
الباب الرابع

تعرض البيانات والنتائج

التعرض للبيانات. أ

الصورة العامة لموقع البحث. ١

سطة دار الحكمة تاوانج سارى تولونج تاريخية عن إنشاء المدرسة المتو نبذة. أ

أجونج

دار احلكمة هي مؤسسة تعليمية إسالمية حتت رعاية معهد سطةاملدرسة املتو 

تقع هذه املدرسة إىل الشمال من مدينة تولونج أجونج على بعد . العصرى دار احلكمة

كيلو مرت ، وعلى وجه التحديد يف الطريق كياهى احلج أبو منصور األول تاوانج ٤

ربنا أيًضا عن إنشاء معهد حىت إنشاء املدرسة املتواسطة دار احلكمة جيب أن خي. سارى

.العصرى دار احلكمة كجنني املدرسة املتواسطة دار احلكمة

مت تأسيس هذا املصلى أو . بدأت بداية إنشاء هذا املعهد مبصلى أو مسجد

إىل جانب كونه مدرًسا للقرآن . ١٩٣٠املسجد من قبل املرحم رضوان مصبان منذ عام 

االستاذ رضوان مصبان . يف منطقة تولونج اجونجيف هذا املسجد ، فهو أيًضا تاجر كبري

هو صهر شخص معروف يف تولونج اجونج وهو األب كياهى احلج أبو منصور الذي 

يشتهر كشخص قام بالتعاقب على أرض تولونج اجونج وكذلك أول مذيع للدين 

ر االستاذ رضوان مصبان ، بدافع من رغبته الكبرية يف تطوي. اإلسالمي يف تولونج اجونج



التعليم والدعاية اإلسالمية ، أرسل ولديه ، نور اهلادي رضوان وماسيهودي رضوان إىل 

.معهد العصرى كونتور فونوروغو لدراسة اإلسالم

، شهد االستاذ رضوان مصبان البنه أن قطعة أرضه ستستخدم ١٩٩٦يف عام 

نه نور اهلادي بعد عودته من معهد العصرى كونتور فونوروغو ، أسس اب. لصاحل املسلمني

رضوان دورات يف اللغة والدين ، بينما كانت دورات اللغة اليت عقدت يف ذلك الوقت 

على الرغم من أن هذه املؤسسة تقتصر فقط على الدورات ، إال . هي العربية واإلجنليزية

.أن هلا بالفعل أساسها اخلاص ، رغم أن شكلها صغري

مع مرور الوقت ، زاد عدد الطالب الذين التحقوا بالدورة ، بسبب تشجيع إرادة 

) وزينال فناين واإلمام زرقاسي كونتور, كياهى احلج أمحد سهل (والده ومثل تري مورييت 

العالقات األسرية معهد (IKPMإلنشاء ألف أكواخ حديثة يف إندونيسيا ، االبن مع 

ة اليت مت تشكيلها سابًقا على تأسيس معهد العصرى دار تولونج اجونج واملؤسس) العصرى

ومنذ ذلك الوقت تزامن ذلك مع إنشاء املدرسة املتواسطة دار . ١٩٩١احلكمة يف عام 

١.احلكمة

سطة دار الحكمة تاوانج سارى تولونج أجونجالموقع الجغرافي المدرسة المتو . ب

تولونج أجونج هي واحدة من املدرسة املتواسطة دار احلكمة تاوانج سارى 

املؤسسات التعليمية اإلسالمية اليت تعمل مبثابة منتدى أو مكان ألنشطة التعليم والتعلم ، 

١٠:٣٠يناير يف الساعة ١٥، تاوانج ساريدار احلكمة املدرسة املتواسطةبيانات الوثائق ١



فيما يتعلق مبوقع . ودراسة األفكار الدينية وكذلك تشكيل الشخصية العقلية والكمال

حلكمة يقع املدرسة املتواسطة دار احلكمة ، ميكن وصف ذلك ، املدرسة املتواسطة دار ا

، مدينة تولونج أجونج على حافة الطريق السريع يف قرية تاوانج سارى ، حي كيدونج وارو

01احلصول على طول جيدا01، يف الطريق كياهى احلج رادين عبد الفتاح يف وئام 

) ٠٣٥٥(، هاتف ٦٦٢٢٨تولونج أجونج ، الرمز الربيدي تاوانج سارى ، كيدونج وارو

٣٣٤٥٥٧.

سارى هي قرية ال تزال قريبة من مدينة تولونج أجونج ، حبيث ميكن تاوانج 

:يف حني أن حدود قرية تاوانج سارى هي كما يلي. الوصول بسهولة إىل موقعها

حيدها من اجلهة الشمالية قرية وينونج. أ

حيدها من اجلنوب قرية ماعوانج سارى. ب

حيدها اجلانب الشرقي من قرية بالندان. ج

ن اجلانب الغريب قرية باتاع سارينحيدها م. د

غالبية السكان . ألن املنطقة صغرية ، ال توجد قرى أو قرى صغرية يف هذه القرية

من املسلمني ، وقرية تاوانج سارى كانت تعرف دائًما باسم قرية يسكنها مسلمون 

ة ، حبيث تتطور املؤسسات التعليمية اإلسالمية بسرعة بدءاً من مستوى الطفول. متدينون

/ التعليم العايل ، ومستوى املبتدئني ، من املرحلة الثانوية العليا / واملستوى االبتدائي 



