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 الباب الثاين

 النظرايت

 مفهوم اللغة العربية .أ 

  التعريف من اللغة العربية .1

أن  اللغة حقيقة إحدى األمور ادلهمة َب حياة الناس. سببا أبن اللغة يستطيع

كرايت. وأما اللغة ذلا معاين متنوعة تتعلق ادلعاين فيتصل ويعترب الناس مجيع التصورات وال

 languageلى اللغة ادلذكورة. اللغة َب اللغة اإلصلليزي إىل نظر إطاء ادلعٌت من ادلعاين ع

ومن مجيع إصطالح  ٔ. sprachواللغة من جرمان  langueواللغة َب اللغة فرجاس 

. وىذه اخلصوصية تستند إىل بيئة اللغة ادلذكورة ادلذكور سبتلك اللغة اخلصوصية بنفسها

ا" ابدلعٌت "الكالم". ومن التعريف كلمة "لغة" مأخوذ من "لغ  ،ربى َب اجملتمع. َب العربية

الوطن أنفا نستطيع أن طللص أبن اللغة ذلا صفة عامة بوجود  ضالذي يستند اىل بع

وبعض الشخص  الصوت ؼلرج من الفم بشكل الصوت حىت يشتمل ادلعاين اخلاصة.

يعطى تعريف اللغة "اللغة ىى نظام الرمز الصوت  يستعملو اجملتمع اخلاصة دلواصالت 

                                                             
1
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ويرى ادلعجم الواسط أبن اللغة ىى نظام الرمز الصوت يستعملو القوم لتعبَت  ٕالت.وتعام

 وىذا التعريف سواء كان برأي الشيخ ٖقصدىم )الفكر والشعور الذي ؽلر َب قلبهم(.

الغلياين الذي قال أبن اللغة ىى مجيع األلفاط يستعملو القوم لتعبَت أىدافهم )الفكر 

( نظام الرمز الصوت ٔم الكبَت األندزنيسي أن اللغة ىى )بينما يذكر ادلعج وشعورىم(

ؽلتلك ادلعٌت )نتيجة من االت الكالم( بصفة ادلتعارف يستعملو القوم دلواصالت ومولد 

( ٖ( الكالم والكلمات يستعملو الوطن )القبيلة والبالد والوالايت( )ٕالفكر والشعور )

الايين أن اللغة العربية ىى كلمات ويذىب الغ الكالم اخلَت ولالئق والسلوك اخلَت.

تعطى العربية كثَتا من ادلفردات إىل  يستعملو العرب لتعبَت قصدىم )الفكر وشعورىم(.

وحقيقة قد حبث القرأن َب اللغة بلفظ للسان كما قد قرأان َب ادلعجم  ٗاللغة األجنايب.

يضع َب الفم الواسط "أن اللسان بشكل اجلسدية ىو اللحم الطويل يتحرك ابلسهولة و 

 ٘.بوظائف التكلم

وقال اجلٍت أبن اللغة ىى الصوت اللغوي يعتبَته القوم لتعبَت قصدىم. ومن ىذا  

التعريف إن اللغة تتكون من ثالث العناصر األساسية وىى: العنصر الطبيعي والنعصر 

ات يستعملو القوم دلالك اللغة ادلذكورة وَب ادلعلوم اإلجتماعى لتعبَت فكرايت والنصر
                                                             

2 Ulin Nuha, Ragam Metodelogi & Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: 

DIVA Press, 6111), hlm, 66-62.  
33
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الواسعة َب القرأن الكرًن يتكلم هللا اىل اءدم عليو صالة وسالم ابللغة العربية عندما 

قال هللا تعاىل ُب كتابو الكرًن "وعلم ءادم األمساء   ٙيعارف هللا اءدم كل أمساء ادلوجوة.

 ٚ. كنتم صدقُت"ن  كلها ٍب عرضهم على ادلالئكة فقال أنبئوين أبمساء ىؤالء إ

 ربيةخصائص اللغة الع .2

الفرق بُت اإلنسان واحليوان ىو كفاءة اإلنسان إىل اللغو حىت يقال أبن اإلنسان 

ىو حيوان انطق. واللغة تتوحد بنفس اإلنسان حىت تلصق اللغة َب حياهتم اليومية ألن 

. ولذلك يتقدم إمام أسرار ست اخلصائص اللغة اللغة ىى دلواصالت بعضهم بعضا

 العربية العامة:

صادي الناطق. نوعا من أنواع اإلجتماعي تدل على طبقة اإلجتماعي واإلقتسبتلك اللغة  (أ 

. ولذلك لغة الفالح متفرق بلغة أنواع اللغة الذي يستمل بُت الطالب واألخر متفرقة

 العامل.

اللغة  ،اللغة ذلا نوع ادلنطق أو اللهجة. واللهجة بُت ادلنطقية الوحدة واألخر متفرقة  (ب 

 متفرق ابللغة العربية بلهجة القاىرة وادلغرب وغَت ذلك.العربية بلهجة السعودية 

                                                             
1
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اللغة نوعا من أنواع الطبقات وىي نوع الرمسية ونوع العامية. )اللغة العربية الرمسية  سبتلك  (ج 

 واللغة العربية العامية(.

 يتميز كل اإلنسان ُب نطق اللغة. وىذه تذكر ابللهجة الفردية. (د 

 ُتستعمل اللغة نطقا كانت كتابة. (ه 

تلك اللغة طبقة وحد شكل اللغوي بداية من الصوت ادلنخفض حىت الصوت العاي سب (و 

 ٛوىو اخلطاابت.

وَب نفس األخرى يذكر عثمان أمُت عن اخلصائص اللغة العربية ابلدقيقة. وىذه 

 اخلصائص ىى تفضيل اللغة العربية من اللغة األخرى ىى شلايلي:

 ادلنتالست بُت الفرعية وادلسند ةقتعال (أ 

 بُت ةقمة العربية واحدة تقرر التعريف أبن اللغة العربية ىي واحد. والعالواأل

سبتلك اللغة العربية دائما أبن تصورات  ،ادلنتالست وبنفس األخرى العريب و واحد تتصف

كما قال ػلي ابن علزة "حقيقة  اللغة َب الفكر أىم وأفضل من حضور احلال َب الواقع. 

 الشيء ادلوجود ُب الواقع بل لتعبَت ما َب فكرة اإلنسان اللغة ليست َب إستعمال لتعبَت

 ،ضلو ينظر الرجل من البعيد الشيئ ويظن أنو احلجر فيعطى الرجل امساء الشيء ابحلجر

 ودلا ظهر فيعطى الرجل أبمساء الطَت وغَت ذلك. ولذلك تتغَت األمساء بتغيَت فكرة الناس.
                                                             

4
 Ibid…, hlm, 16. 
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 حضور الشخص  (ب 

د من حضور الشخص . وحضور الشخص الػلتاج ليس َب اللغة العربية فعل يرك

اىل اجلوانب اخلارجية بوجود الكلمة والًتقيم ضلو "أقرأ" فيو حضور الشخص "أان" و"يقرأ" 

 "ىو". فيو حضور الشخص

 بالغة ادلوازية (ج 

وادلوازية ُب اللغة العربية تظهر ُب استعمال كلمة الوسيلة بُت الكلمة واجلملة 

صلد  الصعوابت ُب الًتمجة اللغة العربية إي اللغة اإلندونيسي والفكرة الكلمة. وأحياان 

ألن صلد الكلمة الركمة مثال َب الًتمجة الواو لكلمة الوسيلة ضلن نستطيع الًتمجة الواو اب " 

 ولذلك التساو ليس ابلكلمة فقط لكن ابلًتقيم أيضا. ،" َب اللغة اإلندونيسي ،

 واإلعرابفضائل ادلعٌت  (د 

عربية عناصر ادلعٌت لكن ىذا اإلىتمام حبد لتعبَت ادلعٌت كي يفهم هتتم اللغة ال

. وادلمتازات األخري َب ٜيعمل السامع والقارئ ابللغة احلسنة أنفاالسامع والقارئ كي 

والتعريف منو كما قد ذكر ُب كتب التقريرات ىو تعيَت أوخر اللغة العربية ىي اإلعراب.

                                                             
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ….hlm, 84-16 
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واإلعراب لغة البيان والتفسَت   ٓٔا لفظا أو تقديرا.الكلم الختالف العوامل الداخلة عليه

واصطالحا تغَت األواخر الكلمة بعوامل اليت تدخل َب الكلمة. وجود اإلعراب َب اللغة 

العربية مهم جدا ألن تغَت اإلعراب يدل على تغَت ادلقام وتغَت ادلقام يدل على تغَت 

لة وترتيب اجلملة ُب احلالة ادلتنوعة. ادلعٌت. واإلعراب يباين العالقة بُت الكلمة َب اجلم

 يستعمل اإلشارات وتركيب الكلمة.اللغة الىت التعرف من اإلعراب فقط 

 ادلفردات الغنيية  (ه 

الىت  قوة اللغة. كل اللغة ذلا غٍت بنفسها ادلفردات ىى وحدة الصغَتة تراكز 

ردات السيما التتسوى. كما يراي الباحثُت أبن اللغة العربية معروف ومشهور عن ادلف

على مفاىم الثقافية وحياة اليومية. على اإلقل كان أربع الوسائل األساسية تدور لتغٌت 

 والتعدد واإلستساق. وىذا البيان شلا يلي: ،مفردات اللغة العربية وىي: ادلرادف واإلشًتاك

 ادلرادف .ٔ

فردات الكلمات سبتلك ادلنعى ادلتسوى. َب اللغة العربية كثَتا من ادلادلرادف ىو 

ادلرادفة حىت يقول ابن الفارس إحدى من قوة اللغة العربية ىي ادلردف. سوي اللغة العربية 

 ٓٓٓٔال لغة بتعبَت ادلعردات ابدلرادف الكثَت مثال من كلمة "السيف" ادلرادف أكثر من

                                                             
52

  .ُٖت(, ص , )لَتبيا: دار ادلبتدئتقريرات نظم اخلالصة ألفية ابن مالك ُب علم النحو والصرف 
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األمساء وكلمة "الثعبان" ادلردف أكثر من  ٓٓ٘األمساء وكلمة "أسد" ادلرادف أكثر من 

 األمساء وغَت ذلك. ٓٛوكلمة "العسل" ادلردف أكثر من  مساءاأل ٕٓٓ

 اإلشًتاك .ٕ

واإلشًتاك ىو بعض الكلمة سبتلك ادلعنوية ادلتنوعة مثال كلمة "احلوب" سبتلك 

وغَت  ،الضرب ،احلزن ،اذلالك ،ادلسكنة ،احلاجة ،البنت ،معنا منها :األٍب ٖٓأكثر من 

 ذلك

 التعدد .ٖ

عٌت وعكسو. وحقيقة أن التعدد ىو من اإلشًتاك والتعدد ىو بعض الكلمة تدل ادل

لكن ادلعٌت إثنان معاكس مثل كلمة "البسل" تشتمل ادلعٌت "احلالل" و "احلرام" وكلمة 

 "احلميم" تشتمل ادلعٌت "ادلاء احلار" و "ادلاء البارد".

