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الباب الرابع 

 الحقائق وتحليلهاعرض 

 الحقائقعرض . أ

 عرض كل يف. استنتاجات و للتحليل احلقيقية الصحيحة ادلعلومات ىي احلقائق

 احلالة دلعرفة الكيفي البحث الباحث استخجم. جيجة نتائج البحث دلعرفة ججاً  مهم احلقائق

 أو ادلكتوبة الكلمات شكل على الوصفية احلقائق يؤنتج البحث إجراء. من الظاىرة الطبيعية

 .ادلخرب من الشفوية

وحتليل  احلقائق، ومجع للمقابالت، األسئلة الباحث أجرى التحليل، مرحلة  ىذه

ادلخرب جبانب تلك  قجمها اليت ادلعلومات معرّفة ليتمكن الباحث هبا يقوم احلقائق اليت

 . تطبيق صناعة البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالمادلعلومات فيها ما تتعلق ب

 يقوم الذي الطرف كان حيث العربية اللغة مجرس ىو البحث ذلذا الرئيسي ادلخرب

 العربية اللغة مجرس من ادلعلومات على احلصول. ادلجرسة وأنشطتها يف العربية اللغة بربنامج

 جبانب ذلك نظر الباحث إىل الطالب. ال أم جيجا تعمل العربية اللغة أنشطة لتأكيج

. ادلجرسة يف للطالب وكذلك جودة مهارة الكالم العربية باللغة الناشطة
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 اليت ادلشكالت حول البحث ىف ىذا الباب الرابع، توّسع الباحث ىف احلقائق ونتائج

  بالنظرتطبيق صناعة البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالماألّول ما تتعلق ب الباب يف صيغت

 أنشطة اللغة وكيف ادلجرسة ادلتوسطة يف سيما ال إنجونيسيا يف التعليمية ادلؤسسة إىل تطور

 وبالنظر إىل شلارسة الطالب باللغة على مهارة الكالم للطالب ، البيئة العربية برنامج وكذلك

 .البيئة العربية ىف ادلجرسة ادلتوسطة برنامج وكذلك ومراحل يوميا العربية

الفرعية ومثان عشرة  ادلكونات ستّ  و مكونان فيها ادلقابلة أجرى الباحث شعرية

 وقابل الباحثتطبيق صناعة البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالم عن  استعلمت سؤاال اليت

 .ادلناصرة احلقائق مع ادلخرب إىل مباشرة

 :ىف مجرس اللغة العربية فيما يلى  ادلقابلة قائمة من النتائج

ادلجرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج يف  ادلقابلة مع ادلخرب قائمة من النتائج

  :أجونج

، واالنظام ملتّز ىف أنشطة اللغة حال تعلم اللغة العربية ىف ىذه ادلجرسة جيج ومرتب

. اللغة كتاج ادلعهج وأساس لتعلم مجيع العلوم. خصوصا دلن خالف نظام اللغة ىف كل اليوم
                                                           

 )رئيس ادلجرسة ومجرس اللغة العربية( أستاذ مشهرى إحسان مع ادلقابلة 
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ادلنجز من الطالب كثري ججا حيث تكون ىذه ادلجرسة جرابة جلميع ادلجارس ادلتوسطة ىف 

وكذلك يكون فائزا ىف مسابة اللغة حول دائرة جاوى . تولونج أجونج ىف مسابقة اللغة العربية

 وكذلك من بعضهم  ادلعّيةدرسة مشرفا ومجرسا ىف املأصبحواين يجكثري من اخلرّ . الغربية

 . يكونون زلكمة اللغة ىف ىذا ادلعهج

. وخجمة الطالب بعج خرّج يكونون مجّرسا أّي مادة باللغة العربية قجرة سنة واحجة

 بكثرة أنشطة اللغة حتتوى ادلسابقة والنظوم أحوال لغة الطالب جيجة وتكون أحسنا من قبل

تطبيق صناعة البيئة العربية ىف ىذه . اللغة ادللتزّة لًتتيب الطالب ىف استعمال اللغة ىف أيامهم

وتطبيقا ىف كّل يوم أربع .  كثرية ججّ د أنشطة اللغة العربيةوادلجرسة جيجة وموجو دائما ووج

 . وعشرين ساعة من الصباح ادلباكر إىل الليل

كما .  منج تؤسيسها إىل اآلنادلراجع من معهج كونتور إما من النظرية  والتطبيق

وجود ادلسابقة اللغوية والتمثيل ادلسرح . معهج كونتورادلراجع جيجة من ادلعهج العصري كمثل 

وجود احلركة الكشفية باللغة العربية ىف أنشطتها . باللغة العربية وكذلك شعر اللغة العربية

ذلا دور مهم جّجا وتطبيقها وكذلك شعبة اللغة العربية لتجوين اجملّلة الرمسية باللغة العربية و
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 وكذلك الحياء اللغة العربية حيث الطالب يستخجم وفّعال ىف تنمية مهارة الكالم للطالب

