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امللخص :هذا البحث يهدف إىل وصف املشكالت اللغوية وغري اللغوية يف تعليم اللغة العربية
مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" اتيالند وإعطاء احللول عليهما .استخدم هذا البحث املنهج الوصفي
الكيفي .أما نتائج هذا البحث فهي املشكالت اللغوية واملشكالت غري اللغوية؛ املشكالت

اللغوية املوجودة يف تلك املدرسة هي صعوبة النطق لبعض احلروف العربية ،وجود التصريف يف
اللغة العربية ،واالختالف يف الرتكيب بني العربية والسيامية .واملشكالت غري اللغوية املوجودة

فيها هي الطريقة التعليمية املستخدمة غري متنوعة ،الوسائل التعليمية املستخدمة غري متنوعة،
وعدم دوافع الطالب بتعلم اللغة العربية .احللول على املشكالت اللغوية السابقة هي تكرار
احلروف العربية املختلفة ابللغة السيامية مرات ملشكالت كفاءة علم األصوات ،وتبسيط املواد عن
بنية الكلمة ومواقع اإلعراب ملشكالت كفاءة علم الصرف ،وإعطاء األساليب الكثرية للجملة
االمسية واجلملة الفعلية وأمثلتها ملشكالت كفاءة علم النحو .أما احللول على املشكالت غري
اللغوية السابقة فهي استخدام الطريقة التعليمية املتنوعة واملناسبة أبهداف التعليم وأحوال الطالب
واملواد املدروسة للمشكالت يف الطريقة التعليمية ،واستخدام الوسائل التعليمية املتنوعة
للمشكالت يف الوسائل التعليمية ،وتنمية محاسة الطالب بتعلم اللغة العربية للمشكالت يف
الطالب.
الكلمات املفتاحية :مشكالت تعليم اللغة العربية ،املشكالت اللغوية ،املشكالت غري اللغوية،
مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند.

Abstract: The present research aims to describe linguistic and non-linguistic
problems in Arabic learning process at “Songserm Wittaya Mulnithi Kuttao”,
Thailand and to offer the alternative solutions for both. This research uses descriptive
qualitative research methods. The result of this research are linguistic and nonlinguistic problems; the linguistic problems are the difficult in pronouncing some
Arabic letters, the presence of tashrif in Arabic, and the differences in sentence
arrangement and the non-linguistic problems are the learning method i used did not
have any variation, the learning media i used did not have any variation, and the

2
students are not motivated to learn Arabic. The alternative solutions to the linguistic
problem is the repeating of Arabic letters that are different by Siam language for

phonology problems, simplify the material of binyah kalimah and the material of
mawaqi’ al i’rob for morphology problems, the giving of patterns of jumlah ismiyyah
and jumlah fi’liyah and their examples for syntax efficiency problems. The alternative
solutions to the non-linguistic problem is the use of learning methods that are varied
and in accordance with the learning objectives, student conditions, and the material

taught for the problems in the learning method, the use of learning medias that are
varied for the problems in the learning media, developing students' enthusiasm by
learning Arabic for the problems in students.
Keywords:

Arabic Teaching Problems, Linguistic Problems, Non-linguistic

Problems, “Songserm Wittaya Kuttao” School Thailand.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika linguistik dan
non-linguistik pada pembelajaran bahasa Arab di sekolah “Songserm Wittaya Kuttao”,
Thailand serta memberikan alternatif solusinya. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah problematika linguistik dan nonlinguistik; problematika linguistik yang ditemukan yaitu kesulitan pengucapan
sebagian huruf Arab, adanya tashrif dalam bahasa Arab, perbedaan susunan kalimat
antara bahasa arab dengan bahasa Siam. Problematika non-linguistik yang ditemukan
yaitu metode pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi, media pembelajaran yang
digunakan tidak bervariasi, dan tidak adanya minat siswa terhadap pembelajaran bahasa
Arab. Alternatif solusi atas problematika linguistik tersebut adalah pengulangan huruf
Arab yang berbeda dengan bahasa Siam untuk problematika ilmu aswat,