 اإلستياق .ٗ
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 واإلستياق ىو أخذ الكلمة  من الكلمة األخري مع حفظ مطابقة ادلعٌت ادلوجود.

مثال تغيَت من فعل ماض إي فعل مضارع ٍب فعل أمر ٍب اسم فاعل و إسم مفعول. مثل 

 ٔٔمفتوح. –فاتح  –افتح  –يفتح  –فتح 

 خل يف تعليم اللغة العربيةااملد .3

ُب عملية تعليم اللغة العربية غلب على ادلتعلم أن يعرف ثالث اإلصطالح 

دخل والطريقة واألسلوب. وادلدخل األساسي الذي يًتابط بُت الواحد واألخر. وىو ادل

ىي. وُب ىذه ادلباحث اللغوي يصف صفة البد (asumsi) ىو اجملموعة من األفًتاض 

وإصطالحا  ٕٔوادلدخل لغة مكان الدخول. سوف نبحث ادلدخل ُب تعليم اللغة العربية.

ادلدخل ُب ىو اجملموع من اإلفًتاض اليت تًتابط ابتوايت اللغوية وتعليم اللغة العربية. و 

تعليم اللغة العربية ىو اإلفًتاض اليت تًتابط وتتعلق ابدلنهج واألسلوب ُب التعليم وصفتو 

 ٖٔالبدىّية.

 ادلدخل البنيوي  (أ 

ادلدخل البنيوي ُب قضية تعليم اللغة العربية ىو ادلدخل يفًتض أبن اللغة سبتلك 

والعناصر ردات والقواعد. البنيوية  ادلرتبة  تتكون من عناصر اللغوية وىي األصوات وادلف
                                                             

11
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,… hlm, 13-19. 

52 Louis Al Al Ma’luf, Al- Munjid Fi Al-Lughog Wa Al-A’lam, (Beirut: Dar Al- Masyriq, 

1741) hlm, 614. 
53
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ادلذكورة تًتاكب ادلستوايت بناء على البنيوية ادلخصوصة. وُب ىذا ادلدخل قسم صغَت 

يصف اللغة دبا ؽلتلك يضم معا إىل القسم أكرب منو. وبنظر القصد أن ادلدخل البنيوي 

 البنيوي يتكون  من العناصر الىت تستطيع أن تتفارق بُت الواحد واألخر. وابلتعريف

تدر كفاءة الطالب ُب مهارة وعنصرة اللغوية. مثال ادلدخل البنيوي لو وظائف ليق ،التاي

إلمتحان اإلستماع والقراءة والكتابة والًتمجة كل منهم من ادلهارات اللغوي. أو لإلمتحان 

من العناصر اللغوية مثل إمتحان األصوات وادلفردات والقواعد. إذن ادلدخل البنيوي فقط 

   العنصر الواحد َب اللغة.لتقوًن َب

 ادلدخل الوظيفي (ب 

يطلب ادلدخل الوظيفى رجاء دائما إىل ادلتعلم كي يتحقق ويطبق الفكرايت حىت 

تعليم  أىدافوالقواعد إلستخدام اللغة. وأما ؽلتلك التالميذ كفاءة الفردات والًتاكب 

 ىي: ادلدخل الوظيفي اللغة العربية من خالل

لكن ىذا ادلدخل ىو ربقيق  ،لغة العامة من نظر القارئالقصد األول ىو تفهم ال .ٔ

ىل من خالل التفهم اليكمل إال من خالل السماعة. وىذة ادلعريفة ألن اخلطوة األو 

 مادة من مواد اللسان. تفهمالسماعة ىي التدريب 
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القصد الثاين ىو التكلم ابلظاىر والكامل ومن نظر ادلشاركة َب عادة التكلم  .ٕ

ىو تطبيق التكلم سوف يكمل من خالل لساهنم. وُب ىذا اجملال ػُلتاج اليومي. والقصد 

 التدريب لتعبَت األصوات اللغة قبل أن ينظر التالميذ الكلمات ادلكتوبة

 .القصد الثالث ىو قراءة ادلعلومة واألخبار ابدلفردات دبا قد تعلم اذلؤالء .ٖ

ب ُب ادلفردات القصد الرابع ىو نتيجة ادلعلومات الوظيفية وىي كفاءة الطال .ٗ

 وادلعرفة من القواعد اللغوية ادلستخدم دلهارة الكتابة.

إن ادلدخل الوظيفي يقبل عملية التعليم من خالل التنبية  ،وأبربعة أساسية

(stimulasi )  واإلشًتاكة(asosiasi)  واإلستيعابة(asimilasi )  وادلمثلُت( repetisi) ىذة .

دات اجلديدة ٍب ربقيق معرفة الوظيفي ُب ادلثال الواقع: القضية يعمل ادلتعلم بتقدًن ادلفر 

يقدم ادلتعلم "اخلريطة" وإظلا ادلتعلم يقول الكلمة ادلقارنة حبجاتو "اخلريطة ادلعلقة على 

اجلدر ُب الفصل" ىنا يشاىد التالميذ اخلريطة ادلقصودة ٍب يكتب ادلتعلم الكلمة 

 "اخلريطة" ُب السبورة لكي يشاىد التالميذ .

 دخل أبساس الوسيلةادل (ج 

ادلدخل أبساس الوسيلة ىو إحدى من ادلدخل ُب عملية تعليم اللغة العربية. 

إضافة من ذلك ىذا ادلدخل ؽلتلك دورا مهما. والقصد من ادلدخل أبساس الوسيلة ىو 
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ليظهر يساق ادلعٌت والكلمات واجلملة وادلفاىم الثقاُب اجلديدة من الصور واخلريطات 

اعد تفهم التالميذ على رمز كلمة الغريب. والتطور ىذة الوسيلة يستطيع وغَت ذلك ليس

  .كومبيوترابلفيديو والشريط والشرائح وال

 ادلدخل اإلنساين (د 

ة علقة ادلواصالت بُت اإلنسان يهدف ادلدخل اإلنساين ىدفا اتما على تقويّ 

صة إىل التالميذ من  و الثقاَب األخرى. اخلطوة األوىل  ُب ربقيق ىذا ادلدخل ىو إطاء الفر 

عادة والثقاُب لتكلم اذلوية عن نفسهم ولتعبَت قصدىم مع تبّدل ما يتملك بعضهم كل ال

أىل  من خالل ثالث األسلوب كما يستخدم بعضا. وىذه الكفاءة يستطيع أن يطّبق

 اللغوي إستخداما اتما كما يلي:

 احلالة ادلتنوعة. الشرح والتبيُت وتدريب التالميذ ُب اللغة العربية تكثيفا ُب .ٔ

ادلسرحّية ُب تدريب التالميذ  إلجابة ُب احلالة ادلتنوعة فيها قيمة احلب والغضب  .ٕ

 والتساؤل والرجاء وغَت ذلك.

 يعطى ادلتعلم ادلثال اجلميل جلذب التالميذ ُب تعليم اللغة العربية. .ٖ

 ادلدخل اإلنساين مل يعط إسهاما إجابيا ُب تقدًن مجع اإلقًتاحات اليت ،لكن

تستحضر إىتماما كبَتا لتالميذ لإلنساين. ادلعٌت ىو ُيظاف اإلنسان لإلنسانية ليس 
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لألدوات. ومن جانب األخرى مل يعط ىذ ادلدخل ادلنهاج ُب تعليم اللغة العربية ُب شكل 

 ٗٔمنهاج الدراسة.

 ةالشفهي السمعية ادلدخل (ه 

واللغة  ،ع ويقالمفهوما أن اللغة ىي كل ما ُيسمالسمعية الشفهية ؽلتلك ادلدخل 

ويذىب من ىذه  ٘ٔمن النطق. (representative) الكتابية ىي نتيجة التمثيل

الن اللغة ىو النطق. وُب  ،يعارف إىل التالميذ النطق ألول ادلرة البد للمتكلم ،التصورات

عملية تعليم اللغة غلب أن يُبداء ابلتكلم وإستماع األصوات اللغوية ىو يبداء من إستماع 

العريب ٍب الكلمة ٍب كتابة ادلقالة اللغة العربية. وىذا يُعمل ابإلنفراداي كان أو  احلروف

 مجاعة حىت يستطيع التالميذ احلفظ.

يعطى ىذا ادلدخل دافعا التالميذ الذين ؽلتلكون كفاءة لغوي  ،ومن نفس األخر

ة ضعيف. وذلذا ادلدخل شعار وىو "اللغة عادة والعدة تكسب اىل التكرار" و "اللغ

كيف   ،الربتاج إىل الذكاء بل اللغة ربتاج إىل البيئة وادلمارسة. وردبا ىذا الشعار صحيح

                                                             
12

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif.... hlm, 69 - 17  
18

 Radliyah Zaenuddin, Metodologi Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Cirebon: STAIN Cirebon prees, 6118), hlm, 38. 
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يستطيع التالميذ اللغة العربية وىم مل يتعودوا ابلتكلم اللغة العربية ُب لساهنم كل الوقت  

 ٙٔصيب البكم.كما يتعلم الصيب اللغة بدون األم والبيئة ويصَت ال

 عربيةة يف تعليم اللغة القالطري .4

. والنتائج من ادلناقشة ن الطريقة ُب تعليم اللغة العربية تلد من ادلناقشة الطويلةإ

ال الطريقة الكاملة  الطويلة ىو أن كل الطريقة  سبتلك ادلزية والنقصان حىت كان التصريح "

بية ُب عملية تعليم اللغة العربية ولكل منها ادلزية وانلقصان". والطريقة ُب تعليم اللغة العر 

طريق وكيفية ونظام  حىت كانت ادلقالة الطريقة أىم من ادلادة. والطريقة لغةمهم جدا 

والطريقة إصطالحا أسلوب التعليم ُب تقدًن   ٚٔومذىب وحال وعماد ُب مكان ادلظل.

