
الخامسبابال

البحت

سطة دار الحكمة تاوانج المدرسة المتو قي عملية تعليم مهارات الكالم اللغة العربية .١

سارى تولونج أجونج

هي القدرة على التعبري عن أصوات أو الكلمات للتعبري عن األفكار يف مهارات الكالم

باملعىن األوسع ، التحدث . شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للشريك الذي يتحدث

هو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من العضالت واألنسجة 

مالعضلية للجسم البشري لتوصيل  يف الواقع ، وفًقا لتارجيان ، . األفكار من أجل تلبية احتياجا

فإن الكالم هو مزيج من العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية والداللية واللغوية ، حبيث ميكن 

١.اعتبارها األداة األكثر إنسانية للسيطرة االجتماعية

صحيح وحتديد تعترب أصوات الكالم جزًءا هاًما وجيب تدريسها بشكل صحيح و 

األولويات يف تدريس الكالم ، ألن تعلم الكلمات أو األصوات ذات اإلشارات اخلاطئة ، 

اهلدف . سيكون من الصعب على الطالب تغيري وتصحيح الكالم أو الصوت يف تطبيق الكالم

1 Acep Hermawan, metodologi pembelajaran bahasa Arab, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h.98-99



هو أن يكون الطالب قادرين على إلقاء اخلطب دون استخدام نصوص الطالب بالتناوب مع 

٢.ب أمام جمموعات أخرى وفًقا ألفكارهم يف الوقت احملددإلقاء اخلط

تعتمد عملية تقدم تعلم اللغة العربية للطالب إىل حد كبري على مدى الظروف 

ات بني لغة الطالب واللغة العربية اليت يتعلمها ومدى تأثري لغة الطالب على عملية تعلم  والتشا

.اللغة العربية

درسية العربية املستخدمة حىت اآلن يف املدارس الداخلية كما نعلم مجيًعا أن الكتب امل

اإلسالمية هي يف معظمها من الدول العربية ، لذلك تتنافس املدارس ضد هذه الكتب ، األمر 

الذي يتطلب بالطبع تعديالت يف عملية تدريس اللغة العربية لألجانب مبا يف ذلك 

ع الكتب املدرسية حول تدريس اللغة العربية على هذا األساس ، كما هو احلال م. االندونيسيني

جلميع املستويات ، من مستويات اإلبتدائية ، تسناوية ، العليا إىل املرحلة الثالثة ، فمن الضروري 

.للغاية

بناًء على الوصف أعاله ، فإن اإلندونيسيني الذين لديهم اهتمام كبري بتعلم اللغة العربية 

جيب . علم اليت جيب تعلمها ، سواء اللغوية أو غري اللغويةسيواجهون العديد من أساليب الت

.النظر يف هذه الطرق

علم اللغة. أ

2 Muhamad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: Global Pustaka Uama,
2007).



يف تطورها ، . اللغويات هي علم اللغة أو دراسة اللغات اليت يتم تنفيذها علميا

.شهدت اللغويات االشتقاق متنوعة جدا وواسعة النطاق

نظام الصوت) ١

ومع ذلك ، تفتقر . إندونيسيا مستمر منذ وقت طويلتعلم اللغة العربية يف 

اجلوانب السليمة كأساس للحصول على مهارات االستماع والتحدث إىل االهتمام 

حدث هذا ألن الغرض من تعلم اللغة العربية يف ذلك الوقت كان . والرتكيز املناسبني

كتوبة املوجودة يف موجهًا فقط يف اجتاه واحد ، وهو أن يتمكن الطالب من فهم اللغة امل

، وكان اهتمام اللغة يعتمد أكثر على قواعد اللغة ، طريقة ) الكتب(الكتب العربية 

.اللغة اليت تؤكد على حفظ قواعد النحو وترمجة كلمة للكلمة. التعلم

ليس هلا أي شيء مشرتك ) الصوتيات(جيب االعرتاف بأن بعض العناصر "
) س(saو )ث(tsaروف مثل احلروف مع لغة التعلم ، على سبيل املثال احل

zaمع ) ذ(dzaمع ) ) د(daمع ) ض(dhaو ) ص(shoو ) ش(syaو 

(ί ( يشري الطالقة إىل حرف ،ghain)يف الواقع ، هناك العديد من ). غ
ذه  الفرص املفيدة جًدا للطالب اإلندونيسيني للتعود على االستماع واللفظ 

م غالباً ما يسمعون قراءة القرآن ٣."الرسائل أل

يف خمتلف املدارس ، واملدارس الداخلية اإلسالمية ، واملساجد ، واملنازل ، يرتافق 

م نظام الصوت العريب الذي يُطلق عليه عادة حروف خمارجول ، تعلم القرآن الكرمي مع تعلي

لكن هذا العلم يركز اهتمامه فقط على أمهية قراءة . وهو مصطلح معروف يف علم التجويد

3 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 65



رغم أنه ال يتم تطبيق مجيع القواعد . إتقان القرآن ، وليس لغرض تطوير مهارات اللغة العربية

.لى املستخدمني العربالسليمة يف تالوة القرآن بالتساوي ع

املفردات) ٢

بالنسبة للطالب واملدرسني العرب يف إندونيسيا ، تعد املفردات عامًال مفيًدا جًدا 

ألنه مت استيعاب العديد من الكلمات واملصطلحات العربية ودجمها يف املفردات . هلم

مات العربية اليت يف الواقع ، تستمد كلمات أكثر وأكثر من الكل. اإلندونيسية أو اإلقليمية