ماجستري ، حىت أن هناك مدارس دينية ومدارس السلفية اإلسالمية الداخلية وحىت 

.مدارس آل القرآن

من بني مجيع املناطق احمليطة وموقعها االسرتاتيجي ، يتم إنشاء جو يدعم 

.٢التعليمي الذي أطلقته دار احلكمة كمؤسسة مهنية وموثوقة للكوادر البشريةالربنامج

نبذة عن المدرسة . ج

سطة دار الحكمة تاوانج سارى تولونج أجونجهوية المدرسة المتو . ١

سطة دار احلكمةاملدرسة املتو : اسم املدرسة. ١

١٣١٢٣٥٠٤٠٠١٦: رقم اإلحصاء املدرسي. ٢

ب: اعتماد املدارس. ٣

الطريق كياهى احلج ابو منصور : املدرسة العنوان. ٤

كيدونج وارو: حي. ٥

تولونج أجونج: رجينسي. ٦

سطة دار الحكمة تاوانج سارى والرسالة واألهداف المدرسة المتو الرؤية . ٢

تولونج أجونج

رؤية املدرسة. أ

١٠:٣٠يناير يف الساعة ١٥، تاوانج ساريدار احلكمة املدرسة املتواسطةبيانات الوثائق ٢



والشخصية تشكيل أهل اإلميان والتقوى واملعرفة والفضيلة والذكية ) ١

.الوطنية املاهرة والقوية

فتح أكرب عدد ممكن من األجيال القادمة من األمة يف إكمال ) ٢

.سنوات٩برنامج التعليم ملدة 

مهمة املدرسة. ب

لذلك الطالب ). قبضة(التعلم النشط ، خالقة وفعالة وممتعة ) ١

.قادرون على التطوير على النحو األمثل

والتكنولوجيا وتقنيات املعلوماتية القائمة على اإلميان إتقان العلوم ) ٢

والتقوى وكذلك القيم األخالقية

تمع) ٣ .إعداد منهج قادر على تلبية احتياجات الطالب وا

أهداف املدرسة. ج

اهلدف من ذلك هو إدراك األشخاص الذين لديهم إميان وتقوى ، 

والتكنولوجيا ، لديهم وأخالق ، ذكي ، ماهر ، مسؤول ، اتقان العلوم 

رؤية وطنية قوية حىت يتمكنوا من بناء أنفسهم ، مفيدة للوطن واألمة 

.٣والدين

١٠:٣٠يناير يف الساعة ١٥، تاوانج ساريدار احلكمة املدرسة املتواسطةبيانات الوثائق ٣



حالة املناهج املدرسة املتواسطة دار احلكمة تاوانج سارى تولونج أجونج . د

تطبيق املناهج يف املدرسة املتواسطة دار احلكمة يستخدم نظاما ممتازا 

يستخدم منهج املدرسة املتواسطة دار احلكمة ). التعلم ، سريع ، شامل(

جمموعة من املناهج الدراسية بني معهد العصرى كونتور فونوروغو مع وزارة 

.التجارة ووزارة التعليم

مثل هذا املنهج هو حامل للعوامل التارخيية ورحلة مؤسسة املدرسة 

ة داخلية يف البداية ، كانت املؤسسة مدرس. املتواسطة دار احلكمة التعليمية

. إسالمية حديثة ، واليت مت تأسيسها الحًقا املدرسة املتواسطة دار احلكمة

حبيث مت تطبيق منهج معهد العصرى كونتور فونوروغو منذ البداية ومع 

إدخال املدرسة املتواسطة دار احلكمة من خالل املواد واملناهج الدراسية اليت 

كان هذا بسبب احلاجة إىل حبيث كان هناك مزيج ،  . وضعتها وزارة الدين

.تنفيذ كل منوذج من منوذجي املناهج الدراسية دون احلاجة إىل ترك أحدمها

ا متتص  أما بالنسبة لدمج منوذجني للمناهج الدراسية ، فمن املؤكد أ

ومع ذلك ، لتقليل اآلثار . الكثري من الوقت وميكن أن جتعل امللل للطالب

املواد اليت تُعترب نفسها ، ويتم إجراء السيئة ، لدى املؤسسة نصائح مثل

.٤التحقق ، وبالتايل تقليل الوقت املطلوب

يف غرفة مدرس دار احلكمة ٠٩.١٥، الساعة ٢٠٢٠يناير ١٥دار احلكمة سطةكمدير املدرسة املتو فورونتومقابلة مع األستاذ٤
.تاوانج ساري



سطةحالة املناهج املدرسة املتو فورونتو عن مقابلة مع األستاذ
أجونجاحلكمة تاوانج سارى تولونجدار

تاوانج سطة دار الحكمة المدرسة المتو قي عملية تعليم مهارات الكالم اللغة العربية. ٢

سارى تولونج أجونج

يشمل تعليم اللغة العربية أربع مهارات لغوية وهي االستماع والكالم والقراءة 

:والكتابة وتعلم املفردات و حنو ، من بني أمور أخرى على النحو التايل

مهارة االستماع) ١

ميكن أن تتحقق مهارات االستماع أو االستماع من خالل متارين االستماع 

ا ومن خالل التسجيل الشريطيمباشرة .من الناطقني 

مهارة الكالم) ٢

التدريبات يف مهارات التحدث هي استمرار لتدريبات االستماع ، ووجود متارين 

مكثفة ميكن أن تكون مفيدة وصقل مهارات الفرد يف التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم 

.لفظيا



مهارة القراءة) ٣

التعرف على الرموز املكتوبة ، وفهم : شيئنيالقراءة هي مهارة تتضمن 

ا هناك ثالثة عناصر حتتاج إىل النظر فيها وتطويرها يف تعلم القراءة ، وهي . حمتويا

.عناصر الكلمات واجلمل والفقرات

مهارة الكتابة) ٤

. املهارة النهائية اليت جيب تطويرها بعد االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

القدرة على تكوين األجبدية ، ومهارات : الكتابة ثالثة أشياء ، وهيتتضمن مهارات

إن شاء (اإلمالء ، والقدرة على التعبري عن األفكار واملشاعر اليت تسمى عادة الكتابة 

.٥)التحريري

عملية تعليم مهارات الكالم اللغة العربية

5Akrom malibary dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada PTA IAIN, (Jakarta: Proyek
Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Depag R.I, 1975), hlm. 127



ملتواسطة دار احلكمة استمرارية تدريس مهارات الكالم لدى الطالب يف املدرسة ا

هناك العديد من املكونات اليت تدعم بعضها البعض ، وهي املعلمني والطالب واملوضوع 

.واألساليب ووسائل اإلعالم التعليمية وبيئة اللغة

ال يزال تعلم مهارة الكالم باللغة العربية لدى طالب املدرسة املتواسطة دار 

تطبيق أمناط القراءة والرتمجة والقواعد واملفردات احلكمة يف املراحل األساسية من خالل 

يف هذه املرحلة ، جيب أن تلعب مشاركة املعلم يف . واحلوار وتعبريات الوجه وما إىل ذلك

عملية التعلم دورًا نشطًا يف مهارات اللغة العربية ، ويتم تشجيع املعلم على جعله من 

يئة بيئة حتدث أثناء أنشطة التعليم و  وبالتايل ، ميكن تعلم مهارات . ٦التعلماملعتاد 

.التحدث باللغة العربية بشكل صحيح

عملية تعلم مهارات التحدث باللغة العربية يف املدرسة املتواسطة دار احلكمة هي  

:كما يلي

نظام الصوت. ١

نظام الصوت يف هذه احلالة هو اخلطوة األوىل اليت يتخذها مدرس اللغة العربية 

كما ذكر عبد احلليم أن . مهارات التحدث باللغة العربية لدى الطالب احلالينييف حتقيق 

.دار احلكمة تاوانج ساريسطةاملدرسة املتو ٢٠٢٠يناير ١٠، الفصلاملالحظة ، الوضع الطبقي٦