أنواع ادلنهج ُب تعليم اللغة العربية ىي طريقة   ٛٔالتعليم والتعلم.مدة التعليم عندما عملية 

 .ًتمجة وطريقة ادلباشرة وطريقة السامع والشفهي وطريقة القراءة وطريقة ادلركبالقواعد وال

 طريقة القواعد والًتمجة (أ 

طريقة القواعد والًتمجة سبتلك األمساء األخري. ويعطى بعضهم األمساء بطريقة 

ادلنطيق العامل  القدؽلة وطريقة التقلدية. واإلفًتاض األساسي ُب طريقة القواعد والًتمجة ىو

                                                             
11

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif…., hlm, 64 
19

 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: 

Pustaka Progresif, 1742), hlm, 711. 
14

 Engkoswara, Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran, (Jakarta: Bina Aksara, 1744), hlm, 

28 



21 
 

. وأما  والقواعد اللغوية ىي فرع من فروع ادلنطق ،ويؤكد أن كل اللغات ُب العامل متسوي

اتوى لدراسة اللغة األجنبية ىي ربليل القواعد اللغوية وكتابة اجلملة وحفظ ادلفردات 

ألساسية اإلنتقال إىل اللغة ادلستخدمة اليومية. وكما ذكر بعلبك أن التأسيس ُب طريقة 

لًتمجة ىو حفظ القواعد اللغوية وربليل القواعد ُب النصوص ٍب الًتمجة إىل اللغة القواعد وا

ُب كهارة الكالم صغَت. ىذا يبُت أبن ىذه الطريقة كي  واألىتمامادلستخدمة دلقدمة. 

الطالب ماىر ُب حفظ وتفهم القواعد اللغوية وتعبَت الفكرايت بًتمجة اللغة األوىل اىل 

تعلم الطالب هبا وكي يستطيع الطالب تفهيم النصوص األجنبية اللغة األجنبية الىت ي

 بًتمجتها اىل اللغة اليومية أو عكسها.

انحيتان ادلهمان ُب طريقة القواعد والًتمجة. واألول ىو  وابلتصريح السابق ىناك 

كفاءة تفهم القواعد اللغوية والثاين ىو كفاءة ترمجة اللغة األوىل إىل اللغة الثانية أو 

 ا. وىذه الطريقة ذلا خصائص بنفسها منها: عكسه

 كانت األنشطة التعليمية اللغوية كثرا من احلفظ والتفهم الواقع .ٔ

أنشطة القراءة واإلنشاء والًتمجة. واإلىتمام من أنشطة كيز من ىذه الطريقة ىو الًت   .ٕ

 الكالم واإلستماع قليل.

 سلصوص ابلنصوص ادلستخدمة إختيار ادلفردات .ٖ



21 
 

ة ىو اجلملة الن يتعلم الطالب كثَتا من انشطة الًتمجة اجلمالت القطعة األساسي .ٗ

 ادلنقطعة.

  القواعد اللغوية تُتعلم بإلستنتاجي .٘

 لغة الطالب تستخدم للغة ادلقدمة. .ٙ

 ومثال طريقة القواعد والًتمجة كما ايي:

 الكلمة وأقسامها   

رف. اإلسم: ما دل الكلمة: لفظ يدل على معٌت مفرد. وىي ثالثة أقسام: إسم وفعل وح

على معٌت ُب نفسو غَت مقًتن بزمان. كخالد وفرس وعصفور ودار وحنطة وماء. والفعل: 

ما دل على معٌت ُب نفسو مقًتن بزمان كجاء وغلئ وجئ. واحلرف: ما دل على معٌت ُب 

 غَته مثل: ىل ومل وعاى وان ومن.

 الطريقة ادلباشرة (ب 

د والًتمجة اليت كانت تعامل اللغات  ظهرت ىذه الطريقة كرد فعل لطريقة القواع

 ٓ٘ٛٔظهرت دعوات سنة  زبلو سباما من احلياة. ولقد ،كما لو كانت كائنات ميتة

تنادي جبعل تعليم اللغات األجنبية حية مشوقة فعالة. وطالبت الدعوات بتغيَتات جذرية 

سم ُب طرق تعليم اللغات األجنبية. وادلصطلح الذي إنتشر بصورة أسرع فقد كان ا
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وإن اذلدف األساسي الذي تنشده ىذه الطريقة ىو تنمية قدرة  ٜٔالطريقة ادلباشرة.

وينبغى تعليم اللغة العربية من خالل  ،الدراس على أن يفكر ابلعربية وليس بلغة األوىل

. النحوى وسيلة لتنظيم التعبَت اللغوي وضبطو. من ٍب يتم العربية ذاهتا دون أية لغة وسيطة

العريب أبسلوب غَت مباشر من خالل التعبَتات واجلمل اليت يرد ذدرىا ُب تعليم النحوى 

احلوار. ال يتعرض الدراس لنص مكتوب ابلعربية قبل أن يكون قد ألف ما فيو من 

تعليم اللغة األجنبية  الطريقة ادلباشرة والتالميذ كرأي ٕٓ.أصوات ومفردات وتراكيب

ؽلتلك الطالب القدرة دلواصالت ابللغة  بطريقة السماعة والتكلم واذلدف األساسي كي

 واخلصائص من الطريقة ادلباشرة منها: ٕٔالعربية كالناطق األصلي.

تعطى الطريقة ادلباشرة  كثَتا من مهارة الكالم واإلستماع لتبديل مهارة القراءة  .ٔ

 .والكتابة والًتمجة

 لة.تركيز التعليم ُب األسلوب ادلظاىرة: التكرار واحلفظ ادلفردات واجلم .ٕ

 تبتعد الطريقة ادلباشرة من اللغة األم. .ٖ

 ٕٕكفاءة ادلواصالت ُتدرب من التسؤالت. .ٗ

 ومثال ُب مدة تعليم اللغة العربية ىي كما يلي:
                                                             

 ٜٕٔ(, ص, ٜٜٛٔمصر: ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة, , )تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشد أمحد طعيمة,  51
 .533نفس المرجع, صو  22

61
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,…., hlm, 191- 199 

66
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif…., hlm, 39 
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 التعارف    

 احلوار

 : صباح اخلَت دمحم

 : صباح النور عمر

 : ىل تعرف ىذ التلميذ؟ دمحم

 : نعم أعرف. ىذا أمحد. عمر

 : ىل ىو تلميذ جديد؟ دمحم

 ىو تلميذ جديد ،: نعم عمر

 : مىت جاء إىل ادلدرسة؟ دمحم

 : جاء إىل ادلدرسة قبل شهر عمر

 ىل يلعب كرة القدم؟:  دمحم

 ٖٕ: نعمو ىو العب شلتاز عمر

                                                             
63

 ٓٙص  كتاب اللغة، دمحم انصحية العمز، 
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 طريقة القراءة (ج 

رد فعل من طريقة ادلباشرة اليت تفضل مهارة ىى  طريقة القراءةظهرت ىذه 

خرى )اإلستماع والكالم وكتابة(. والقصد الكالم وزبلو سباما من ثالت ادلهارات األ

االساسي قي طريقة القراءة ىو الطالب الثنوية واجلامعة ووظيفتهم نيل ادلعلومات العلمية 

. وتًتاكز طريقة الكثَتة من النصوص العلمية. وإحدى األنشطة لنيل معلومات ىي القراءة

. والقدرة من القواعد اللغوية القراءة إىل قدرة قراءة الطالب والتفهم والطالقة الصحيحة

القصد من ىذه الطريقة ىي ذبذير   ،ىي ُب عدد الثانية تكون بعد كفاءة القراءة. ولذلك

كفاءة قراء النصوص العربية ابلسهولة بدون الًتمجة لساان كان أو كتابة اىل اللغة 

 وخصائص طريقة القراءة ىي: بل يفهم الطالب مباشرة كل ما قرأه. ،الطالب

 شطة ُب تعليم بتأسيس على التفهم ُب زلتوي النصوص.األن .ٔ

 القواعد اللغوية التُتعلم ابلكاملة وزُبتار بوطيفة النصوص. .ٕ

 الوظيفة ُب التعليم يعطى ادلتعلم التالميذ الوظيفة لتثبيت فهمهم. .ٖ

 ومثال ُب مدة تعليم اللغة العربية ىي كما يلي:

 خطر السرعة
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وَب أثناء سَته أقبلت  ،ركة اليت يعملركب عصام السيارة ليذىب إىل الش 

يقود علا طالبان من الطالب ادلدرسة الثانويو. وعند إشارة ادلرور مل  ،سياراتن مسرعتان

وتوقفت السيارات عن السَت.وذبمع حول  ،مكنا من الوقوف فاصطدمتا بسيارتويت

حقيق ُب احلادث عمال وموظفون كانوا ُب طريقهم إىل أعماذلم. وجاء رجل ادلرور للت

 احلادث. ٍب وصلت سيارة اإلسعاف وأخذت ادلصابُت اىل ادلستشفى. مناقشة للفهم

 ماذا يعمل عصام؟ 

 أين وقع احلادث؟ 

 ٕٗدلاذا جاء رجل ادلرور؟ 

 طريقة السمعية والشفهية (د 

واإلفًتاض من طريقة السمعية والشفهية ىي أن اللغة كل ما ُيسمع ويقال. واللغة 

بد يُبداء من إستماع األصوات اللغوية ُب شكل الكلمة ىي الكالم وتعليم اللغة ال

ٍب يُنطق وطريقة السمعية والشفهية ىي تعامل ورد فعل من طريقة القراءة.  واجلملة

 وخصائص من طريقة السمعية والشفهية منها:

                                                             
62

  Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif…., hlm, 26-21. 
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وتراكب اجلملة وتدريب احلوار  األنشطة ُب التعليم ىو ادلظاىرة: تدريب القواعد .ٔ

 دلفردات.وتدريب إستعمال ا

عندما أنشطة التدريب ادلتعلم كدارب حىت ػلفظ الطالب ادلفردات أواجلملة اليت  .ٕ

 تدارب هبا ادلتعلم.

