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 الباب الرابع

 البحث تقديم نتائج

 لمحة عن المعهد العصرى دار الحكمة تلونج اجونج .أ

 دار الحكمة تلونج اجونج ىالتاريخ القصيرة عن المعهد العصر  .1

مؤسسة الرتبية اإلسالمية الىت تلتجى على مؤسسة وقف املعهد دار احلكمة 

املعهد الصرى دار احلكمة الذى يقع ىف مشال مدينة تلونج اجونج اربع كيلو مرت 

ريب، ىف الشارع كياهى ابو منصور احلج واحدا تاوانج سارى متاما. وكان القيام ق

هذا املعهد ىف اول االمر من املصلى او مدرسة دينية. هكذا مقيم ومريب على 

معلم احلضارة ىف هذا املصلى تاجر كبري  0391رضوان احلج املرحوم. ىف العام 

هو خاتن من شحص ماهر ىف  ىف والية تلونج اجونج ايضا. سّيد رضوان احلج

تلونج اجونج هو كياهى ابو منصور احلج ماهرا جدا. وناشر على دين االسالم 

 االوىل ىف تلونج اجونج.

الن سّيد رضوان احلج مدفوع على االشتهاء الكبرية لتطور الرتبية والدعوة 

االسالمية، فهو يبعث على ولدان يعىن نور اهلادى رضوان و مشهودى رضوان 

رضوان  0391ور فنوروغو ليتعلم دين االسالم. ىف العام ونتكهد العصرى  املعاىل 
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احلج يعطى الوصية اىل األولد وهو ميلك األرض لينفع امهية امة االسالم 

 ومعتنقون دين اإلسالم.

بعد يرجع من املعهد العصرى غونطور فولده امسه نور اهلادى رضوان يقيم 

ر اللغة هي اللغة العربية واللغة االجنلزية . وامنا األدوار اللغات واألديان. وكان دو 

 حتديد األدوار لكن هذه ومؤسسة متلك اساسي نفسه ولو شكل صغري. 

ىف سفره، هكذا اليوم كلما زيادة عدد الطالب الذى مقيد ىف دور املذكور، 

الن مدفوع على امانة او وصية من ابوه سّيد رضوان احلج وعدم األمل مثلث 

ياهى امحد سهل احلج، زين الفناىن، امام زركسي غونتور( لقيام املعهد األبعاد )ك

تلونج اجونج ومؤسسة   IKPMالعصرى االف ىف ايندونيسيا فولده املذكور مع 

. منذ هذه 0330قبلها مكون يتفق لقيام املعهد العصرى دار احلكمة ىف العام 

 السنة يقوم املعهد حىت اآلن.

 الموقع الجغرفي .2

كيلو   4خبالل  عهد العصرى دار احلكمة تلونج اجونج تقع ىف القريةكان امل

يعىن قرية توانج سارى، واليته اكثر من  مرت ىف مشال من مدينة تلونج اجونج

اجملتمع عمل ىف ملبس ألن القرية املذكور متثيل املزرعة ضّيق، سوى اجملتمع قرية 
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ن االسواق التقليدي يعىن توانج سارى ومهن تاجر كثري ايضا ألن واليتها قريب م

 السوق واغى وعمفالك.

ومن ناحية تركيب احوال اإلقتصاد ىف والية تاوانج سارى حلقة فصل 

الوسطى ألن واليتها قريب من مدينة تلونج اجونج، وىف قرية توانج سارى احوال 

الرتبية كفى اهتماما على تطويرها ألن هذه والية مؤسسة الرتبية العامة من املدرسة 

البتدائية اىل املدرسة املتواسطة العامة، ىف جمال تربية الدين ىف هذه القرية متنوع ا

من مؤسسة الرتبية املعهد من املعهد السلفى "بدر الزمن" اىل املعهد العصرى دار 

 احلكمة.

ىف جمال الدين اكثر من سكاهنا معتنقون دين اإٍلسالم او طبقة الدين 

ج سرى مشهورة كالقرية املأهولة باملسلمني العلى. ومذ زمان طويل كان توان

املطيعون ىف العبادة. البيان يقع املعهد العصرى دار احلكمة الكاتبة تقدم احلدود 

 قرية توانج سرى هي ما تلى:

 جانب الشماىل: قرية وينونج -

 جانب اجلنوىب : قرية ماجنون سرى -

 جانب الشرقي: قرية فالندأن -

 غجانب الغريب :قرية فاتي -
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مرت، تتكون  01111فبين املعهد العصرى دار احلكمة على ارض الوقف 

من عمارة املدرسة، مسجد، البيت، حجرة الطالب، شركة، حجرة األساتذ، 

ديوان، غرفة اجللوس، محام، ميدان، وغري ذلك الذي يسند ىف انشطة التعليم 

 والتعلم.

 تطوير المعهد العصرى دار الحكمة تلونج اجونج .3

ل األمر، قيام املعهد العصرى دار احلكمة تلونج اجونج من املؤسسة اوّ ىف 

وكان العلماء عن تأسيس هذه  0311دورة اللغة العربية واللغة اإلجنلزية. ىف عام 

الدورة خريج من غونطور ىف والية تلونج اجونج. وكان ىف هذه الدورة على 

 مؤسسة يساعدها.

طوير الزمن هذه مؤسسة هكذا، رئيس على رفيق سيدودميجو، على ت

الدورة كلما تزداد عدد الطالب حىت ظهر الفكرة عن تأسيس ورئيس الدور لقيام 

)اهل املعهد العصرى(، واألخر ىف عام IKPMاملعهد. من املؤسسة مبادرة ليصل 

بقيام املعهد العصرى دار احلكمة. املذكور األخرى، قيامها املعهد  0330

نج ألن امله من سيد رضوان موسبان احلج )والد العصرى دار احلكمة تلونج اجو 

 من كياهى نور اهلادى رضوان احلج( لقيام املعهد.

 معهد العصرى "دار الحكمة"بعثة، بصيرة وهدف ال .4
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 بعثة : (1

يوجد ولد األمة املؤمن واملتقني، اخلالق الكرمية، ملك العلوم واملهارة مع 

 استطاع فعلي ىف حياة اجملتمع.

 بصيرة : (2

 اخرتع مؤسسة الرتبية اإلسالمية اجلودة. .1

 الطالب. يعد منهاج التدريس الذى يستطيع ميالء احلجة .2

 يعد طاقة الرتبية الكفاءة. .3

 اوجد عملية الرتبية باجليد، حىت يستطيع حصوال املتخرج اجلودة العليا. .4

 اهداف : (3

 اخرتع مؤسسة الرتبية اإلسالمية اجلودة. .1

 الطالب. اج التدريس الذى يستطيع ميالء احلجةيعد منه .2

 يعد طاقة الرتبية الكفاءة. .3

 اوجد عملية الرتبية باجليد، حىت يستطيع حصوال املتخرج اجلودة العليا. .4
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 معهد العصرى األقصى سيلوبورا بالتارلمحة عن  .ب