 .اللغة العربية جيجة وفصيح

ادلشكالت ىف تطبيق صناعة البيئة العربية تعٌت كثري من الطالب الىت مل يكونوا 

وحّلها فعليهم ادلمارسة ىف ذلك الربنامج وحيفزىم . زلتملني ومل يرّغبوا ىف مشاركة البيئة العربية

 برنامج البيئة العربية وادلسابقة اللغوية وكذلك احملادثة باللغة العربية .ادلجرس حافزا رفيعا

 .والربنامج الذي استخجامها لتنمية مهارة الكالم للطالب كمثل احلطابة ادلنبارية العربية

 وتلك األنشطة مهمة جّجا منّبو دؤوب أنشطة احملادثة العربية واحلطابة باللغة العربية

 وأكثرىم ينشطون ىف مشاركة دؤوب الطالب ىف البيئة العربية جيج. الطالب ىف اللغة الغربية

اللغة العربية وكذلك ىف شعبة اللغة العربية يكونون مؤلّفا ىف مجيع اجملاّلت واجلريجة باللغة 

 وأكثرىم ينشطون ىف تعلم مهارة الكالم جتاوب الطالب ىف تعلم مهارة الكالم جيج. العربية

إما احلطابة وقراءة الشعر العريب وىف الفصل يشًتكون مادة مهارة الكالم وتطبيقها بالعبارة 

 .الشفوية أمام الزمالء
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العراقل من بعض الطالب سائم وكسالن حني مادة مهارة الكالم مل تكن مرحية 

استخجم ادلجرس احلالة . وىف تبّجل ادلادة ادلتنوعة من ادلجرس مل تكن استقامة ومرتّبا. عنجه

اجلجيجة ادلرحية حيث التعلم  بتكنولوجيا ادلعلومات وادلادة متنوعة 

 ادلجرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونجيف  نتائج ادلقابلة مع ادلخرب

بالنظوم من ادلعهج، واالنظام ملتّز ىف أنشطة حال تعلم اللغة العربية ىف ىذه ادلجرسة 

اللغة العربية ىف ادلجرسة تكون جيجة للطالب . اللغة ىف كل اليوم ال بّج لطالب يطيعوهنا

ادلنجز من الطالب كثري ججا حيث تكون ىذه ادلجرسة جرابة جلميع ادلجارس . الناشطة

وكذلك يكون فائزا ىف مسابة اللغة حول . ادلتوسطة ىف تولونج أجونج ىف مسابقة اللغة العربية

 .دائرة جاوى الغربية

 وكذلك من بعضهم  ادلعّيةدرسة مشرفا ومجرسا ىف املأصبحواين يجكثري من اخلرّ 

أحوال لغة الطالب . يكونون زلكمة اللغة ىف ىذا ادلعهج ومؤلف كتاب ادلفردات اليومية

وبكثرة أنشطة اللغة حتتوى   ومن بعضهم غري جيج ىف استخجام ادلفردات الصحيحةجيجة

 .ادلسابقة والنظوم اللغة ادللتزّة لتنمية الطالب ىف استعمال اللغة ىف أيامهم

                                                           

  زلكمة اللغة ىف ادلجرسة ادلتوسطة دار احلكمة  مع ادلقابلة 
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د أنشطة اللغة وتطبيق صناعة البيئة العربية ىف ىذه ادلجرسة جيجة وموجو دائما ووج

. وتطبيقا ىف كّل يوم أربع وعشرين ساعة من الصباح ادلباكر إىل الليل.  كثرية ججّ العربية

كما ادلراجع .  منج تؤسيسها إىل اآلنادلراجع من معهج كونتور إما من النظرية  والتطبيق

 .معهج كونتورجيجة من ادلعهج العصري كمثل 

وجود . وجود ادلسابقة اللغوية والتمثيل ادلسرح باللغة العربية وكذلك شعر اللغة العربية

احلركة الكشفية باللغة العربية ىف أنشطتها وتطبيقها وكذلك شعبة اللغة العربية لتجوين اجملّلة 

ووجود التجريب اللغوي من بعض األعضاء اخلاصة ىف شعبة اللغة  . الرمسية باللغة العربية

 دور مهم جّجا البيئة العربية. كمثل حفظ ادلفردات العصرية تتعلق بالتكنولوجية احلجيثة

 وكذلك الحياء اللغة العربية حيث الطالب يستخجم وفّعال ىف تنمية مهارة الكالم للطالب

 .والطالب يعرفون ادلفردات العربية العصرية مستعملة ىف أيّامهم. اللغة العربية جيجة وفصيح

ادلشكالت ىف تطبيق صناعة البيئة العربية تعٌت كثري من الطالب الىت مل يكونوا 

وحّلها فعليهم ادلمارسة ىف .  وخيالفون النظام اللغويزلتملني ومل يرّغبوا ىف مشاركة البيئة العربية

أنشطة احملادثة العربية .  والعقاب دلخالفني النظومذلك الربنامج وحيفزىم ادلجرس حافزا رفيعا

 .  وتلك األنشطة مهمة جّجا منّبو دؤوب الطالب ىف اللغة الغربيةواحلطابة باللغة العربية
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 وأكثرىم ينشطون ىف مشاركة اللغة العربية دؤوب الطالب ىف البيئة العربية جيج