 القواعد اللغوية تُتعلم عَت ادلباشر من اجلملة اليت تدارب هبا ادلتعلم. .ٖ

 الطريقة ادلتنوعة .ٗ

 األسلوب يف تعليم اللغة العربية .5

طوة. ولذلك يُفهم أن األسلوب ُب أسلوب اللغة العربية ىي زبطيط ونظام واخل

تعليم اللغة العربية ىي تطبيق فن من الفنون الذي يتعلق على الًتبية وكفاءة ُب تنظيم 

الفصل. واألسلوب من احلالة إىل احلالة األخري متفرقة بل ُب حالة متسوية تستطيع أن 

دلدخل زلددة اليت تطابق داخل الفصل اباألنشطة تتفرق إذن أسلوب التعليم ىي 

والطريقة التعليم ادلعُت. وإضافة من ذلك القصد من تعليم اللغة العربية ُب اإلندونيسي 

التعليم بشكل العامة ىي  من الطبقة إىل الطبقة ىو متفرق بل التصورات من قصد

متسوي. واإلختالف من القصد وادلدة وخلفية الطالب وأدوات التعليم ػلتاج إىل أسلوب 

 الدخل والطريقة. التعليم ُب إختيار
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 مهارة الكالم .ب 

 التعريف من مهارة الكالم .1

ادلعٌت القائم ابلنفس الذي  ادلفيدة ىو األصوات نالكالم ُب أصل اللغة عبارة ع

أما  ٕ٘.وُب اصطالح النحاة اجلملة ادلركبة ادلفيدة ،يقال ُب نفس كالم ،يعرب عنو أبلفاظ

 بو ادلتكلم عما ُب وق الذي يعربالتعريف االصطالحي للكالم فهو ذلك الكالم ادلنط

وإحساسات، وما يزخر بو  شعورمن  خباطرهنفسو من ىاجسو، أو خاطره، وما غلول 

أو فكر، وما يريد أن يزود بو غَته من معلومات، أو ضلو ذلك، ُب طالقة  يعلقو من رأ

 ٕٙ.وانسياب، مع صحة ُب التعبَت وسالمة ُب األداء

ُب ىذه احلالة ترتبط ىذه ادلهارة و غة ادلتعقدة. الكالم ىي استخدام الل مهارةإن 

بتعبَت األفكار وادلشاعر ُب كلمات و مجل صحيحة و سليمة. و ىكذا، فإن ادلهارات 

ذات الصلة أبمر األفكار أو التفكَت حول مايقال. و مع ذلك، ىي ذات الصلة ابلقدرة 

ن ادلهارات مرتبطة على قول ما ًب تفكَته و شعره على وجو سليم صحيح. و ىكذا، فإ

بقدرات نظم ادلفردات، و النحوية و الداللية، و احلكيم السليم للصوت. و كل تلك 

                                                             
 .ٜٙٚ(, ص. ٕٜٚٔ, )تركيا: مكتبة اإلسالمية, , ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربيةٕ٘

 .ٖٖٕ(, ص. ٜٓٛٔ, )الكويت: دار القلم, تدريس اللغوية العربية ابدلرحلة اإلبتدائيةدمحم صاحل الدين، 26
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القدرات تتطلب إىل زاد من الكلمات و اجلمل اليت تتناسب مع الوضح ادلطلوب الذي 

  ٕٚػلتاج إىل ادلمارسة و الًتبيات على الكثَت من الكالم عن طريق الفم. 

لمات بشكل صحيح و واضح ىو أتثَت عظيم ُب حياة إن القدرة لًتتيب الك

كان الكالم ىو نشاط اللغة  ٕٛاإلنسان. إما للتعبَت عن أفكاره أو لتلبية احتياجاتو.

الشفهي ادلتعلق بصوت اللغة. و عند الكالم كان اإلنسان يلقى ادلعلومات عن طريق 

يت يراد حصوذلا ُب إن مهارة الكالم إحدى ادلهارات اللغوية ال  ٜٕاألصوات اللغوية.

 اصة ُب إندونسيا الذى كان أكثر سكاهنا مسلمون.ختدريس اللغة العربية 

الكالم من أىم وسائل ألجل بناء التعارف و االتصال اإلغلايب حبيث و    

ذبري أنشطة الكالم ُب الفصل دبا لو من رلال  تستخدم اللغة لوسيلة من ذلك االتصال.

دلتكلم و ادلستمع حيث غلري الكالم ابلتبادل. فلذا، االتصال على اجلانبُت: جانب ا

فينبغى تدريب الكالم أن غلري على الًتتيب التاي ىو األول، القدرة على االستماع، و 

  ٖٓالثاين، القدرة على النطق، و الثالث، ادلعرفة عن ادلفردات و أنواع اجلمل.
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يت ينبغي أن تنتمي فلذا، كانت مهارة الكالم و احدى مهارات اللغة األربع، ال

ابلتوازن ُب تعليم أية اللغة األجنبية. أي التوازن بُت مهارة الكالم و الستماع و القراءة و 

و ال غلوز للمعلم تفضيل الواحدة منها على األجرى. و لكن ىذه ادلهارات  ٖٔالكتابة.

يلقيو مهمة عند التالميذ. فجدير للمدرس الفهم أن مهارة الكالم حيث أهنا أول كل ما 

ادلعلم ُب تعليم اللغة العربية. و ذلك ألن الغرض األساس من تعليم اللغة العربية قدرة 

التالميذ على القيام ابلتكلم ابللغة العربية ُب كالمهم اليومى كما أهنم يستخدموهنا عند 

 ٕٖتالوة القران و قراءة الدعاء.

عرفة عن األسس ألجل الوصول إىل الفهم الدقيق عن مهارة الكالم فيمكن ادلو 

( إن حقيقة الكالم وضع ٔادلعروفة ُب عمليتها. و أما األسس دلهارة الكالم و ىي: 

( و إن الوصول إىل القدرة على وضع اجلمل فيحتاج إىل الفهم أبنواع ٕاجلمل ادلفيدة. 

( و بعد الفهم أبنواع اجلمل فيحتاج الطالب إىل التدريبات على ٖتلك ادلفردات. 

مال تلك اجلمل من عنده و التدريبات على الفهم عن اجلمل ادلنطوقة من الكالم ابستع

 ٖٖغَته.

 األهداف يف مهارة الكالم  .2
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 ؽلكن ان نعرض ألعلها فيما يلي: الكالمأىداف عامة لتعليم  ىناكأن 

أن ينطق ادلتكلم أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي انواع النرب والتنغيم ادلختلفة وذلك  (ٔ

 .ن أبناء العربيةبطريقة مقبولة م

 .أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشابو (ٕ

 .أن يدرك الفرق ُب النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة (ٖ

 .أن يعرب عن افكاره مستخدم الصيغ النحوية ادلناسبة (ٗ

 .أن يعرب عن افكاره النظام الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العريبة خاصة ُب لغة الكالم (٘

صائص اللغة ُب التعبَت الشفوي مثل التذكَت والتأنيث وسبييز العدد أن يستخدم بعض خ (ٙ

 .واحلال زنظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك شلا يلزم ادلتكلم ابلعربية

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدرتو، وأن يستخدم ىذه  (ٚ

 .الثروة ُب إسبام عمليات اتصال عصرية

الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة  لعمره ومستواه االجتماعي  أن يستخدم بعض أشكال (ٛ

 .وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض ادلعلومات األساسية عن الًتاث العريب واإلسالمي

 .ان يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما ُب مواقف احلديث البسيطة (ٜ

ًتابط لفًتات أن يتمكن من التفكَت ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل وم (ٓٔ

 .زمنية مقبولة
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 :وأما أىداف تدريس اادثة عند امحد رشدي طعيمة فكما يلي

القدرة على ادلبادئ ُب التحدث عند الدارسُت ودون انتظار مستمر دلن يبدؤىم تنمية  (ٔ

 .بذلك

 .تنمية ثروهتم اللغوية (ٕ

اس ابلثقة، سبكينهم من توظيف معرفتهم ابللغة، مفردات وتراكيب شلا يشبع لديهم األحس (ٖ

 .واحلاجة للمتقدم، والقدرة على االصلاز

تنمية قدرة الدارسُت على االبتكار والتصرف ُب ادلواقف ادلختلفة. والتمييز بُت البدائل  (ٗ

 .الصاحلة فيها لكل موقف على حدة

تعريض الدارسُت للموقف ادلختلفة اليت ػلتمل مرورم هبا. واليت ػلتاجون فيها إىل شلارسة  (٘

 .اللغة

 .ة ادلفهوم االتصاي للغة وتدريب الطالب على االبصال الفعال مع الناطقُت ابلعربيةترمج (ٙ

معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة ابحلديث. وتشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة غَت  (ٚ

لغتو. وُب موقف مضبوط غلى حد ما وامام زمالء لو. إن اخطأ تقبلوا اخلطأ وإن أجاد 

ٖٗ.شجعوه
 

 ة يف تعليم مهارة الكالمالطريقة املستخدم .3
                                                             

. ، ص(ٜ٘ٛٔأم ، مكة ادلكرمة، القرى جامعة )، تعليم اللعة العربية للناطقُت بلغة أخرىزلمود كامل الناقة،  34
ٔٙ٘-ٔٙٙ. 
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 طريقة ادلباشرةال .أ 

أن الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة لتعليم اللغة العربية  كما قد ذكر الباحث ُب السابق

ليست ُب جهة العلم ولكن ُب جهة العملية. البد ُب تعليم اللغة العربية يستخدم اللغة 

طريقة ادلباشرة طريقة األصل إستخداما صحيحا وال غلوز إستعمال لغة األم. وردت ال

 وسبتلك الطريقة ادلباشرة ادلزية والقصان. ٖ٘القواعد والًتمجة.

 ادلزية:

 .اإلىتمام من الطالب كبَت من إستخدام القواعد والًتمجة (ٔ

 .تكلم الطالب اللغة العربية ابحلماسةي (ٕ

 .ةيستطيع الطالب أن يعتَت األصوات العربية إعتبارا مجيال من إستخدام القواعد والًتمج (ٖ

 .ذبتنب ىذه الطريقة من لغة األم (ٗ

 .ادلدة اليت تستخدم مًتابط بثقافة اللغة العربية (٘

 النقصان

 .يُبُت من الًتمجةليس لكل ادلفردات  (ٔ

 .الطالب مكمون ُب بنيوية اللغة اإلندونيسية ُب ربدث اللغة العربية  (ٕ

                                                             
38

 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Aktif, (Semarang: Need’s Press, 6117), hlm, 81. 
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 .الهتتم الطريقة ادلباشرة إختالف الفردي ُب عملية التعليم (ٖ

 ٖٙ.ة ربتاج إىل ادلتعلم اإلتصاي ُب اللغة العربيةىذه الطريق (ٗ

 طريقة السمعية الشفهية .ب 

الطريقة السمعية والشفهية َب األساس ىى تنمية من الطريقة ادلباشرة. حصوصا 

صعوبة الطالب ُب الفهم. لذلك ىذه الطريقة تستخدم تعليما بوسيلة السمعية والشفهية 

طريقة السمعية والشفهية سبتلك  ،ريقة ادلباشرة. كما الطٖٚويستخدم لغة األم لشرح الدرس

 ادلزية والنقصان.