 األقصى ىالتاريخ القصرية عن املعهد العصر  (1

تار بلوسط  األقصىة والرتبية احلديثة مت تأسيس مؤسسات الدعو 

كان يف ذلك و ون ، خملصهادي كياهي احلاج   . بدءا0331سيلوبورو يف عام 

 كونتور  دار السالممعهد  يف  كلية املعلمني االسالميةالوقت ال يزال طالًبا يف  

 0314ونتور. يف عام الكاحلديثة ، يتطلع إىل تطوير مؤسسات تعليمية مثل 

، أسس  معهد دار السالم كونتزر للرتبية االسالمية احلديثةبعد خترجه من 

جمموعة دراسة مكونة من األصدقاء واجلريان ، وهذه اجملموعة من الدراسات 

فقط تدرس اللغتني العربية واإلجنليزية ، وبعد عدة سنوات كان الكثري من 

مث أضاف  الناس مهتمني باملشاركة يف التدريب على اللغة العربية واإلجنليزية ،

مواد مع الفقه و التوحيد ، بعد املزيد واملزيد من الناس يرغبون يف الدراسة مث 

، وإنشاء منظمة  األساتيذو  الشيوخجنبا إىل جنب مع  0331يف عام 

 .سيلوبورا بلتار جوا الشرقية احلديث يف قرية األقصىالدعوة وتعليم 

كلية ة نظام  تستخدم مؤسسة الدعوة األقصسية واملؤسسات التعليمي

كمعهد دار السالم كونتور للرتبية حبيث تتبع املواد والدروس   املعلمني االسالمية

طالب وله مبىن كبري إىل حد  111، يف تطويره يوجد حوايل ةاحلديث االسالمية
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ما. بعد تطوير هذه املؤسسة ، كان للعديد منهم عالقات تعاون مع الُنزل 

 .1دار القالم والنجاخ  دارو  كونتوراحلديثة األخرى مثل  

 املوقع اجلغرىف  (2

احلديث يف القرية يف وسط بليتار سيلوبورو ، على معهد األقصى  يقع 

شرق مدينة بليتار ، للوصول إىل املوقع بواسطة ركوب من  كيلو91بعد حوايل 

عدة واليات ،  األقصى وخ احلديث منحافلة عامة من حمطة بليتار. حيّد الك

إىل قرية جامبيوانج احلدودية الشرقية ، وتالون احلدود الشمالية ، واحلدود 

 مروجنو.اجلنوبية مع سيلوبورو والغرب مع 

 الحكمة توانج ساري تولونج أجونج دارمعهد تقديم البينات من  .ج

وفقا مبسائل  من معهد الداراحلكمة توانج ساري تولونج أجونج البيانات

 البحث كما يلي:

أسبوع اللغة في تعليم اللغة العربية بمعهد العصر دار الحكمة  يتم إجراء .1

 تاونج ساري تولونج أجونج

 البيانات عن الحظة باواملتعمقة املقابلة امل الباحثدي و يذا البحث هيف 

تاونج  استخدام أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد العصر دار احلكمة

                                                             
 1103ابريل  1الوثيقة من معهد األقصى احلديثة  0 
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 اإلتصال بني أشكالي شكل من هقابلة امل فإن ساري تولونج أجونج 

علومات من املعلى  احلصولتنطوي على الشخص الذي يريد  ،الشخصني

ؤدي الباحث مقابلة في  .2عينةامل باألهدافبتقدمي األسئلة  الشخص اآلخر

أما . الطالببعض  مع األساتيذ اللغة العربية و من قسم اللغة ومتعمقة 

املالحظة بالكيفيتني، املالحظة املنظمة باإلرشادات للمالحظة واملالحظة غري 

أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية  اءإجر  املنظمة بغريها. والبيانات احملصولة من

التعليم و  حطواتمن  مبعهد العصر دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج

 األنشطة اللغوية الدعامة للتعليم اللغة العربية.

 حطوات التعليم اللغة العربية (أ

بعد الصالة اجلمعة يف  1103من أبريل 01يف يوم اجلمعة تاريخ 

الن بأن دخول أسبوع العربية من قسم اإلعالم و قسم املسجد هناك اإلع

اللغة. و لذالك بعد االعالن وجب على مجيع الطالب من صف األول حىت 

ومن ال يستعمل  صف السادس استعمال اللغة العربية يف كل مكان و الوقت.

. و نظر الباحث  حول املعهد و سأل 3اللغة العربية سوف يينال عقابا شديدا

الباحث اىل احدى األستاذ أمام رعاية الطالب عن أسبوع اللغة يف معهد دار 

                                                             
2 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan  Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Rosda, 2004), hlm. 180 
 1103يل أبر  01املالحظة يف مسجيد املعد دار احلكمة 3 
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احلكمة تاوانج ساري، فأجب أن أسبوع اللغة يف معهد دار احلكمة تاوانج 

ساري تداول كل أسبوعني. مبعىن أسبوعني باللغة العربية و أسبوعني باللغة 

و يف أسبوع العربية كل اإلعالنات و احملادثة يستعمل اللغة العربية،  اإلجنليزية.

 4كذاك مجيعا باللغة اإلجنليزية.  اما يف أسبوع اإلجنليزية

وبعد حتدث قليال، دخل الباحث إىل غرفة قسم اللغة و وجد احدى 

سم اللغة مث سأل الباحث عن حطوات أسبوع اللغة مبعد دار األستاذ من ق

 احلكمة تاوانج ساري فقال األستاذ اهلام فائزين كقسم اللغة :

صالة البدأ بعد  إن حطوات التعليم اللغة العربية باستخدام أسبوع اللغة"
دخول أسبوع اللغة قسم اإلعالم أمام مجيع الطالب ب اعلن مناجلمعة. 

بوعني املستقبال. و بعد ذالك وجب على مجيع الطالب العربية حىت أس
أن يستعمل اللغة العربية يف اي وقت و مكان كانت. و يبدأ أنشطة 
يومية يف الفصل و املسكان و احلمام و املطعام استعمال اللغة العربية. و 
من ال يستعمل اللغة العربية هناك حمكمة اللغة و العقاب شديد.  و يف 

عربية هناك أنشطة كاحملادثة ملهارة كالم، و اإلنشاء ملهارة  تعليم اللغة ال
 . 5و احملاضرة ملهارة استماء و صحايف ملهارة قراءة" كتابة

مث لنيل بيانات اخرى الىت تتعلق حبطوات أسبوع اللغة مبعهد دار احلكمة   

دخل الباحث اىل املسكان و هناك القاء مرتدفات  انج ساري تولونج أجونجتاو 
                                                             

 1103أبريل  01املقابلة مع األستاذ فهم كقسم التعليم يف التاريخ 4 
 
 1103أبريل  01املقابلة مع األستاذ اهللم فائزين كقسم اللغة يف التاريخ 5 
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باللغة العربية أوال يسأل املدبر اىل الطالب أن املفردات املاضي ثانيا يأمر املدبر 

ثالثا يعطي الدبر املفردات جديد  أن يقولون باجلماعة و يعطي اجلملة املفيدة 

ر متثل ليسهل فهم الطالب سادسا رابعا يسعل عن املعين خامسا يعطي املدب

يأمر املدبر اىل الطالب أن يعيد املفردات مجاعتا و يصنع اجلملة املفيدة و 

و مسعت أن الطالب يتكلم باللغة العربية  الكتابة الطالب. األخر يفتس املدبر

 . 6عندما يتحدث مع زمالئه

لك سأل الباحث اىل احدى الطالب حبطوات أسبوع اللغة و بعد  ذا  

 مبعهد دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج وقال: 

"إن حطوات التعليم اللغة العربية باستخدام أسبوع اللغة بدأ بعد صالة  
اجلمعة. اعلن من قسم اإلعالم و احيانا من قسم اللغة أيضا أمام مجيع 

ستعمل اللغة العربية سوف تناول و بعد ذالك من ال ي الطالب.
العقاب. و يف املسكان و يف الفصل يستعمل اللغة العربية. مث عندما 
حماضرة أيضا يستعمل اللغة العربية يف أسبوع اللغة العربية. و يستعمل 