وكذلك من بعضهم يشًتكون شعبة اللغة العربية ومؤلّفا ىف مجيع اجملاّلت واجلريجة باللغة 

 وأكثرىم ينشطون ىف تعلم مهارة الكالم جتاوب الطالب ىف تعلم مهارة الكالم جيج. العربية

إما احلطابة وقراءة الشعر العريب وىف الفصل يشًتكون مادة مهارة الكالم وتطبيقها بالعبارة 

 .الشفوية أمام الزمالء

العراقل من بعض الطالب سائم وكسالن حني مادة مهارة الكالم مل تكن مرحية 

استخجم ادلجرس احلالة اجلجيجة ادلرحية . وأكثرىم مل يتحّمسون ىف أنشطة مهارة الكالم.عنجه

حيث التعلم  بتكنولوجيا ادلعلومات وادلادة متنوعة 

 ادلجرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونجيف  ادلقابلة مع ادلخرب

، واالنظام ملتّز ىف أنشطة اللغة حال تعلم اللغة العربية ىف ىذه ادلجرسة جيج ومرتب

. اللغة كتاج ادلعهج وأساس لتعلم مجيع العلوم. خصوصا دلن خالف نظام اللغة ىف كل اليوم

والبج ذلم . شعر الطالب بالبئة العربية الفعالية ونظوم اللغة العربية ملتّز ىف كل الوقت

                                                           

  بعض الطالب ىف ادلجرسة ادلتوسطة دار احلكمة  مع ادلقابلة 
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يتكلمون باللغة العربية الفصيحة وإذا كانوا سلطؤون ىف استخجام ادلفردات، جاء زلكمة اللغة 

 .يصلحهم مباشرة

اشًتك الطالب ىف تطبيق صناعة البيئة العربية متحّمسوا باشراف مجرس اللغة العربية 

. وكانوا ذؤوهبم جيجة إّما من بعضهم مل يشًتكون كافة ىف تطبيق البيئة العربية. وزلكمة اللغة

إشًتك الطالب ادلسابقة . والبج للطالب يشًتكون أنشطة اللغة داخل الفصل أم خرج الفصل

اللغوية ىف كّل السهر تتكّون باخلطابة ادلنبارية وكتابة الشعر العريب والتمثيل ادلسرح وكذلك 

 . األنشطة اللغوية ىف كل األسبوع

الحياء اللغة العربية حيث الطالب يستخجم اللغة العربية جيجة  دور مهم جّجا البيئة العربية

ادلشكالت من . والطالب يعرفون ادلفردات العربية العصرية مستعملة ىف أيّامهم. وفصيح

الطالب تعٌت ىف فهم بعض ادلادة من أنشطة اللغة العربية حينما الطالب يشًتكون مسابقة 

 .قراءة الكتب الًتاث وىم مل يستطيعون ىف العبارة وصعب ذلم ىف مهارة الكالم

والطالب يستخجمون . سعيهم الحياء اللغة العربية الفصيحة وتطبيقها ىف كّل يوم

ادلفردات العربية الصحيحة باحلفظ وىف أي مكان حيملون ادلذكرة فيها ادلفردات ادلستعملة 

جتاوب الطالب ىف تعلم مهارة الكالم جّيج أكثرىم ينشطون ىف تعلم مهارة . والبسيطة
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العراقل من بعض الطالب سائم وكسالن . الكالم إما احلطابة وقراءة الشعر العريب وادلناقشة

وىف تبّجل ادلادة ادلتنوعة من ادلجرس مل تكن . حني مادة مهارة الكالم مل تكن مرحية عنجه

 .استقامة ومرتّبا

 

  كانيجورو كجيرياحلكوميةادلجرسة ادلتوسطة يف  ادلقابلة ادلخرب

، واالنظام ملتّز ىف أنشطة اللغة حال تعلم اللغة العربية ىف ىذه ادلجرسة جيج ومرتب

ادلنجز من الطالب . اللغة العربية مستعمل ىف احملادثة. خصوصا داخل الفصل ىف كل اليوم

والفائز ىف . فائزا ىف مسابة اللغة حول دائرة كجيرىكثري ججا حيث تكون ىذه ادلجرسة 

توسطة  املدرسة ىف امل اللغة العربية ومجرسأصبحواين يجكثري من اخلرّ . اخلطابة ادلنبارية

 وادلاجستري ىف اللغة العربية 

 بكثرة أنشطة اللغة حتتوى ادلسابقة أحوال لغة الطالب جيجة وتكون أحسن من قبل

تطبيق صناعة البيئة العربية . والنظوم اللغة ادللتزّة لًتتيب الطالب ىف استعمال اللغة ىف أيامهم

                                                           

 )رئيس قسم اللغة ومجرس اللغة العربية( أستاذ إمام زلمجى  مع ادلقابلة  
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وتطبيقا ىف كّل يوم .  كثرية ججّ د أنشطة اللغة العربيةوىف ىذه ادلجرسة جيجة وموجو دائما ووج