 ادلزية

 ىذه الطريقة سبتلك اإلفًتاضا أبن اللغة ىي الكالم والكتابة ىي مظاىرة من الكالم. (ٔ

 تعليم اللغة العربية يُبداء بداية من مهارة اإلستماع ٍب الكالم ٍب القراءة ٍب الكتابة. (ٕ

 تعليم ُب لغة األم.أسلوب التعليم اللغة كما ال (ٖ

 .الطريقة الصحيحة ُب تعليم اللغة العربية من صناعة ادلمارسة اللغوية (ٗ

تدريب الكالم ليس ُب تدريب القواعد  ػلتاج الطالب اللغة العربية وىو من خالل (٘

 .والًتمجة

                                                             
36

 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, …., hlm, 34-37 
39

 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Aktif,… hlm, 86 
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 النقصان

 .ر قد يصنع ادلالل ُب تعليم اللغة العربيةاحلفظ والتكرا (ٔ

 .يذ ادلاىرىذه الطريقة التوافق ابلتلم (ٕ

 ٖٛ.يم اللغة العربيةىذه الطريقة ربتاج إىل ادلتعلم اإلتصاىل ووسيع ادلعريفة ُب تعل (ٖ

 أنواع التدريب يف مهارة الكالم .4

أتٌب ىنا عدة التدريبات على الكالم قصدا ّل الصعوابت ُب استعمال اللغة 

 :العربية للكالم

 التدريب على ربط ادلعاىن وتوصيفها. (ٔ

تدريب إاّل القيام بتدريب التالميذ على سرعة ربط معٌت وليس ىدف ىذا ال

التعبَتات ادلسموعة و وصفها. واخلطوات اجلارية ُب ىذه التدريبات تتكون من األمور 

 التالية:

نطق ادلعلم بكلمة واحدة، ٍب عرب الطالب بعد ذلك الكلمة األخرى ادلتعلقة بتلك  (أ 

 الكلمة ادلنطوقة.

رب الطالب كلمة أخرى ما ليس ذلا عالقة بتلك الكلمة نطق ادلعلم بكلمة واحدة، وع (ب 

 ادلنطوقة.

                                                             
31  Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, …., hlm, 24-27 
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 نطق ادلعلم بكلمة واحدة من أنواع االمساء، وعرب الطالب اسم الصفة ادلناسبة.  (ج 

 التدريب على وضع أنواع من أظلاط الكلمة. (ٕ

إن أنواع التدريب على أظلاط الكلمة اللغوية كثَتة، ولكن على وجو عام أهنا 

 ثة أقسام، وىي: تدريب األلعاب، وتدريب ابدلعٌت والتدريب االتصاي.تنقسم إىل ثال

 التدريب على اادثة. (ٖ

اادثة أو اإلنشاء الشفهي ىي االتصال اجلاري بُت الشخصُت أو أكثر إليصال 

األمور ادلكتوبة أو ادلقولة الصادرة من القلوب و األفكار. و قدم زلمود يونس أن تعبَت 

ن ابللسان عماخطر قي الفؤاد بوسيلة األقوال الصحيحة و ادلناسبة الكالم ىو "البيا

وػلسن للمعلم خالل القيام بتعليم ىذا التدريب غَت مهتم  ٜٖابلغرض ادلطلوب".

ابلشؤون اللغوية فقط، ولكن وجب عليو االىتمام أيضا ابألمور اإلجتماعية والثقافة مثل 

ك أنواع كثَتة من التدريبات على اادثة، األخالق واحلركات والسلوك عند اادثة. وىنا

 تذكر منها: التساؤل وحفظ أشكال من احلوار وااورة ادلوجوىة وااورة احلرية.

 تلقُت القصص. (ٗ

كان تلقُت القصص من بعض النشاطات ادلشوقة عند الطالب. ولكن تغلب 

اء القصة. فلذا، فيو الكراىة لطالب ابلضعاف أي دلن مل ؽلكن لديو زاد وإعداد ُب إلق
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 Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa (Bahasa Al-Qur’an), (Jakarta: Hidakarya, 

1773) hlm. 19. 
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ينبغي للمعلم إرشاد الطالب و مساعدهتم على نيل ادلوضوعات ادلتعلقة ابلقصص مع 

 االىتمام أبساس فعالية ُب الكالم أو إلقاء القصص.

 حبث ادلسائل. (٘

ىناك أنواع من األشكال ألنشطة حبث ادلسائل، ؽلكن إستعماذلا للتدريب على 

)ب( ، حدة على صورة السؤال أو التعبَتية واالكالم. ومنها ىى:)أ( تعيُت ادلعلم قض

 )د(البحث اجلدال اجلماعي. ،)ج( اجلدال الفرقي ،تقرير ادلعلم موضوعا واحدا

 ادلقابلة. (ٙ

كانت ادلقابلة من نشاط التعليم ُب الكالم وىو ػلتاج إىل زاد كثَت. وقبل القيام 

 ىذا النشاط بنوعُت: ابدلقابلة فيكون للمستجيبون أوال مسائل يبحثوهنا. وؽلكن قيام

 ادلقابلة مع بعض الضيوف ُب ادلدرسة ،اّوال

 .ادلقابلة مع اإلخوان الدارسُت ُب الفصل ،اثنيا

 التمثيل ادلسرحي. (ٚ

مثيل ادلسرحي أحد أنشطة التعليم الًتفيهية. وذلك ألنو نوع من األلعاب كان الت

ادلفرحة. ولكن مل يكن عند كل الطالب استعداد طبيعي أو شوق ابلتمثيل ادلسروحي، 

فلذلك ينبغي للمعلم أن ػلتار بعض الطالب للقيام ابلتمثيل ادلسروحي وأما الطالب 

 ة عليهم جيدا.اآلخرون فعليهم االستماع إليهم وادلساعد
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 اخلطابة. (ٛ

وينبغي أن يقوم الطالب هبذا النشاط بعد أن كانت لديهم خربة كافية عن أنواع 

األنشطة األخرى ُب الكالم مثل احلوار، وتلقُت القصص، وادلقابلة وادلناقشة وغَتىا. كي 

مور يكون تعليم النطق جيدا و خاصة للناطقُت بغَت اللغة العربية ينبغي اافظة على األ

طالب حىت ال :)أ( أن يكون للمعلم كفاءة الزمة ُب ىذه ادلهارة، حيت يصَت ظلوذجا لل

 ، وعلا لغة أن يبدأ التعليم من األصوات ادلتشاهبة بُت اللغتُت)ب(  ،يهتمون ابلدرس

)ج( أن يراعي ادلؤلف وادلعلم طريقة التدرج، كأن يبدأ أبلفاظ ، الطالب ولغة اذلدف

)ى(  ،)د( البداية من ادلفردات الشائعة ،كلمتُت فثالث فأكثرة ادلكونة من  السهل

)و( أن يركز  ،اية األمراإلجتناب عن الكلمات تضمن حروف ادلد )احلركة الطوال( ُب بد

كيفية إخراج األصوات من  :على ادلهارات الفرعية دلهارة النطق الرئيسية اليت من أعلها

مراعة النرب  ،كة القصَتة واحلركة الطويلةتفريق النطق بُت احلرا  ،سلارجها الصيحيحة

)ح( تدريب  ،األغراض)ز( كثرة التدريبات ادلتنوعة ادلتعددة ، والتنعيم ُب الكالم والنطق

 ٓٗالطالب كيف يبدأ اادثة وكيف يفهمها ابلصورة الطبيعية.

 املشكالت يف تعليم مهارة الكالم .5

                                                             
. ، ص(ٜ٘ٛٔجامعة أم القرى، مكة ادلكرمة، )، تعليم اللعة العربية للناطقُت بلغة أخرىكامل الناقة،   زلمود 42

ٔٙ٘-ٔٙٙ. 
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ؼلافون ُب تعليم اللغة العربية  اللغة العربية ىي من اللغة األجنبية وبعض الطالب

سيما ُب مهارة الكالم. وىذا التعامل غلئ نتيجة من إختيار ادلدة وترتيب ادلدة اليوافق ال

وافق لعريب زلضور من جزيرة العرب ومل تابلطالب اإلندونيسي. كما عرفنا أن ادلراجع ا

وافقوا بتعليم اللغة الذين مل تاحلال يدل أن ادلراجع  بتعليم اللغة العربية ُب اإلندونيسية. ىذا

 الن كيفية القدًن مازال ُب الناطقُت األصل. ،العربية ُب اإلندونيسي

لغوية كانت غَت اللغوية.  ويواجو اإلندونيسي كثَتا من مشكالت ُب تعليم مهارة الكالم

 ومنها كما يلي:

 األصوات (ٔ

ن جهاد الصوت قد مّر تعليم اللغة العربية ُب األندونيسي طويال بل إىتمام م

األول : القصد ُب تعليم مهارة  ،لكفاءة مهارة اإلستماع والكالم قليل ومن بعض أسبابو

الكالم فقط لتفهم اللغة الكتابية ُب ادلراجع ادلوجودة. والثاين : التعريف من تعليم اللغة 

والثالث  ضا.العربية كثَتا مأخوذ من طريقة القواعد والًتمجة اليت هتتم اىل اللغة الكتابية أي

: بعض حروف العربية الينطاق ابللغة اإلندونيسي مثل )ش( و)ص( و)ض( و)ط( 

 و)ظ( و)ع( و)غ( و)ق( و)ق( و)ث( و)ج( و)ح( و)ذ(.

 ادلفردات (ٕ
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كما عرفنا أن كثَتا من اللغة اإلندونيسي مأخوذ من اللغة العربية. وىذا احلالة تشتمل 

كثَت من اللغة العربية اليت   ،األول : تغيَت ادلعٌتقيمة إغلابية لكن ىناك قيمة سلبية ومنها: 

تدخل إىل اللغة اإلندونيسي تتغَت ادلعٌت مثل "القصيد" ُب العرب يعطى ادلعٌت رلموعة 

األغنية العربية. الثاين : اللفظ يتغَت بل من الشاعر. وَب األندونيسي ىو رلموعة من 

 معٌت مبٍت والثالث : اللفظ مبٍت بل ادلعٍت يتغَت.

 الثقافة واإلجتماعية (ٖ

ُب تعليم مهارة الكالم الفعاي إبحتمال الطالب إىل اجملتمع األصل أي الذي 

يتكلم ابللغة العربية. وابلتعامل ادلباشر غُلرب الطالب ُب مواصالت اللغة اليومية. وإذا 

ة اليسعى الطالب إستخدام اللغة العربية لن يستطيع اللغة العربية السيما ُب انحية مهار 

 الكالم. ولذلك البد أن ُيصنع البيئة اللغوية دلمارسة الطالب َب تكلم العربية اليومية

 فطبعا ابدلدرس الذي يستطيع اللغة العربية وبعضهم من الناطق األصل.

