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إن تعلم اللغة العربية أمر واسع. وهو خيتلف باختالف مستويات الدارسني هبا. بناء على هذا،  ملخص البحث:
أن الطلبة يرغبون يف تعلم اللغة العربية بأحسن وجه، وكما هم جييدون بدرجة متوسطة يف مهارة الكتابة والقراءة 

 الكلمات معاين فهم عدمتعلمها يف معرفة قواعدها، و  أيضا رغم أهنم طلبة املدارس احلكومية. ولكنهم يصعبون عند
، كما تسعى العربية اللغة عن كافية معرفة عدم، و العربية اللغة فهم عدم، و  العربية اللغة بنية، واختالف واأللفاظ

حثون اهذه الدراسة إىل كشف هذه الصعوبات واملشاكل اليت يتواجهها الطلبة يف تعلم اللغة العربية، وكما يعتمد الب
قسم الدراسات املعلومات األولية باالستبانة من مثانني طالبا بتكون ىف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، و 

اإلسالمية الذين يتعلمون اللغة العربية األصلية كمادة إجبارية، حيث وجدت النتائج، بأن هناك عدة أسباب أدت 
، العربية اللغة عن كافية معرفة عدم، و احلكومية املدارس يف العربية اللغة تعليم عدمإىل صعوبة تعلمها، منها: 

، وقلة رغبة عند تعلمها، وعدم املعرفة األساسية عنها، وعدم صعب العربية اللغة نطق، و العربية اللغة بنية اختالفو 
ة املتقدمني هذه لطلبأن يهتم معلمو اللغة العربية لدى ا ال بد استخدامها يف احلياة اليومية. حسب هذه النتائج،

 التدريبات تقدميو  العربية اللغة عن السهولة تشعريو  العربية اللغة عن أساسية معرفة إعطاءالتوجيهات عند تعليمها؛ ب
والتعليم حسب الفروق الفردية. بناء  العربية اللغة يف متخصص عند تعلمو  العربية اللغة بيئة إجيادو  العربية اللغة لتعلم

 بحث سيساعد دارسي اللغة العربية لغة أجنبية ومعلميها عند تعليمها لدى املتقدمني.على هذا، إن ال

 الصعوبات، اللغة العربية، اللغة األجنبية، التعلم الكلمات المفتاحية:

 مقدمة البحث

 تعاىل على متتاز اللغة العربية من سائر اللغات يف العامل مبزايا عديدة، حيث أهنا لغة القرآن الكرمي الذي أنزله اهلل
نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم، ولغة أهل اجلنة، ولغة اإلسالم، وتعترب لغة رمسية يف هيئة األمم املتحدة، ولغة 
اتصالية عاملية. تعد اللغة العربية من أعرق اللغات على اإلطالق، هلا ثقافة وحضارة واسعة، فهي لغة حية ومعاصرة 

 410جها، فإن اللغة العربية حتتل مكانة كبرية على مستوى العامل، فأكثر من سواء داخل البلدان العربية أو خار 
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(. ولذلك فإن اللغة العربية قررت كمادة تعليمية تربوية يف خمتلف 3079مليون شخص ينطق هبا )خطوط وجالب، 
 (.3073مستوياهتا من املستوى االبتدائي إىل املستوى اجلامعي )ديانسيه، 

يف جزيرة سريالنكا لدى املسلمني منذ دخول اإلسالم فيها، ونشأت وتطورت تدرجييا جبهود  وقد متكنت هذه اللغة
من العلماء الذين لديهم رغبة وشعور يف تطويرها، من حيث أهنم أسسوا املدارس القرآنية مث املدارس العربية األهلية،  

هد سات احلكومية، مثل املدارس احلكومية واملعكما أدخلوا هذه اللغة مادة من املواد األساسية واالختيارية يف املؤس
 (.3075)صادفة وفرون،  تعليمية واجلامعاتالتدرييب للمدرسني والكلية ال

فإن تعلم وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا لي  أمرا سهال، بسبب أهنا لغة أجنبية، ولغة غري جتربة، وهلذا جرت 
دمت حتديات يف تعلم وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، حيث قالبحوث والدراسات عن صعوبات ومشاكل و 

جامعات سريالنكا مثل  طرائق تعليمية متنوعة ملتعلمي اللغة العربية كلغة ثانية، وتدرس اللغة العربية حاليا يف بعض
 ا،وجامعة كولومبو. يريادان، وجامعة فجامعة جنوب شرق سريالنكا، وجامعة شرق سريالنكا