نظام الصوت هو شيء مهم جيب تعليمه للطالب حىت ال يتعرضوا ألخطاء يف النطق 

:أوضح عبد احلليم. باللغة العربية

مل العربية ، ألن املدرسة حناول أن نشبه املتكلمني األصليني يف نطق اجل"
ا يف سطة دااملتو  ر احلكمة هي مدرسة تركز على اللغة ، والتقنية اليت نقوم 

تدريس نظام الصوت هي عن طريق التقليد ، وهو أوًال نقرأ الكلمات أو اجلمل 
عالوة على ذلك ، فإن استجابة التحفيز ، . ، بعد أن يقرأ الطالب عليها

طق عندما يكون هناك مشاركون يتلوون بالنطق غري الصحيح ، نكرر الن
تقنيات . لتصحيح األخطاء ، مث يُطلب من الطالب أن يتلووا بالنطق الصحيح

٧".احلمد هللا مثل هذه فعالة جدا يف عملية تدريس أنظمة الصوت

:أيًضا عن نفس الشيءاجي واهو كومبارايف هذه احلالة ، عرب 

فيما يتعلق بتدريس نظام الصوت ، فإننا نشبه ما هو واضح من قبل املعلم "
التقنية املستخدمة يف تعلم إدارة الصوت هي أوًال قيام . عند تعلم اللغة العربية

. املعلم بقراءة الكلمات أو اجلمل املتعلقة باملواد اليت يتم تدريسها ، مث نتبعها
عندما يقرأ البعض منا بشكل غري صحيح ، نكرر النطق لتصحيح األخطاء 

٨".، ويُطلب منا أن يتلو بالنطق الصحيح

:متشيا مع البيان أعاله ، أوضح نوفالينو رزكي هريماند أن

كان لتدريس إدارة الصوت الذي قام به مدرسو اللغة العربية حىت اآلن تأثري "
إجيايب على القدرة على التحدث ، ألنه يف هذه احلالة هناك تكرار مستمر 

.يف غرفة مدرس دار احلكمة تاوانج ساري٠٩.١٥، الساعة ٢٠٢٠يناير ١٥للغة العربية لمقابلة مع األستاذ عبد احلليم كمدرس ٧

دار احلكمة تاوانج معهد العصرىيف مكتبة١٩.٣٠، الساعة ٢٠٢٠يناير ١٦التاسع صف الواهو كومبارا أجي لبامقابلة مع ط٨
.ساري



ما هذا التكرار هو. للنطق عندما ال يكون الطالب حمًقا يف قراءة الصوت
٩".جيعل الطالب يواصلون التعلم حىت النطق الصحيح

:بأنإقبال فردوس عمروساتريا امحد عباديوكذلك مع تصريح 

التعلم يف حتسني مهارات اللغة العربية ، يتم تعليم الطالب احلاليني عن "
١٠".نظام الصوت

اللغة العربية بناًء على مالحظات الباحثني املتعلقة بتعلم نظام الصوت يف تدريس 

املدرسة املتواسطة دار احلكمة ، فإن دار احلكمة هي الرتكيز على لغة املتحدثني األصليني ، 

ومع ذلك ، ال يزال هناك بعض الطالب الذين ليسوا على حق يف قراءة اللغة العربية ، مث 

.يكرر الطالب نطقه لتصحيح األخطاء وتالوة النطق احلق

هيكل اجلملة. ٢

ناء مجلة الطالب وفًقا لنتائج املقابالت اليت أجراها مع مدرس اللغة العربية إن تعلم ب

. املدرسة املتواسطة دار احلكمة هو اخلطوة التالية يف حتسني مهارات التحدث باللغة العربية

بصرف النظر عن كونه جمهوًدا ، فهو أيًضا مؤشر على جناح املعلمني أو فشل الطالب يف 

م يف  :كما هو احلال مع عبد احلليم ، أن. التحدث باللغة العربيةحتسني مهارا

دار احلكمة تاوانج معهد العصرىيف مكتبة١٩.٣٠، الساعة٢٠٢٠يناير ١٦نوفالينو رزكي هريماند الصف الثامن يف لبامقابلة مع ط٩
.ساري

معهد يف مكتبة٢٠.١٥، الساعة ٢٠٢٠ير ينا١٦إقبال فردوس عمر ، طلبة الصف السابع يف ومقابلة مع ساتريا أمحد عبادي١٠
.دار احلكمة تاوانج ساريالعصرى



عند استخدام القواعد أو القواعد يف املدرسة املتواسطة دار احلكمة ، "
أوًال ، شرح بنية اجلمل أو : نستخدم طريقة احملاضرة خبطوات بسيطة ، وهي

ق ب هلا ، مث نقدم أمثلة تتعلالقواعد الواردة يف املادة ، مث فهم الطال
عندما يفهم الطالب املواد اليت مت تدريسها بالفعل ، فإننا نعززها . القواعدبـ

١١".بالنتائج ويف النهاية نعطي الطالب مهام للعمل على أسئلة التمرين 

تفتيش اجلملة يف عملية الواجبة الطالب

:مت توضيح التفسري أعاله أيًضا بواسطة نوفالينو رزكي هريماند

لتعلم املتعلقة بالقواعد أو بنية اجلملة ، يستخدم املعلم طريقة يف عملية ا"
احملاضرة مع اخلطوات األوىل وهي أن املعلم يشرح بنية اجلملة أو قواعد اللغة 

بعد ذلك مت إخبارنا بإصدار مجل . العربية أوًال ، مث نستمع إليها ونفهمها
١٢".وفًقا للقواعد اليت مت شرحها

:بأنكومبارااجي واهووكذلك يف شرح 

.يف غرفة مدرس دار احلكمة تاوانج ساري٠٩.١٥، الساعة ٢٠٢٠يناير ١٥للغة العربية لمقابلة مع األستاذ عبد احلليم كمدرس ١١
دار احلكمة معهد العصرىيف مكتبة١٩.٣٠الساعة، ٢٠٢٠يناير ١٦نوفالينو رزكي هريماند الصف الثامن يف لبامقابلة مع ط١٢
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دف أن املتعلمني ال جيدون صعوبة " مدرس اللغة العربية يعلم قواعد اللغة 
١٣".يف صنع اجلمل

ا هي أشياء جيب أن يفهمها  متشيا مع الشرح أعاله ، فإن قواعد اللغة أو بنيا

حيث ليس فقط كأساس لعمل مجل جيدة ، حبيث ميكن للطالب . الطالب احلاليون

كما عرب عبد احلليم أن تعلم اللغة العربية يف حتسني . العربية جيًدا أيًضاالتحدث باللغة 

مهارات التحدث باللغة العربية لدى الطالب جيب تقدميه

بشكل أساسي إىل البنية العربية احلالية ، حىت يتمكن الطالب من جعل اجلمل 

١٤.والتحدث باللغة العربية جيًدا

:الينو رزكي هريماند وأندريان وديستاهذا ما أكده أجي واهو كيمبارا ونوف

يشرح مدرس اللغة العربية بعض هياكل اجلملة العربية اليت تقدم بعد ذلك "
١٥".أمثلة وتعيني املهام املتعلقة بصنع هياكل اجلملة العربية