مفردات اللغة األم بسهولة أكرب لتطوير املفردات والتفاهم ، ووضعها يف . أصبحت فيما بعد

لكن استيعاب املفردات العربية يف اإلندونيسية ليس دائًما هو ما سيفيد . ذاكرة شخص ما

.الطالب ، بل قد يؤدي يف بعض األحيان إىل إحلاق األذى بالطالب

العيوب النامجة عن امتصاص املفردات العربية إىل اإلندونيسية مبا يف هناك العديد من 

:ذلك

أوًال ، هناك حتول يف املعىن ، وهو العديد من الكلمات اليت دخلت املفردات 

اليت تأيت من كلمة " kasidah"اإلندونيسية اليت تغريت من معىن اللغة األصلية ، مثل كلمة 

جمموعة من اآليات اليت حتتوي على قافية " قصيدة"تعين كلمة يف اللغة العربية ، . قصيدة

يف اللغات اإلندونيسية أو اإلقليمية ، تغري معىن القصيدة إىل األغاين العربية فقط أو . وقافية

ا الشعرية ثانياً ، يتغري النطق من الصوت األصلي ، لكن املعىن يظل . إيقاع الصحراء بكلما

ثالثًا ، ". اخلرب"من كلمة " kabar"وكلمة " barokah"من كلمة " مةنع"على سبيل املثال كلمة 



". مجلة"باللغة العربية " مجلة"مت إصالح النطق ، لكن املعىن قد تغري ، على سبيل املثال كلمة 

ا تركيبة من الكلمات  ، يف حني أن اللغة ) األرقام(يف اإلندونيسية ، تُفسر اجلمل على أ

٤.العربية تعين الكلمات

يف املورفولوجيا العربية ، فإن األشياء اليت مت وصفها أعاله ليست هلا مساواة أو تشابه 

يف اإلندونيسية ، لذلك جيب أن تدرس هذه املشكالت بعناية من خالل شرح موقفها  

.كأشياء معقدة وال ميكن فهمها بسهولة ألنه ال توجد أوجه تشابه يف اللغة االندونيسية

إجراءات اجلملة) ٣

إذا كنت ترغب يف قراءة النصوص العربية ، جيب على الطالب أوًال فهم معىن  

ا بشكل صحيح . كلمات النص الذي يقرؤونه ذه الطريقة سيكونون قادرين على قراء

باللغة العربية ، أي توفري فهم لكيفية القراءة حنوهذا ال ينفصل عن معرفة علم . وصحيح

بناءو اعرابيتناول أيًضا حنوما يتعلم يف علم . بية السائدةبشكل صحيح وفًقا للقواعد العر 

.و القواعدمناسبة مثل 

، " الشفات واملعشوف"و " اخلرب"و " بتداءامل"الذي يشبه مطابقة ) التوافق(املثقف 

، من حيث األرقام وهي املفرد " املوانع"و " املودزكار"يعدل من حيث أنواع اجلمل وهي 

جيب أن تكون فعليف حني أن املقية مثل . ومن ناحية املعاريف والنكرية. واملوتانا واجلماعة

٥.بتداءملا، فيجب عليه أن يسبق جر وجمرورأو ظرفإال إذا كان اخلرب بتداءملاموجودة بعد 

4 Ibid., h. 66.
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: Rosda Karya, 2011 ), h. 103-

104.



الكتابة) ٤

من بني العوامل األخرى اليت ميكن أن تدعم عملية تعلم اللغة العربية الكتابة العربية 

لذلك ، فليس من املستغرب على الرغم . ختتلف كثريًا عن كتابة لغات الطالب األخرىواليت 

م كانوا يف الكلية وال يزالون يف كثري من األحيان خيطئون يف كتابة اللغة العربية ، سواء  من أ

يتضمن دفاتر . يف الكتابة عن دروس اللغة يف آيات القرآن الكرمي واحلديث الشريف

.ومقاالت علمية

اليت جيب تقدميها وتعلمها امالءمن املفرتض ، كيفية كتابة اللغة العربية وفًقا لقواعد 

ا يف  منذ سن مبكرة ، ويتم تدريسها يف املرحلتني االبتدائية والثانوية ، حبيث يتم إتقا

ولكن يف الواقع ، تظهر احلقائق أن األخطاء يف كتابة احلروف العربية ال . املستوى األعلى

.تنتقل إىل مستوى الكليةتزال

معىن) ٥

املعىن عنصر مهم يف اللغة ، ألنه هذا العنصر هو الذي مييز اللغة عن األصوات 

عندما يريد شخص ما التعبري عن ما يف أفكاره أو مشاعره لآلخرين ، إما يف شكل . األخرى

صوت أو كتابة ، ال ميكن فصله عن عناصر املعىن ، ألن املعىن هو جوهر نقل الرسالة أو نية 

املعىن عبارة عن صورة موجودة يف العقل مت ضبطها من خالل البدء . املتحدث لآلخرين



، مث عمل أمساء املصطلحات احملددة للصور املوجودة يف هذا العقل ، لذلك قال إن اللفظ

٦.تسمى بـ املعىناللفظالصور الناجتة عن الغرض من 

، ألن بدون معىن يف لغة ما ، لن تصل الرسالة أو النية اليت ينقلها املتحدث 

نظرًا . األشخاص الذين يسمعون تعبري تلك اللغة ال يدركون معىن الكلمات اليت يعربون عنها