  . 7"اللغة االجنليزية عندما أسبوع اللغة االجنليزية

صباحا  1103أبريل  04و لنيل بيانات أخرى أتى الباحث يف التاريخ   

و مباشرة اىل املسكان يف معهد دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج أن 

                                                             
 1103أبريل  01املالحظة يف احدى املسكان تاريخ 7 

 1103أبريل  01املقابلة مع محدان كطالب صف الثالث 9 
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و متسويا مع القاء مفردات مساءا بعد صالة الصبح هناك القاء املفردات 

اضي ثانيا يأمر أوال يسأل املدبر اىل الطالب أن املفردات امل باألمس يعين:

املدبر أن يقولون باجلماعة و يعطي اجلملة املفيدة  ثالثا يعطي الدبر املفردات 

جديد رابعا يسعل عن املعين خامسا يعطي املدبر متثل ليسهل فهم الطالب 

سادسا يأمر املدبر اىل الطالب أن يعيد املفردات مجاعتا و يصنع اجلملة املفيدة 

 .8ابة الطالبو األخر يفتس املدبر الكت

لنيل بيانات عن حطوات التعليم باستخدام أسبوع اللغة مبعهد  وزيادة  

و العصرى دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج فسأل اىل احدى الطالب 

 هو حممد متويل وقال:

العربية. و هذ جعل " يف أسبوع اللغة مجيع االعالنات يستعمال اللغة 
الطالب أن يتعلم و حيفظ املفردات كثريا.  فأول بعد الصالة اجلمعة 
يعلن من قسم االعالم بأن دخول اىل أسبوع العربية، و بعد دخول اىل 

يتكلم باللغة العربية. يف املعهد أسبوع العربية وجب على كل الطالب 
 .9جنليزيةهناك أسبوعني باللغة العربية و أسبوعني باللغة اال

بعد  من أبريل قدر الساعة الرابعة 05و كذالك يف املساء يوم االسنني 

صالة العصر مجيع الطالب يقرأون القران امام املسكان. و مسع الباحث 
                                                             

 8887 أبريل 88 تاريخ المسكان احدى في المالحظة7 
 8887 أبريل 88 الخامس صف كطالب متولى محمد مع المقابلة 9 
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ات لزيادة اللغة االعالن باللغة العربية. و بعد الصالة العصر هناك القاء املفرد

العربية مع املدبر املسكان. و هم يعطي املفردات ثالثة أيضا و يأمر الطالب 

 10أن جيعل مجلة مفيدة بالصحيخ.

 الداعمةب. األنشطة اللغوية  

مبعهد  العربية اللغة أسبوعلنيل البيانات عن األنشطة اللغوية الداعمة يف 

تاونج ساري تولونج أكونج يقابل الباحث األستاذ اهلام كقسم اللغة  دار احلكمة

 فقال: 

"أنشطة اللغوية يف املعهد هذا لرتقية كفاءة تعليم اللغة العربية. و ايضا 
لكي الطالب يستطيع أن يتحدث و يسمع و يكتب اللغة العربية البد 

اك األنشطة اللغوية. مثاال .يف معهد دار احلكمة هنهناك أنشطة اللغوية
احملاضرة كل يوم ثلثاء ليال و مخيس ليال و سبت ليال، يف احملاضرة البد 
على الطال يسنع اإلعداد باللغة العربية و اإلجنليزية و اإلندونيسية. مث 
هناك احملكمة اللغوية و متثل املصرحي باللغة العربية واحملادثة عامة يف يوم 

 ."11ة الصبحاجلمعة صباحا بعد صال
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 اللغة أسبوععن األنشطة اللغوية الداعمة يف  أخرى لنيل البيانات

تاونج ساري تولونج أكونج يقابل الباحث  مبعهد دار احلكمة العربية

 األستاذ فهم كقسم التعليم فقال:

تاونج  مبعهد دار احلكمة العربية اللغة تعليمداعمة يف األنشطة اللغوية ال"
القاء املفردات كل صباح و املساء مع ساري تولونج أكونج كثرية، منها 

مدبر و قسم اللغة. مث األنشطة اإلضافية مع املدرسني يف الفصل أيضا 
ذ باللغة العربية .هناك أألنشطة يومية و أبوعية. األنشطة يومية كما ق

. و اما األنشطة اسبوعية كاحملاضرة يف  يوم السبت ليال و ثاليف امل ذكر
الثلثاء ليال و اخلميس ليال. و أيضا هناك احملادثة العامة يف يوم اجلمعة. 

و متثيل مسرحي بني املساكن و  العربية مث هناك كل سنة مسابقة جمادلة
 ." 01تغىن العربية

ليال  1103أبريل  09ولنيل بيانات األخري اتى الباحث يوم السبت 

. بعد صالة العشاء كثريا من  ايل معهد  العصري دار احلكمة تاوانج ساري

الطال يبدلون بلباس الرمسية و القلنسوة واخلذاء و هم يذهبون اىل فصوهلم لربامج 

احث أن احملاضرة باللغة العرية و قال احدى و مسع الب احملاضرة اللغة العربية.
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مدبر أن احملاضرة هذا لزيادة مهارة الكالم والكتابة و اإلستماع و هذا أحسن 

 .13لتعليم اللغة العربية

د دار احلكمة و لنيل بيانات أخرى  يتعلق عن األنشطة اللغوية مبعه   

 ويقبل الباحث مع احدى الطالب الصف الثالث بإسم حسان و قال :

"األنشطة اللغوية الداعمة يف تعليم اللغة العربية مبعهد دار احلكمة تاونج 
ساري تولونج أكونج كثرية، منها القاء املفردات كل صباح و املساء مع 

لثلثاء ليال و اخلميس مدبر و قسم اللغة.واحملاضرة يف  يوم السبت ليال و ا
قبل جري الصباح و الدورة  ليال. و أيضا هناك احملادثة يف يوم اجلمعة

. مث هناك كل سنة مسابقة تغىن العربية و متثيل مسرحي العامة اللغة العربية
 ."04بني املساكن

 للغة في تعليم اللغة أسبوع ا طريقة استخدامج. 

 أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد العصر استخداميف  اما طريقة    

 كما يلي:  مبعهد العصر دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج

 طريقة مباشرة (أ

                                                             
 1103أبريل  09املالحظة يف احدى فصول معهد العصرى دار احلكمة تاريخ 09 

 
 8887 أبريل 88 التاريخ في الثالث صف كطالب حسان مع المقابلة14 



78 
 

أسبوع اللغة يف تعليم  استخداميف  طريقة لنيل البيانات الذي يتعلق ب  

. مبعهد العصر دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج صراللغة العربية مبعهد الع

 يقبل الباحث مع األستاذ اهلام و هو كقسم اللغة العربية وقال:

"يف طريقة تعليم اللغة العربية عندما أسبوع اللغة العربية هناك كثري من  
طروق احدى مها طريقة املباشرة. طريقة املباشرة هي طريقة يعين عندما 

العربية مباشرة باللغة العربية بدون اللغة االندونيسية. و هذه  تعليم اللغة
طريقة أحسن لسناء بيئة اللغوية يف املعهد. مثال عندما القاء املفردات 
ممنوع أنيرتجم باللغة االندونسية بل بالوسائل أو مرادف لفهم عن املعىن. 
 و ال بد على الطالب أن يتكلم اللغة العربية مباشرة بدون اللغة

االندونسية و الطالب ينال االبرة من الكلمات العربية اجلديدة الذي 
 مسع الطالب. و هذا أيضا جيدا لتعلم مهارة الكالم و املهارة اإلستماع.