املفردات. ٣

تعلم املفردات العربية يف املدرسة املتواسطة دار احلكمة هو أكثر هيمنة من خالل 

يف هذه . الفرصة للطالب احلاليني حلفظ بعض املفردات خالل فرتة مساح حمددة مسبًقاتوفري 

:احلالة ، وفًقا لنتائج املقابلة مع مدرس اللغة العربية هي كما يلي
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وليس . فيما يتعلق بتدريس املفردات ، فإننا نعطي مهمات حلفظ املفردات"
-٣الب بالفعل على فقط يف الفصل قبل مغادرته إىل املدرسة ، حيصل الط

كل يوم واليت تقدمها إدارة اللغة ومن مث يتم التقييم مرة واحدة مفردات٤
يف األسبوع على وجه التحديد يوم اخلميس الطالب يسددون احلفظ وترتيبها 

تتعلق املفردات احملفوظة باألشياء اليت ال تزال أساسية أو بسيطة ، . يف مجلة
قريبة من الطالب واليت توجد غالًبا يف احلياة على سبيل املثال عن األشياء ال

ا ليست . اليومية قدرة الطالب على احلفظ جيدة جًدا ، على الرغم من أ
على الرغم من . مثالية ألن هناك بعض الطالب الذين لديهم حتفيظ ضعيف

أن الطالب قد حفظوا املفردات املخصصة ، فإن الطالب ما زالوا يفتقرون 
١٦".بنية اجلملة يف التحدث والكتابةلقواعد أوإىل التوافق مع ا

:هذا ما نقلته ساتريا أمحد عبادي أن

) حفظ املفردات(يف تعلم املفردات ، يقوم مدرسو اللغة العربية بإسناد مهام "
املتعلقة بالداخل ، وخارج الفصل الدراسي وكذلك األشياء القريبة من 

١٧".الطالب

تعليم مهارات الكالم اللغة العربيةعمليةاعطاء الفردات احد 
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اللذين عربا عن نفس نوفالينو رزكي هرنانديو اجي واهو كومباراوكذلك مع 

بدءاً . الشيء ، فإن حفظ املفردات باللغة العربية أمر شائع يف املدرسة املتواسطة دار احلكمة

١٨".ادة اللغة العربيةمن األقرب إىل الطالب واألشياء اليت ميكن أن تساعد الطالب على إج

استناًدا إىل مالحظات الباحثني ، يف تدريس املفردات ، يُعطي املعلم مهمة حفظ 

املفردات املتعلقة باملفردات املوجودة يف الفصل أو خارج أو حول املدرسة أو املفردات املتعلقة 

.مث متارس املفردات يف احلياة اليومية. املعهدببيئة 

نعومة. ٤

كما . اللغة العربية يف التحدث والكتابة أولوية مهمة ملعلمي اللغة العربيةتعترب إتقان

مثل نظام الصوت وبنية (أوضح مدرس اللغة العربية أنه بعد أن تسري العمليات بشكل جيد 

أوضح مدرس اللغة . ، تصبح الطالقة يف اللغة العربية جزًءا مهًما) اجلملة وحتفيظ املفردات

:العربية أن

ع الطالب يف التحدث باللغة العربية لدينا يف حني أن عملية التعلم إلسرا "
تعتاد الطالب على قراءة احملادثات يف الكتب ، عادة ما يُطلب من الطالب 

باإلضافة إىل ذلك ، حنن معتادون . إجراء حمادثات على شكل أزواج
ثال الطالب على التحدث باللغة العربية أثناء عملية التعلم ، على سبيل امل

عن طريق طرح أسئلة بسيطة مثل طرح األسئلة ، وطرح األسئلة يف اليوم ، 
ال تزال طالقة الطالب يف . وطرح الدرس اليوم ، وطلب الفهم ، وهلم جرا
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ا ناجتة عن عدة عوامل ، على  التحدث باللغة العربية غري موجودة ، أل
وف من أن يكونوا سبيل املثال ، عدم االهتمام بتعلم اللغة العربية ، واخل

١٩".خمطئني وما إىل ذلك 

:كما كشف ساتريا أمحد عبادي عن نفس الشيء

غالًبا ما يتم شرح الطالقة يف اللغة العربية من قبل معلمي اللغة العربية مع "
ألنه من خالل . حىت سياق اخلسارة ال ينسى. جمموعة متنوعة من الفوائد

٢٠".ة ، فمن السهل فهم القرآنالتمكن من التحدث باللغة العربية بطالق

:أيًضا عناجي واهو كومباراباإلضافة إىل ذلك ، كشف 

الطالقة يف اللغة أو الكتابة أمر مهم ، ألنه بدون الطالقة يف التحدث أو  "
املفردات (كتابة اللغة العربية بشكل صحيح وبدقة ، فإن األشياء احملفوظة 

٢١".لن تستمر طويال) وغريها

عن عملية التعليم نوفالينو رزكي هريماندو واهو كومباراأجي لبامقابلة مع ط
اللغة العربية

:حىت يف هذه احلالة ، كشف إقبال فردوس عمر أن
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لطالقة الطالب من حيث التحدث يف عملية التعلم أمر جيد للغاية ، ألن "
العديد من الطالب يستخدمون املفردات املقدمة كل يوم على الرغم من أنه 

يزال هناك بعض الطالب الذين يتسمون بالكسل يف التحدث ألنه ال
٢٢".بسبب أن الطالب أقل اهتماًما وإدراًكا ألمهية التحدث باللغة العربية

:قال إقبال فردوس عمر وأدي واهيو كيمبارا

عندما أرغب يف التحدث باللغة العربية ، فإن أول ما يتبادر إىل ذهين هو "
عربية اخلاطئة ، ولكنها ختتفي مجيًعا مع مرور الوقت اخلوف من قول اللغة ال

ا ليست بسبب البيئة احملفزة ملواصلة التحدث باللغة العربية على الرغ م من أ
٢٣."مثالية يف نطقها

فهم. ٥

ا جهد املعلم  يتم تفسري عملية إتقان املهارات يف اللغة العربية يف سياق الفهم على أ

نظرًا ألن ذلك يعتمد على مستوى قدرة الطالب على . التشجيع للطالبيف توفري احلافز أو 

.التحدث باللغة العربية ، فال يزال يتعني حتسينه مرة أخرى

أشعر أن تعلم اللغة العربية ليس باألمر السهل ، ويتطلب روًحا قوية ودافًعا "
بدون صراع على اإلطالق ، سيكون من الصعب . لتكون قادرًا على ذلك