الستخدام اللغة يف العديد من األنشطة واألغراض ، يتم تقسيم املعىن يف تلك اللغة أيًضا إىل 

:عدة أقسام وفًقا الستخدامها ، مبا يف ذلك

٧.املرتبط بكلمات أو معاين أخرى واردة يف القاموساملعىن املعجمى هو املعىن الدائم وغري) أ

:على سبيل املثال

كلمة حصان ، هلا معىن معجمي هو نوع من احليوانات مع أربعة أرجل وعادة ما ) ١(

ا .يتم قياد

.املاء ، يعين نوًعا من األجسام السائلة اليت يشيع استخدامها يومًيا) ٢(

املعاين النحوية) ب

حيدث هذا املعىن . هو املعىن الذي يتغري وفقا لسياق استخدامهاملعىن النحوي

٨.عندما تكون هناك عملية حنوية تتمثل يف إعطاء الكلمة وتكرارها وتكرارها

:على سبيل املثال

6 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015), h. 12.
7 Guru Bahasa Indonesia, “Sumber Belajar”, dalamhttps:// wordpress.com/referensi, diambil tanggal 24

Januari 2020 pukul 22.00 WIB
8 Agus Budianto, “Kelas Bahasa Indonesia”, dalam http://web- bahasaindonesia.

blogspot.co.id/2015/10/, diambil pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 22.30 WIB.



.ركوب اخليل ، مما يعين ركوب اخليل أو ركوب اخليل) ١(

.اخليول ، وهذا يعين أن هناك العديد من اخليول) ٢(

، ويعين ذلك حصان لعبة يتم استخدامه كأداة فنية منشؤها لومفينجاخليل) ٣(

.جاويةمنطقة 

من املثال أعاله ، ميكن فهم أنه من كلمة واحدة ميكن أن تغري املعىن وفقا 

.لإلضافة يف الكلمة وهذا التغيري يسمى النحوية

املعىن السياقي) ج

املعجم املوجود يف ميكن تفسري املعىن السياقي على أنه معىن الكلمة أو

الوصف أو اجلملة اليت ميكن أن حتتوي على أو تزيد من وضوح املعىن ، واليت تتأثر 

وهذا يعين أن ظهور املعىن . باملوقف ، واملكان ، والوقت ، وبيئة استخدام الكلمة

.السياقي ميكن أن يكون بسبب املوقف واملكان والوقت والبيئة

:على سبيل املثال

.شعر أبيض على رأسي حىت اآلنال يوجد) ١(

.كمدير جيب عليه توبيخ الطالب) ٢(

.رقم اهلاتف على رأس الرسالة) ٣(

يف املثال أعاله ، توجد كلمات رئيسية يف مجيع اجلمل ، ولكن كلمة يف مجيع 

.هذه اجلمل هلا معان خمتلفة وفًقا حلالة استخدامها



مثال آخر للمعىن السياقي هو يف اجلمل ،

"أربعة؟بضربثالث"

اجلملة إذا ألقيت لطالب الصف الثالث يف وقت الدرس الرياضيات بالطبع 

ولكن ماذا لو مت طرح هذا السؤال على املصورين ، . سوف جييبون على اثين عشر

.فيمكنهم اإلجابة على ثالثة آالف ألنه يشري إىل سعر الصورة ثالث مرات أربع مرات

أنه من نفس السؤال توجد إجابات خمتلفة وفًقا من هذه األمثلة ، ميكن أن نرى 

ا .للوقت والبيئة اليت مت طرح السؤال 

باللغة العربية كان الطالب يف املدرسة املتواسطة دار كالمعملية تعلم مهارات ال

متفقني مع النظريات املوضحة أعاله ، مبا يف ذلك النظام الصويت ، أو فهم معىن احلكمة 

.املفرداتاجلملة يف 

سطة دار الحكمة في المدرسة المتو تالميذ للة الكالممهار استعابفي اللغويةبيئة سهم. ب

تاوانج سارى تولونج أجونج

تعد البيئة ٩.البيئة  هي شيء موجود يف الطبيعة وله معاين وتأثريات معينة على األفراد

١٠.مهمة جًدا للطالب ليكونوا قادرين وناجحني يف تعلم اللغة العربية

9 Colin, “Bahasa Indonesia untuk Indonesia”, dalam http://colinawati.blog.uns.ac.id /2010/05/10/12/,
diambil pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 22.30 WIB.