 .ىف الفصل الجراسى

كما .  منج تؤسيسها إىل اآلن والتطبيق العصري ىف جاوى الغربيةعهجاملادلراجع من 

وجود ادلسابقة اللغوية والتمثيل ادلسرح . معهج كونتورادلراجع جيجة من ادلعهج العصري كمثل 

وكذلك شعبة اللغة العربية لتجوين اجملّلة الرمسية باللغة . باللغة العربية وكذلك شعر اللغة العربية

 وكذلك الحياء اللغة العربية ذلا دور مهم جّجا وفّعال ىف تنمية مهارة الكالم للطالبالعربية و

 .حيث الطالب يستخجم اللغة العربية جيجة وفصيح

ادلشكالت ىف تطبيق صناعة البيئة العربية تعٌت كثري من الطالب الىت مل يكونوا 

وحّلها فعليهم ادلمارسة ىف ذلك الربنامج وحيفزىم . زلتملني ومل يرّغبوا ىف مشاركة البيئة العربية

والربنامج الذي استخجامها لتنمية برنامج البيئة العربية وادلسابقة اللغوية  .ادلجرس حافزا رفيعا

 .مهارة الكالم للطالب كمثل احلطابة ادلنبارية العربية

 وتلك األنشطة مهمة جّجا منّبو دؤوب أنشطة احملادثة العربية واحلطابة باللغة العربية

 وأكثرىم ينشطون ىف مشاركة دؤوب الطالب ىف البيئة العربية جيج. الطالب ىف اللغة الغربية

جتاوب الطالب ىف . اللغة العربية وكذلك ىف شعبة اللغة العربية وطباعة اجلريجة باللغة العربية
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 وأكثرىم ينشطون ىف تعلم مهارة الكالم إما احلطابة وقراءة الشعر تعلم مهارة الكالم جيج

 .العريب وىف الفصل يشًتكون مادة مهارة الكالم  دلعرفة نظريتها وتطبيقها

العراقل من بعض الطالب سائم وكسالن حني مادة مهارة الكالم مل تكن مرحية 

استخجم ادلجرس احلالة . وىف تبّجل ادلادة ادلتنوعة من ادلجرس مل تكن استقامة ومرتّبا. عنجه

 .اجلجيجة ادلرحية حيث التعلم  بتكنولوجيا ادلعلومات وادلادة متنوعة

  ادلجرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كجيرى يف  ادلقابلة مع ادلخرب

أنشطة اللغة ىف كل اليوم . بالنظوم ملتزّ حال تعلم اللغة العربية ىف ىذه ادلجرسة 

فائزا ادلنجز من الطالب كثري ججا حيث تكون ىذه ادلجرسة وتكون جيجة للطالب الناشطة و

 أصبحواين يجكثري من اخلرّ . والفائز ىف اخلطابة ادلنبارية. ىف مسابة اللغة حول دائرة كجيرى

 .  توسطة والطالبة تكون زلكمة اللغة املدرسة ىف امل اللغة العربيةومجرس

 ومن بعضهم ينسون ىف استخجام ادلفردات عنج أنشطة أحوال لغة الطالب جيجة

تطبيق . اللغة حتتوى ادلسابقة والنظوم اللغة ادللتزّة لتنمية الطالب ىف استعمال اللغة ىف أيامهم

إلقاء .  كثرية ججّ د أنشطة اللغة العربيةووجبصناعة البيئة العربية ىف ىذه ادلجرسة جيجة 
                                                           

  زلكمة اللغة ىف ادلجرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كجيرى مع ادلقابلة 
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  العصري ىف جاوى الغربيةعهجاملادلراجع من . ادلفردات مع زلكمة اللغة ىف كّل الصباح

 .كونتورومن زلكمة اللغة اخلريج من ادلعهج .  منج تؤسيسها إىل اآلنوالتطبيق

. وجود ادلسابقة اللغوية والتمثيل ادلسرح باللغة العربية وكذلك شعر اللغة العربية

ذلا دور مهم جّجا وفّعال ىف . وكذلك شعبة اللغة العربية لتجوين اجملّلة الرمسية باللغة العربية

 وكذلك الحياء اللغة العربية حيث الطالب يستخجم اللغة تنمية مهارة الكالم للطالب

 . العربية ىف كّل يوم

ادلشكالت ىف تطبيق صناعة البيئة العربية تعٌت كثري من الطالب الىت مل يكونوا 

وحّلها فعليهم ادلمارسة ىف ذلك الربنامج وحيفزىم . زلتملني ومل يرّغبوا ىف مشاركة البيئة العربية

 أنشطة احملادثة العربية واحلطابة باللغة العربية.  والعقاب دلخالفني النظومادلجرس حافزا رفيعا

 . وتلك األنشطة مهمة جّجا منّبو دؤوب الطالب ىف اللغة الغربية

 وتلك األنشطة مهمة جّجا منّبو دؤوب أنشطة احملادثة العربية واحلطابة باللغة العربية

 وأكثرىم ينشطون ىف مشاركة دؤوب الطالب ىف البيئة العربية جيج. الطالب ىف اللغة الغربية