مث أن تعلم اللغة العربية ليس باألمر السهل ، ألنه جيب أن . اللغة العربيةتعلم
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الطالب الذين مل يتمكنوا حىت . يكون لديه شغف قوي والتزام يف احملاولة
٢٤".اآلن من عدم وجود التزام قوي بالتعلم بشكل أساسي

سأل األستاذ عن الفهم الدرس التالميذ

املقابلة مع مدرس اللغة يف املدرسة املتواسطة دار احلكمة هي كما وباملثل فإن نتائج 
:يلي

إن فهم الطالب لفهم القراءة وفهم الشخص اآلخر وقت احملادثة جيد إىل "
لقد ثبت ذلك عندما أوكلنا مهمة ترمجة اللغة العربية . حد ما على املستوى

أل باللغة العربية وعندما نس. إىل اللغة اإلندونيسية أو فهمها للغرض واهلدف
٢٥".، ميكن للطالب العادي اإلجابة 

من الشرح أعاله ، يوضح أن قدرة بعض الطالب على فهم اللغة العربية جيدة على 
مستواهم ، كل هذه ال تنفصل عن العوامل الداعمة يف اللغة على الرغم من أنه ال تزال هناك 

.اللغة العربيةبعض العقبات أو العقبات الصغرية يف عملية تدريس 
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سطة دار المدرسة المتو لكالم للتالميذمهارات ااستيعابالبيئة اللغوية في سهم. ٣

الحكمة تاوانج سارى تولونج أجونج

يف كل نشاط تعليمي ، ال سيما األنشطة التعليمية يف تنفيذ عملية أنشطة التعليم 

يف تعلم اللغة العربية ، وخاصة دورًا مهًما ة وييف الفصل ، تلعب بيئة اللغ) KBM(والتعلم 

ستجعله البيئة معتادة على استخدام لغة بشكل . لدعم مهارات التحدث باللغة العربية

فيما يلي وصف لدور البيئة اللغوية يف زيادة . مستمر للتعبري عن النية واهلدف يف قلبه

:مهارات التحدث باللغة العربية لدى الطالب يف دار احلكمة

.األنشطة غري الرمسيةعلىودالتع. 1

تدعم األنشطة غري الرمسية يف املدرسة املتواسطة دار احلكمة أنشطة حتسني اللغة 

ا املعلم أو املدرسة فحسب ، بل يتم . العربية ما هي األنشطة غري الرمسية اليت ال يقوم 

. )OPPM(ى منظمة الطلة معهد العصر تنفيذها أيًضا بواسطة الطالب مدفوًعا بإدارة

وكشف عبد احلليم يف هذه احلالة أن األنشطة غري الرمسية هي أنشطة ملساعدة الطالب 

.وتشجيعهم على زيادة تعزيز روح تعلم اللغة العربية

يف ) مدرس اللغة العربية(عالوة على ذلك ، بناًء على نتائج مقابلة مع عبد احلليم 

:املدرسة املتواسطة دار احلكمة ، هي

ة يف حتسني مهارات التحدث يف بيئة غري رمسية هو دور البيئة اللغوي"
أنه من الضروري التواصل باستخدام اللغة العربية وجيب أن يكون 

يتم . هناك تدريب على االنضباط يف التواصل باستخدام اللغة العربية



ترتيب املبدأ التوجيهي بعناية وحكمة حبيث يعزز الوعي والرغبة يف 
٢٦".ضعهااالنصياع للقواعد اليت مت و 

:قال أدي واهيو كيمبارا أيًضا

يتمثل دور البيئة العربية يف حتسني مهارات التحدث باللغة العربية يف "
وجود برنامج لدورة اللغة العربية يتم تنفيذه يومًيا مع أسبوعني من 

حيث كنا نتعلم اللغة . اللغة العربية وأسبوعني من اللغة اإلجنليزية
األساسيات أو القواعد أو القواعد ، إىل أن نتعلم العربية بدءًا من 

٢٧".ممارسة التحدث باللغة العربية

:اللغة قال أيضا أنقسم ك

منظمة الطلة معهد العصريتمثل الدور أو الربنامج الذي تقوم به "
)OPPM( فيما يتعلق ببيئة اللغة يف التأكيد على الطالب على حفظ

الث إىل مخس كلمات يف املفردات املفردات العربية ما ال يقل عن ث
وممارستها بشكل مباشر يف احلياة اليومية والذين خيضعون لالنتهاك 

مت حتديد هذا الربنامج ، حبيث يكون . خيضعون للعقوبات املفروضة
لدى الطالب مفردات كبرية وهلم القدرة على إجراء حمادثات باللغة 

الطالب حبفظ بعد ذلك ، كل يوم مخيس ، يقوم. العربية جيًدا
كل حمدثةاحلفظ مث يرتبونه يف شكل مجلة وحيملون اللغة العربية 
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صباح قبل املغادرة إىل املدرسة ويلزمون ممارسة املفردات اليت مت 
٢٨".حفظها يف احلياة اليومية

الت اجلدارية والشعارات واملفروضات املعلقة وفًقا  مث اصنع أنواًعا خمتلفة من ا

ا باستخدا يهدف إىل . م اللغة العربية على كل جدار حول املدرسة ويف بيئة بوندوكملكا

٢٩.تعريف الطالب بقراءة ومشاهدة الكتابات العربية والشعور بالعربية

دور البيئة اللغويةعن مقابلة مع قسم اللغة

والطالب يف إن وجود املكتبة مفيد للغاية للمعلمني . بيئة أخرى مفيدة للغاية هي املكتبة

. ميكن أن تكون املكتبة تعلًما بديًال للطالب واملعلمني. تطوير إمكانات اللغة لديهم

يتمثل دور املكتبة يف توفري . الكتب اليت تدعم تدريس اللغة العربية متوفرة يف املكتبة

لتعميق اللغة العديد من الكتب واملراجع للطالب

مكان لدراسة جمموعات الطالب ومكان للقيام العربية املستفادة يف الفصل واملكتبة ك

٣٠.باملهام اليت يقدمها املعلم
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على البيئة الرمسيةودالتع. ٢

البيئة الرمسية هي البيئة الرئيسية أو البيئة اليت لديها بالفعل أحكامها اخلاصة يف عامل 

البيئة اليت تعمل وهو ما كشفه عبد احلليم يف هذه احلالة أن هذه البيئة الرمسية كانت . التعليم

يف بيئة رمسية ، يتم ). سواء من املوضوع أو الوقت أو غريها(فيها عملية التعليم والتعلم 

استخدام بيئة يف الفصل الدراسي ميكنها توفري دور كبري مبا فيه الكفاية يف مساعدة العملية 