10 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Bumi Aksara, 2001), h. 195



لألفراد ) التحفيز(توفر البيئة احلافز . التعلم هو يف األساس تفاعل بني األفراد والبيئة

١١.والعكس بالعكس يستجيبون للبيئة

يف كتابه أمحد فؤاد أفندي بيئة تعلم اللغة إىل بيئتني رمسيتني ) ١٩٧٦(يقسم كراشن 

ها هنا هي بيئة لتعلم اللغة يتم املشار إلي) بيئة الفصل الدراسي(البيئة الرمسية ١٢.وغري رمسيتني

يف ١٣.إنشاؤها بشكل متعمد رمسًيا ، وهي تدريس اللغة الذي يسرتشد به مدرس لغة أو مدرس

املشار إليها هنا هي بيئة اللغة نفسها يف ) خارج بيئة الفصل الدراسي(حني أن البيئة غري الرمسية 

معها ويالحظها الطالب فيما يتعلق املقصود بالبيئة هو كل األشياء اليت يس. شكلها الطبيعي

١٤.باللغة الثانية اليت يتم دراستها

احلكمة هي أيضا واحدة من املدارس اليت تأمل يف خلق ظروف دارسطةاملدرسة املتو 

جيدة ومثلى يف بيئة اللغة العربية وميكن أن ختلق التغيري والتقدم للطالب ، وخاصة املهرة باللغة 

إىل تكوين بيئة عربية املدرسة املتواسطة دار احلكمةولكن قبل حدوث ذلك ، حتتاج . العربية

.مثالية ومثالية

١٥:فؤاد أفندي يف كتابه عدة طرق لتهيئة بيئة عربية جيدة ، وهي كما يليذكر أمحد

إنشاء بيئة عربية رمسية.١

11 Ibid., h. 194
12 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), h. 165
13 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2015), cet 5, h. 104
14 Ibid., h. 107
15 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), h. 167



ا ، جيب  حىت ميكن للبيئة الرمسية أن تعمل لتعمل على اكتساب اللغة أو خطا

أن تطبق أنشطة التعلم يف الفصل جمموعة من املقاربات التواصلية والكمية والسياقية ، 

:وهي

استخدام اسرتاتيجية تفاعلية تعتمد على أنشطة التواصل ، وليس املتالعبة ، جذرية ، . أ

.وال تركز على شرح القواعد

استخدم جمموعة متنوعة من املواد إلنتاج مواد أصلية وإيالء االهتمام ملبادئ . ب

.اجلدوى وسهولة االستخدام واجلاذبية

الت توسيع مدخالت اللغة للطالب من خالل ختصيص. ج كتب القراءة وا

والصحف العربية وحضور البث اإلذاعي والتلفزيوين العريب ومشاهدة األفالم العربية 

.وفتح مواقع اإلنرتنت العربية وما إىل ذلك

.ولكن يوجه ويسهل" ال يقول الكثري"املعلم . إعطاء دور مهيمن للطالب للتواصل. د

لى الرغم من أن استخدام اإلندونيسية يف قدر اإلمكان استخدام اللغة العربية ، ع. ه

.ظروف معينة ليس من احملرمات

استخدم الطرق والتقنيات ذات الصلة واليت ختتلف ولكن ال تتعارض مع األساليب . و

.املتبعة



قم بتصميم وتنفيذ العديد من األنشطة الداعمة ، مثل متارين الكتابة اليومية ، . ز

ثات اجلماعية ، ومتارين املقابالت ، والتعرض والتدريب على الكالم ، واحملاد

.ملفروضات وما شابه ذلك

خلق بيئة عربية غري رمسية. ٢

ا ليس باألمر السهل وهذا . خلق بيئة عربية غري رمسية ، جيب االعرتاف 

جربت العديد من املؤسسات التعليمية . يتطلب الصرب والصرب واالتساق ، ووقت طويل

تتضمن هذه . بعضها جنح ولكن مل ينجح عدد قليل منهااسرتاتيجيات خمتلفة ،

١٦:االسرتاتيجيات ما يلي

املوارد البشرية. أ

. شراء املوارد البشرية ذات الكفاءة التواصلية باللغة العربية شفهيًا وخطياً 

أصبحوا مناذج وكذلك ناشطني لألنشطة اللغوية يف املدارس ، على األقل قادرين 

.حماورين للطالب يف أنشطة االتصالعلى أن يكونوا 

ميكن أن يبدأ . خلق بيئة نفسية تفضي إىل تطوير تعلم اللغة العربية: البيئة النفسية. ب

:ذلك بتكوين صورة إجيابية يف عيون املدارس ، وخاصة الطالب ، من خالل

16Ibid.,h. 168



كلغة قدم هلم شرًحا موضوعًيا وواقعًيا وغري مبالغ فيه حول دور اللغة العربية  ) ١

، ) اللغة الرمسية لألمم املتحدة(اإلسالم ولغة العلوم ولغة االتصال الدويل 

.فضالً عن دورها يف تكوين اإلندونيسية

ا يف ) ٢ اشرح هلم فوائد القدرة على التحدث باللغة العربية ألولئك الذين يعيشو

م يف عامل العمل م الشخصية واالجتماعية ، مبا يف ذلك عالقا .حيا

يعرض تدريس اللغة العربية بطريقة تشكل صورة الدروس العربية كمتعة وليست )٣

١٧.دروساً صعبة ومفيدة

بيئة الكالم. ج

إنشاء بيئة التحدث هي بيئة تستخدم اللغة العربية يف التفاعالت اليومية ، 

. تعد بيئة التحدث هذه أقوى تأثري على اكتساب الطالب للغة العربية. تدرجيياً 

:التقنيات اليت ميكن جتربتها تتضمنبعض 

جييد مدرسو اللغة العربية استخدام اللغة العربية يف التحدث مع الطالب ، ) ١

.بالطبع ، حول األشياء البسيطة

على . زراعة استخدام التعبريات العربية يف التفاعالت اليومية يف بيئة املدرسة) ٢

.خروناآلشكرا و ، اهال وسهال، عفواسبيل املثال كلمة 

17 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Bumi Aksara, 2001), h. 195