 البيئة اللغوية .ج 

 مفهوم البيئة اللغوية ودورها يف إكتساب اللغة األجنبية - .أ 
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زل، وقيل منزل نة والباءة وادلباءة: ادلوالبيئ ٔٗيبوء. - البيئة اسم مصدر من بوأ

يتبوؤون من قبل واد، أو سند جبل. وَب الصحاح: ادلباءة: منزل القوم َب كل  القوم حيث

﴿والذين أمنوا  ٜ ٕٗمنزل ينزل القوم. وقال الفراء َب قولو عز وجل: ع، ويقال: كلوضم

نزال، وأثويتو منزال ثواء: يقال: بوأتو م ٖٓٔٗوعملوا الصاحلات لنبوئ هّنم منال جنة غرفا ﴾ 

احلديث: "من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده  أنزلتو، وبوأتو منزال أي جعلتو ذا منزل. وَب

وتلك ىي  ٘ٗومعناىا: لينزل منزلو من النار. وتكررت ىذه اللفظة َب احلديث ٗٗمن النار".

ف عن البيئة أيضا بعض التعري قّدم الباحثيو  .التعريفات من البيئة عند االصطالحات

البيئة ىي اجتماع ادلادة ابألشياء والتحملية واحلالية والكائنة احلياة, منها  :العربية, منها

 ٙٗادلؤثّرة إىل اإلنسانية ومصلحتو. اإلنسان ومعاملتو

 البيئة التعليمية تنقسم إىل ثالثة أقسام وىي البيئة االجتماعية والبيئة احلياتية والبيئة . أ

 االجتماعية ىي مصدر التعليم ادلتعلق بتعامل اإلنسان َب حياتواالصطناعية. البيئة 

 االجتماعية كرابطة االجتماعية والعادة والعرف وادلع يشة والثقافة والًتبية والسكانية ونظام

                                                             
ٗٔ

 لبنان: دار)الفضل دمحم بن مكرم ابن منظور األنصري اإلفريقي ادلصري، لسان العرب اجلز األول،  ايّب  اإلمام العالمة مجال الدين 

  (.ٙٗص  ٕ٘ٓٓالكتب العلمية،  .
 نفس ادلرجع 42
 (.ٛ٘:ٜٕالعنكبوت ) 43
 ٗٔ ص.)السنة دون:دارالفكر(،"ماجو ابن" القزويٍت يزيد بن دمحم هللا عبد احلافظ سنن الباقى، فؤادعبد دمحم 44
 دار :لبنان( األول، اجلز العرب لسان ادلصري، اإلفريقي األنصري منظور ابن مكرم بن دمحم الفضل ابّ  الدين مجال العالمة اإلمام ٘ٗ

 ( ٙٗص   ٕ٘ٓٓالعلمية، الكتب .
46 KKBI Offline Versi 5.5 freeware ©2252 by Ebta Setiawan 
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 والبيئة احلياتية ىي البيئة ادلتعلقة ابألشياء الطبيعية ٚٗاحلكم والدينية ونظام القدر.

والًتاب و  ادلياه والغابة)وفصل ونبات واحليواانت ومورد احلياة  كجغرفيا ومناخ وحرارة اجلوّ 

لألغراض ادلعينة  والبيئة االصطناعية ىي البيئة اليت يصنعها اإلنسان ٛٗ(األحجار وضلوىا

البيئة العربية ىي حالة البيئة العربية بشىت العملّيات العريب. إّما   ٜٗالنافعة حلياة الناس. 

العملية األخرى، والعملية تشمل لغة االت صالية ابلعربية ودراسة كتب  ابادثة اليومّية أم

البيئة اللغوية ىي كل  .وادلسابقات ابللغة العربية ودراسة القواعد اللغويّة العربية الًتاث

ومن البيئة اللغوية . مايسمعو ادلتعلم ويشاىده الذي يتعلق بلغة اثنية اليت يدرسها ادلتعلم

مع األصدقاء، حُت مشاىدة التلفزيون،  مقصف أو الدكان، التحّدث ىي األحوال َب اىل

 ٓ٘حُت قراءة اجلريدة، َب عملية التعليم َب الفصل،حُت قراءة كتب الدرس وغَتىا.

التعريفات اليت قد ذكرىا الباحث وإن كانت سلتلفة َب ألفاظها لكنها تكون على 

البيئة اليت قصدىا الباحث َب حبثو  أما .واحد وىو أن البيئة ىي كل ما تؤثر ما حولو ىدف

قال: إذن البيئة ىنا مجيع األشياء  ىي كالبيئة اليت عّرفها حليمي زىدي َب كتابو حيث

التعليم وترغب الطالب َب ترقية  والعوامل ادلادية وادلعنوية اليت من شأن ىا أن تؤثر َب عملية

                                                             
41 Nana Sudjana & Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya), Bandung: 

Penerbit Sinar Baru Algesindo, 6118. Hal. 616 
 ۱۳ٕنفس ادلرجع,  ٛٗ
 ٕٗٔنفس ادلرجع,  ٜٗ

52
 Abdul Chaer, Psikolinguistik kajian Teoritik,( Jakarta: PT Rineka Cipta, 6117), Hal 

684. 
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اليومية أو ىي كل ما يسمعو  ماللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها َب واقع حياهت

ابللغة العربية ادلدروسة,  ايطة بو ادلتعلقةا ادلتعلم ومايشاىده من ادلؤثرات ادلهيئة واإلمكاانت

والبيئة ٔ٘.العربية اللغة واليت ؽلكنها أن تؤثر َب وجوده للحصول على النجاح َب التعّلم وتعليم

 نوعان، وعلا:

 االصطناعية العربيةالبيئة  .1

 ٕ٘. الفصليئة اللغوية االصطناعية، كما ذكران، ىي بيئة تعلم للغة الثانية َب والب

 َب زكّ تسمى البيئة االصطناعية ابلبيئة الرمسية وىي إحدى البيئات َب التعلم اللغة اليت تر 

 َب الواقع , ليست البيئةٖ٘.  Ellis و Dulay القواعد اللغوية اليت تتعلمها الطالب بقصد

 على الفصل ألّن األىّم َب البيئة الرمسية ىي قدرة الطالب على معرفة قواعدالعربية زلدودة 

 .اللغوية الثانية اليت يتعّلموىا من ادلعّلم َب الفصل والكتب ومن طرق أخرى خارج الفصل

 ولتكون البيئة العربية قادرة على إعطاء االكتساب اللغويّة ينب غي للمؤسسات أن

  ٗ٘ق ادلقاربة االتصالية وادلقدارية وادلنطوقية. منها:يَب الفصل لتطبالعملية التعليمية تقوم على 

                                                             
 .ٔ٘-ٓ٘م( ص.ٜٕٓٓاجلامعة  مطبعة :ماالنج(,العربية اكتساب َب ودورىا تكوينها اللغوية البيئة ,زىدي حليمي  55

 .ٙٙم(، ص ٜٜٛٔالسعود،  ادللك جامعة :الرايض( ،)اللغوية الثنائية( لغتُت مع احلياة اخلوي، علي دمحم 52
53 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, ٕٜٓٓ), hal ٕ٘ٛ 
54 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, ٕٓٓ٘), hal ٔٙٚ- 

ٔٙٛ. 
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تركز  أ. تستخدم اسًتاتيجية اليت أتسس على أنشطة اتصالية وليس تدري ابت الصناعية وال

 .على القواعد اللغوية

 ب. تستخدم ادلادة ادلتنوعة بتكثَت ادلادة األصلية ويهتّم ب مبادئ ل ه ا معٌت ومستمرّة و

  .ذبةرلا

واجملالت واجلرائد  للطاّلب إبعطائهم الوظيفة دبثل قراءة الكتب ج. توفَت الوسائل اللغوية

األفالم ابلعربية ونظر الشبكة  والربانمج التلفزيوين ومشاىدة العربية واشًتاك اإلذاعة الراديو

 .الدولية ابلعربية وغَتىا

 .شرف الطالب وؼلدم ذلمد. توفَت الفرصة لالتصال واليكثر ادلدرس الكالم بل ي

 ه. يستخدم اللغة العربية على قدر استطاعة أعضاء ال مؤسسات ولو مل يكن استخدام

 .اللغة اإلندونيسية مكروىا

 .و. يستخدم الطريقة ادلتنوعة ادلناسبة ابدلقاربة ال معينة

وال  اإلنشاء وال خطابة وفرقة ال زلادثة)ز. ؼلتّط ويقيم األنشطة ادلساعدة كالتدريبات 

 .)فرادات وغَتىامقابلة وادل

 البيئة العربية الطبيعية .2

الطبيعية  يقصد ابلبيئة اللغوية .اعًتفْت البيئة العربية غَت الرمسية ابلبيئة الطبيعية

نفعلو  توى. وىذا مااستخدام اللغة بغرض التفاىم ونقل ادلعلومات، أي مع الًتكيز على ا
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اللغة اليت  منها٘٘وىل والثانية َب الشارع أو ادللعب مثال. ما نتحادث مستخدمُت للغة األ عند

والصحافيون  استخدمها بُت األصحاب وادلرّب أو الوالدان واألعضاء الفرقة التعليمية

الرمسية احلقيقية  قال أمحد فؤاد افاندي أّن البيئة غَت ٙ٘األساتيذ إما َب الفصل أو خارجو.و 

كالبلد العرىب ولو  ولن يدرك الطالب البيئة الكاملة ٚ٘رىب.اللغة العربية وىي البلد العلطاّلب 

ولذلك وجدان أن معظم ادلعاىد تنشأ  .يسكنون َب القرية العربية غَت العرب َب أضلاء العامل

اللغة العربية، و أن يكّون البيئة اللغوية ليست  البيئة العربية إذا ما كان ترك يزىم َب التعليم

ادلؤسسات أو ادلعاىد أو ادلدارس اليت ستكونون البيئة  حتاجتْ سهلة ألّن فيها مشكالت. ا

زمان. وقد حاولت تلك ادلؤسسات اسًتاٌب جية متنوعة َب  اللغوية الصرب واجلّد والقوام وطول

 ٛ٘:عملية تكوين البيئة منها كما يلي

 ادلوارد البشريّة (ٔ

 البيئة النفسية (ٕ

 البيئة الكالمية (ٖ

  القراءة و البيئة البصرية (ٗ

 ة السمعيةالبيئ (٘

                                                             
 ٘ٙالسعود...ص ادللك جامعة :الرايض( ،)اللغوية الثنائية( لغتُت مع احلياة اخلوي، علي دمحم  55