قسم الدراسات اإلسالمية من كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جبامعة جنوب شرق سريالنكا  طلبةهذا،  فعلى
املدارس احلكومية يتعلمون اللغة العربية كمادة إجبارية للفصلني دراسيني يف السنة األوىل، وتساعد  طلبةخاصة منهم 

ا  فهم معاين املصطالت العربية ومعانيها ومرادها فهما صحيحهذه املادة يف مواصلة دراساهتم اإلسالمية، خاصة يف
يف موادهم اإلسالمية، كما أن مواد الدراسات اإلسالمية تتعلق بالعلوم اإلسالمية اليت تكون لغتها األساسية اللغة 

نصوص لالعربية، ولذا جيب على دارسي الدراسات اإلسالمية أن يعرف قواعد اللغة العربية بوضوح لفهم فكرة ا
 العربية.

ية صعوبات يف تعلم اللغة العربية بسبب عدم معرفة وخلفهذه املادة يواجهون عدة مشاكل و  طلبةومما يالحظ أن 
عنها بشكل كافئ. وأما الباحثون فيسعون يف هذه الدراسة إىل حتديد وكشف هذه املشاكل والصعوبات اليت 

 ملقرتحات والعالج حلل هذه املشكلة بشكل علمي.يواجهها الطلبة يف تعلم اللغة العربية مع تقدمي ا

 مشكلة الدراسة
إن طلبة املدارس احلكومية من طلبة قسم الدراسات اإلسالمية من كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جبامعة 

ن مركزا و جنوب شرق سريالنكا يواجهون عدة الصعوبات يف تعلم اللغة العربية يف سنتهم األوىل. فهذه الدراسة تك
 هذه املشكلة.

 هدف الدراسة
  املدارس احلكومية يف تعلم اللغة العربية طلبةحتديد الصعوبات لدى. 
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 أهمية البحث
تكمن أمهية الدراسة من املوضوع الذي يناقشه، حيث أن هذه الدراسة تساعد ملتعلمي اللغة العربية الذين جاؤوا 

قسم الدراسات اإلسالمية يف مواصلة دراساهتم اإلسالمية بشكل   طلبةمن املدارس احلكومية إىل اجلامعة، خاصة ل
طلبة من خالل لللغة العربية لدى الطلبة. وميكن لجيد، وكما أهنا تساعد على حتديد أسباب الضعف يف تعلم ا

 يف تعلم اللغة العربية. طلبةواجه الاحللول املناسبة للصعوبات اليت يهذه الدراسة اختيار 

 حدود البحث
السنة األوىل من قسم الدراسات اإلسالمية من كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جبامعة جنوب شرق  ةطلب

 سريالنكا.

 منهج البحث
 مع املعلومات.األدوات اآلتية جل ستخدم كما تعلى املنهج الوصفي التحليلي. و  ه الدراسةيف هذ يعتمد الباحثون

ا وطالبة االستبانة واملالحظة، وىف االستبانة خيتار الباحثون مثانني طالبفيها  ونالباحث فيتناولاألدوات األولية أما 
 Basicإهنم يتعلمون اللغة العربية األصلية ) ،من قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة جنوب شرق سريالنكاعشوائيا 

Arabic مادة ر العينة ممن يتعلمها ك( كمادة إجبارية من هذا القسم، ألهنم مل يدرسوا يف املدارس العربية. فتدو
 إجبارية.

  عتمد على الكتب واجملالت والبحوث والشبكات اإللكرتونية وغريها.توأما املعلومات الثانوية ف

لتحليل وحتقيق  MS Excel منهج التحليل مبساعدة استخدام الربنامج ونالباحث طرق حتليل املعلومات: يستخدمو  
 ت احلصيلة والتقومي على نتائجها.املعلوما

 الدراسات السابقة
سم اللغة العربية السنة األولى والثانية في ق طلبة -"المشكالت التي تواجه الطلبة في تعلم اللغة العربية  

ى "، رِشادا وحنُ - واللغة العربية بجامعة جنوب شرق سريالنكا أنموذجامن كلية الدراسات اإلسالمية 
م. تسعى الباحثات يف هذه 3071وُصىب، ورقة قدمت جبامعة جنوب شرق سريالنكا يف اللغة التاملية عام 