penyederhanaan materi tentang binyah kalimah dan mawaqi’ al i’rob untuk
problematika ilmu sharaf, pemberian pola-pola jumlah ismiyyah dan jumlah fi’liyah
beserta contohnya untuk problematika ilmu nahwu. Adapun alternatif solusi atas
problematika non-linguistik tersebut adalah penggunaan metode pembelajaran yang
bervariasi dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, kondisi siswa, dan materi yang
diajarkan untuk problematika pada metode pembelajaran, penggunaan media
pembelajaran yang bervariasi untuk problematika pada media pembelajaran,
penumbuhan antusias siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab untuk problematika
pada siswa.
Kata kunci: Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Problematika Linguistik,
Problematika Non-linguistik, Sekolah “Songserm Wittaya Kuttao” Thailand.

. منها بلدة اتيالند،كانت اللغة العربية تُدرس يف املدارس واملعاهد بل اجلامعات يف كثري من البالد
7 .م. تقع هذه املدرسة يف ك.مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هي مدرسة إسالمية تقوم بتعليم اللغة العربية
 حمافظة،)Hatyai(  مدينة هات ايي،)Kuttao(  حي كواتو،)Ban Khuan(  قرية ابن خوان،2 رقم
 تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ضرورة الن اللغة العربية كانت تدعم. اتيالند،)Songkhla( سونغكال
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الطالب يف تعلم الدين اإلسالمي وفقا لرؤية وهدف املدرسة .وابإلضافة إىل دروس اللغة العربية ،توجد
أيضا لغة أجنبية أخرى اليت مت تعليمها مثل اللغة املالوية واإلجنليزية.
حينما زار الباحث إىل مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي سونغكال اتيالند ألداء برانمج
(Private

اخلدمة اإلجتماعية والتعليمية الذي قامت به رابطة املدارس اإلسالمية األهلية بتايالند اجلنوبية
 ،)Islamic Schools Association of Southeast Thailand/PISAوجد الباحث املشكالت يف تعليم
اللغة العربية ،إما املشكالت اللغوية أو املشكالت غري اللغوية منها معظم الطالب مل يستطيعوا أن يكتبوا ما
قاله املعلم جيدا أو يقرؤوا جيدا ،املواد املدروسة كثرية ،بعض املعلمني وطالهبم خيرجون إىل القرية األخرى
ألداء صالة اجلنازة حىت يرتكون عملية التعليم ،وكثري الطالب يذهبون إىل عاصمة احملافظة ألداء برانمج
اخلدمة اجلندية يوم اخلميس حىت يرتكون عملية التعليم.
استنادا إىل القضااي السابقة يريد الباحث حتليل مشكالت تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة وتقدمي
احللول عليها .وأمهية هذا البحث هو حلل املشكالت املوجودة يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة "هنضة
العلوم كواتو" بتايالند حىت يكون تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة أحسن مما سبق.
طريقة البحث

استخدم هذا البحث املنهج الوصفي الكيفي ألنه يهدف إىل وصف مشكالت تعليم اللغة العربية

يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" بتايالند واحللول عليها .قال  Aryواآلخرون ( )2002أن املنهج الوصفي
هو منهج البحث الذي يصف أحوال شيء حسب ما يف الواقع .ويزيد  )54-55 :2009( Nazirأن
اهلدف من البحث الوصفي هو تقدمي وصف أو تقدمي رسم عن طريق منظم ودقيق حول احلقائق والصفات
والعالقة بني الظواهر املبحوثة .ويتضمن هذا البحث الوصفي على دراسة مسحية ،ودراسة منائية ،ودراسة
حالة ،ودراسة العالقة .واملنهج الكيفي هو منهج البحث الذي يصف الظواهر ويوضح خصائصها وال
يعربها رقما ( Ghonyو .)25 :2014 ،Almanshur
هذا البحث استخدم طريقة الدراسة املسحية .قال

Morissan

( )166 :2014أن الدراسة

املسحية هي طريقة جيدة جدا لقياس مواقف اجملتمع واجتاهه من خالل أنشطة استطالع الرأي العام .يزيد
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Nazir

