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 األّول الباب

 اإلطار العام

 

 خلفية البحث .أ

ما حولنا. وأّما مدخل البيئة اللغوية هو أحد املدخل التعليمي الذي يهدف البيئة هى كّل 

 البيئة كمصدر التعّلم. يرى دويل ألن يرّقي كفاءة الدارس يف اللغة األجنبية باستخدام / باستفادة

لغوية أّن كفاءة البيئة اللغوية تلعب دورًا مهمًّا للدارس لنيل النجاح يف تعّلم اللغة الثانية. البيئة ال

هى اجلزء األهّم يف جناح الطالب لتعّلم اللغة األجنبية. إذن، قال هذا الرأي أّن تعّلم اللغة يتعّلق 

أّن الدارس يتعّلم بفعل نفسه )بالتطبيق(، وليس بالكلمات  ًقا شديًدا بالبيئة. ويرى ماسونتعلّ 

س لإلتصال باللغة األجنبية يف الىت قاهلا املدّرس. ففي تعّلم اللغة، ينبغي للمدّرس أن يرّّب الدار 

 1.الواقع/ احلقيقة. هذه احلالة تدّل على أّن البيئة كثري ما تؤثّر على عملية اكتساب اللغة

لتكرار. إذن، كّلما اعتاد الدارس كما نعرف أّن أحد العوامل يف اكتساب اللغة هو ا

باستجابة املثري الذي جاء إليه، زادت عملية اكتساب اللغة. بعض البحوث تقول أّن تعّلم اللغة 

العربية بإحياء احلالة البيئية هو طريقة جيدة لنيل النتيجة يف تعّلم اللغة. ألّن اآلن، توجد كثري 

النتيجة الكبرية. فلذلك، البيئة اللغوية هى إجابتها.  الطرق املنتشرة يف تعليم اللغة، لكن ال ينال

                                                           
1 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hal 164 1 
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يَ ْفُرُض هذا املدخل بأّن األنشطات التعّلمية ستكون جّذابة لدى الدارسني إذا كانت املادة 

 2صدرت من البيئة، حىت كانت املادة تتعّلق باحلياة اليومية وتفيد لبيئتهم.

ولعل يف أهم العوامل املؤثرة اليت تؤدى إىل جناح تعليم اللغة العربية بصفة خاصة واللغة 

، وهي عبارة عن مجيع املؤثرات واإلمكانات املادية اجليدةألجنبية بصفة عامة توفري البيئة اللغوية ا

واملعنوية حتيط باجملتمع الدراسّي اليت من شأهنا أن تؤثر على عملية التعليم والتعلم وترغب 

واقع حياهتم  الدارسني واملدرسني معا يف ترقية املستوي اللغوي العرّب وتشجعهم على تطبيقها يف

 3اليومية.

وأّما الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعّلم القدرة على استخدام األصوات بدقّة. 

لكالم ذاته يف اللغة. فالكالم يعترب جزًءا تظهر أمهّية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهّية ا

رئيًسا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهّم أهداف تعّلم لغة 

يرى كراشن  4أجنبية، ذلك أنّه ميّثل يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعّلم اللغة.

(Krashen)
دارس باللغة : أثّرت البيئة اللغوية اإلصطناعية والطبيعية على كفاءة تكّلم ال5

األجنبية. وبالطريقة املختلفة، أثّرت البيئة الطبيعية على اكتساب اللغة، ومن جهة أخرى أثّرت 

 البيئة اإلصطناعية على كفاءة املراقب أو حتليل األخطاء.

                                                           
2Mahyudin Ritonga, Lingkungan Bahasa dan Kemahiran Berbahasa, diposkan tanggal 9 

Desember 2011, diakses dari: Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/.../Lingkungan-Bahasa-Dan-

Kemahiran... pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 10.00. 