بطريقة املباشرة حويل ثالثة أشهر قد ماهرون الطالب أن يتكلم و 
 .15يتحدث باللغة العربية و االجنليزية

األستاذ رياض  وبعد تناول البيانات من األستاذ اهلام قابل الباحث مع    

 كقسم اللغة و سأل عن طريقة يف تعليم اللغة العربية يف أسبوع اللغة و قال:

أن معهد دار احلكمة احلديثة كمعهد دار السالم كونتور. هناك الزمي " 
. وطريقة االزمة يعين بالطريقة الطالب حتدث باللغة الرمسيةعلى مجيع 

املباشرة. بالطريقة املباشرة جيعل الطال أن يفكر باللغة العربية الن يف أي 
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نية. اما يف فصل أو  يف اعالنات  امكان العربية و ليس هناك اللغة الوط
العربية  و هذا حيرك على تعلم اللغة العربية. و جيعل محاسة يف تعلم اللغة

جيد يف الدرس اللغة العربية و القاء  أيضا و طريقة مباشرة يصنع الطالب
 16.املفردات كل يوم

يؤدى  1103من أبريل  01يف التاريخ  ولتحقيق البيانات من املقابلة   

عمل لتعليم اللغة العربية بأسبوع اللغة الباحث املالحظة يف طريقة الذي تست

العربية. كما نظر الباحث أن طريقة يف تعليم اللغة العربية يف معهد العصرى دار 

عندما قراءة املفردات  كثريا مثال طريقة مباشرة. نظر الباحث  احلكمة تاوانج ساري

ندونيسية. أن املدبر مباشرة يعطى املفردات باللغة العربية و ال يرتجم باللغة اال

والكن بتمثيل أو مرادف. و عند احملادثة ليس هناك اللغة االندونيسية. و يف 

الفصول األستاذ يستعمل اللغة العربية عندما يدرس املادة كمطالعة و الفقه 

دروس اللغة العربية. و عندما حماضرة استعمل الطالب اللغة العربية مباشرة بدون و 

 .17الرتجة اإلندونيسية

 اإلنتقائية طريقة (ب
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أسبوع اللغة يف تعليم  لنيل البيانات الذي يتعلق بطريقة  يف استخدام  

اللغة العربية مبعهد العصر دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج. يقبل الباحث 

 اللغة العربية وقال:مع األستاذ اهلام و هو كقسم 

دم هنا يعىن الطريقة اإلنتقائية. هنا طريقة الطريقة األخرى الىت تستخ"  
متثيلية و طريقة القائية وغري ذالك.  مسعية شفهية و طريقةطريقة  قراءة و 

بطريقة اإلنتقائية الكفاءة الطالب كثري. كمثل عند القاء املفردات هناك 
عند احملاضرة هناك استماع لفهم عن كالم متثيل لسهولة عن فهم املعىن. و 

 .و عند تدريس اللغة العربية هناك القائية لسهولة عن فهم املعىنخاطب
ولرتقية مجيع املهاهارات. و طريقة انتقائية وفقا ببيئة اللغوية يف املعهد 

 . 18العصرى"

أسبوع اللغة يف  الذي يتعلق بطريقة  يف استخدام األخرى لنيل البياناتو   

مبعهد العصر دار احلكمة تاونج ساري تولونج  تعليم اللغة العربية مبعهد العصر

 و هو كقسم اللغة العربية وقال: رياضأجونج. يقبل الباحث مع األستاذ 

قة مباشرة هناك طريقة يقة يف تعليم اللغة العربية كثريا اال طري"أن طر   

احملادثة و القراءة و  جممع من طرق كطريقة . يعىن طريقةاإلنتقائية

لتعليم اللغة العربية الزمي متفق بتقدم الزمان ولذا الطريقة  .املناقسة

الن  اإلنتقائية هذا جيدا لتعليم اللغة العربية خاصة مبعهد العصرى
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أو العربية و االجنليزية. و  مبعهد العصرى كل يوم استعمال اللغة الرمسية

هذا ينبغ على املدبر و مدرس  يصنع اإلعداد جيدا و طريقة 

 "19املوفقة

يؤدى  1103من أبريل  05ولتحقيق البيانات من املقابلة يف التاريخ    

مل لتعليم اللغة العربية بأسبوع اللغة العربية.  الباحث املالحظة يف طريقة الذي تستع

كما نظر الباحث أن طريقة يف تعليم اللغة العربية يف معهد العصرى دار احلكمة 

. عندما دور الباحث حوىل املعهد مساءا هناك القاء املفردات عةتاوانج ساري متنوّ 

هذا متسوى بالطريقة  و القاء املفردات بطريقة متثيلية. و عند اعالن باللغة العربية و

 20مسعية شفهية

أسبوع اللغة في تعليم اللغة العربية  ما هي مشكالت و حلها باستخدام .2

 دار الحكمة تاونج ساري تولونج أجونج بمعهد العصر

ة أسبوع اللغة العربي استخدام يف املشكالت وحلهالنيل البيانات عن 

يؤدى الباحث املقبلة املتعمقة.  ونجتاونج ساري تولونج أج مبعهد دار احلكمة
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املشكالت عند قسم اللغة و املدبر و فاملشكالت يف هذا البحث تتكون من 

  الطالب.

 املشكالت عند قسم اللغة و حلها (أ

أسبوع اللغة  يف استخدام  املشكالتالذي يتعلق  األخرى لنيل البياناتو 

يقبل اللغة العربية مبعهد العصر دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج. يف تعليم

 الباحث مع قسم اللغة و قال:

أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد  يف استخدام" أن املشكالت 
عند قسم اللغة هذا   العصر دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج

اتيذ يتكلم العربية عندما أمام كثريا، أوال من قسم اللغة كثري من االس
الطالب فقد و يف اخلارج أو يف احلجرة عندما ليس هناك الطالب 
يتحدثون باللغة االندونيسية. الن ميكن احلماسة باللغة العربية عندما 

لطالب ليس هناك امسع مع  و هذا حال عندليس هناك الطالب نقيص 
ب الصف األول  م يفهم و ثانيا بعض الطال أسوة حسنة يف البيئة اللغوية

بعض املفردات و عندما االعالن من قسم االعالم هم ال يفهمون عن 
. و حلها هلذه املشكالت كل املشورة هناك حيرك من املدير املعد املعىن 

و  لتحسن اللغة العربية و تدريب اللغوية من العا م يف اللغة العربية
يشرح عن املعىن لطالب جديد أو صف األول يأمر على املدبر أن 

 .21" االعالن
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مث عندما الباحث دور حول احلجرة األساتيذ بعض األساتيذ يتحدثون 

باللغة العربية و بعض األساتيذ يتحدثون باللغة االندونيسية. وهذا وفقا مع قال 

ك الطالب بعض االساتيذ يتحدثون باللغة األستاذ رياض بأن عندما ليس هنا

 22غري الرمسية. 

أسبوع اللغة  استخدام املشكالت لنيل بيانات األخرى الىت تتعلق  عن 

 دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج ىيف تعليم اللغة العربية مبعهد العصر 

 لغة وقال:يقبل الباحث األستاذ اهلام كقسم ال

أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد  استخدام "املشكالت عند

هي ناقص األساتيذ  دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج ىالعصر 

بعض األساتيذ حيرس الطالب عند  الذى حيرس الطالب يف املسكان.