يف ذلك اليوم ، جيب أن تستخدم اللغة العربية مجيع . يتم حتديد اليوم العريب) ٣

التواصل بني الطالب والطلبة مع املعلمني وقادة املدارس ، مبا يف ذلك 

.اخلدمات اإلدارية

جيب على مجيع املدارس اليت تعرب الزقاق إذا  . يستخدم البعض املمرات العربية) ٤

.خدام اللغة العربيةكنت تتحدث است

ميكن أيًضا تطبيق العقوبات التعليمية وغري املرهقة على من يرتكبون انتهاكات ) ٥

١٨.هلذه األحكام

قراءة/ البيئة عرض . أ

من السهل نسبًيا إنشاء بيئة قراءة ، وميكن أن يكون له تأثري قوي 

التأثري على سبيل املثال ، . على اكتساب الطالب إذا مت تصميمه جيًدا

على بعض الالفتات مثل لوحة اسم املدير وغرفة املعلم وغرفة الصف 

وكذلك شنت . وباملثل ، اإلعالنات املتعلقة بتعلم اللغة العربية. وغريها

.ملصقات احلائط اليت حتتوي على كلمات احلكمة باللغة العربية

بيئة االستماع. ب

ية باللغة ميكن إنشاء بيئة استماع عرب إصدار إعالنات شفه

.االستماع وتعليم أغاين فوشا العربية. العربية

18 Ibid.,h. 168



بيئة عرض السمع. ج

ميكن إنشاء منظور استماع من خالل استخدام تكنولوجيا 

املعلومات ، على سبيل املثال عرض األفالم العربية أو عرض التلفزيون 

.العريب

جمموعة عشاق اللغة العربية. د

العربية مع جمموعة متنوعة من األنشطة تشكيل جمموعات من عشاق اللغة 

الدقيقة العربية ، مثل متارين احملادثة ، والتدريب على الكالم ، واملناقشات 

.والندوات ، وعرض األغاين واألفالم العربية ، وما إىل ذلك

تنظيم األسبوع العريب. ه

األنشطة يف هذا البقان العريب متنوعة ولكن مجيع الفروق الدقيقة يف 

مسابقة الكالم ، مسابقة الكتابة ، مسابقة  : على سبيل املثال. غة العربيةالل

كتابة الشعر ، مسابقة اخلط ، مسابقات خمتلفة ، اختبار ، أداء األغاين ، 

.كلهم باللغة العربية. قراءة الشعر ، الدراما ، إخل

دورًا مهماً من الشرح أعاله ، فإن البيئة الرمسية وغري الرمسية على حد سواء ، تلعب 

يف تطوير مهارات الطالب يف التحدث باللغة العربية ، إذا مت استخدام البيئة بشكل جيد من 

وبالتايل ، سيتم حتقيق أهداف تعلم اللغة العربية ، وخاصة يف . قبل الطالب واملعلمني

مت بناًء على رأي الباحثني ، ستشكل البيئة اليت. مهارات التحدث ، وحتقيق نتائج إجيابية



تشكيلها دورًا نشطًا للغاية يف مهارات التحدث باللغة العربية لطالب جامعة دار احلكمة ، 

١٩.إذا مت ترتيب كل ما سبق وإدارته جبدية وجيدة

يتوافق مع النظريات اليت مت املدرسة املتواسطة دار احلكمةيف بيئة اللغويةمث يف تطبيق 

رمسية ، يتم إعطاء الطالب مهمة ملمارسة احلوار تكوين بيئة : شرحها أعاله ، واليت تشمل

باستخدام اللغة العربية ويتم تشجيع الطالب على حفظ املفردات اجليدة املتعلقة باحلياة 

.اليومية واملفردات املتعلقة ببيئة املدرسة والكوخ

بينما يف البيئات غري الرمسية ، هناك بيئات تتطلب التحدث باللغة العربية ، والتواصل
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 

برنامج لدورة اليوم ، التواجد عند إعطاء املفردات من ثالثة إىل مخسة مفردات كل يوم ، يوجد
يركز على حفظ املفردات العربية ، )OPPM(منظمة الطلة معهد العصرالنادي العريب ، وبرنامج 

.وهناك جملة حائط عربية

سطة دار الحكمة تاوانج المدرسة المتو ي فلغويةاليئةالعوامل الداعمة والمثبطة لخلق ب. ج

سارى تولونج أجونج

العوامل الداعمة . ١

هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تدعم قدرة الفرد على التحدث باللغة العربية 

ا خاطئة ثالثًا ، . ميكن أن تتطور ، أوًال إتقان املفردات ، وثانيًا ، الشجاعة يف القول رغم أ

19 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), h. 167



ألن الكالم . األصدقاء أو البيئة اللغوية ، إن مكانة اهللا لغوية مفيدة جًدا يف جناح الكالم

:٣و ٢للناشئني جزحيتاج ألصدقاء أو حماورين ، كما هو مذكور يف مقدمة العربية 

سوف يتقدم تعلم اللغة إذا مت تنفيذه بشكل مستمر ومتارس يف التواصل بني "
م الذين سيشكلون بشكل غري مباشر  املعلم وطالبه وكذلك الطالب وأقرا

حباجة اىل وقت  بيئة لغوية جيدة وسيعدون بيئة جيدة وخصبة للغة و
٢٠".كاف

بيئة رمسية ، . يقسم كراشن بيئة تعلم اللغة العربية إىل بيئتني رمسيتني وغري رمسيتني