 .22 صفحة ،(منوذجية واقعية قراءة) احلديثة إندونيسيا يف وتعلمها تعليمها :العربية اللغة مسقان، دحية 3 

، الرباط: مطبعة املعارف اللغة العربية لغري الناطقني هباطرائق تدريس حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  4 
 .121-121م، ص: 2223اجلديدة، 

5 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hal 164 
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عرفنا أّن ىف بالدنا إندونسيا املعاهد اليت اشتهرت باستخدام اللغة العربّية كلغة واجبة ىف 

ة )البيئة العربّية( منها "املعهد اإلسالمي دار السالم كونتور"  أظهرت بعض األعمال اليوميّ 

املعلومات املذكورات على أمهّّية تكوين البيئة العربّية ووظيفتها ىف تطوير اللغة العربّية. والواقع 

هر أّن اشت واملساعد.قد عملّية تكوين البيئة العربّية هلا ما فيها طالقة. ألّن كّل شيئ له العوائق

أكثر ال متخّرجني من املعاهد الّلغويّة هم يستطيعون أن يتكّلموا بلغة ثانية فصيحة وطالقة. 

 وأكثرهم يعزمون أن يعّلموا وينشروا ملكتهم إىل املتعّلمني اآلخرين. 

ومن املعاهد اليت أقامها املتخّرجون ىف املعهد اللغوي "املعهد دار السالم كونتور" هو املعهد 

"األمانة" سيدوارجو و املعهد العصري "دار احلكمة" تولونج أجونع الذان يستخدمان العصري 

اللغة العربّية واإلجنليزية يومّيا. هناك كثري األنشطات الىت هتدف لرتقية كفاءة الطالب يف اللغة 

العربية واإلجنليزية، مثل : تشجيع اللغة، و إعطاء مفردات كل يوم، و حمادثة كل أسبوع، و 

 ح اللغة، وااحماررة، وكثري من األنشطة أسبوعيا أم شهريا يف تنمية مهارة الكالم.إصال

تريد الباحثة أن تقارن بني املعهدين العصرين عن تكوين البيئة العربية ويف هذا البحث، 

، من ناحية دار احلكمة توانج ساري تولونج أجونجو املعهد  األمانة كريان سيدوارجويف املعهد 

 البيئة العربيةمّث دور ملساعدة والعائقة من البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة الكالم، و العوامل ا

البيئة العربية ودورها في تنمية مهارة  "وجتري هذا البحث حتت العنوان: يف مهارة الكالم. 

معهد األمانة الحديث كريان سيدووارجو و معهد دار في   متعددة المواقعالكالم )دراسة 

 .("حكمة الحديث تاوانج ساري تولونج أجونجال

 البحث مسائل .ب
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 انطالقًا من املقّدمة املذكورة، تعرض الباحثة ركائز البحث التالية:

معهد األمانة احلديث كريان سيدووارجو و يف كيف البيئة العربية الطبيعية واالصطناعية  .1

 ؟معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج

معهد األمانة احلديث كريان يف  يف تنمية مهارة الكالم البيئة العربيةكيف دور   .2

  ؟ سيدووارجو و معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج

معهد للطلبة يف  ما العوامل املساعدة والعائقة من البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة كالم .3

ارجو و معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج األمانة احلديث كريان سيدوو 

 ؟ أجونج

 
 أغراض البحث .ج

 هذا البحث إىل ما يأيت: يغرضالبحث السابقة،  ركائزبالنظر إىل 

معهد األمانة احلديث كريان سيدووارجو و يف معرفة البيئة العربية الطبيعية واالصطناعية  .1

 ولونج أجونجمعهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري ت

معهد األمانة احلديث كريان يف  يف تنمية مهارة الكالم البيئة العربيةدور معرفة  .2

 سيدووارجو و معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج

الطلبة يف  معرفة العوامل املساعدة والعائقة من البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة كالم .3

ديث كريان سيدووارجو و معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري معهد األمانة احل