ذلك ، وبناًء باإلضافة إىل٣١.التعليمية ، وخاصة يف حتسني مهارات التحدث باللغة العربية

:على قسم اللغةةاملشرفتعلى نتائج مقابلة مع بنتا نور عليا ، قال

الفصل هو أحد األماكن الرمسية للقيام بأنشطة التدريس والتعلم ، "
ألنه تتم مراقبة الفصل الدراسي كمكان للتفاعل املباشر بني املعلمني 

اخلطوات هي أن يتم إعطاء الطالب مهمة ممارسة احلوار . والطالب
باللغة العربية ويتم تشجيع الطالب أيًضا على حفظ املفردات املتعلقة 

واملعلم يوفر معهداة اليومية واملفردات املتعلقة بالبيئة املدرسية و باحلي
التفاهم وكذلك الدوافع للطالب اليت تعلم اللغة العربية هو متعة 

٣٢".وليس صعبا 

هذا ما نقله أيًضا إقبال فردوس عمر وساتريا أمحد عبادي اللذين عربا عن نفس 

:الشيء الذي كانت عليه البيئة الرمسية
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البيئة اليت مت حتديدها وتنظيمها ، حىت يتم ضبط عملية التعلم إىل "
٣٣".الوقت احملدد

:أيًضا عن نفس الشيءنوفالينو رزكي هرنانديباإلضافة إىل ذلك ، عرب 

٣٤".بيئة التكوين هي بيئة هلا قواعدها اخلاصة"

من نطاق املدرسة أو تعّرف الطالب على املراقبة من خالل التعاون مع مجيع األطراف سواء . ٣

)OPPM(منظمة الطلة معهد العصرمن األقران ومسؤويل الغرف ومديري معهدمن بيئة 

.وموظفي الرعاية السانتريي واملعلمني للمساعدة يف اإلشراف على االنضباط العربية

تطبيق االنضباط من خالل أنواع خمتلفة من القواعد والعقوبات للطالب الذين خيالفون . ٤

يتم إجراء التخصصات . يهدف إىل غرس االنضباط باللغة العربية لدى الطالب. القواعد

جيب أن . بعناية وحكمة حبيث يعزز الوعي والرغبة يف إطاعة مجيع القواعد اليت مت وضعها

٣٥.تكون العقوبات املنصوص عليها علمية وأال حتتوي على عنف

معهد يف مكتبة٢٠.١٥، الساعة ٢٠٢٠يناير ١٦إقبال فردوس عمر ، طلبة الصف السابع يف ومع ساتريا أمحد عباديمقابلة ٣٣
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ور البيئة اللغويةدعنبنتا نور أولياةمقابلة مع األستاذ

لتالميذلعاب مهارة الكالم يالبيئة اللغوية في استالعوامل الداعمة والمثبطات دور . ٤

سطة دار الحكمة تاوانج سارى تولونج أجونجالمدرسة المتو 

العوامل الداعمة. أ

يعد وجود بيئة املدارس . البيئة هي واحدة من أهم العناصر يف تدريس اللغة العربية

عامل مهم للغاية ، ألن البيئة موجودة دائًما ، وحتيط وتعطي فكرة دقيقة عن عملية مبثابة 

البيئة الناطقة بالعربية كما ذكرنا سابًقا تتكون من البيئة الرمسية . التعلم ملهارات التحدث

:يتم إنشاء البيئة الرمسية بسبب. وغري الرمسية

.عوامل املعلم. ١

الرئيسية اليت ختطط وتوجه وتعبئ وتنفذ أنشطة املعلمون هم اجلهات الفاعلة 

تعليمية تستند إىل اجلهود املبذولة لتوفري بعض املعرفة للطالب يف خلق بيئة ناطقة 

بصرف النظر عن كونه مدرًسا ذو خلفية تعليمية ، يُطلب من املعلمني . باللغة العربية

الطالب واملواد أيًضا أن يكون لديهم مهارات التدريس ، ولديهم معرفة بشخصية

التعليمية اليت سيتم تسليمها للطالب ، ويكونوا قادرين على خلق بيئة تعلم عربية 

.فعالة



بناًء على نتائج املقابالت اليت أجراها مع مدرس اللغة العربية املدرسة 

:هياملتواسطة دار احلكمة

إن العامل الداعم إلنشاء بيئة لغوية يف املدرسة املتواسطة دار "
احلكمة دارول احلكمة يف جتربيت هو وجود املفردات اليت ترتبط 

بيل على س. ارتباطًا وثيًقا أو وثيقة الصلة باحلياة اليومية للطالب
البيئة . ، أو البيئة املرتبطة باملدارسمعهداملثال ، البيئة املرتبطة بـ

٣٦".البيئة اللغويةداعمة جدا لتنفيذ 

.العوامل الطالبية. ٢

هم أولئك الذين يتم تسليمهم من ِقبل آبائهم على وجه التحديد الطالب

دف أن يصبحوا بشرًا لديهم  للمشاركة يف عملية التعلم اليت تقام يف املدارس ، 

مثل املعلم ، فإن العوامل اليت تدعم . املعرفة واملهارة والشخصية والشخصية النبيلة

الطالب الناشطون والذين . نفسهمإنشاء بيئة ناطقة باللغة العربية هي الطالب أ

م سيستخدمون بطبيعة  لديهم دوافع عالية جتاه أمهية التحدث باللغة العربية ، فإ

احلال ما هو موجود ، سواء من حيث بيئتهم أو وسائل اإلعالم أو يف عملية تعلم 

٣٧.اللغة العربية وكذلك يتعلمون ممارستها يف احلياة اليومية
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لغة العربية ، دروس ال: إضافية خبالف املواد العربية ملناهج الرتمجة اآللية مثلمواد عربية . ٣

وكذلك املفردات املتعلقة باحلياة اليومية روس اللغة ، دطالعة، ماتإمالء ، حمفوظ

.واملفردات املتعلقة ببيئة الكوخ

احد الدرس ىف التعليم اللغة العرابية

:لألسباب التاليةبينما يتم إنشاء بيئة غري رمسية

تطبيق نظام الصعود حيث يتم تشجيع مجيع الطالب على البقاء يف املهجع ، . أ

وهناك أنشطة تدعم القدرة على التحدث باللغة العربية مثل أنشطة الكالم 

باستخدام اللغة العربية ، صباح اليوم ، إعطاء املفردات العربية ويطلب منهم 

٣٨.العربيةالتواصل باستخدام اللغة 

، وهو برنامج إضايف من املدرسة املتواسطة دار احلكمة مجيع احملب اللغةوجود . ب

هناك نقوم بتدريس اللغة العربية مبزيد من العمق بدًءا من ). خارج املنهج(

٣٩.األساسيات حىت يتم تدريسنا ملمارسة مهارات التحدث باللغة العربية

.دار احلكمة تاوانج سارياملدرسة املتواسطة٢٠٢٠يناير ١٠، الفصلملالحظة ، الوضع الطبقي٣٨
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يركز الطالب على حفظ )OPPM(ىصر منظمة الطلة معهد العهناك برنامج . ج