العراقل من بعض . اللغة العربية وكذلك ىف شعبة اللغة العربية وطباعة اجلريجة باللغة العربية

وأكثرىم مل يتحّمسون . الطالب سائم وكسالن حني مادة مهارة الكالم مل تكن مرحية عنجه
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استخجم ادلجرس احلالة اجلجيجة ادلرحية حيث التعلم  بتكنولوجيا . ىف أنشطة مهارة الكالم

ادلعلومات وادلادة متنوعة 

 ادلجرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كجيرى يف  ادلقابلة مع ادلخرب

، واالنظام ملتّز ىف أنشطة اللغة حال تعلم اللغة العربية ىف ىذه ادلجرسة جيج ومرتب

والبج ذلم . شعر الطالب بالبئة العربية الفعالية ونظوم اللغة العربية ملتّز ىف كل الوقت. العربية

يتكلمون باللغة العربية الفصيحة وإذا كانوا سلطؤون ىف استخجام ادلفردات، جاء زلكمة اللغة 

 .يصلحهم مباشرة

اشًتك الطالب ىف تطبيق صناعة البيئة العربية متحّمسوا باشراف مجرس اللغة العربية 

إشًتك الطالب ادلسابقة اللغوية ىف كّل السهر تتكّون باخلطابة ادلنبارية وكتابة . وزلكمة اللغة

ذلا دور مهم جّجا الشعر العريب والتمثيل ادلسرح وكذلك األنشطة اللغوية ىف كل األسبوع و

والطالب يعرفون . الحياء اللغة العربية حيث الطالب يستخجم اللغة العربية جيجة وفصيح

 .ادلفردات العربية العصرية مستعملة ىف أيّامهم

                                                           

  بعض الطالب ىف ادلجرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كجيرى  مع ادلقابلة 
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ادلشكالت من الطالب تعٌت ىف فهم بعض ادلادة من أنشطة اللغة العربية ومل 

سعيهم الحياء اللغة العربية الفصيحة . يستطيعون ىف العبارة وصعب ذلم ىف مهارة الكالم

جتاوب . والطالب يستخجمون ادلفردات العربية الصحيحة باحلفظ. وتطبيقها ىف كّل يوم

الطالب ىف تعلم مهارة الكالم جّيج أكثرىم ينشطون ىف تعلم مهارة الكالم إما احلطابة 

العراقل من بعض الطالب سائم وكسالن حني مادة مهارة . وقراءة الشعر العريب وادلناقشة

 .الكالم مل تكن مرحية عنجه

 وصف الحقائق. ب

  صناعة.اذلجف بجراسة اللغة ترتبط ومنظور على الطالب مسعت فيها ما العربية البيئة

 يّتصل العربية حبيث مجّرس اللغة. احلكمة مهمة جّجا  دارادلجرسة ادلتوسطة  يفالعربية البيئة

. الجراسي الفصل وكذلك خارج الجراسي الفصل العربية  إّما ىف الطالب باللغة مع

 الطالب يشًتكون حيث التعلم أحج منهج كل التعلم تعٌت العربية ىف اللغة استخجام 

 احلكمة دار ادلجرسة ادلتوسطة يف الطالب تلتزم اللغة، البيئة يف. العربية اللغة أنشطة

. العربية اللغة أسبوع تعنّي  حيث اليومية ادلعاملة يف العربية العبارة الستخجام
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 اإلدارية، اخلجمات تشمل احلكمة  دارادلتوسطةادلجرسة  سكّان بني االتصاالت  كل

 لسكّان النظام. قاعة اللغة العربية تطبيق نظام أيضا وىناك. العربية اللغة يستخجمون أن الزم

 دير ىف كان من إذا التواصل يف العربية اللغة باستخجام ملزمة احلكمة  دار ادلتوسطةادلجرسة

 وعليو تنفيذ احلكمة  دار ادلتوسطةادلجرسة يف العربية البيئة  نظوم  إىل ذلك.قاعة اللغة العربية

  دار ادلتوسطةادلجرسة يف اللغوية األنشطة  مصجر.اللغة دلذنب إدانة وعجم الًتبوية العقوبة

 نظريتها إّما احلجيثة كونتور دار السالم يف معهج  السائج النظام مأخوذ من احلكمة

. وتطبيقها

 ادلجرسة لجعم مهارة الكالم للطالب يف العربية اللغة لتعلم ادلطابق ادلنهج بالنسبة أما 

 يوم البج كل ىف. اليومية وإلقاء ادلفردات احملادثة منهج باستخجام احلكمة  دارادلتوسطة

مث استعماذلا للمحادثة مع أصجقائو بإسراف  العربية باللغة مفردتني على احلصول للطالب

 أمام العربية باللغة يتكلم و البج للطالب احملاضرة منهج تسًتشج .مجرس اللغة العربية

  .وتقييم مهتمّ  ديكن للطالب مهارة الكالم حيث أصجقائو
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 لينظمون الفرصة وللطالب احملاضرة منهج خالل مهارة الكالم للطالب من  تنمية