 تولونج أجونج
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 فوائد البحث .د

 يُرجى أن يأيت هذا البحث بنتائج إجيابية من النواحي النظرية والتطبيقية كما يلي:

 من الناحية النظرية  -1

 عربية.معطيات هذا البحث لزيادة النظرية يف معايري عملية البيئة اللغوية ال (أ

 يُرجى يف هذا البحث أن يكون تعليًقا يف تنمية مهارة الكالم.  (ب

 من الناحية التطبيقية، يُرجى يف هذا البحث أن يكون مفيًدا:  -2

 للباحثة (أ

 بإعطاء الباحثة املعلومات يف تطبيق البيئة اللغوية العربية يف املعهد. (1

 م يف املعهد.تدريب الباحثة كمرّشحة لتدريس مهارة الكال (2

 للمعهد  (ب

أن يكون هذا البحث بعد إجنازه مرجًعا من مراجع تدريس مهارة الكالم  (1

 باستخدام البيئة اللغوية العربية يف املعهد.

أن تعطي نتائج هذا البحث املعلومات اإلرافية لتطوير وتنمية قدرات طالبات  (2

 .معهد التنوير يف إجراء تدريس مهارة الكالم العرّب

 

 للمعّلمني  (ج

أن يكون هذا البحث أساًسا للمعّلمني يف تطبيق املدخل املهّم باستخدام البيئة  (1

 اللغوية العربية اجليدة.
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 إعطاء الفرصة للمعّلمني يف تعليم مهارة الكالم مبدخل أكثر فّعالية. (2

 للطالبات (د

 يئة العربية.إعطاء الفرصة للطالبات يف تنمية مهارة الكالم باستخدام الب

 
 هـ. توضيح المصطلحات

 معىن االصطالح ىف موروع البحث، وهو كما يلي:  

 البيئة العربية  .1

البيئة العربية هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر ىف 

قها عملية التعليم وترغب الطاّلب ىف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبي

ىف واقع حياهتم اليومية أو هي كل ما يسمعه املتعلم ومايشاهده من املؤثرات املهيئة 

واإلمكانات ااحميطة به املتعلقة باللغة العربية املدروسة, واليت ميكنها أن تؤثر ىف وجوده 

 1للحصول على النجاح ىف التعّلم وتعليم اللغة العربية.

 

 مهارة الكالم .2

مهارة انتاجية تتطلب من املتعّلم القدرة على استخدام األصوات بدقّة  هى

والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعده على التعبري عّما يريد 

                                                           

 -2۵م( ص  ۹22۲مطبعة اجلامعة  ماالنج:ودورها ىف اكتساب العربية,) البيئة اللغوية تكوينهاحليمي زهدي, 6 
۵1. 
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. أي أّن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضّمن دافًعا أن يقوله يف مواقف احلديث

للتكّلم، مّث مضمونًا للحديث، مّث نظاًما لغويًّا بوساطته يرتجم الدافع واملضمون يف شكل  

كالٍم، وكّل هذه العمليات ال ميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة 

 .7الشفويّة املتكّلمة.

 . البحوث السابقةو

 ومن الدراسات الىت تتعّلق هبذا البحث هى: 

البيئة العربية في معهد األمين اإلسالمي عن  2227دراسة حليمي زهدي يف سنة  -1

( ما هى 1: )سمنب مادورا )دراسة الوصفية والتقويمية(. فمشكالت البحثبرندوان 

( كيف يكتسب الطلبة 2بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب؟ )

( ملاذا يكون هناك 3املهارات العربية يف معهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب؟ )

: حبثًا كيفًيا ووصفًيا. ومصادر ومنهج بحثه؟. االختالف الكتساب الطلبة املهارات العربية

البيانات منها: األقوال، واألفعال، واألحوال، والوثائق، واملصدر اإلحصائي. وأدوات مجع 