( )56 :2009أن الدراسة املسحية هتدف إىل اكتشاف املعلومات دقيقا ،إما يف مؤسسة

اجتماعية أو اقتصاد أو سياسة جملتمع معني .وقال عبيدات واآلخرون (يف  )74 :2016 ،Aininأن من
الدراسات املسحية هي املسح املدرسي واملسح االجتماعي ودراسات الرأي العام ودراسات حتليل العمل
ودراسة حتليل املضمون .و الدراسة املسحية يف هذا البحث موجهة إىل مشكالت تعليم اللغة العربية يف
مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي سونغكال بتايالند للفصل الثالث املرحلة الثانوية.
وإجراءات هذا البحث تتكون من عشرة خطوات كما صرحت )66-61 :2013( Arikunto
وهي ( )1اختيار املشكلة ،و( )2دراسة قبل البحث ،و( )3تعيني أسئلة البحث ،و( )4تعيني طريقة
البحث ،و( )5تعيني املتغري ومصدر البياانت ،و( )6تعيني أدوات البحث ،و( )7مجع البياانت ،و()8
حتليل البياانت ،و( )9أخذ اخلالصة ،و( )10كتابة تقرير البحث.
يقوم الباحث حبثا يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" .تقع مدرسة "هنضة العلوم كواتو" يف ك.م2 .
رقم  ،7قرية ابن خوان ،حي كواتو ،مدينة هات ايي ،حمافظة سونغكال ،اتيالند .البياانت الرئيسية يف هذا
البحث هي نتائج املقابلة احلرية-اإلرشادية ،وإجاابت ورقة االستبانة املغلقة-املفتوحة ،ونتائج املالحظة
لعملية تعليم اللغة العربية فيها ،والبياانت الثانوية هي الواثئق .أما مصادر البياانت فهي معلم اللغة العربية،
وطالب الفصل الثالث للمرحلة الثانوية يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند ،والواثئق.
األداة األساسية يف هذا البحث هي الباحث نفسه ،واألدوات املساعدة جلمع البياانت هي دليل املقابلة
احلرية-اإلرشادية ،وورقة االستبانة املغلقة-املفتوحة ،ودليل املالحظة ،والواثئق .جرى مجع البياانت عن
طريقة املقابلة ،وتوزيع االستبانة ،واملالحظة ،والتوثيق .أما حتليل البياانت حتتوي على مجع البياانت،
وختفيض البياانت ،وتقدمي البياانت ،واستنباط التحليل للبياانت.
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نتائج البحث ومناقشته
املشكالت اللغوية يف تعليم اللغة العربية مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي سونغكال اتيالند
استنادا إىل نتائج املقابلة ،أن املشكالت اللغوية املوجودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة "هنضة العلوم
كواتو" هات ايي اتيالند ثالثة أنواع ،هي (أ) مشكالت كفاءة علم األصوات ،و(ب) مشكالت كفاءة
علم الصرف ،و(ج) مشكالت كفاءة علم النحو.
أ) مشكالت كفاءة علم األصوات
كانت املشكلة اللغوية اليت تتعلق ابألصوات العربية يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي
بتايالند هي صعوبة النطق لبعض احلروف العربية .هذه املشكلة موجودة بوجود اختالف األصوات بني
اللغة العربية واللغة التايالندية .قال