يف الفصل فقد و بعد ذالك اال قسم اللغة ثالثة نفر الذي حيرس يف 

بعض الطالب  او قسم اللغة و لذا عندما ليس هناك األساتيذ اناملسك

و حلل هذه املشكالت من قسم اللغة دور و يتحدثون باللغة غري رمسية. 

حراس مرار اىل املسكان ملراقبة عن بيئة اللغوية مبعهد دار احلكمة. و 

   23أيضا هناك احملكمة اللغة لينقص من خمالفة اللغوية."
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للطالب أن بعض الطالب يتحدثون  مث عندما الباحث دور حول احلجرة

باللغة االندونيسية. وهذا وفقا مع قال األستاذ اهلام بأن عندما ليس هناك 

و بعض    األساتيذ أو قسم اللغة بعض الطالب يتحدثون باللغة غري الرمسية

 24. ندما هناك األستاذ أو قسم اللغة هم يتحدثون باللغة العربيةالطالب ع

 

 

 

 

 املشكالت عند مدبر (ب

أسبوع  يف استخدام  املشكالت وحلها عن الذي يتعلق لنيل البيانات

دار احلكمة تاونج ساري تولونج  ىاللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد العصر 

 يقبل الباحث مع املدبر و قال:ونج.أج

املشكالت عند استخدام أسبوع اللغة مبعهد العصرى دار احلكمة تاونج "
ساري تولونج أجوجنج كثريا. عندما يف أسبوع العربية كثري من الطالب 

بغري قواعد الصحيحة. مثال الطالب يسأل اىل  الذي يستعمل اللغة
د عطى املدبر " صليت؟". اخر" أنت خلص صالة؟"  و الصحيخ الىت ق

و كثري من الساتذ أيضا الذي ال يستعمل اللغة بقواعد حنوية و الصرفية. 
مث عندما املدبر يعطى الفردات يف الصباح كثري من الطالب ال يهتام عن 
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املادة.و سعر الطالب صعوبة عندما سناء اجلملة املفيدة بقواعد النحوية 
الطالب أن يتكلم بقواعدالصحيحة و  . وحللها يأمر املدبر اىلو الصرفية

هناك املناقشة بني املدبر و الطالب ليصحخ بعض احملادثة و نتعلم 
 25الكتاب حنو و الصرف باجلماعة قبل نوم"

 داميف استخ  املشكالت وحلها عن الذي يتعلقاألخرى  لنيل البياناتو 

دار احلكمة تاونج ساري  ىأسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد العصر 

 يقبل الباحث مع املدبر و قال:تولونج أجونج.

أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية  يف استخدام  "أن املشكالت وحلها
هي ناقص  دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج ىمبعهد العصر 

لكالم اللغة العربية. فلذا مزل كثري بعض الطالب ال اجتهاد الطالب يف ا
يستعل اللغة العربية. والكن عند موجود املدبر هم  يتكلم اللغة العربية، 

وحلها يف هذه  و عندما ليس هناك املدبر هم يتكلم باللغة االندونيسية.
املشكالت هناك احملكمة اللغة لتنقص الطالب الذي يتكلم باللغة غري 

و عطى املدبر  حمرض اىل الطالب لكي يتعلم اللغة العربية الرمسية. 
    26باحلماسة و اجتهاد و ال تكسل".

 سيلوبورا بالتار األقصى العصرى تقديم البينات من معهد .د
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تار وفقا مبسائل من معهد معهد العصرى األقصى سيلوبورا بالالبيانات 

 البحث كما يلي:

العصرى األقصى أسبوع اللغة في تعليم اللغة العربية بمعهد  يتم إجراء (1

 سيلوبورا بالتار

دي الباحث املقابلة املتعمقة واملالحظة با البيانات عن يف هذا البحث يؤ 

استخدام أسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد العصرى األقصى سيلوبورا 

فإن املقابلة هي شكل من أشكال اإلتصال بني الشخصني، تنطوي . التارب

على الشخص الذي يريد احلصول على املعلومات من الشخص اآلخر بتقدمي 

 مدير املعهدؤدي الباحث مقابلة متعمقة مع في  .27األسئلة باألهداف املعينة

 إجراء والبيانات احملصولة من الطالب.بعض  و من قسم اللغة واألقصى 

من  معهد األقصى سيلوبوراأسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد العصر 

 لتعليم اللغة العربية.التعليم و األنشطة اللغوية الدعامة ل حطوات

 حطوات التعليم اللغة العربية (أ

حضور  عن حطوات التعليم يف أسبوع اللغة ولتناول البيانات

يف الساعة الثامنة  1103أبريل  9سيلوبورا  الباحث اىل معهد األقصى

صباحا و وجد الباحث أن معهد األقصى هناك بيئة اللغوية كما نظر 
                                                             

27 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan  Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Rosda, 2004), hlm. 180 
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ثون باللغة العربية أماما احلجرة. و بعض الباحث أن بعض الطالب يتحد

 .28الطالب يقرؤون الكتاب العربية باحلماسة

و ميشى الباحث امام غرفة قسم اللغة و هناك احدى األستاذ من   

د األقصى للرتبية هقسم اللغة مث سأل الباحث عن حطوات أسبوع اللغة مبع

 كقسم اللغة :مرزا  ثة سيلوبورا فقال األستاذ االسالمية احلدي

أوال أسبوع اللغة  "إن حطوات التعليم اللغة العربية باستخدام أسبوع اللغة
باعالن بأن دخول اىل  بدأ هنا أسبوعني عربية و أسبوعني االجنليزية

. و بعد ذالك وجب على مجيع املغرببعد الصالة  أسبوع العربية
العربية يف اي وقت و مكان كانت. و يبدأ اللغة ب يتحدثالطالب أن 

اللغة  باستخدامأنشطة يومية يف الفصل و املسكان و احلمام و املطعام 
العربية. و يف تعليم اللغة العربية هناك أنشطة كاحملادثة ملهارة كالم، و 

 . 29اإلنشاء ملهارة كتابة و احملاضرة ملهارة استماء "

مبعد األقصى مث لنيل بيانات اخرى الىت تتعلق حبطوات أسبوع اللغة   

 و  احلجرة يف مبىن فلوجة دخل الباحث اىل للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا 

نظر  يتكلم باللغة العربية عندما يتحدث مع زمالوجد الباحث بعض الطالب 
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فظ املفردات. و بعد ذالك املدبر يعطى املفردات اىل الباحث بعض الطالب حي

 . 31الطالب امام احلجرة

و بعد  ذالك سأل الباحث اىل احدى الطالب حبطوات أسبوع اللغة   

 وقال:  األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورامبعهد 

لعربية باستخدام أسبوع اللغة بدأ بعد صالة "إن حطوات التعليم اللغة ا 
أمام مجيع الطالب أن دخول اىل و من  اللغة. اعلن من قسم املغرب

يف املسكان و  .اللغة العربيةب وجب أن يتكلمو بعد ذالك  اللغة العربية
يستعمل اللغة العربية. مث عندما حماضرة أيضا يستعمل  وجوب يف الفصل

للغة العربية. و يستعمل اللغة االجنليزية عندما اللغة العربية يف أسبوع ا
 .  31أسبوع اللغة االجنليزية"

و  ليال 1103أبريل  4و لنيل بيانات أخرى أتى الباحث يف التاريخ   

عد أن ب مبعد األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورامباشرة اىل املسكان 