البيانات: الباحث نفسه، ودليل املقابلة، والتوثيق امليداين، وتعبريات يومية، يف الفصل 

راق، وتعاليق األساتذة. وطريقة مجع أوخارجه، والتعبريات املكتوبة الىت كانت يف األو 

البيانات: املالحظة املشاركة، واملالحظة بدون املباشرة، واملقابلة، والطريقة الوثائقية. مّث 

: نتائج بحثهحتليل البيانات: عرض البيانات وتصنيفها وتبويبها وحتليلها حتلياًل نقديًا. وأّما 

                                                           

، الرباط: مطبعة املعارف طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباورشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة  7 
 .127-121م، ص: 2223اجلديدة، 
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سالمي برندوان مسنب تنقسم إىل بيئتني: بيئة ( إّن بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإل1)

( هناك عامالن يف كيفية اكتساب طلبة املهارات العربية: العوامل 2اصطناعية وطبيعية. )

الداخلية واخلارجية. العوامل الداخلية: التشجيع، واملوهب، والذكائية. والعوامل اخلارجية 

واحلفظ، والتقليد، والوظيفة، واحلوافز، البيئة، واملعّلم، واإلصالحات، واملواد الدراسية، 

( اختالف الطلبة على اكتساب املهارات اللغوية 3والتمرينات، والوسائل التعليمية. )

 املتفرّقة.مبختلف طرائق التدريس املستخدمة، واألدوات املستعملة، واألهداف 

العربية،  فرتّكز دراسة حليمي زهدي على البيئة العربية وعالقتها باكتساب املهارات

وأما الدراسة عند الباحثة فرتّكز على العوامل املؤثِّرة من البيئة العربية، واسرتاجتية لتكوينها، 

وشكلها يف معهد األمانة وترّكز يف مهارة الكالم. مّث من ناحية املنهج، فتستخدم الباحثة 

 اسة احلالة.املنهج املتساوي بدراسة حليمي زهدي، إالّ نوع حبثه. فتستخدم الباحثة در 

 العربية البيئة لتطوير اللغوية األنشطة استخدامعن  2222دراسة عّفة اخلريية يف السنة   -2

: فمشكالت البحث. الشرقية بجاوى بوندووسو اإلسالمي دار االستقامة معهد فى

 هي ( ما2بوندووسو؟ ) اإلسالمي االستقامة" معهد "دار يف العربية البيئة حال ( كيف1)

 "دار معهد يف العربية البيئة لتطوير والطالبات عند املدرسات املناسبة اللغوية األنشطة

 املدّرسات عند اللغوية األنشطة هذه فعالية مدى ( ما3االستقامة" اإلسالمي بوندووسو؟ )

بوندووسو )يف تنمية  اإلسالمي االستقامة" معهد "دار يف العربية لتطوير البيئة الطالبات و

 وجمتمع التجرّب. : املنهجومنهج البحث ، والكالم، والقراءة، والكتابة(؟مهارة االستماع

 بوندووسو اإلسالمي االستقامة دار معهد ىف طالبات املعهد مجيع هي وعينته البحث هذا
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 البحث وأدوات .تلميذة 71 حوايل وعددهن والصف السادس، العادي الثالث الصف إال

 مدّرسات هي البحث هلذا البيانات ومصادر ستبانة.واملقابلة واال املالحظة هي املستخدمة

 ىف العربية البيئة ( حالة1:)نتائجهو .املعهد طالبات و قسم اللغة ومسؤوالت العربية اللغة

 ( األنشطة2الطبيعية. ) والبيئة االصطناعية البيئة قسمني: دار االستقامة اإلسالمي معهد

"دار االستقامة"  معهد يف العربية البيئة لتطوير الطالبات و املدّرسات عند املناسبة اللغوية