Fahrurrozi

( )2014أن املشكلة يف األصوات العربية هي املشكلة

اليت تتعلق بنظام صويت .واحلروف العربية الصعبة هي حرف الثاء (ث) ،والذال (ذ) ،والزاي (ز) ،والشني
(ش) ،والصاد (ص) ،والضاد (ض) ،والظاء (ظ) ،والعني (ع) ،والغني (غ) ،والقاف (ق).
هذه املشكلة تؤدي إىل صعوبة املعلم يف التعليم وصعوبة الطالب يف التعلم .هذا الواقع مناسب بقول
( Ellisيف  )8 :2013 ،Aininأن يف تعليم اللغة إرسال ،واإلرسال إجيايب وسليب .إجيابية إذا كانت للغة
األوىل والثانية املساواة .وسلبيا إذا كانت للغة األوىل واللغة الثانية اختالف ،وهذا يؤدي إىل األخطاء
اللغوية .لذلك ،حتتاج هذه املشكلة إىل حلها.
ب) مشكالت كفاءة علم الصرف
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كانت املشكلة اللغوية اليت تتعلق ابلصرف يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند هي
التصريف .يف اللغة العربية توجد التصريف ،ولكن يف اللغة السيامية ال توجد التصريف.
املشكلة السابقة تناسب بنتيجة البحث الذي قام به  )2015( Baisaأن إحدى املشكالت اللغوية
يف تعليم اللغة العربية هي صعوبة الطالب يف بنية الكلمة وتصريفها .وقال

Fahrurrozi

( )2014أن

إحدى املشكالت اللغوية يف تعليم اللغة العربية هي املشكلة يف القواعد العربية إما يف بنية الكلمة (الصرفية)
أو يف تركيب اجلملة (النحوية) .وزاد  )51 :2002( Matsnaأن األصوات العربية ،واملفردات ،والصرف،
والنحو له االختالف ابللغة األوىل .وهذا االختالف تؤدي إىل الصعوبة يف التعلم خاصة املتعلم املبتدئ
(احلجازي .) 27—26 :1966 ،إذا مل يكن عند الطالب املفاهيم اجليدة عن بنية الكلمة وتصريفها
فصعب عليهم تركيبها .لذلك ،حتتاج هذه املشكلة إىل حلها.
ج) مشكالت كفاءة علم النحو
كانت املشكلة اللغوية اليت تتعلق ابلنحو يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند هي
اختالف يف الرتكيب .يف اللغة العربية توجد اجلملة االمسية واجلملة الفعلية ،ولكن يف اللغة السيامية توجد
اجلملة االمسية.
املشكلة السابقة تناسب بنتيجة البحث الذي قام به  )2015( Baisaأن إحدى املشكالت اللغوية
يف تعليم اللغة العربية هي صعوبة الطالب يف تركيب اجلملة وتطويرها .وقال

Hidayat

( )2012أن

إحدى املشكالت اللغوية اليت تتعلق ابلنحو هي اختالف تركيب اجلملة بني اللغة األوىل واللغة الثانية .وزاد
 )51 :2002( Matsnaأن األصوات العربية ،واملفردات ،والصرف ،والنحو له االختالف ابللغة األوىل.
وهذا االختالف تؤدي إىل الصعوبة يف التعلم خاصة املتعلم املبتدئ (احلجازي .)27—26 :1966 ،إذا
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مل يكن عند الطالب املفاهم اجليدة عن تركيب اجلمل العربية فصعب عليهم تطبيقها .لذلك ،حتتاج هذه
املشكلة إىل حلها.
املشكالت غري اللغوية يف تعليم اللغة العربية مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي سونغكال اتيالند
استنادا إىل نتائج املقابلة ،أن املشكالت غري اللغوية املوجودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة "هنضة
العلوم كواتو" هات ايي اتيالند ثالثة أنواع ،هي (أ) املشكالت يف الطريقة التعليمية ،و(ب) املشكالت يف
الوسائل التعليمية ،و(ج) املشكالت يف الطالب.
أ) املشكالت يف الطريقة التعليمية
املشكالت يف الطريقة التعليمية املوجودة مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند هي مجيع
معلمي اللغة العربية فيها يستخدمون طريقة القواعد والرتمجة أبدا يف التعليم .قال

Ainin

( )2013إن

استخدام طريقة القواعد والرتمجة سهل ألن املعلم جيوز الستخدام لغته الوطنية كألة االتصال يف الفصل.
ولكن هذه الطريقة قد جتعل الطالب يشعرون ابمللل ألن االتصال يف جهة واحدة.
هذه املشكلة تناسب بنتيجة البحث الذي قامت به

