و أن كالومن املعلوم، 
ولكنهما . اللغوية للطالب ويهيئان الظروف الالزمة للتدريب على استعماهلااملادةيعرضان 

) اللغةمعمل أي الفصل الدارسي و (
ففيه مدرس على اللغةعمل م، وأما مالعمليتني، فالفصل الدارسي فيه مدرس من حلم ود

.الشريط أي أن لكل منها حسنات وحدوده
املدرس على الشريط يضاهي على كان من ناحية القيام بالشروح والتفسريات  ف

املدرس اآلدمى بل يستطيع توجيه انتباه الطالب إىل نقطة معينة مثال، ولكنه ليس قادرا 
وح، كما أن املدرس على الشريط غري على التحقق من مدى فهم الطالب لتلك الشر 

.قادر على تبيان اجلانب احلضارى من اللغة األجنبية
وأما من حيث تقومي جهود الطالب ومراقبة إنتاجهم، فإن املدرس الذى على 
الشريط ال يستطيع أداء هذه املهمة فال الشريط وال آلة التسجيل اليت أمام الطالب قادرة 

صحيح واللفظ اخلاطئ ولكىن أؤكد بأنه سيأتى ذلك اليوم الذى على التمييز بني اللفظ ال
.خترتع فيه آلة تنبه الطالب اىل أخطائه

نظرا إىل األفكار السابقة، يعرف بأن معلم اللغة العربية من العوامل اليت تؤثر على 
املتعلم، وهي املنهج، هو الوسيط بني العناصر األخرين و ،املعّلمجناح عملية التعليم والتعلم 

، بأن مشكالت تعليم فلذا، يستنبط الباحث.الطريقة، املادة التعليمية، والوسائل التعليمية
مدرسة روضة الطالبني العالية باكيس باطي يفاللغةوتعلم اللغة العربية باستعمال معمل 

: يصدر إىل املعلم، ويشرحها الباحث فيما يلي

من جهة املادة وحلها.أ
املعمل ال بد وأن يتم التنسيق بني ما جيري يف الفصل ويف ولإلستفادة من 

اختالف نإفال إاملعمل حبيث يكمل كل منهما اآلخر ويقوى كل منهما اآلخر، و 
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طريقة التدريس واحملتوى الذي يقدم يف الفصل ويف املعمل ميكن أن يؤدى إىل ارباك 
ك لذل. على بعضللطالب حبيث ال يستطيع أن ميزج بني املكتسبات ويركب بعضها 

وملستوى التالميذ من إحدى الشروط املقررة اللغةعداد الدروس اللغوية املناسبة ملعمل إ
.اللغةلنجاح التعليم باستعمال معمل 

إعتمادا على ما قال املدرس اللغة العربية ومشاهدة يف عملية التعليم باستعمال 
وهذا إلن كثري من . وسةمعمل اللغة فكانت املشكالت هي يف اختيار املادة املدر 

أو بعبارة األخرى كانت .ات يلقاء املعلمالتالميذ يشعرون بالصعوبات يف فهم املفرد
املشكالت هنا عدم توافر املواد املناسبة، ألن عندما توافر املواد التعليمية املناسبة اىل 

. الطالب واستعابه للمادة سنجد أمامنا عملية تعليمية ناجحةتساعد على فهم 
نظرا إىل البيان السابق، فكانت حل املشكالت من ناحية املادة هي جيب 

تتوافق وهي بأن تكون املادة ،يف اختيار املادةومعايريىل اساسملعلم أن يهتم متاما إ
، سعى لتحقيقهتمع الغرض الذي 

السابقة اليت تتصل باخلربات اجلديد
املختارة إىل املادةأن تؤدي ، اعرضه وطريقة عرضهياملستعملة وعناصر املوضوع الذي 

أن و زيادة قدرة التلميذ على التأمل واملالحظة ومجع املعلومات والتفكري العلمي 
.تتناسب هذه الوسائل مع التطور العلمي والتكنولوجي

الطريقة وحلهامن جهة .ب
فكانت املشكالت األخرى وهي ناحية املادة الإلضافة إىل املشكالت من اوب

ق ا هدفا الطريقة مبعىن العام هى اخلطة الىت يرمسها الفرد ليحق،من ناحية الطريقة
ألن الطريقة املستخذمة يف معمل اللغة ، ل جهد وىف أقصر وقتمعينا من األعمال بأق