بعد . املفردات العربية ما ال يقل عن ثالثة إىل مخسة مفردات يف اليوم الواحد

ذلك ، يُلزم الطالب كل يوم مخيس بعمل حتفيظ عن بُعد ، مث يرتبوه يف شكل 

٤٠.مجلة ويتم تشجيعهم على ممارسة املفردات اليت مت حفظها يف احلياة اليومية

من الشعارات ومفروضات املفردات عالقة وفًقا ) جنون(ت حائط وجود جمال. د

. ملكانتها باستخدام اللغة العربية على كل جدار حول املدرسة ويف بيئة بوندوك

املكتوبة باللغة املفرداتيقوم الطالب دائًما برؤية وقراءة شعارات جملة احلائط و 

اللغة العربية ومعرفتها هذا أمر داعم للغاية للطالب يف تسهيل فهم . العربية

٤١.ا

بعض العوامل املذكورة أعاله ، هي العوامل الداعمة إلنشاء بيئة اللغة 

.العربية على حد سواء يف البيئة الرمسية وغري الرمسية

بيةبالعر حائطةجمل

عامل تثبيط. ب
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العقبات بناًء على املالحظات واملقابالت اليت أجراها الباحثون ، فيما يلي بعض 

أو العقبات املوجودة يف تعلم مهارات التحدث باللغة العربية لدى الطالب يف دار إم 

:حكمة

.قلة الوعي لدى نسبة صغرية من الطالب للتعود على التحدث باللغة العربية.١

يعد الوعي يف هذه احلالة هو املفتاح الذي سيوجه الطالب يف حماولة ليكونوا أكثر 

:أناجي واهو كومباراكما ذكر . العربيةمحاسة يف تعلم اللغة

التعود على تعلم اللغة العربية شيء جيب على الطالب "
م على التحدث باللغة العربية إن إدراك . فعله لتحسني قدر
٤٢".أوجه القصور والوعي بأمهية اللغة العربية هو املفتاح

على غرار نوفالينو رزكي هرناندي

الشخص ال اليأس يف نفس الشيء أن الوعي سيجلب"
٤٣".حماولة

املدرسة املتواسطة دار احلكمة ، بناًء وفًقا ملعلم اللغة العربية للطالب يف

:على نتائج املقابلة
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باستخدام اللغة العربية ، عندما أحاول أن أسأل باللغة "
م فهموا السؤال  العربية ، ميكن أن جييب معظم الطالب أل

الدراسي ، فإن وعي الطالب خاصة خارج الفصل . بالفعل
م على التحدث باللغة العربية مع أصدقائهم  مبمارسة قدر

ما زلنا حنث على حماولة التعود على التحدث . أمر جيد
باللغة العربية مع زمالئه من الطالب سواء خارج الفصل أو 

حىت . يف الفصل ، ونشكر اهللا على استجابة الطالب
للغة العربية خارج الفصل الطالب معتادون على استخدام ا

كما ال ميكن فصلها عن عادات الدراسة للطالب . وداخله
لقد ثبت ذلك عندما . ، وعادة ما يكررون الدروس يف الليل

سألت عن األمور املتعلقة باملوضوع الذي متت مناقشته 
م ال يكررون . سابًقا ، وميكنهم اإلجابة إنه يوضح أ

يزال هناك عدد صغري من الدروس اليت مت تدريسها ولكن ال
م أقل قدرة على تلقي الدروس بسرعة  الطالب أقل قدرة أل

٤٤".من األصدقاء اآلخرين

استناًدا إىل مالحظات الباحثني ، يرتبط وعي الطالب بالتعود على 

م يف أيًضا بسبب استخدام بيئة اللغةالتحدث باللغة العربية جيًدا ملمارسة مهارا

حبيث يستخدمون اللغة العربية بالفعل يف احلياة اليومية . عربيةالتحدث باللغة ال

على الرغم من أنه ال يزال هناك جزء صغري من أولئك الذين مل يتمكنوا من ذلك 

.وما زالوا عملية
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تكلمخياف الطالب من أن خيطئوا يف ال.٢

:اخلوف هو يف األساس عائق أمام القدرة ، كما عربت عنه بنتا نور أوليا

كون اخلوف جزءًا ميكن أن ينقل الطالب إىل العجز بعدة طرق سي"
حبيث جيب هزمية اخلوف من . ، مبا يف ذلك التحدث باللغة العربية

٤٥".أجل احلصول على الشجاعة يف الكالم

:باإلضافة إىل ذلك ، أوضح نوفالينو رزكي هريماند أن

، لن اخلوف هو الشيء اخلطأ ، ألنه عندما يتعذر مقاومة اخلوف" 
لذلك سيكون له تأثري على احلد . تظهر الشجاعة لدى الطالب

٤٦".األدىن من القدرة على التحدث باللغة العربية

يف املدرسة املتواسطة ) مدرس لغة عربية(يف هذا الصدد ، قال عبد احلليم 

:دار احلكمة

عندما ندرس ، عندما يكون هناك عدد قليل من الطالب الذين "
اللغة العربية ، فإننا نستمر يف حتفيزهم حىت يتمكن خيشون التحدث ب

الطالب من التحدث باللغة العربية ، على الرغم من أنه من اخلطأ 

دار احلكمة تاوانج معهد العصرىيف مكتبة ١٠:٠٠، الساعة ٢٠٢٠يناير ١٦ةغاللشرفة قسم بنتا نور أوليا كمةمقابلة مع األستاذ٤٥
.ساري

دار احلكمة معهد العصرىيف مكتبة١٩.٣٠، الساعة٢٠٢٠يناير ١٦نوفالينو رزكي هريماند الصف الثامن يف لبامقابلة مع ط٤٦
.تاوانج ساري



مث طلب رؤية كبار السن الذين ميكنهم التحدث . ألنه ال يزال يتعلم
م اليومية ورمي العار ٤٧".جيًدا يف حيا

:يف املدرسة املتواسطة دار احلكمة) طالب يف الصف التاسع(جي واهو كومبارامث وفًقا ال

هناك جزء صغري منا خياف يف بعض األحيان من اخلطأ واخلجل من "
ألنه عندما نتحدث فإننا خنشى استخدام . التحدث باللغة العربية

وهلذا السبب خيشى . القواعد ، لذلك حنن نضحك على األصدقاء
٤٨".لغة العربية ولكن هذا قليلجزء صغري منا أحيانًا تعلم ال