Pohchaeh

( )2013أن إحدى املشكالت

غري اللغوية يف تعليم اللغة العربية بتايالند هي الطريقة التعليمية املستخدمة غري متنوعة .وهذه املشكلة
تناسب بقول

Ainin

( ) 2013أن إحدى املشكالت غري اللغوية يف تعليم اللغة العربية هي الطريقة

التعليمية املستخدمة ال تناسب ابملواد املدروسة ونقصان املعلمني يف تطوير الطريقة التعليمية املستخدمة.
لذلك ،حتتاج هذه املشكلة إىل حلها.
ب) املشكالت يف الوسائل التعليمية
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املشكالت يف الوسائل التعليمية املوجودة مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند هي مجيع
معلمي اللغة العربية ال يستخدمون الوسائل التعليمية إال السبورة ،مع أن الوسائل التعليمية متاحة يف هذه
املدرسة مثل احلاسوب وجهاز العرض ومكرب الصوت .يف الواقع ،يبدو الطالب يشعرون ابمللل أثناء عملية
التعليم ،والوسائل التعليمية هي إحدى آالت لرتقية محاسة الطالب يف تعلم اللغة العربية.
من التوضيحات السابقة عرف أن استخدام الوسائل التعليمية مل يزل قليال وانقصا .هذه املشكلة
تناسب بنتيجة البحث الذي قام به

Baisa

( )2015أن إحدى املشكالت غري اللغوية اليت تتعلق

ابلوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية هي قلة استخدام الوسائل التعليمية املتاحة .وهذه املشكلة تناسب
بقول  ) 2013( Aininأن إحدى املشكالت غري اللغوية يف تعليم اللغة العربية هي تقصري يف استخدام
الوسائل التعليمية .ويف الواقع حيتاج املعلم إىل جتديد الوسائل التعليمية وتطويرها حىت تنمو محاسة الطالب
يف تعلم اللغة العربية .لذلك ،حتتاج هذه املشكلة إىل حلها.
ج) املشكالت يف الطالب
املشكالت يف الطالب مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند هي عدم الدوافع ابلتعلم.
دون الدوافع ال يقدر الطالب على احلصول إىل أمله .كما قال روسادي ( )65 :2018أن الدافع هو
إرادة اإلنسان القوية لنيل غاية ما .فبدون الدافع اليقدر اإلنسان على احلصول إىل أمله .و الزم يف التعلم
أن ميلك الطلبة الدافع القوي ليحصلوا على عملهم و أملهم .ولو كانت الصعوابت أو املشكالت اليت
سيواجهوهنا كبرية وثقيلة فليس عائقة هلم الذين عندهم الدافع و احلافز القوي.
املشكلة السابقة تناسب بنتيجة البحث الذي قامت به  )2013( Pohchaehأن إحدى املشكالت
غري اللغوية بتايالند هي عدم دوافع الطالب بتعلم اللغة العربية .وهذه املشكلة تناسب بقول