الدراسة على كشف املشكالت اليت تواجه الطلبة يف تعلم اللغة العربية وتقدمي العالج املناسب حلل هذه 
كلة، ونتائج هذا البحث، تشري على أن مهارات الطلبة يف تعلم اللغة العربية تكون يف درجة متوسطة، املش

وهذه املهارة ال بد أن يتطورها. وختتلف الدراسة احلالية حبيث مركزا على الطلبة يف قسم الدراسات اإلسالمية 
 فقط.
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ة المختارون من المدارس الحكومي ةطلبال-الجامعة  طلبة"تحديات تحسين مهارة اللغة العربية لدى 
فة ومسرية علمى وحذي، -لكلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية بجامعة جنوب شرق سريالنكا أنموذجا

م، وهذا البحث يسعى يف 3071وَفسرينا، ورقة قدمت جبامعة جنوب شرق سريالنكا يف اللغة التاملية يف عام 
ري يف اللغة العربية، وتقدمي العالج املناسب هلذه املشكالت، بينما يش حتديد املشاكل يف تطور مهارة الكالم

 املدارس احلكومية. طلبةالبحث احلايل صعوبات تعلم اللغة العربية لدى 

ط، ود.مصباح د.رمضان خطو صعوبات تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ومقترحات عالجها، 
م. هتدف هذه الدراسة إىل 3079ضياف املسيلة : اجلزائر، يف عام جالب، ورقة قدمت يف جامعة حممد بو 

إبراز ومعاجلة أهم اجلوانب املرتبطة بالتحديات اليت حتيط بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، حيث سيتم 
قف تإبراز أهم الصعوبات واملشكالت اليت تواجههم أثناء تعلمها . وتربز هذه الدراسة أهم الصعوبات اليت 

أمام تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، والكشف عن أهم املشكالت اليت تقف أمام الذين يريدون تعلمها 
 حلكومية.املدارس ا طلبةمن غري العرب. ولكن الدراسة الواقعة تركز تعلم اللغة العربية وصعوباهتا لدى 

 

 النتائج والمناقشة

 قسم عربية لدى طلبة املدارس احلكومية الذين يتبعون درجة البكالوريوس يفيعاجل هذا البحث صعوبات تعلم اللغة ال
الدراسات اإلسالمية من كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جبامعة جنوب شرق سريالنكا. أوال، تُناقش الرغبة 

 يف تعلم اللغة العربية وحالتهم يف مهاراهتا فكانت نتائجها كالتايل: 

منهم. والباقي  %90مل يدرسوا اللغة العربية يف مدارسهم احلكومية من حيث تكون نسبتهم  إن معظم الطلبة
 كالتايل:  7فقط درسوها. يوضحها الشكل  70%

 : تعلم اللغة العربية يف املدرسة احلكومية7الشكل 

10%

90%

هل تعلمت اللغة العربية في المدرسة الحكومية؟

نعم 

ال
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يرونه  %54وكما منهم يؤكدون أن تعلم اللغة العربية الزم،  %42فعلى هذا، سئل عن تعلم اللغة العربية؛ أن 
 كاآليت:  3جيدا. يبينها الشكل 

 : تعلم اللغة العربية 3الشكل 

 

منهم بدرجة  %43خلفية، ووافق منهم بقلة  %45العربية؛ فأجاب  حينما سئل عن خلفيتهم عن معرفة اللغة
عن  منهم وافقوا أن ليست لديهم خلفية %70منهم أدركوا اللغة العربية بدرجة جيدة، وأن  %3متوسطة، و

 يبينها بوضوح. 3معرفتها. إن الشكل 

 

 : معرفة اللغة العربية 3الشكل 
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54%
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45%
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ثانيا، إن هذا البحث عاجل حاالت الطلبة عند تعلم اللغة العربية يف اجلامعة. فسئل عن رأيهم يف تعلمها رغم أهنم 
منهم بدرجة  %34منهم بدرجة متوسطة،و  %31منهم بدرجة سهلة،و  %30درسوا يف املدارس احلكومية. وافق 

 .4منهم بدرجة صعوبة جدا. ولكن مل يوافق أحد منهم أنه سهل جدا كما يوضحها الشكل  %1صعوبة،و 

 : رأي تعلم اللغة العربية 4الشكل 

منهم أهنم حيبونه بدرجة عالية   %700تاليا، أراد الباحثون أن يعرفوا الرغبة يف تطور مهارات اللغة العربية، فأجاب 
 .5شكل كما يوضحها ال

 