يف . تغطي جوانب خمتلفة من التعليم الرمسي وغري الرمسي ، ومعظمها يف الفصل أو املخترب

. صول الدراسيةحني أن البيئة غري الرمسية ، والتعرض للتواصل الطبيعي ، ومعظمهم خارج الف

ميكن أن يكون . لذلك ، توفر هذه البيئة غري الرمسية خطابًا لغويًا أكثر من نظام اللغة

النموذج يف شكل لغة يستخدمها املعلمون والطالب ومديرو املدارس وأولياء أمور الطالب 

الت والبث اإلذاعي والتلفزيوين واألفالم وما إىل ذ ٢١.لكوكتب القراءة العامة والصحف وا

هي أيضا واحدة من املدارس اليت تأمل يف خلق املدرسة املتواسطة دار احلكمةيف

ظروف جيدة ومثلى يف بيئة اللغة العربية وميكن أن ختلق التغيري والتقدم للطالب ، وخاصة 

إىل املدرسة املتواسطة دار احلكمةولكن قبل حدوث ذلك ، حتتاج . املهرة باللغة العربية

.عربية مثالية ومثاليةتكوين بيئة

20 Ismail Sini dkk, Al Arabiyah Li-Annasyiin (TP: Wizarotu Al-Ma‟arif Mamlakah Al„Arabiyah As-
sindiyah, 1983)

21 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2009), h. 207.



ذكر أمحد فؤاد أفندي يف كتابه عدة عوامل داعمة لتنفيذ بيئة جيدة باللغة العربية ، 

٢٢:وهي كما يلي

بيئة عربية رمسية. ١

ا ، جيب  حىت ميكن للبيئة الرمسية أن تعمل لتعمل على اكتساب اللغة أو خطا

التواصلية والكمية والسياقية ، أن تطبق أنشطة التعلم يف الفصل جمموعة من املقاربات

:وهي

استخدام اسرتاتيجية تفاعلية تعتمد على أنشطة التواصل ، وليس املتالعبة ، . أ

.جذرية ، وال تركز على شرح القواعد

استخدم جمموعة متنوعة من املواد إلنتاج مواد أصلية وإيالء االهتمام ملبادئ . ب

.اجلدوى وسهولة االستخدام واجلاذبية

الت . ج توسيع مدخالت اللغة للطالب من خالل ختصيص كتب القراءة وا

والصحف العربية وحضور البث اإلذاعي والتلفزيوين العريب ومشاهدة األفالم 

.العربية وفتح مواقع اإلنرتنت العربية وما إىل ذلك

ولكن يوجه " ال يقول الكثري"املعلم . إعطاء دور مهيمن للطالب للتواصل. د

.ويسهل

22 Ibid.,h. 167



قدر اإلمكان استخدام اللغة العربية ، على الرغم من أن استخدام اإلندونيسية يف . ه

.ظروف معينة ليس من احملرمات

استخدم األساليب والتقنيات ذات الصلة واليت ختتلف لكن ال تتعارض مع . و

.األساليب املتبعة

بة اليومية ، قم بتصميم وتنفيذ العديد من األنشطة الداعمة ، مثل متارين الكتا. ز

والتدريب على الكالم ، واحملادثات اجلماعية ، ومتارين املقابالت ، والتعرض 

.ملفروضات وما شابه ذلك

البيئة العربية غري الرمسية. ٢

ا ليس باألمر السهل وهذا . خلق بيئة عربية غري رمسية ، جيب االعرتاف 

د من املؤسسات جربت العدي. يتطلب الصرب والصرب واالتساق ، ووقت طويل

تتضمن . التعليمية اسرتاتيجيات خمتلفة ، بعضها جنح ولكن مل ينجح عدد قليل منها

٢٣:هذه االسرتاتيجيات ما يلي

املوارد البشرية. ا

. شراء املوارد البشرية ذات الكفاءة التواصلية باللغة العربية شفهيًا وخطياً 

دارس ، على األقل قادرين على أصبحوا مناذج وكذلك ناشطني لألنشطة اللغوية يف امل

.أن يكونوا حماورين للطالب يف أنشطة االتصال

23 23 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2009), h. 168.



ميكن أن يبدأ . خلق بيئة نفسية تفضي إىل تطوير تعلم اللغة العربية: البيئة النفسية. ب

:ذلك بتكوين صورة إجيابية يف عيون املدارس ، وخاصة الطالب ، من خالل

ري مبالغ فيه حول دور اللغة العربية كلغة قدم هلم شرًحا موضوعًيا وواقعًيا وغ) ١

، فضالً ) اللغة الرمسية لألمم املتحدة(اإلسالم ولغة العلوم ولغة االتصال الدويل 

.عن دورها يف تكوين اإلندونيسية

ا يف ) ٢ اشرح هلم فوائد القدرة على التحدث باللغة العربية ألولئك الذين يعيشو

م الشخصية واالجتماعية ، مب م يف عامل العملحيا .ا يف ذلك عالقا

يعرض تدريس اللغة العربية بطريقة تشكل صورة الدروس العربية كمتعة وليست ) ٣

.دروساً صعبة ومفيدة

العوامل املثبطة . ٢

إن مهارة التحدث على النحو املوصوف أعاله هي موقف مشرتك أو سلوك مشرتك 

تعاونية منظمة يف جمموعة ، تتكون من شخصني يف العمل أو املساعدة بني اآلخرين يف بنية 