القاء مفردات مساءا اعالن  بالعربية. و قبل النوم هناك  هناك  املغربصالة 

باألمس يعين: أوال يسأل املدبر اىل الطالب أن املفردات املاضي ثانيا يأمر 

دبر املفردات املدبر أن يقولون باجلماعة و يعطي اجلملة املفيدة  ثالثا يعطي امل

ي املدبر متثل ليسهل فهم الطالب جديد رابعا يسعل عن املعين خامسا يعط
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سادسا يأمر املدبر اىل الطالب أن يعيد املفردات مجاعتا و يصنع اجلملة املفيدة 

 .32و األخر يفتس املدبر الكتابة الطالب

مبعد  اللغة وزيادة لنيل بيانات عن حطوات التعليم باستخدام أسبوع  

فسأل اىل احدى الطالب و هو صى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا األق

 وقال:حممد فرحا 

ومن ال يتعلم  يستعمال اللغة العربية. برامج" يف أسبوع اللغة مجيع 
يعلن من قسم  املغرب .  فأول بعد الصالةالعربية سوف سعوبة يف العمل

أسبوع العربية  بأن دخول اىل أسبوع العربية، و بعد دخول اىل اللغة
وجب على كل الطالب يتكلم باللغة العربية. يف املعهد هناك أسبوعني 

 .33باللغة العربية و أسبوعني باللغة االجنليزية

رجوع بعد  الثانيةقدر الساعة  2119 من أبريل 4و كذالك يف املساء 

املسكان. و مسع الباحث االعالن باللغة جيرى اىل الطالب مجيع  من الفصل

املفردات لزيادة اللغة  و القاء.درس املساء هناك  الظهرالعربية. و بعد الصالة 

يعطي املفردات ثالثة  املدبر. و يف اليلة قبل النوم  العربية مع املدبر املسكان

 34أيضا و يأمر الطالب أن جيعل مجلة مفيدة بالصحيخ.
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 الداعمةب. األنشطة اللغوية 

مبعد  العربية اللغة أسبوعلنيل البيانات عن األنشطة اللغوية الداعمة يف 

األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا يقابل الباحث األستاذ هادى كمدير 

 را فقال: املعهد األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبو 

هذا لرتقية مبعد األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا "أنشطة اللغوية 
ال املراجعة  مثا ،أنشطة اللغويةيف هنا كثري اللغة العربية.  الطالب يف مهارة

و أيضا هناك  .املناقشة عن اللغة العربية كل يوم اخلامس وكل ليال 
عن اللغة العربية. و رحلة رحلة الرتبوية لصف السادس لزيادة علوم 

عهد اللغة العربية كمعهد دار اللغة والدعوة أو معهد العلمية إىل م
واحملادثة  كل يوم بعد املغرب  مث هناك احملكمة اللغوية دارالسالم كونتور.

. و لرتقية املهارة اللغة عامة يف يوم اجلمعة صباحا بعد صالة الصبح
معة األزهر أو من اجلامعة املدينة العربية احضر كل سنة  الشيخ من اجلا

لتعلم و  املناقشة يتعلق باللغة العربية و حلل عن املشكالت يف تعليم 
 ."35اللغة العربية

 العربية اللغة أسبوعية الداعمة يف عن األنشطة اللغو  أخرى لنيل البيانات

 مبعد األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا يقابل الباحث األستاذ عزمبعهد 

 فقال: اللغة ماالسالم كقس
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مبعد األقصى للرتبية  األنشطة اللغوية الداعمة يف تعليم اللغة العربية"
اليل ت كل صباح و كثرية، منها القاء املفردااالسالمية احلديثة سيلوبورا  

بثالثة اللغات هي العربية  كاحملاضرةة  نشطمع مدبر و قسم اللغة.هنا األ
م اجلمعة. مث هناك كل . و احملادثة العامة يف يو و االجنليزية و االندونيسية

و قراءة الكتب و  العربيةسنة مسابقة العامة  بني املساكن كغناء 
 ." 91أوليمبية

ذهب  1103أبريل  1ولنيل بيانات األخري اتى الباحث يوم السبت 

كثريا من  الظهر. بعد صالة معهد األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبوراايل 

 الطال يبدلون بلباس الرمسية و القلنسوة واخلذاء و هم يذهبون اىل فصوهلم

جيدا و  . و مسع الباحث أن احملاضرة باللغة العريةللغة العربيةللمحاضرة با

مهارة الكالم والكتابة و  األستاذ أن احملاضرة هذا لتعلمو قال احدى  احلماسة

 .37اإلستماع و هذا أحسن لتعليم اللغة العربية

مبعد األقصى للرتبية أخرى  يتعلق عن األنشطة و لنيل بيانات    

 األولويقبل الباحث مع احدى الطالب الصف االسالمية احلديثة سيلوبورا 

 و قال : معمربإسم 
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مبعد األقصى للرتبية  العربية األنشطة اللغوية الداعمة يف تعليم اللغة"
اليل و  ، منها القاء املفردات كل صباحاالسالمية احلديثة سيلوبورا  كثري

احملادثة يف يوم اجلمعة قبل  و أيضا هنا واحملاضرة مع مدبر و قسم اللغة.
جري الصباح و الدورة العامة اللغة العربية. مث هناك كل سنة مسابقة تغىن 

 ."38العربية و متثيل مسرحي بني املساكن

             أسبوع اللغة في تعليم اللغة العربية امطريقة استخد .ج

األقصى للرتبية سبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية مبعهد أ طريقة  يف استخدام اما

 يلي:االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار كما 

 ريقة مباشرةط (أ

أسبوع اللغة يف تعليم  استخداميف  طريقة لنيل البيانات الذي يتعلق ب  

يقبل الباحث  األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتارمبعهد للغة العربية ا

 هادى كمدير معهد األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار مع األستاذ

 وقال:

مبعهد  طريقة املباشرة.كمثل    يف تعليم اللغة العربية هنا كثري." طروق  
 طريقة املباشرة  احلديثة سيلوبورا بالتار يستعملاألقصى للرتبية االسالمية 

يعين عندما تعليم اللغة العربية مباشرة باللغة  املباشرة طريقةكل يوم 
العربية بدون اللغة االندونيسية. و هذه طريقة أحسن لسناء بيئة اللغوية 
يف املعهد. مثال عندما القاء املفردات ممنوع أنيرتجم باللغة االندونسية بل 
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لوسائل أو مرادف لفهم عن املعىن. و ال بد على الطالب أن يتكلم با
اللغة العربية مباشرة بدون اللغة االندونسية و الطالب ينال االبرة من 
الكلمات العربية اجلديدة الذي مسع الطالب. و هذا أيضا جيدا لتعلم 

ماهرون أن طالب  مهارة الكالم و املهارة اإلستماع. بطريقة املباشرة 
 .39تكلم و يتحدث باللغة العربية و االجنليزيةي

اىل استاذ عز  الباحث سأل  هادى وبعد تناول البيانات من األستاذ   

مبعهد  كقسم اللغة عن طريقة يف تعليم اللغة العربية يف أسبوع اللغة  االسالم

 و قال: رتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتاراألقصى لل

األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار استعمال مبعهد "أن  
باللغة  ونتحدثيالزمي على مجيع الطالب  اللغة العربية كل يوم. هنا

يعين بالطريقة املباشرة. بالطريقة املباشرة جيعل  كثريةالرمسية. وطريقة  
يفكر باللغة العربية الن يف أي مكان العربية و ليس هناك  أن بالطال
. اما يف فصل أو  يف اعالنات  و هذا حيرك على تعلم االندونسيةاللغة 

اللغة العربية. و جيعل محاسة يف تعلم اللغة العربية أيضا و طريقة مباشرة 
 40يصنع الطالب جيد يف الدرس اللغة العربية و القاء املفردات كل يوم.