Hidayat
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( )2012أن إحدى املشكالت غري اللغوية اليت تتعلق ابلطالب هي عدم دوافع الطالب ابلتعلم .إذا مل
يكن عندهم الطالب الدوافع ابلتعلم فصعب عليهم تعلم اللغة العربية .لذلك ،حتتاج هذه املشكلة إىل
حلها.
احللول على املشكالت اللغوية يف تعليم اللغة العربية مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي سونغكال
اتيالند
بناء على نتائج البحث ومناقشته السابقة ،وجدت املشكالت اللغوية يف كفاءة علم األصوات وعلم
الصرف وعلم النحو .وفيما يلي خيارات احللول على هذه املشكالت املوجودة.
أ) احللول على مشكالت كفاءة علم األصوات
كانت املشكلة اللغوية اليت تتعلق ابألصوات العربية يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي
بتايالند هي صعوبة النطق لبعض احلروف العربية .وخيارات احللول على هذه املشكلة هي تكرار احلروف
العربية املختلفة ابللغة السيامية مرات .كما صرح اخلويل ( )147 :1989أن احللول حلل هذه املشكلة هي
التمرينات الكثرية واملعلم يعطي األمثلة يف الكلمات املتنوعة لألصوات العربية الصعبة .التكرار يهدف إىل
تعويد الطالب على نطق احلروف العربية ومفرداهتا صحيحا.
ب) احللول على مشكالت كفاءة علم الصرف
كانت املشكلة اللغوية اليت تتعلق ابلصرف يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند هي
التصريف .يف اللغة العربية توجد التصريف ،ولكن يف اللغة السيامية ال توجد التصريف .وخيارات احللول
على هذه املشكلة هي تبسيط املواد عن بنية الكلمة ومواقع اإلعراب .كما قال  )2014( Fahrurroziأن
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خيارات احللول على مشكالت القواعد هي تبسط حالني ،يعين بنية الكلمة ومواقع اإلعراب .املقصود من
التبسيط هو يستخدم أوزان وظيفية يف الكالم والقراءة وحيذف أوزان غري وظيفية .ومن األوزان الوظيفية هي
فعل ماض ،فعل املضارع ،فعل األمر ،وغريها .وابختصار ،املواد املدروسة يف الصرف ال بد أن تكون
مهمة حىت يكون الطالب أن يفهموها دقيقا.
ج) احللول على مشكالت كفاءة علم النحو
كانت املشكلة اللغوية اليت تتعلق ابلنحو يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند هي
اختالف يف الرتكيب .يف اللغة العربية توجد اجلملة االمسية واجلملة الفعلية ،ولكن يف اللغة السيامية فقط
توجد اجلملة االمسية .وخيارات احللول حلل املشكلة هي إعطاء األساليب الكثرية للجملة االمسية واجلملة
الفعلية وأمثلتها (.)2014 ،Fahrurrozi
احللول على املشكالت غري اللغوية يف تعليم اللغة العربية مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي
سونغكال اتيالند
بناء على نتائج البحث ومناقشته السابقة ،وجدت املشكالت غري اللغوية يف الطريقة التعليمية
املستخدمة ووسائلها املستخدمة واملشكالت يف الطالب .وفيما يلي خيارات احللول على هذه املشكالت
املوجودة.
أ) احللول على املشكالت يف الطريقة التعليمية
املشكالت يف الطريقة التعليمية مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند هي قلة استخدام
الطريقة التعليمية املتنوعة واملناسبة .وخيارات احللول على هذه املشكلة هي استخدام الطريقة التعليمية
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املتنوعة واملناسبة أبهداف التعليم ،وأحوال الطالب ،واملواد املدروسة .كما قال

Ahmad

(يف ،Santoso

 ) 89 :2011ليس للمعلم الفرض يف استعمال الطريقة التعليمية املتساوية يف التعليم بل االستعمال يستند
إىل أهداف التعليم ،وأحوال الطالب ،واملواد املدروسة .وزاد

Fahrurrozi

( )2014أن اختيار طريقة

التعليم املستخدمة أتثر إىل جناح التعليم .يستطيع املعلم أن يستخدم اسرتاتيجية تعليم االستفسار
واسرتاتيجية تعليم رمي الكرة يف تعليم الصرف مثال .تستخدم اسرتاتيجية تعليم االستفسار يف تعلم املواد
املدروسة .أما اسرتاتيجية تعليم رمي الكرة يف ممارستها.
ب) احللول على املشكالت يف الوسائل التعليمية
املشكالت يف الوسائل التعليمية مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند هي قلة الوسائل
التعليمية املتنوعة واملناسبة .وخيارات احللول على هذه املشكلة هي استخدام الوسائل التعليمية يف عملية
التعليم ألنه من احملاولة لرتقية محاسة الطالب يف تعلم اللغة العربية .إما الوسائل حول املعلم والطالب مثل
األدوات املدرسية أو الوسائل اإللكرتونية ألننا اآلن نعيش يف عصر العوملة اليت ال فرق ابآلالت اإللكرتونية.
وقال