 املمكن مبحاولة ومن املعهد، ىف اجلارية اللغوية األنشطة مجيع هي بوندووسو اإلسالمي

ىف  الطالبات رغبة لتنمية املعهد بيئة ىف تعقد مل الىت املرحية األخرى اللغوية األنشطة

عند  املسرحى( فعالة )التمثيل غويةالل األنشطة هذه ( إن3) العربية. باللغة التخاطب

 بوندووسو ىف اإلسالمي االستقامة" "دار معهد يف العربية البيئة لتطوير والطالبات املدرسات

 والكتابة. والقراءة والكالم االستماع مهارة تنمية

املسرحى( لتطوير البيئة  )التمثيل اللغوية األنشطةإّن دراسة عّفة اخلريية ترّكز على    

وأما الدراسة عند الباحثة فتضّم على مجيع األنشطات ية يف تنمية املهارات األربعة، العرب

اللغوية يف معهد األمانة وترّكز على مهارة الكالم. مّث من ناحية املنهج، فتستخدم الباحثة 

 املدخل الكيفي، ختالف بدراسة عّفة اخلريية الىت تستخدم املدخل الكّمي واملنهج التجرّب.

البيئة العربية في المعهد العصري  ( حتت العنوان 2223ث الذي قام به كوناوان )البح -3

، استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي الوصفي كونتور منتينجان عاوي

)احلقلي( وحصل به الباحث على الوصف والبحث عن الظواهر الطبيعية و وقائع السلوك 

عصري كونتور للبنات. واكتشافات هذا البحث دالة على املتعلقة بالبيئة العربية يف املعهد ال
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( البيئة العربية يف املعهد العصري كونتور متكاملة شاملة على البيئة الرمسية 1األمور التالية 

( ااحماوالت الىت قام هبا املعهد لتكوين البيئة العربية كمثل تكوين شيوخ 2والبيئة الطبيعية. 

ثبيت رسالة املعهد والعقيدة لتكوين دافعا لتعلم اللغة العربية و املعهد املتأهلني يف اللغة وت

( املعاملة املؤثرة يف تكوين البيئة العربية كمثل املدرسني 3ممارسة النشاطات قدوة صاحلة. 

واملدرسات املتأهلني يف اللغة العربية واملنهج الدراسي و مناهج تعليم اللغة العربية املناسبة و 

 ة املختلفة. الوسائل التعليمي

تدريس البيئة العربية ( حتت العنوان 2222البحث الذي قام به خريى أبو صريي )  -4

)بحث تقويمي عن طريقة التدريس و تكوين البيئة العربية في معهد رشيدية خالدية 

استخدم هذا البحث على طريقة الوصفية التقوميية.  آمونتاي كاليمنتان الجنوبية(

ت، استخدم الباحث طريقة املقابلة غري املرتبة، واملالحظة واستبيان وللحصول على البيانا

اآلراء. وقد دل هذا البحث على النتائج : أن الطريقة املستخدمة يف تدريس مهارة الكالم 

لطالب الفصل الثالث العايل الديين هي طريقة القراءة والرتمجة. وأن البيئة اللغوية التدفع 

وترجع هذه احلالة إىل عدم التناسب الطريقة املستخدمة يف  عملية تدريس مهارة الكالم

 التدريس وقلة معرفة وخربة املدرس عن طريقة تدريس هذه املهارة.

البيئة العربية و دورها في ( حتت العنوان 2212البحث الذي قامت به خريالنصاحا )  -5

 هذا استخدم. غارابوجون -للبنات تالون، سومبرجا  بمعهد التنويرتنمية مهارة الكالم 

ونوع البحث هودراسة احلالة. ومصادر .التقوميي الوصفي واملنهج املدخل الكيفي البحث

البيانات منها: األقوال، واألفعال، واألحوال، واملصدر الوثائقي. وأدوات مجع البيانات هى 
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تصنيفها املالحظة واملقابلة والطريقة الوثائقية. وطريقة حتليل البيانات: عرض البيانات و 

والبيئة البيئة العربية الطبيعية ( 1: )البحث ونتائجوتبويبها وحتليلها حتلياًل نقديًا. 