 ادلناقشة منهج ىناك ذلك إىل و. أصجقائو أمام ويعربوهنا مباشرة صحيح بشكل الكلمات

 . ادلشرف أمام مباشرة ويعربه العربية، اللغة باستعمال رأيو والطالب يصيغ

  كانيجورو كجيري احلكومية ادلجرسة ادلتوسطةيف ادلوجودة العربية البيئةتطبيق صناعة 

أو  نظام اللغة و( اللغوية ادلهارة )اللغة اكتساب يف للطالب ادلجلول ديكن الىت كأنشطة

  احلكومية ادلجرسة ادلتوسطةيف تستخجم ادلجرس ادلناىج ادلتنوعة الىت. اللغة بعناصر ادلعرفة

 مبنهج .للطالب  مهارة الكالملتحسني ججاً  مهمة العربية وكذلك البيئةكانيجورو كجيري 

 عنج العربية باللغة يتكلمون ويتحجثون للطالب ذلك إلقاء ادلفردات ىف كل يوم والبج

. العربية اللغة مجرس احلوادثة باسراف مبنهج أصجقائو مع التواصل

  احلكومية ادلجرسة ادلتوسطةيف ىف الفصل أم خارج الفصل البيئة العربية لصناعة بالنسبة أما

:  يلي ماكانيجورو كجيري 

يعلم   كما العربية باللغة الشفوية اإلعالنات تقجمي إىل البيئة العربية باالستماع صناعة .1

. الفصحة العربية اللغة الطالب
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 األفالم عرض ادلثال سبيل ادلعلومات على تكنولوجيا باستغالل البيئة العربية صناعة .2

 . ادلتعجدة بالوسائط العربية وجهاز عرض فيجيو يتعلق بربنامج تعلم اللغة العربية باللغة

 احملادثة مثل العربية ادلتنوعة، اللغة بأنشطة العربية اللغة عاشق رلموعة صناعة .3

. الجراسية واحللقة وادلناقشة واخلطابة

: ادلثال سبيل على العربية، اللغة فروق ومجيع ادلتنوعة باألنشطة العريب األسبوع تنظيم .4

الشعر والتمثيل ادلسرح باللغة  وقراءة ادلسابقة احلطابة العربية واإلنشاء باللغة العربية

. العربية

البيئة العربية يف تعلم مهارة الكالم يف ادلجرسة ادلتوسطة دار   دور تطبيق صناعة 

 عليها واحلصول العربية يفهموهنا باللغة يتحجث الطالب قجرة بالنظر ججاً، مهماحلكمة 

 بطول يعني احلكمة دار يف ادلجرسة ادلتوسطة للطالب منو مهارة الكالم. بالبيئة العربية

 اللغة عن قواعج معرفتهم فقط ليس للطالب اجليجة ومهارة الكالم. التجريب ىف البيئة العربية

 .العربية البيئة خالل مباشرة نفسهم اخلارجية من العوامل ولكن شكلتها العربية

 وجود على كبريا احلكمة اعتماداً  دار ادلجرسة ادلتوسطة يف الطالب الفصحة لغة

 الفرصة كانت كثري إذا ففصيح لغتو فرصتو زادت إذا. الستخجامها العربية البيئة يف الفرصة
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 البيئة العربية على كبريا اعتماداً  تعتمج مهارة الكالم. ففصيحو منخفض قليالً  أو منخفض

. الفرصة وكذلك وادلمارسة

  كانيجورو كجيرياحلكومية ادلجرسة ادلتوسطة يف العربية دور تطبيق صناعة البيئة

واالتصاالت . اكتساهبا وكذلك ىف عملية العربية اللغة الطالب للطالب ىف تعلم مهمة

دور  ذلا حبيث البيئة العربية العربية اللغة لتعلم عامال كبريا اليومية ىف الفصل تكون الطالب

.  مهم

 يف الواسطة ادلستخجمة وادلشرف واللغة العربية ادلستعملة باألصجقاء العربية اللغة

 ىف الفصل التجريس عملية ولغة ادلجرس عنج اإلعالم كوسائل اإللكًتونية أو ادلطبوعة

. العربية اللغة يف تعلم للطالب ووسيلة أو كعوامل

وكذلك  بطبيعة العربية اللغة الطالب للتصال  وتعلم مكان الطبيعية تعٌت البيئة العربية

 كانيجورو احلكومية ادلجرسة ادلتوسطة يف البيئة العربية وجود. دلعرفة قجرهتم ىف اللغة العربية 

 اللغة باستخجام األصجقاء مع الكامل االتصال على قادرون للطالب  كمجلولكجيري

.  تجرجييا العربية
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 ينظر الطالب اليت باألحجاث تكون اللغة مطابقة أن ينبغي التحليل من الباحث كما

 ما الكثرية عن األشياء الطالب فهم ديكن. احملادثة عنج مباشرة شعرت أو ومسعت إليو،

 كانيجورو كجيري احلكوميةادلجرسة ادلتوسطة الطالب ىف  لتنمية وىكذا. العربية باللغة يقوذلا