Aqib

( )51 :2015من منافع استخدام الوسائل التعليمية هي تعديل إلقاء املواد الدراسية،

وتكوين التعليم اجلذاب ،وترقية جودة نتيجة التعليم.
يستطيع املعلم أن ينتفع الوسائل التعليمية املتاحة يف املدرسة مثال احلاسوب .ابحلاسوب يستطيع املعلم
أن يقتصر الوقت يف الكتابة ،ويعرض الفيديو ،واألفالم ،وكذلك املوسيقى .جبانب ذلك ،يستطيع املعلم أن
يعرف الطالب أن اآلال ت اليت مشابكة إبنرتنيت ال تعمل للعلب الوسيلة االجتماعية فقط ،بل هي
مستخدمة للتعلم والتعليم أيضا.
ج) احللول على املشكالت يف الطالب
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املشكالت يف الطالب مبدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند هي عدم الدوافع ابلتعلم.
وخيارات احللول حلل املشكلة هي تنمية محاس ة الطالب يف تعلم اللغة العربية .هناك عدة احملاوالت لتنمية
محاسة الطالب ابلتعلم هي ( )1استخدام الوسائل التعليمية املتنوعة؛ كما قال  )2014( Fahrurroziأن
وسائل التعليم من أهم العناصر يف عملية التعليم ألهنا تساعد كثريا يف تكوين البيئة التعليمية املمتعة .والبيئة
التعليمية املمتعة تويف محاسة الطالب يف التعلم ،و( )2استخدام الطريقة التعليمية املتنوعة واملناسبة أبهداف
التعليم ،وأحوال الطالب ،واملواد املدروسة؛ كما قال

Fahrurrozi

( )2014أن اختيار طريقة التعليم

املستخدمة أتثر إىل جناح التعليم.
اخلالصة
املشكالت اللغوية املوجودة يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند ثالث مشكالت،
هي مشكالت كفاءة علم األصوات ،ومشكالت كفاءة علم الصرف ،ومشكالت كفاءة علم النحو.
مشكالت كفاءة علم األصوات يف هذه املدرسة هي صعوبة النطق لبعض احلروف العربية وانعكاس النطق.
ومشكالت كفاءة علم الصرف فيها هي وجود التصريف يف اللغة العربية .وأما مشكالت كفاءة علم النحو
فيها فهي االختالف يف الرتكيب.
املشكالت غري اللغوية املوجودة يف مدرسة "هنضة العلوم كواتو" هات ايي بتايالند ثالث
مشكالت ،هي املشكالت يف الطريقة التعليمية ،واملشكالت يف الوسائل التعليمية ،واملشكالت يف
الطالب .املشكالت يف الطريقة التعليمية هي الطريقة التعليمية املستخدمة للغة العربية يف هذه املدرسة غري
متنوعة .واملشكالت يف الوسائل التعليمية هي الوسائل التعليمية املستخدمة للغة العربية فيها غري متنوعة.
وأما املشكالت يف الطالب يف هذه املدرسة فهي عدم الدوافع ابلتعلم.
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احللول على املشكالت اللغوية السابقة هي تكرار احلروف العربية املختلفة ابللغة السيامية مرات
ملشكالت كفاءة علم األصوات ،وتبسيط املواد عن بنية الكلمة ومواقع اإلعراب ملشكالت كفاءة علم
الصرف ،وإعطاء األساليب الكثرية للجملة االمسية واجلملة الفعلية وأمثلتها ملشكالت كفاءة علم النحو.
احللول على املشكالت غري اللغوية السابقة استخدام الطريقة التعليمية املتنوعة واملناسبة أبهداف
التعليم ،وأحوال الطالب ،واملواد املدروسة حىت موجود البيئة التعليمية املمتعة وتزيد محاسة الطالب يف تعلم
اللغة العربية ملشكالت يف الطريقة التعليمية .واستخدام الوسائل التعليمية املتنوعة حىت موجود البيئة
التعليمية املمتعة وتزيد محاسة الطالب يف تعلم اللغة العربية للمشكالت يف الوسائل التعليمية .وأما احللول
على املشكالت يف الطالب فهي تنمية محاسة الطالب يف تعلم اللغة العربية.
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