56 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, 611 
51 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 114 

515-561. نفس المرجع .....
51
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  البيئة البصرية السمعية (ٙ

 بُت اللغة العربيةاارباد  (ٚ

 إقامة األسبوع العربية (ٛ

 مركز التعليم الذاٌب (ٜ

 اسرتاجتية لتكوين البيئة اللغوية يف تعليم اللغة . 3

 : ٜ٘تاج إىل اسًتاتيجيات وىى كما يلييرى بشَتي أّن تكوين البيئة اللغوية ػل 

الطالب مركزين ُب مكان واحد ويسّهل على إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون  .ٔ

 .ادلشرفينوادلدرسُت مراعتهم وإرشادىم وإقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة

تعيُت األماكُت فيها التحّدث والكالم ابللغة العربية مثل ادلقصف ومكاتب  .ٕ

 .ادلدرسة

اسية عقد لقاءات عربية حيث افتتاح مناقشة األوراع ادلدارسية واإلجتماع والسي .ٖ

بينهم على روء الكلمات وادلفردات وادلصطلحات ازلافوظة وادلدروسة وذلك  فيما

الطالب خارج الفصل الدراسي على اإلستماع والتحّدث والتعبَت  لتدريب

 .ابللغة العربية ذباه األوراع واستماع ذلك من أصحاهبم الشفهي عن انطباعتهم

                                                             
اللغة  للمعّلمُت التدريبية الدورة ُب القاىا الىت ادلقالة :ماالنج( ةالعربي اللغة تعليم ُب وتطويرىا ادلساعدة بيئة تكوين بشَتي، 61 51
 .ٗٔ.، ص)م ٕٔٓٓ ابي، – جاوى العربية
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الدراسة االصطناعية وذلك إقامة دورة تعليمية للغة العربية خارج احلصة  .ٗ

زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي وذلك لتزويد  عن قّلة لسدثغرات

 الثروات ادلوجودة داخل الفصل إن أمكن ذلك الدارسُت بثروة لغوية أكثر من

إقامة أنشطة عربية ُب يوم معُّت من أايم األسبوع حبيث أن يتصّرف الطالب  .٘

ية وخطاابت ومسابقات وكل ىذه األنشطة والفنية من مسرح ميوذلم النفسية

العربية وربت رعاية وارشاد ادلشرفُت وادلدّرسُت ُب اللغة  أجريت ربت روء اللغة

 .العربية

 .تدريب الطالب على إلقاء اخلطابة ابلعربية ُب ازلااررة بعد صالة اجلماعة .ٙ

هتم هتيئة عدد كبَت من الكتب العربية حبيث تليب حاجة الدارسُت حسب مستواي .ٚ

ويقوم ادلدّرسون بتشجيع الدارسُت ودعوهتم إىل القراءة وزبصيص أوقات  العلمية

وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية ُب ادلكتبة أو إقامة النشاط  خاصة خارج

 .قراءة اجملالت والدورايت واجلرائد العربية وتعويدىم على ادلكتيب

ها كتاابت الطالب من اصدار اجملالت أو منشورات الطالبية حيث يطبع في  .ٛ

والتعبَتات الكتابية عن األفكار ادلتبادرة على أذىاهنم بعد اختيار  اإلنطباعات

 .لغوايت وفكراي األفضل واألحسن منها
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اصدار اإلعالانت وادلعلومات من قبل ادلدّرسُت ابلعربية وكذلك كتابة اللوحات  .ٜ

 .ادلدرسية

ي اإلذاعية ونشرات تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصح .ٓٔ

ات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم وذلك ور اواستماع ا األخبار العربية

الدول العربية ابعتماد وزارة الشؤون الدينية واجلهاز الرمسي  ابلتعاون مع سفارات

 .اآلخر

التعاون مع مدّرسي مواد العلوم الدينية على أن تكون ادلواد الدينية  .ٔٔ

 .سهلة العبارات العربيةادلدروسة ابللغة 

 .إعطاء الثواب دلتفوقي اللغة العربية و العقاب للمخلفُت .ٕٔ

أّن البيئة اللغوية تتعّلق بتعليم اللغة وأتثَتىا ُب اكتساب اللغة الثانية، وكان التعليم 

اللغة ىو األنشطة ادلربرلة لتكوين األحوال أو البيئة التعليمية للمتعّلم وتكوين البيئة  وتعّلم

 . زلدود على األسئلة التعليمية ُب الفصل فحسب ولكن خارج الفصل أيًضا تعليمية غَتال

،  Skinner وسكينر Thorndike بناًء على النظرية السلوكية ألواردثورنديك

 :التعليمية اللغوية االصطناعية ابلقيام على اخلطوات التالية تكمل البيئة
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 وجود ادلشجع ػلث الفرد أن يقوم غرس ادلشّجع والدافع ُب نفوس الدارسُت، إن .ٔ

ويدونو سواء أكان أولواًي أم اثنواًي، اليقوم الفرد أبي  (نشاط)ابستجاابت معينة 

واليباشر أي نشاط. فوجود ادلدرس يكون مهّما للقيام هبذا العمل، وىو  سلوك

بتخطيط العملية التعليمية وجعل األحوال التعليمية فعالة تدفع  الذي يقوم أيًضا

 .تع ّلمُت على أن يتعّلمواادل

 .وجود الناطق األصلي للغة واألصدقاء حىت يقّلد الدارس من لغتو .ٕ

 .إقامة الثواب أو التعزيز والعقاب دلا أهنا تؤدي إىل وجود االستجاابت .ٖ

هتيئة اجملال للتكرار وادلمارسة أي أنو البّد أن يتهّيأ الدارس رلااًل واسًعا من  .ٗ

دم فيها اللغة العربية حىت ؽلارس كل على التكّلم هبا الىت تستخ األنشطة اليومية

 ٓٙادلدّرس. ويقوم ابزلااكاة من لغة

  العوامل يف تكوين البيئة العربية .4

 العوامل املساعدة يف تكوين البيئة العربية ٔ-

 وجود مربّيي اللغة العربية ومعّلميها الذين ؽللكون الكفاءة اللغوية اجليدة، وىم .أ 

  .عهد مع الطالبيسكنون داخل ادل
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 ٗٔص.. بيئة تكوين بشَتي،  
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 .ادلنهج وطرائق تدريس اللغة العربية ادلتنّوعة وادلطّورة ابالبتكاري . ب

 .وسائل التعليم الكاملة . ج

 .ادلواد التعليمية العربيةد. 

 .وجود مستشار اللغة وىيئة حركة اللغة . ه

 .وجود النظام ادلشدود، والتمّسك ابلنظام، والعقاب. و

 يئة العربيةالعوامل العائقة يف تكوين الب. ٕ

 .انقص إرادة و شعور بعض الطالب للتكّلم ابلعربية ُب ادلعهد. أ

 .ِقّلة الفرص لتطبيق اللغة العربية خارج ادلعهد . ب

 ِٔٙقّلة ادلواد العربية ادلدروسة ُب ادلعهد أو ادلدرسة. . ج

 :وىناك أيًضا الشروط وادلبادئ لتوفَت البيئة اللغوية العربية الفعالة، كما يلي

 دلوقف والتقدير اإلغلاّب للغة العربية من مجيع سكان ادلدرسة، منها: مدير ادلدرسة،ا (ٔ

 .وادلدّرس، والدارسُت، والعّمال

                                                             
65 Thonthowi, Bi’ah Arabiyah dan Pemerolehan Bahasa (Jurnal LiNGUA Jurusan 

Bahasa danSastra Arab, Fakultas Humaniora dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) 

Malang), diakses dari: www.jurnallingua.com, pada tanggal 18 April 6117. 
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النظام وادلبادئ الورػلة عن شكل تنمية البيئة العربية الذي يريده ادلدرسة. وكان  (ٕ

دلن يطيع  يعرفوا ىذا النظام من أّول رليئهم ُب ادلدرسة. وكان ىناك التعزيز الطالب

 .ؼلالف والعقاب دلن

 ادلؤّىلون الذين يقدرون على اإلتصال ابللغة العربية الفعالة. ووجود ادلعّلم الناطق ابللغة (ٖ

 .يفيد لتكوين البيئة العربية الفعالة ) Native Speaker ( العربية

 .سبويل التعليم اجليد والفعال ُب تكوين البيئة العربية (ٗ

العربية وادلالحظة إىل كّل اإلمكانيات والظروف ادلناسبة. مثالً التدرّج ُب تكوين البيئة  (٘

لقى ادلدّرس ابلدارس، فيقول: أىاًل وسهالً!، صباح اخلَت!، كيف حالك؟، ماذا  إذا

 .اليوم؟ إىل اللقاء!، مع السالمة!، وغَتىا تدرس

 .ادلعية واشًتاك مجيع سكان ادلدرسة ُب تقييم البيئة العربية (ٙ

واستمرار العمل. ألّن الصعوبة ُب تكوين البيئة العربية ىى اإلستقامة ادلبدأ األساسي  (ٚ

استخدام اللغة عند رلتمع اللغويُت نفسو. فلذلك، ضلتاج إىل وجود النظام الذي بو  ُب

 ٕٙاستخدام اللغة العربية الفعالة. كّل األفراد ألن يراقبوا وأن ؽلارسوا ؽلكن

  والرتبوي والنظامي دور البيئة اللغوية من اجلانب النفسي .5
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 اجلانب النفسي -1

 أحد)نظرية ادلثَت االستجابة عند السلوكيون  من اجلانب النفسي، عرر الباحث

 . ساعدت البيئة اللغوية ُب تكثَت وتنمية ادلثَت للطالب من عملية(ادلذىب ُب علم النفس-

 طالب لًتقية مداخالتازلااكاة وادلمارسة. إظلا زايدة ادلثَت ستؤّدي إىل زايدة استجابة ال

 .لغويتو. يرّكز ىذا ادلذىب على أعلّية ادلؤثرات اخلارجية ُب اكتساب اللغة الثانية

ذىب ذو الكفلي محيد أّن دور البيئة اللغوية كمصدر رليئ ادلثَت يكون أكثر 

 ُب مساعدة عملية تعليم اللغة الثانية، ألّن عملية اكتساب اللغة ىى عملية ادلمارسة، ادلهّمة

 ٖٙزادت كفاءتو ُب اكتساب اللغة. فلذلك كّلما مارس الدارس الستجابة ادلثَت اجمليئ إليو،