واسرتاتيجية يف تكوين البيئة العربية هبذا املعهد، يف السبع ينيات. ( 2) االصطناعية

لبيئة ( ودور ا4والعوامل املساعدة من البيئة العربية الىت تؤثّر يف مهارة كالم الطالبات. )(3)

مهارة  ( مّث منط البيئة العربية املناسبة يف تنمية 1العربية يف تنمية مهارة الكالم هبذا املعهد، )

  كالم الطالبات هبذا املعهد.
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 الثّاني الباب

 النظرية المكتبية

 
، وفيه تُبنّي الباحثة ثالثة املباحث، هى املبحث األّول عن النظرية املكتبيةيتناول هذا الباب 

ة اللغوية العربية، واملبحث الثاين عن مهارة الكالم، واملبحث الثالث عن البيئة العربية لتنمية البيئ

 مهارة الكالم.

 العربية اللغويةالمبحث األّول: البيئة 

 مفهوم البيئة اللغوية ودورها في اكتساب اللغة األجنبية -أ

والبيئة والباءة واملباءة: املن زل، وقيل من زل القوم حيث  8يبوء. -البيئة اسم مصدر من بوأ

ل مورع، وي قال: كل يتبوؤون من قبل واد، أو سند جبل. وىف الصحاح: امل باءة: من زل القوم ىف ك

والذين أمنوا وعملوا الصاحلات لنبوئ ّنهم من ﴿ 9من زل ين زل القوم. وقال الفراء ىف قوله عز وجل:

يقال: بوأته من زال، وأثوي ته من زال ثواء: أنزلته، وبوأته من زال أي جعلت ه ذا من زل. وىف  10﴾ال جنة غرفا 

                                                           

، )لبنان: دار لسان العرب اجلز األولل الدين اّب الفضل حممد بن مكرم ابن منظور األنصري اإلفريقي املصري، اإلمام العالمة مجا8 
 .46( ص  ۲22۵الكتب العلمية، 

 .2۵نفس املرجع، ص 9 

 (1:۹2:العنكبوت ) 10 

12 
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وتكررت هذه اللفظة ىف احلديث  11ديث: "من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار".احل

 وتلك هي التعريفات من الب يئة عند االصطالحات. 12ومع ناها: لين زل من زله من النار.

 وتقّدم الباحثة أيضا بعض التعريف عن البيئة العرب ية, منها:

ة واحلالية والكائنة احلياة, منها اإلنسان ومعاملته الب يئة هي اجتماع املادة باألشياء والتحملي

  13املؤثّرة إىل اإلنسانية ومصلحته.

البيئة التعليمية تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي الب يئة االجتماعية والبيئة ال حياتية والبيئة  .أ

تماعية هي مصدر الت عليم املت علق بت عامل اإلنسان ىف حياته االصطناعية. البيئة االج

االجتماعية كرابطة االجتماعية والعادة والعرف واملع يشة والثقافة والرتب ية والسكانية ون ظام 

والبيئة احلياتية هي البيئة املتعلقة باألشياء الطبيعية   14احلكم والدينية ونظام القدر.

كجغرفيا ومناخ وحرارة ال جّو وفصل ون بات وال ح يوانات ومورد احل ياة )ال مياه والغابة 

اعية هي البيئة اليت يصنعها اإلنسان والبيئة االصطن 15والرتاب و األحجار ون حوها(

 16لألغراض املعينة النافعة ل حياة الناس.