يؤدى  1103من أبريل  6ولتحقيق البيانات من املقابلة يف التاريخ    

 الباحث املالحظة يف طريقة الذي تستعمل لتعليم اللغة العربية بأسبوع اللغة العربية
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الباحث أن  عرف. كما را بالتاراألقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبو مبعهد 

األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا مبعهد طريقة يف تعليم اللغة العربية يف 

كثريا مثال طريقة مباشرة. نظر الباحث عندما قراءة املفردات أن املدبر بالتار  

بتمثيل مباشرة يعطى املفردات باللغة العربية و ال يرتجم باللغة االندونيسية. والكن 

أو مرادف. و عند احملادثة ليس هناك اللغة االندونيسية. و يف الفصول األستاذ 

يستعمل اللغة العربية عندما يدرس املادة كمطالعة و الفقه ودروس اللغة العربية. و 

 .41عندما حماضرة استعمل الطالب اللغة العربية مباشرة بدون الرتجة اإلندونيسية

 

 اإلّتصالية طريقةج. 

أسبوع اللغة يف تعليم اللغة  يف استخدامنيل البيانات الذي يتعلق بطريقة ل  

الباحث مع  التقى. األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتارمبعهد العربية 

 وقال: هادى كمدير املعهداألستاذ 

ية االتصالبطريقة  االتصالية.الطريقة  "الطريقة الىت تستخدم هنا يعىن  
.  و تطوير اللغة العربية كثري الذي تناول الطالبيفكر الطالب باجلد 

احملدثة الطالب يستطيع أن يتكلم كما يف احلياة اليومية يف كمثل عند 
استماع  ن فهم املعىن. وعند احملاضرة هنامتثيل لسهولة ع وهنا العرب.
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ا الطالب أن يستطيع كممرسة يف و  نرجو  لفهم عن كالم خاطب
اجملتمع العرب .و عند تدريس اللغة العربية طريقة االتصالية يعطى الفوائد  

ا ببيئة وفق االتصالية. و طريقة كثرية لسهولة املدرس يعلم اللغة العربية
 . 42"اللغوية مبعهد األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار 

أسبوع اللغة يف  الذي يتعلق بطريقة  يف استخدام األخرى لنيل البياناتو   

. يقبل األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتارمبعهد تعليم اللغة العربية 

 و هو كقسم اللغة العربية وقال:فرحا الباحث مع األستاذ 

طريقة  هنا طريقة مباشرة تعليم اللغة العربية كثريا، اال ن طريقة يف"أ  
. اللغة ليس لرتكيب فقد بل التصاىل بني الناس و كيف يقول االتصالية

لتعليم اللغة العربية الزمي  مىت يقول و لتناسب مع قواعد اللغة العربية .
اللغة العربية هذا جيدا لتعليم االتصالية متفق بتقدم الزمان ولذا الطريقة 

كل يوم   مبعهد األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتارخاصة 
استعمال اللغة الرمسية أو العربية و االجنليزية. و هذا ينبغ على املدبر و 

 "43مدرس  يصنع اإلعداد جيدا و طريقة املوفقة

األقصى للرتبية معهد ذهب االحث  اىل  ولتحقيق البيانات من املقابلة    

يؤدى الباحث املالحظة يف طريقة  1103أبريل  6 االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار

الذي تستعمل لتعليم اللغة العربية بأسبوع اللغة العربية. كما نظر الباحث أن طريقة 
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متنّوعة. األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار مبعهد يف تعليم اللغة العربية 

عندما دور الباحث حوىل املعهد مساءا هناك القاء املفردات و القاء املفردات بطريقة 

و حملادثة  متثيلية. و عند اعالن باللغة العربية و هذا متسوى بالطريقة مسعية شفهية

 44بالطريقة االتصالية

بمعهد أسبوع اللغة في تعليم اللغة العربية  ما هي مشكالت و حلها باستخدام. 2

 األقصى للتربية االسالمية الحديثة سيلوبورا بالتار 

لنيل البيانات عن املشكالت وحلها يف استخدام أسبوع اللغة العربية 

يؤدى الباحث املقبلة  وبورا بالتاراألقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلعهد مب

و  املشكالت عند مدير املعهداملتعمقة. فاملشكالت يف هذا البحث تتكون من 

 و الطالب.  قسم اللغة

 و حلها مدير املعهداملشكالت عند  (أ

أسبوع اللغة  يف استخدام  املشكالتالذي يتعلق  األخرى لنيل البياناتو 

قصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا األعهد مبيف تعليم اللغة العربية 

 و قال: مدير املعهديقبل الباحث مع .بالتار
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عهد مبأسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية  يف استخدام" أن املشكالت 
هذا كثريا، أوال  احلماسة  األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار

طالب حيبون اللغة الجنليزية. مث ثانيا يف تعلم اللغة العربية ناقص. أكثر ال
ليس هناك  يف املعهد األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار

املكتبة الكبري و لذا لقراؤة الكتاب ناقص.ثالثا أن بعض الطالب ال 
و حللها هناك قسم اللغة  يتكلم العربية عندما ليس هناك قسم اللغة.

اللغة . و ملكان املكتبة هناك مسجد  الذي يرقب الطالب يف اسبوع
 .45" لقراء الكتاب

ميشى حوىل املعهد وجد أن بعض الطالب يتحدث  مث عندما الباحث

هادى كمدير وهذا وفقا مع قال األستاذ  يف اسبوع العربية .بالعربية و االجنليزية

و وجد الباحث أن مبىن للمكتبة صغري. و هذه حال يصعب الطالب أن املعهد 

 46. يتعلم و يقرء الكتاب اللغوية

 املشكالت عند قسم اللغة (ب

أسبوع اللغة  استخداملنيل بيانات األخرى الىت تتعلق  عن املشكالت  

يقبل للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار  األقصىعهد مبيف تعليم اللغة العربية 

 كقسم اللغة وقال:  ريانالباحث األستاذ 

عهد مبأسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية  استخدام "املشكالت عند

 املشريفهي ناقص  األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتار
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حيرس الطالب عند  الطالب يف املسكان. بعض األساتيذيراقب  الذى 

بعض الطالب يتحدثون باللغة غري رمسية. و حلل هذه و يف الفصل فقد 

املشكالت من قسم اللغة دور و حراس مرار اىل املسكان ملراقبة عن بيئة 

. و أيضا األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا بالتارعهد مباللغوية 

   47ة."هناك احملكمة اللغة لينقص من خمالفة اللغوي

 املشكالت عند الطالب ج(

أسبوع  يف استخدام  املشكالت وحلها عن الذي يتعلق لنيل البيانات

األقصى للرتبية االسالمية احلديثة سيلوبورا عهد مباللغة يف تعليم اللغة العربية 

 و قال: بالطاليقبل الباحث مع .بالتار

األقصى للرتبية االسالمية عهد مب"املشكالت عند استخدام أسبوع اللغة 
ال كثريا. عندما يف أسبوع العربية كثري من الطالب   احلديثة سيلوبورا بالتار

 . و كثريبل هم املهم يتكلم بالعربية اما أخطع قواعد الصحيحة.يفهم 
قد سعر بالتعب بعد من الطالب ينعس عندما القاء املفردات ليال الن 

. وحللها يأمر املدبر اىل الطالب أن يتكلم بقواعدالصحيحة انشطة املعهد
و هناك املناقشة بني املدبر و الطالب ليصحخ بعض احملادثة و نتعلم 
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و للمسألة النعاس قبل القاء و  الكتاب حنو و الصرف باجلماعة قبل نوم
 48"جب على الطالب أن يأخذ الوضوء و بالقياما

 يف استخدام  املشكالت وحلها عن الذي يتعلقاألخرى  لنيل البياناتو 

األقصى للرتبية االسالمية احلديثة عهد مبأسبوع اللغة يف تعليم اللغة العربية 

 يقبل الباحث مع الطالب و قال:.سيلوبورا بالتار

يف تعليم اللغة العربية هنا كثري. بعض الطالب صعوبة حلفظ  املشكالت

املرتدفات. و يف احملادثة كثري من  1الن املفردات كثري كل يوم البد أن حيفظ 

و الطالب ال يستطيع ان يتكلم باللغة العربية صحيحة كما يف النحو و الصرف.