أّن اللغة طابًعا  Skinner اعتقد أحد علماء علم النفس األمريكي سكينر

وىو يرى أّن اللغة ليست ظاىرة عقلية بل سلوك إنساين، ال ؼلتلف عن غَته من  خاًصا،

ين، وأهّنا تكتسب عن طريق تكوين العادات السلوكية الىت األخرى للسلوك اإلنسا اجلوانب

 .فيها البيئة ازلايطة ابإلنسان تتحكم

وإّن اكتساب اللغة ال ؼلتلف عن اكتساب ادلهارات اإلنسانية األخرى، الىت 

إىل التعّلم، والتدريب، وتعتمد على ادلؤثرات احلسية اخلارجية؛ كادلثَت الذي يتبعو  ربتاج

 ٗٙغلابية، واستبعاد إن كانت سلبية.إىل تعزيز إن كانت إ ربتاج استجابة
                                                             

 .أثناء الوطنية فهد ادللك مكتبة فهرسة :الرايض( العربية اللغة وتعليم والنفسية اللغوية النظرايت العصيلي، إبراىيم بن العزيز عبد 63
 .ٕ٘-ٔ٘ص ،)م ٜٜٜٔ النشر،
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 اجلانب الرتبوي -2

 : Krashen  كراشن يرى .من اجلانب الًتبوي، عررت الباحثة نظرية ادلراقب لكراشن

البيئة اإلصطناعية على كفاءة  أثّرت البيئة الطبيعية على اكتساب اللغة، ومن جهة أخرى أثّرت

األجنبية ُب الفصل واستخدام البيئة  فاندماج بُت عملية تعّلم اللغةادلراقب أو ربليل األخطاء. 

 اللغوية الفعالة خارج الفصل سَتّقي مهارة االتصال

 للدارسُت.

 فيستخدم ادلدّرس اللغة العربية الفصيحة ُب الفصل، ويراقب ادلدّرس لغة الدارس،

 لغة والقواعد، فالبّد لو أنوأحيااًن عندما وجد ادلدّرس أخطاء الدارسُت من انحية سالمة ال

ٍّب خارج  .يصّححها. ومع ذلك، يكثّر ادلدّرس التكرار والتدريب والتعزيز على مجيع الطالب

الواقع األمور اليومية  الفصل، ؽلارس ادلدّرس التكّلم ابللغة العربية مع الدارسُت مع الًتكيز على

ادلدرسية، أو إرادة مشاركة  ألدواتُب حالة مرػلة، كمثل عن اذلواية، أو حاجة الرحلة، أو ا

احلوار: "اآلن وىنا". وُب فرصة  الربانمج، أو أّي حالة الطالب ُب ذلك الوقت. وكانت صفة

تُنشئ البيئة  خارج الفصل الدراسي حىت أخرى، تكّلم الدارس مع زمالئو عن األنشطة اليومية

 ٘ٙالعربية الطبيعية.

                                                                                                                                                                       
 ٕ٘نفس ادلرجع...  64

65 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa 

(Bandung:Remaja Rosdakarya, cet.II, 6117), hlm. 114. 
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 اجلانب النظامي ٖ-

أو ادلعهد  فال بد دلدير ادلؤسسة التعليمية أن ينظم مجيع سكان ادلدرسة ومن اجلانب النظامي،

أضلاء ادلدرسة أو  الشًتاك ُب بناء البيئة اللغوية الفعالة ُب كلّ  (من ادلربيُت وادلدّرسُت والطالب)

 .ادلعهد، وأن يقّيم مسَت البيئة اللغوية على األقل كّل شهر  

توفَت البيئة  إىل أنّو البد للمؤسسة التعليمية من (نُب مقالة دحية مسقا)ذىب فؤاد أفندى 

 :اللغوية على الشروط التالية

 وجود النظرة اإلغلابية ذباه اللغة العربية والدافعية القوية ضلو إصلاح عملية تعليم اللغة (أ 

 .العربية من ادلسؤولُت

شفواي  دلتكاملوجود ىيئة أو األفراد ادلتمتعُت بثقة الدارسُت ُب رلال االتصال اللغوي ا (ب 

 .كان أم كتابيا، وُب تنظيم النشاطات اللغوية

 .وجود اإلمكاانت االزمة مادية كانت أم معنوية إلدارة النشاطات اللغوية (ج 

  ٙٙوجود النظام يسائد مسار النشاطات اللغوية. (د 
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 .ٕٔ-ٕٓص ،)ظلوذجية واقعية قراءة( احلديثة إندونيسيا ُب وتعلمها تعليمها :العربية اللغة مسقان، دحية 
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لتكوين البيئة اللغوية ُب ادلؤسسة التعليمية، فطبًعا ضلتاج إىل مساعدة كثَت من 

: مدير ادلعهد، ادلربّيون، ادلشرفون، ادلدّرسون، والطالب. وىم منّظمون األطراف،منهم

 :يشّكل إمارًة موّجهًة من األعلى إىل األدىن، كما يلي تنظيًما َعمودايً 

 

 تكوين البيئة اللغوية ُب ادلؤسسةصورة تنظيم عمودي من ىيكل )اجلدول األول: 

 )التعليمية

 .بنفسها لتكوين البيئة اللغوية الفعالة مًعاوكانت مجيع تلك األطراف سبلك دورىا 

 :فهناك األشياء الىت البّد أن تالحظها لتكوين البيئة اللغوية الفعالة ُب ادلؤسسة التعليمية

 وجود النظام و القانون الوارحُت من مدير ادلعهد ليدعم مسَت النشاط اللغوي والنظام  .ٔ
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 .اليومي ُب استخدام اللغة العربية خارج الفصل

 .دلنهج ادلستخدم من ادلواد العربيةا .ٕ

 .الكتب ادلدروسة العربية من الًتاث العرّب والكتب العصري العربّ  .ٖ

النظام اليومي، وىو استخدام اللغة العربية ُب التكّلم خارج الفصل بُت ادلدّرس والطالب  .ٗ

 .أوبُت الطالب وزمالئو

 لنظام. وقد تكون العقوبةأن تكون ىيئة تقوم دبتابعة النشاط، ومعاقبة كل من ؼلالف ا .٘

 بكتابة تعبَت ُب حدود مائة سطر مثالً، أو حفظ نصوص عرّب وغَتىا من صور

 .التأديب

 .اورة، واخلطابة، وادلناقشة، وادلسرحية، وغَت ذلكالنشاط اللغوي كمثل ا .ٙ

 .ادلدّرسون األكفاء ُب اللغة العربية .ٚ

 .طرق التعليم ادلناسبة لكّل مرحلة تعليمية .ٛ

 عليم اللغة العربية. وسائل ت .ٜ

 ٚٙالتقوًن والتقييم ُب كّل اجملال اللغوي ونشاطو. ٓٔ

                                                             
إغلادىا  ُب دباالنق احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة ودور العربية، اللغة تعليم ُب البيئة ثرأ الكامل، علي دمحم  61

 إبراىيم- - مالك موالان جامعة ُب ادلنعقدة عليها وما ذلا ما إندونيسيا ُب العربية اللغة تعليم ذبربة حول الدولية الندوة ُب قدمت ورقة)
 )م ٕٔٔٓ ديسمربٚٔ-ٙٔ نق،ماال احلكومية اإلسالمية



64 
 

 د. البحوث السابقة

من البحوث السابقة  ٘ىذه رسالة ادلاجستَت األخرى فيتقدم الباحث  لتفريق 

 لنظر ىل ىذا البحث ىو البحث اجلديد أو التكرير للبحث القدًن ابدلدخل ادلتفرق.

"البيئة اللغوية ودورىا ُب مهارة الكتابة" وغرضها دلعرفة عن  هناية الرمحة، األطروحة .ٔ

البيئة اللغوية ودورىا ُب مهارة الكتابة والنتائج : تنقسم البيئة اللغوية اىل قسمُت البيئة 

داخل الفصل والبيئة خارج الفصل. وتشمل البيئة داخل الفصل تعليم النحوى 

 اللغة العربية ادلةاصالت اليومية. والصرف والقراءن وغَته وخارج الفصل إساخدام

إبن ادلنمذر، األطروحة " البيئة اللغوية لًتقية مهارة الكالم ُب ادلعهد دار التوحيد  .ٕ

ماالنج" وغرضها لوصف إصطناع البيئة اللغوية وفعاليتها لًتقية مهارة الكالم. 

 ر اللساين.من خالل اإلختبا والنتائج : البيئة اللغوية فعالية لًتقية مهارة الكالم

عمر الفروق، األطروحة "تكوين البيئة اللغوية لًتقية مهارة الكالم ُب ادلعهد السيد دمحم  .ٖ

بنداواسا" وغرضها تكوين البيئة اللغوية لًتقية مهارة الكالم تساعد الطالب حلفظ 

ادلفردات اليومية والنتائج: ُب بعض األحيان ىناك إختالف ادلفردات بُت افوظة 

 ُب ادليدان. وادلطبوقة

حلم الزىدي "األطروحة "البيئة اللغوية ُب ادلعهد سومانف مادور" يشَت أن البيئة  .ٗ

البيئة اللغوية تنقسم إىل داخل اللغوية ودورىا ُب إكتساب ادلهارات اللغوبة" النتائج: 
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الفصل وخارج الفصل. والعوامل اليت تؤثر ُب إكتساب اللغة العوامل الداخلية 

 جية.والعوامل اجلار 

فاربة الزىراء "البيئة اللغوية ودورىا لًتقية اللغوية" وغرضها دلعرفة البيئة اللغوية ودورىا  .٘

لًتقية ادلهارات اللغوية، النتائج : البيئة اللغوية ُب ادلعهد منبع الصاحلُت كارسيك لبناء 

اللغة العربية كامال كان أو كتابة. والعوامل الىت تساعد ىي  الطالب ليقدر

 وجي ُب تعليم اللغة.سيكول

بناء على البحوث السابقة اليت تتعلق عن البيئة اللغوية فيأخذ الباحث ادلوضوغ 

"تعليم اللغة ادلتفرقة وأن ىذا البحث يعتمق ويًتكز إىل مهارة الكالم ُب موضوع البحث 

 ابدلعهد الكمال العصري اإلسالمي كونَت لًتقية مهارة الكالم العربية ُب البيئة اللغوية

العام  ونودادي بليتار وادلعهد دار احلكمة العصري اإلسالمي توانج ساري تولونج أجونج

)دراسة متعددة بُت ادلعهد الكمال العصري اإلسالمي وادلعهد  "ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالدراسي 

 دار احلكمة العصري اإلسالمي(.