وهي طريقة السمعية والبصرية اليت هي يطلب إىل استيعاب اللغة اهلدف اجليد لكن 
وطبعا كانت هذه املشكالت . غري الكفاءة لتكلم باللغة اهلدفملدرس اللغة العربية 

.لف إىل النظرية جتري يف التعليمختت
ة، ألناللغةمعمل كانت الطريقة التعليمية املستعملة يف هي من العوامل املهّم

فلذا حيتاج إىل تطبيق طرق التدريس احلديثة، فهو ال ميكن أن يفيد املعمل من الوسيلة 
ومن الناحية األخرى كانت الطريقة املستخدمة ترتكز .إال مع طريقة عتيقة يف التعليم
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ريقة تؤدي إىل امللل إىل التكرار وعدم التطبيق مهارة احملادثة، فلذا كانت هذه الط
.والتعب

حتتاج لنيل العادة يف استعمال اللغة الفرصة للتكرار من لوازم األمور تكان
ليست عبارات حمفوظة عن ظهر قلب ال بد أن يقرتن بالتعبري ألن اللغة لكن التكرار

وهلذا جيب أن ترتك . وإمنا مفردات تنظيم بشكل يعرب عن املعىن الذي خيتار املتكلم
للطالب حرية التعبري عن املعىن الذي يقصده هو، وأن يكون قادرا على اختيار 

ألن كثري من التالميذ يف اللغةوهذا يصعب حتقيقه يف معمل .الكلمات املناسبة
لكن عندما يقرتن بالطريقة . وا املشكلة يف تعليم اللغةهمل يزال يواجاملستوى املتواسطة 

. يمكن هلم أن يعربوا على ما مسعوااملالئمة ف
أن يكون استخدام الطرق التعليمية وحل املشكالت من الناحية الطريقة هي 

املناسبة مبدارك التالميذ والوسائل التعليمية املطابقة باملواد الدراسية يساعد التالميذ 
أن يقدر على فهم املسموع وسهل عليهم . 

م الطرق التعليمية املناسبة تخدسأن يواحملادثة من املادة اللغة العربية، أو بعبارة أبسط، 
ام بأحسن ما ميكن توي .مبس

املشكالت من جهة الوسيلة وحلها.٣
هي الوسائل التعليمية املستخدمة يف تسهيالت اللغةومن املعروف، أن معمل 

لكن حيقيقة، تلك االآلت ختتلف إىل غاية املرجوه بل . وإفهام املادة درس اللغة العربية
.املدّرب يف استعماهلا

لغة العربية باستعمال معمل وبعد أن قام الباحث مبشاهدة عملية تعليم وتعلم ال
ألنه حيتاج تلك املعينات الستخدامها وهذا عنمعلم الّلغة العربّية قلة املعرفة اللغة فكانت 

د بأن إذا، كانت هذه احلالة أكّ . 
املدرس إعداد مدرس اللغة إعداد جديدا وحيتاج حيتاج إىل اللغةلنحاح التعليم يف معمل 

.إىل إملام وتفهم ليميكانيكية األجهزة األلكرتونية اليت يستخدمها
. املشكالت األخرى وهي املشكالت بعد استعمال معمل اللغة وهي طريق التقومي

كل تلميذ ويصحح أخطاءه على الفور، وهذا يستغرق إجابةفقد كان املدرس يستمع إىل 
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ألن إجابات ،وعندما يدعم إىل وجود اجلهاز التسجيل فكانت احلالة حتتلف. عن الوقت
التالميذ كلهم تأيت دفعة واحدة ويف الوقت نفسه حبيث ال يتسىن للمدرس مراقبتها 

دا فواحدا وتدوين وتصحيها مجيعا بل يتم عليه اإلنصات إىل تسجيالت التالميذ واح
.مالحظاته عليها

أن يهتم إهتماما وجب على املعلم فهيأما حل املشكالت من الناحية الوسيلة 
تزويد نفسه و معرفة كيفية استعمال معمل اللغةراحل يف استعمال الوسائل و املمنجيدا 

.اللغةوتصميم املادة سيعرض يف معمل اللغةحىت يستطيع أن يستعمل معمل 
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