 49حللها بعض الطالب حيمل الكتيب ايل اي مكان كانت لسهولة حفظ.

 . تحليل الحقائقد

وبعد أن جيمع الباحث احلقائق من نتائج البحث احملصولة عليها من 

 املقابالت، واملالحظة والتوثيق، مث قام الباحث بتحليل احلقائق لشرح

ختارة، فالباحث يستخدام مزيد عن النتائج البحث. وفقا لطريقة حتليل احلقائق امل

حتليل الكيفي الوصفي بتحليل احلقائق اليت مت مجعها خالل البحوث. وأما حتليل 

 احلقائق يف ىذا البحث حيتوي على:
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 معهد األقصى معهد دار الحكمة مسائل نمرة

أسبوع اللغة يف تعليم اللغة  يتم إجراء 1
العربية مبعهد العصر دار احلكمة تاونج 

أجونج و معهد األقصى  ساري تولونج
 سيلوبورا بالتار

إن حطوات التعليم اللغة العربية 
باستخدام أسبوع اللغة بدأ بعد الصالة 
اجلمعة. اعلن من قسم اإلعالم أمام 
مجيع الطالب بدخول أسبوع اللغة 
العربية حىت أسبوعني املستقبال. و بعد 
ذالك وجب على مجيع الطالب أن 

اي وقت و يستعمل اللغة العربية يف 
مكان كانت. و يبدأ أنشطة يومية يف 
الفصل و املسكان و احلمام و املطعام 

  و األنشطة يومية.استعمال اللغة العريب
. و اما األنشطة كالقاء املفردات

اسبوعية كاحملاضرة يف  يوم السبت ليال 
و الثلثاء ليال و اخلميس ليال. و أيضا 
 هناك احملادثة العامة يف يوم اجلمعة. مث
هناك كل سنة مسابقة جمادلة العربية و 
متثيل مسرحي بني املساكن و تغىن 

 العربية
 

طريقة تعليم اللغة العربية عندما أسبوع 
اللغة العربية هناك كثري من طروق 
احدى مها طريقة املباشرة. طريقة 
املباشرة هي طريقة يعين عندما تعليم 
اللغة العربية مباشرة باللغة العربية بدون 

للغة االندونيسية مث األخرى الىت ا
 يعىن الطريقة اإلنتقائية كتستخدم هنا

إن حطوات التعليم اللغة العربية 
باستخدام أسبوع اللغة أوال أسبوع اللغة 
هنا أسبوعني عربية و أسبوعني 
االجنليزية بدأ باعالن بأن دخول اىل 
أسبوع العربية بعد الصالة املغرب. و 

الطالب  بعد ذالك وجب على مجيع
أن يتحدث باللغة العربية يف اي وقت 
و مكان كانت. و يبدأ أنشطة يومية 
يف الفصل و املسكان و احلمام و 
املطعام باستخدام اللغة العربية. و يف 
تعليم اللغة العربية هناك أنشطة  
كاحملادثة ملهارة كالم، و اإلنشاء ملهارة  

 كتابة و احملاضرة ملهارة استماء
 

م اللغة العربية هنا كثري.   طروق يف تعلي
كمثل طريقة املباشرة.طريقة املباشرة 
يعين عندما تعليم اللغة العربية مباشرة 
باللغة العربية بدون اللغة االندونيسية. 
و هذه طريقة أحسن لسناء بيئة اللغوية 
يف املعهد. مثال عندما القاء املفردات 
ممنوع أنيرتجم باللغة االندونسية بل 

أو مرادف لفهم عن املعىن و بالوسائل 
هنا يعىن الطريقة االتصالية. بطريقة 
االتصالية يفكر الطالب باجلد و تطوير 
اللغة العربية كثري الذي تناول الطالب. 
كمثل عند احملدثة الطالب يستطيع أن 

 يتكلم كما يف احلياة اليومية يف العرب

 

أسبوع  مشكالت و حلها باستخدام 2
لغة العربية مبعهد العصر اللغة يف تعليم ال

كثري القسم اللغة هي   عندمشكالت 
من االساتيذ يتكلم العربية عندما أمام 

أوال  احلماسة يف املشكالت عند مدير 
بية ناقص. أكثر الطالب تعلم اللغة العر 
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دار احلكمة تاونج ساري تولونج أجونج 
 و معهد األقصى سيلوبورا بالتار

الطالب فقد و يف اخلارج أو يف احلجرة 
عندما ليس هناك الطالب يتحدثون 

 . ناقص األساتيذباللغة االندونيسية
الذى حيرس الطالب يف املسكان. و 
حلها هلذه املشكالت كل املشورة هناك 
حيرك من املدير املعد لتحسن اللغة 
العربية و تدريب اللغوية من العا م يف 

و قسم اللغة سدور مرارا  اللغة العربية 
 ملرقبة اللغة الطالب

و ملدبر كثري من الطالب ال يهتام عن  
عندما  املادة.و سعر الطالب صعوبة

سناء اجلملة املفيدة بقواعد النحوية و 
الصرفية. وحللها يأمر املدبر اىل الطالب 

الصحيحة و هناك  أن يتكلم بقواعد
و الطالب ليصحخ  املناقشة بني املدبر
تعلم الكتاب حنو و بعض احملادثة و ي

 الصرف باجلماعة قبل نوم

حيبون اللغة الجنليزية. مث ثانيا يف املعهد 
األقصى للرتبية االسالمية احلديثة 
سيلوبورا بالتار ليس هناك املكتبة الكبري 
و لذا لقراؤة الكتاب ناقص.ثالثا أن 
بعض الطالب ال يتكلم العربية عندما 
ليس هناك قسم اللغة. و حللها هناك 

ب الطالب يف قسم اللغة الذي يرق
 اسبوع اللغة

و عند قسم اللغة هي ناقص املشريف 
الذى  يراقب الطالب يف املسكان. 
بعض األساتيذ حيرس الطالب عند يف 
الفصل فقد وبعض الطالب يتحدثون 
باللغة غري رمسية. و حلل هذه 
املشكالت من قسم اللغة دور و حراس 
 مرار اىل املسكان ملراقبة عن بيئة اللغوية

الطالب . عندما يف أسبوع  و عند
العربية كثري من الطالب ال يفهم قواعد 
الصحيحة. بل هم املهم يتكلم بالعربية 
اما أخطع. حللها بعض الطالب حيمل 
الكتيب ايل اي مكان كانت لسهولة 

 حفظ

  

 

 

 