. العربية وكذلك ادلفردات اللغة بنية دراسة يف

 اللغة أنشطة دلتابعة رغبة تعٌت الجاخلية ىف تطبيق صناعة البيئة العربية بالعوامل مرتبطة

 خالل قجرهتم يعرف مجرس سوف حيث العربية باللغة يتحجثون حاولوا الطالب وقج دائماً،

 يف احملتملة أقل أو االستخبارات الخنفاض بالنسبة أما. يشًتكون برنامج البيئة العربية

أنشطة اللغة  على اىتماما أقل برنامج البيئة العربية يشًتكون وعنجما العربية باللغة التحجث

.  العربية

البيئة  برنامج اتبع الطالب فقط العربية، اللغة تعلم يف والجوافع وادلوىبة االىتمام عجم

 من ىي العربية باللغة جانب نقصان ادلمارسة ىف التحجث إىل اخلطورة، دون صحفيني العربية

. جيجة العربية باللغة ىف التحجث اإلجادة أقل الطالب إىل أدت اليت ادلشكالت

 الجوافع ومنخفض ادلوىبة يكون ومل الذينهم مل ينشطون للطالب ادلشكالت حلّ  مث

  ادلفردات عنجما الطالب حيفظون. وكذلك دعا ذلم باجلجّ  ومستمرة، خاصة ويعلمهم فيثّقفهم
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 دائماً  نتذكر سوف الطالب حيث. العربية باللغة ادلمارسة إىل يقيجىم ينبغي للمجرس

. تجرجييا العربية باللغة يتحجثون ويستطيعون

 

 تحليل الحقائق. ج

ادلجرسة ادلتوسطة دار احلكمة  في الكالمدور البيئة اللغة العربية لتشحيذ مهارة  

من ىذا البحث . تاوانج ساري تولونج أجونج وادلجرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كجيري

 ة مهارترقية بوجود البرنامج اللغوي والعوامل الناجحة لة تتأثر المهارالعربيةأن البيئة 

. الكالم

  كانيجورو كجيري احلكومية ادلجرسة ادلتوسطةيف عنج الباحث يعٌت أن بيئة الفصل

 اللغة اكتساب على الطالب مساعجة يف مهم دور العربية وذلا اللغة لتعلم البيئة من احج

جبانب  .الفصل وادلسكن بالتعلم ىف خارج يكتسبون اللغة العربية الطالب وكذلك العربية

 يستخجمون الطالب ومتكن االستخجام حلال وفقا اللغة استخجام يف الطالب تلك البتكار

 .تعلموه الذي للنظام وفقا لغتهم

ىف  اللغة بأنشط احلكمة ييعنّي   دار ادلتوسطةادلجرسة إّن مهارة الكالم للطالب يف

مهارة الكالم  مث تقومي اليومية احلياة يف مباشرة الطالب يتكلمون باللغة العربية .البيئة العربية
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العربية داخل الفصل  اللغة يف نظريات التعلم بعج العربية اللغة دؤوهبم ىف أنشطة من للطالب

 بالوضع تقًتن مل إذا سهلة، تكون لن العربية اللغة تعلم .الجراس أو خارج الفصل الجراس

. العربية اللغة تعلم عن للطالب األعضاء دلسامهة الجاعمة والبيئة

 دار ادلجرسة ادلتوسطة يف صلاح الطالب كجعم الفصل خارج العربية البيئة استخجام

مستعملة بأصجقائو ومشرفو واللغة  العربية اللغة كانت اليت العربية، اللغة تعلم يف احلكمة

ىف  الطالب صلاح حيجد العربية البيئية العربية ادلستعملة ىف فرقة التعلم اليوم ولذلك أن جودة

. العربية اللغة تعلم يف وكذلك مهارة الكالم

ادلجرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج ارتباط البيئة والمحجثة في 

 ويخصص في  جّيجفيهما ارتباطأجونج وادلجرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كجيري 

 الكالم فحسب وأيضا أن البيئة تخصص البيئة في الكالم ولم تشتمل على جميع ةمهار

 .المهارات

 بيئة اللغة العربية بالنسبة ال يزال حيرك الذى ادلجرسيستنج ذلك على مقجار خبرة 

. العجيج من الطالب مجهزة بعلوم القواعج مما يجعلهم من الصعب التحجث بشكل جيج 

 ىو األولوية العربية البيئة في   العربية باللغةلذلك التحجث 
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 أو ادلجرس لوجود ىف تطبيق صناعة البيئة العربية وحلها عنج الباحث أّن ادلشكالت

 ادلمارسة مع العربية اللغة لتعلم الطالب حتفيز يف واإلبجاع واالبتكار احملتملة اجليجة ذلا ادلريب

 البيئة تطبيق صناعةالعوامل العائقة في  مث عنج الباحث ىناك .العربية اللغة ىف استخجام