موعة يف ٢٤.نفسها. أو أكثر حيث يتأثر جناح التعاون إىل حد كبري مبشاركة كل عضو يف ا

مهارة التحدث هذه اليت يتوقعها املعلم هي متاسك كل جمموعة يف عملية التعلم حبيث ميكن 

.بعضلكل طالب على حدة مساعدة بعضهم البعض وتكملة بعضهم ال

24 Etin Solihatin & Raharjo, Cooperative Learning “Analisis model pembelajaran IPS” (Jakarta: Bumi
Aksara,2011), h. 4.



دار احلكمة املدرسة املتواسطة يفتطبيق مهارات التحدث باللغة العربية لدى طالب

وفًقا لدحالن ، هناك . يواجهون عقبات بشكل طبيعي ، خاصة يف التحدث باللغة العربية

مشكلتان أو عقبات تواجه الطالب يف تعلم مهارات التحدث باللغة العربية ، وهي 

تتكون . حيث املشكالت اللغوية واملشاكل غري اللغويةاملشكالت اليت تواجههم من

يف حني أن املشاكل غري اللغوية . املشكالت اللغوية من أنظمة الصوت والقواعد واملفردات

تمع واملدرسة ٢٥.هي املنزل وا

املدرسة املتواسطة دار يفنتائج الدراسة اليت توصل إليها الباحثون يف دار احلكمة 

ب يواجهون عقبات خمتلفة ، من حيث القيود اللغوية مثل عدم وجود أن الطالاحلكمة

املفردات أو املفردات العربية اليت تسبب صعوبة يف الكالم والقاموس كوسيلة لدعم عملية 

التعلم غري موجودة للغاية ، مثل القواميس والكتب املدرسية

التحدث باللغة وهكذا فإن بعض العقبات اليت يواجهها الطالب يف تطبيق مهارات 

العربية واليت ميكن للمؤلف وصفها بناًء على نتائج املقابالت ومالحظات املؤلف مع املعلم 

.والطالب

العوائق يف عملية التعليم والتعلم هي أشياء طبيعية يواجهها اجلميع ، ولكن هذه 

ع العوائق ليست أشياء جيب أن خنافها ، ولكنها تستخدم كبداية للنجاح ، ألن اجلمي

25 Ibid h. 99-100



سيواجهون عقبات يف القيام بكل شيء وخاصة يف تنفيذ إسرتاتيجية يف العملية التدريس 

.لذلك ، تعترب القيود أمرًا طبيعًيا يواجهه الطالب يف عملية التعليم والتعلم. والتعلم

كما نعلم أن دور املعلم يف عملية التعليم والتعلم ال يزال يتحمل مسؤولية كبرية ، 

باإلضافة إىل كونه منوذج حيتذى به لطالبه ، لذلك جيب أن يكون املعلم ألن املعلم معلم

م عندما يواجهون عقبات تتعلق بالطالب والعملية  قادرًا على توجيه الطالب ومساعد

إىل جانب أن املعلم جيب أن يكون مؤهًال تأهيال عاليا ، ميكنه أيضا . طالب التعليم والتعلم

٢٦.التدريس ، ويطلب أيضا أن يكون شخصية جيدة لطالبهجتميع وتنظيم وتقييم برامج 

مثلما يلعب املعلم دورًا يف جناح طالبه وما إذا كان ناجًحا يف التدريس ، جيب على 

م ، وكذلك العادات املوجودة  م مثل سلوك طال املعلم االهتمام باملسائل املتعلقة بطال

م و أيًضا فيما يتعلق باملشاكل اليت يو  اجهها الطالب ، وخاصة أولئك الذين لدى طال

يقولون عن العقبات اليت تعرتض القيام بأنشطة التدريس والتعلم ، وكذلك حماولة إجياد خمرج 

.وحلها مع الطالب

التغلب على العقبات يف تطبيق مهارات التحدث باللغة العربية يف هذه احلالة هي 

تطبيق مهارات التحدث باللغة العربية لدى اجلهود اليت يبذهلا املعلم للتغلب على العقبات يف

، كما أوضح يف الفصل السابق ، أن العقبة هي املدرسة املتواسطة دار احلكمةيفطالب 

26 https://skripsi.bloq.com./2012/o7/20/penerapan-pendekatan-kounikatif-keterampilan-berbicara-
bahasa-Arab. diambil pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 23.00 WIB.



عدم وعي عدد صغري من الطالب بالتعود التحدث باللغة العربية ، الطالب خائفون من 

.التحدث ، أساليب تدريس املعلمني أقل تنوًعا

ملفردات اليت مت منحها ، وجيب أن يتم التحكم يف املفردات إىل يتحكم املعلم يف ا

جهد الطالب لرتكيز اهتمامه . احلد األدىن بينما يتقن الطالب نظام الصوت واألمناط النحوية

على املفردات أوًال ، ألن املفردات هي أحد عناصر اللغة اليت جيب على املعلم أخذها بعني 