 : تطور مهارات اللغة العربية 5الشكل 
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منهم يتقنوهنا بدرجة سهل جدا،  %71أما صعوبات كتابة اللغة العربية فهم يتقنوهنا بدرجة متوسطة، أي أن 
  2بدرجة صعوبة. يوضحها الشكل  %2منهم بدرجة متوسطة، وأقل منهم  %30منهم بدرجة سهل،  %41و

 كالتايل:

 ة العربية: كتابة اللغ2الشكل 

 %43منهم يتقنوهنا بدرجة ممكن جدا، و %32أما صعوبات قراءة اللغة العربية فهم يتقنوهنا بدرجة عالية، أي أن 
 كالتايل:  1منهم بدرجة متوسطة، ولي  منهم من ال يعرف قراءهتا. يوضحها الشكل  %37منهم بدرجة ممكن،و

 

 : مهارة قراءة اللغة العربية 1الشكل 
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الصعوبات اليت يواجهوهنا عند تعلم اللغة العربية، كما يلي: إن اللغة العربية لغة أجنبية ولذا يصعب  أشار الطلبة
 العربية اللغة بنيةطالبا يف  41، وواأللفاظ الكلمات معاين فهم عدمطالبا يف  50طالبا يف معرفة قواعدها، و 14
. إن الطالب العربية اللغة عن كافية معرفة عدملبا يف طا 35، والعربية اللغة فهم عدمطالبا يف  43، ومتاما خمتلفة

. وأضيفت إليها تعليقات أخرى، وهي تكوين اجلمل 1يواجه عدة صعوبات عند تعلمها، كما يوضحها الشكل 
حسب قواعد النحوية صعب، وعدم فهم طريقة التعليم ، وعدم معرفة األلفاظ لتكوين اجلمل، وفهمها بسرعة 

 صعب. 

 ات تعلم اللغة العربية : صعوب1الشكل 

 العربية اللغة تعليم عدمطالبا  22هكذا عندما سئل عن األسباب اليت أدت إىل صعوبة تعلم اللغة العربية، ذكر 
طالبا منهم  30، والعربية اللغة بنية اختالفطالبا  31، والعربية اللغة عن كافية معرفة عدم، و احلكومية املدارس يف
. وعربت عنها 9ذكر عدة أسباب لصعوبة تعلمها كما يوضحها الشكل  إن الطالب. صعب العربية اللغة نطق

تعبريات أخرى، وهي عدم الرغبة يف التعليم، وقلة استعماالت اللغة العربية يف احلياة اليومية، وعدم تعليم أساسية 
 اللغة العربية يف املدارس احلكومية، وكون تعليم اللغة العربية أول مرة.
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 الخاتمة والتوصيات

إن تعلم اللغة العربية أمر واسع. وهو خيتلف باختالف مستويات الدارسني هبا. بناء على هذا، أن الطلبة يرغبون 
 ةيف تعلم اللغة العربية بأحسن وجه، كما هم جييدون بدرجة متوسطة يف مهارة الكتابة والقراءة أيضا رغم أهنم طلب

 بنية، و واأللفاظ الكلمات معاين فهم عدماملدارس احلكومية. ولكنهم يصعبون عند تعلمها يف معرفة قواعدها، و 
. كما أن هناك عدة أسباب العربية اللغة عن كافية معرفة عدم، و العربية اللغة فهم عدم، و متاما خمتلفة العربية اللغة

، العربية اللغة عن كافية معرفة عدم، و احلكومية املدارس يف لعربيةا اللغة تعليم عدمأدت إىل صعوبة تعلمها، منها: 
، وقلة رغبة عند تعلمها، وعدم املعرفة األساسية عنها، وعدم صعب العربية اللغة نطق، و العربية اللغة بنية اختالفو 

 استخدامها يف احلياة اليومية. 

 إعطاءمها؛ بلطلبة املتقدمني هذه التوجيهات عند تعليأن يهتم معلمو اللغة العربية لدى اال بد حسب هذه النتائج، 
 بيئة إجيادو  العربية اللغة لتعلم التدريبات تقدميو  العربية اللغة عن السهولة تشعريو  العربية اللغة عن أساسية معرفة
ن اللغة عوالتعليم حسب الفروق الفردية وإعطاء معرفة أساسية  العربية اللغة يف متخصص عند تعلمو  العربية اللغة

العربية يف املدارس احلكومية، بناء على هذا، إن البحث سيساعد دارسي اللغة العربية لغة أجنبية ومعلميها عند 
 تعليمها لدى املتقدمني.
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