  :  العربية

. ناقص إرادة و شعور بعض الطالب للتكّلم بالعربية في الكلية  .1

 . الفصلقّلة الفرص لتطبيق اللغة العربية خارج  .2

.  قّلة المواد العربية المجروسة في المجرسة .3

 العربية اللغة تعلم أن الجرس حيث الطالب يجركون والجوافع من ادلمارسة وجود

 .للغاية مفيجة العربية اللغة تعلم أن ونفهمون يعرفون سوف ولكن. يعتقجون منما سهلة

  ويسكنون داخل الكلية مع الطالب،الكفاءة اللغوية الجيجةلو  اللغة العربية مجرسجود و

األشياء ادلهمة ججا لتعلم اللغة العربية ىف البيئة . خالل تعلم اللغة العربية ىف البيئة العربية

 :العربية تعٌت 

. وسائل التعليم الكاملة  .1

. المواد التعليمية العربية  .2
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وجود مستشار اللغة وىيئة حركة اللغة  .3

 .والعقاب , والتمسك بالنظام , وجود النظام المشجود  .4

 من المربيين والمجرسين كلهاأن ينظم جميع سكان المجرسة وعلى رئيس ادلجرسة 

أنحاء المجرسة وأن يقيم مسير   الفعالة في كلالعربيةوالطالب الشتراك في بناء البيئة 

. ألقل كل شهر ا على العربيةالبيئة ا

التجرج في تكوين البيئة العربية ولمالحظة إلى كل اإلمكانيات والظروف 

 كيف حالك اخلريصباح , أىاًل وسهاًل : فيقول ، طالبالمناسبة مثاًل اذا لقى المجرس بال

. وغريها , مع السالمة ! ,إلى اللقاء ؟ ماذا تجرس اليوم, ؟ 

ىم لغت داخل من تأيتو العامل عرفةمل  الطالبىاوستعملي اليت  اجلمل العربيةتراكيب إنّ 

 التعلم ىو اللغة اكتساب فإنّ . سلتلفة بطرقىا يفهمو سلتلفة بلغات مفإنّو وىكذا اخلاصة

  تكّلمي كيف وال فّكري كيف

 اللغة العربية الفصيحة في الفصل ويراقب  يستخجمالمجرسجبانب ذلك على 

 من ناحية سالمة اللغة والقواعج األخطاءالمجرس لغة الجرس وأحيانًا عنجما وجج المجرس 
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 على جميع التنميةومع ذلك يكثر المجرس التكرار والتجريب و. فالبج لو أن يحصححها 

 .الطالب

ادلجرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج في مجرس اللغة العربية 

 أن يكون قادرا على التعامل مع بيئة  يتطلبوادلجرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كجيري

ىذا ىو األسلوب الذي .  من الكالمعلى أساس ىذا الرأي يبجو أساليب السمعي. التعلم 

ومعرفة يركز ىذا األسلوب على األنشطة . جلسة الكفاءة و الممارسة عن النطق جيجة 

الحوار و ممارسة أنماط وحفظ المفردات ويمكن استخجام وسائل االعالم وعج واالق

. الجملة 

 ففي .نفسها اللغة على ال باللغة العربية التواصل على  الطالب يف البيئة الغربيةتركيز

 بشكل األلفاظ تبادل ينساب وكذلك الطبيعية، احملادثة ونكون يشخصني بني احلجيث

الطالب  .واألفكار ادلعلومات بتبادل يهتمون اجلملة والكالم تبادل يف ادلشاركني إنّ  .طبيعي

 .لونيستعم اليت اجلمل إدراك أو وعي دون طبيعيا ونحجثتوي اللغة أبنية يستعملون

 أو يف ادلراقب كفاءهتم من اللغة اكتساب بأّن كفاءة الطالب على يستنبط الباحث

 مهارة جًجا لتنمية مهمّ  العربية البيئة دور أنّ . فعالة العربية البيئة وبسبب األخطاء حتليل
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 أكثر زلتاجة اللغة اكتساب كفاءة كانت بالعربية، يتكّلمون الطالب حينما ألنّ  الكالم،

 ادلهّم ىو الشيئ بالعربية، يتكّلمون ىم وحينما. األخطاء حتليل أو ادلراقب يف كفاءهتم من

 القواعج من احملتوى على الًتكيز

 ادلجرسة ادلتوسطة دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج من البحث حصول

 أن. مستويتهما متقرب يف زلاولتها جوانب منوادلجرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كجيري 

 العربية غري الرمسية متساويا والبيئة العربية الرمسية البيئة تطبيق صناعة يف ادلجرستني بني احملاولة

 يف ترقية ادلتعلقة الربامج وبوجود أنشطة اللغة كل يف العربية اللغة استخجام يف بتعويج منها

 .اللغة

 يف مثل متفرقة، تسميتها بعض كان ولو الجراسية ادلواد يف سواء كالمها ادلجرستني

 احلكمة دار معهج ويف أسبوع كل زلادثة  يسميادلجرسة ادلتوسطة احلكومية كانيجورو كجيري

 اليت تؤثر اللغوية البيئة دور أما. العرّب والنظوم ادللتزّة بالعقاب دلن خيالفها أسبوع يسمي

 الًتبوي، واجلانب النفسي، اجلانب من إما نسبيا، متساوي ادلجرستني بني الكالم مهارة

. الكالم مهارة تؤثر اليت تكوينها يف والعائقة ادلساعجة العوامل وكذلك

 

 