.كن أن يذهب وفقا ملا هو مطلوبما يفعله املعلم مي. االعتبار

بصرف النظر عن االفتقار إىل املفردات والقواميس يف تطبيق مهارات التحدث باللغة 

العربية ، هناك أيًضا عقبات تواجه الطالب ، وهي قلة الكتب املدرسية كمواد داعمة ، 

نسخ ويتغلب املعلم العريب على هذه القيود كما هو موضح يف الفصل السابق من خالل

ناقش يف ذلك الوقت ومت توزيع كل جمموعة على املوضوع الذي مت . املوضوع املراد تدريسه

.نسخه

بناًء على الشرح أعاله ، هناك العديد من العوامل اليت متنع القدرة على التحدث 

.، وهي العوامل الداخلية فقطاملدرسة املتواسطة دار احلكمةيفبالعربية 

هذا العامل . العوامل اليت تنشأ مباشرة من الطالب أنفسهمالعوامل الداخلية هي 

.الداخلي هو األكثر تأثرياً يف حتقيق النجاح

عوامل االهتمام واملواهب. أ



يعد . االهتمام هو شعور شخص ما بأن ما يتعلمه أو يفعله هو معىن ألنفسهم

. هتمام الطالبمنح اجلوائز أو املكافآت أحد األساليب اليت تعترب ناجحة يف تطوير ا

على سبيل املثال ، الطفل الذي يدرس جبد ويستطيع اإلجابة على مجيع األسئلة يف 

٢٧.اختبار أو امتحان ، فإن املعلم يكافئ الطفل على درجات عالية ، والثناء واجلوائز

الغرض من . بفضل هذه اجلائزة ، سوف يتعلم الطفل مبنتهى اجلدية وحىت أكثر محاسا

عملية التعلم هو أنه بعد حصول الشخص على جائزة أدت جائزة جيدة ، منح اجلوائز يف

جيب عليه االستمرار يف تنفيذ أنشطته التعليمية اخلاصة خارج الفصل الدراسي ، يف حني 

ختتلف مواهب الشخص . أن املوهبة هي عامل رئيسي يؤثر على عملية التعلم ونتائجها

ك املصاحل والشخصية واحلالة البدنية والسلوك عن بعضها البعض بطرق خمتلفة ، مبا يف ذل

ال يكاد ينكر أن التعلم يف جمال مناسب من املواهب يزيد من احتمالية . االجتماعي

.النجاح

عدم إتقان املفردات. ب

بدون إتقان . املفردات أو املفردات هي عامل حاسم للغاية يف مهارات االتصال

املفردات ، سيكون من الصعب على الطالب عند التفاعل مع اآلخرين باستخدام اللغة 

إذا رغبت يف ذلك ، فمن السهل للغاية أن يكون الطالب قادرين على إتقان . العربية

اء مهمة لكل طالب حلفظ املفردات اجلديدة يف كل املفردات عن طريق قيام املعلم بإعط

27Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran,(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 42.



. اجتماع درس ، وهذا سوف يساعد الطالب يف تطوير قدرته على التحدث باللغة العربية

باإلضافة إىل ذلك ، فإن املفردات اليت تعتمدها العديد من اللغات اإلندونيسية هي قيمة 

لواقع ، كلما زاد عدد الكلمات يف ا٢٨.مضافة لإلندونيسيني لتعلم اللغة العربية بسهولة

اليت تأيت من الكلمات العربية واليت يتم حتويلها بعد ذلك إىل املفردات اإلندونيسية ، 

:كما قال أمحد إزان يف كتابه. أصبح تطوير املفردات يف ذاكرة الشخص أسهل

يعد استيعاب املصطلحات اجلديدة واملفردات اجلديدة مفيًدا جًدا لألشخاص الذين 

علمون اللغة العربية يف إندونيسيا مقارنًة بأمريكا واململكة املتحدة وبلدان أخرى ألن يت

٢٩.الطالب يف إندونيسيا أسرع وجيمعون املزيد من املفردات اجلديدة

ال تتفاعل مبا فيه الكفاية الستخدام اللغة العربية. ج

باستخدام اللغة بعد أن حيفظ العديد من الطالب املذكرة ، حاول التواصل قليًال 

ألن اللغة هي درس يف الطبيعة ، جيب أن . العربية مع زمالء الدراسة أو مع املعلمني احلاليني

ا حقا يهدف التحدث إىل جعل . يكون هناك ممارسة وممارسة منتظمة من أجل إتقا

ا ٣٠.الطالب قادرين على التواصل بشكل جيد لفظًيا وبطبيعة احلال مع اللغة اليت يتعلمو

نظرًا ألن اللغة اجلديدة اليت . من عملية التواصل هذه يكتسب البشر اخلربة والتعلم

ا ال ميكن أن تكون آخر موضوع أو موضوع املدرسة كما هي ، جيب توصيلها ٣١.يتعلمو

28 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 101
29Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 67
30Ibid, h. 136.
31Badriyah77Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, h. 69.



من التفسري أعاله ، من الواضح أن العوامل اليت متنع القدرة على التحدث باللغة 

اليت حيصل عليها الباحثون مباشرًة من سة املتواسطة دار احلكمةاملدر العربية لدى الطالب يف 

املالحظات تتضمن عوامل داخلية وخارجية ال حتدث مجيعها من الناحية النظرية املذكورة 

عدم وجود نسبة صغرية من الطالب يعتادون : فقطاملدرسة املتواسطة دار احلكمةأعاله يف 

لطالب من اخلطأ يف التحدث وأساليب تدريس على التحدث باللغة العربية ، وخيشى ا

.املعلمني املتنوعة