.طرق تدريس املعلم. ٣

تلعب طريقة تدريس املعلم يف هذه احلالة دورًا مهًما يف عملية حتسني القدرة 

عندما ال يكون الطالب قادرين على االستجابة بشكل . على التحدث باللغة العربية

ميكن أن جتعل جيد للطريقة املستخدمة ، جيب أن يكون هناك طريقة جديدة ، واليت

وبالتايل ، لتحقيق أو حتقيق النجاح يف التعلم ، جيب أن يكون . الطالب أسهل للفهم

.لدى املعلمني يف هذه احلالة استجابة للنجاح أو الفشل يف استخدام األساليب

:بنتا يف هذه احلالة عربت عن نفس الشيء

دار احلكمة معهد العصرىيف مكتبة٢٠.١٥، الساعة ٢٠٢٠يناير ١٦مقابلة مع ساتريا أمحد عبادي ، طلبة الصف السابع يف ٤٧
.تاوانج ساري

دار احلكمة معهد العصرىيف مكتبة١٩.٣٠، الساعة ٢٠٢٠يناير ١٦التاسع صف الاجي واهو كومبارا أجي لبامقابلة مع ط٤٨
.تاوانج ساري



و ال يأيت الفشل دائًما من الطالب أنفسهم ، لكن الطريقة أ"
الطريقة املستخدمة ال تزال جامدة وصعبة الفهم ، ألن الطالب 

٤٩".نائمون وحىت نائمون

:وكذلك األمر مع عبد احلليم الذي أوضح ذلك

جيب االعرتاف بأن مشاكل التدريس اليت تسبب عدم تركيز "
الطالب ، رمبا تكون أيًضا ألن أساليب التدريس لدينا ال تزال ال 

ومع . االستمرار يف التحمس لعدم النوم أو النومحتفز الطالب على 
ذلك ، لتقليل هذه العقبات إىل احلد األدىن ، لدينا حيل خاصة ، 
مثل التدريس بصوت خافت ، ونطلب القراءة ألولئك الذين 

٥٠".يشعرون بالنعاس ، والوقوف ، وما إىل ذلك

ل يف بعض األحيان إذا مل يكن أسلوب تدريس املعلم حمسوًسا من قب

:وقال الطالب أيضا. الطالب

حنن نشعر بالنعاس حىت عند النوم عند تعلم اللغة العربية ألنه "
بسبب األجندة الصلبة اليت نواجهها وهذا ليس سبًبا لعدم التحمس 
يف التعلم ، وكل هذا يتوقف على املعلم كيفية تطبيق األساليب حىت 

٥١".ال نكون نعسانًا

نتائج البيانات.ب

.يف غرفة مدرس دار احلكمة تاوانج ساري٠٩.١٥، الساعة ٢٠٢٠يناير١٥للغة العربية لمقابلة مع األستاذ عبد احلليم كمدرس ٤٩

دار احلكمة تاوانج معهد العصرىيف مكتبة ١٠:٠٠، الساعة ٢٠٢٠يناير ١٦ةغاللشرفة قسم بنتا نور أوليا كمةمقابلة مع األستاذ٥٠
.ساري

دار احلكمة معهد العصرىيف مكتبة٢٠.١٥الساعة ، ٢٠٢٠يناير ١٦مقابلة مع ساتريا أمحد عبادي ، طلبة الصف السابع يف ٥١
.تاوانج ساري



سطة دار الحكمة تاوانج اللغة العربية في المدرسة المتو الكالمم مهاراتيالتعلعملية. ١

سارى تولونج أجونج

املدرسة املتواسطة دار احلكمة تاوانج سارى قي العربية م اللغة العربية يتتكون عملية تعل. أ

جوانب نظام الصوت ، بنية اجلملة ، : تولونج أجونج من عدة جوانب ، وهي

.الطالقة ، فهم الطالباملفردات ،

املدرسة املتواسطة دار احلكمة تاوانج سارى قي م اللغة العربية يف العربية يطريقة تعل.ب

تولونج أجونج هي طريقة حماضرة وطريقة مباشرة

يف املدرسة املتواسطة دار احلكمة تاوانج سارى تولونج أجونج م اللغة العربية يتقييم تعل. ج

.باستخدام كتايب وشفوي

يف املدرسة املتواسطة دار احلكمة تاوانج سارى تولونج املواد التعليمية باللغة العربية . د

.معهد العصرى دار السالم كنتوتورتأيت من أجونج 

المدرسة المتواسطة دار الحكمة تالميذللة الكالممهار عابياستفي اللغويةبيئة سهم. ٢

:هو كما يليتاوانج سارى تولونج أجونج

يف بيئة رمسية ، يتم إعطاء الطالب مهمة ممارسة احلوار باللغة العربية ويتم تشجيع . أ

الطالب على حفظ كل من املفردات املتعلقة باحلياة اليومية واملفردات املتعلقة بالبيئة 

.املدرسية واملنزلية



التواصل بينما يف البيئات غري الرمسية ، هناك بيئات تتطلب التحدث باللغة العربية ، و . ب

باستخدام اللغة العربية وجيب أن يكون هناك تدريب على االنضباط يف التواصل 

باستخدام اللغة العربية ، واألنشطة الداعمة ملهارات اللغة العربية مثل أنشطة الكالم 

باستخدام اللغة العربية ، صباح اليوم ، التواجد عند إعطاء املفردات من ثالثة إىل 

الطلة منظمة، يوجد برنامج لدورة النادي العريب ، وبرنامجمخسة مفردات كل يوم

.يركز على حفظ املفردات العربية ، وهناك جملة حائط عربية) OPPM(ى معهد العصر 

اإلشراف من خالل التعاون مع مجيع األطراف سواء من نطاق املدرسة أو من بيئة . ج

.للمساعدة يف اإلشراف على االنضباط باللغة العربيةمعهد

تطبيق االنضباط من خالل أنواع خمتلفة من القواعد والعقوبات للطالب الذين خيالفون . د

يتم وضع قواعد . يهدف إىل غرس االنضباط باللغة العربية لدى الطالب. القواعد

صياع جلميع القواعد اليت مت االنضباط بعناية وحكمة حبيث يعزز الوعي والرغبة يف االن

.جيب أن تكون العقوبات املنصوص عليها علمية وأال حتتوي على عنف. وضعها

سطة دار الحكمة تاوانج سارى تولونج المدرسة المتو في لغويةاليئةدعم وتثبيط أنشطة ب. ٣

أجونج

العوامل الداعمة. أ

وجود بيئة رمسية. ١

وجود بيئة غري رمسية. ٢



تثبيطالعوامل . ب

قلة الوعي لدى نسبة صغرية من الطالب للتعود على التحدث باللغة . ١
العربية

خياف الطالب من أن خيطئوا يف احلديث. ٢
طرق تدريس املعلم. ٣