                                                           

 .14)دارالفكر:دون السنة(.ص سنن احلافظ عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين "ابن ماجه"،حممد فؤادعبد الباقى، 11 

، )لبنان: دار لسان العرب اجلز األولمد بن مكرم ابن منظور األنصري اإلفريقي املصري، اإلمام العالمة مجال الدين اّب الفضل حم12 
 .46( ص  222۵الكتب العلمية، 

13 KKBI Offline Versi 1.1 freeware ©2010 by Ebta Setiawan 
14 Nana Sudjana & Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya), Bandung: 

Penerbit Sinar  Baru Algesindo, 2005. Hal. 212   

 .۳۱2 نفس املرجع,15 

 .214نفس املرجع, 16 
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إّما بال محادث ة اليومّية أم  البيئة العربية هي حالة البيئة العرب ي ة بشىت العملّيات العرب ي. .ب

ك تب الت راث العمل ية األخرى، والعمل ية ت شمل لغة االت صالية بالعرب ي ة ودراسة  

 وال مسابقات باللغة العرب ية ودراسة القواعد اللغويّة العرب ية.

ج.  البيئة اللغوية هي كل مايسمعه املتعلم ويشاهده الذي ي تعلق بلغة ثانية اليت يدرسها املتعلم 

(. ومن البيئة اللغوية هي األحوال ىف ال مقصف أو الدكان، التحّدث 1۹۹2)جتاهيونو، 

، حني مشاهدة التلفزيون، حني قراءة ال جريدة، ىف عملية التعليم ىف الفصل، مع األصدقاء

 17حني قراءة ك تب الدرس وغريها.

ا تكون على هدف التعريفات اليت قد ذكرهتا الباحثة وإن كانت خمتلفة ىف ألفاظها لكنه

 حوله.   واحد وهو أن البيئة هي كل ما تؤثر ما

أماالبيئة اليت قصدهتا الباحثة ىف حبثها هي كالبيئة اليت عرّفها حليمي زهدي ىف كتابه حيث 

قال:  إذن البيئة هنا مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شأن ها أن تؤثر ىف عملية 

ىف واقع حياهتم  ب ىف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقهاالتعليم وترغب الطالّ 

اليومية أو هي كل ما يسمعه املتعلم ومايشاهده من املؤثرات املهيئة واإلمكانات ااحميطة به املتعلقة 

باللغة العربية املدروسة, واليت ميكنها أن تؤثر ىف وجوده للحصول على النجاح ىف التعّلم وتعليم 

 18اللغة العربية.

                                                           
17 Abdul Chaer, Psikolinguistik kajian Teoritik,( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), Hal 258. 

 2۵ -1۵م( ص.  ۹222مطبعة اجلامعة  ماالنج:البيئة اللغوية تكوينها ودورها ىف اكتساب العربية,)حليمي زهدي, 18 
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 والبيئة نوعان, ومها:   

 البيئة العربية االصطناعية  .1

  19والبيئة اللغوية االصطناعية، كما ذكرنا، هي بيئة تعلم للغة الثانية ىف الصف.

تسمى البيئة االصطناعية بالبيئة الرمسية وهي إحدى البيئات ىف التعلم اللغة اليت ترّكز ىف 

ىف الواقع , ليست البيئة   Ellis .20و  Dulayالقواعد اللغوية اليت تتعلمها الطالب بقصد 

العربية حمدودة على الفصل ألّن األهّم ىف البيئة الرمسية هي قدرة الطالب على معرفة قواعد 

 ب ومن طرق أخرى خارج الفصل. اللغوية الثانية اليت يتعّلموها من املعّلم ىف الفصل والكت

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

 21:منهالية واملقدارية واملنطوقية. تقوم على العملية التعليمية ىف الفصل لتطّبق املقاربة االتصا

تستخدم اسرتاتيجية اليت تأسس على أنشطة اتصالية وليس تدري بات الصناعية وال  .أ

 تركز على القواعد اللغوي ة.

تستخدم املادة املتنوعة بتكثري املادة األصلية ويهتّم ب مبادئ ل ه ا معىن ومستمرّة و  .ب

 م جاذبة.

                                                           
 )الرياض: جامعة امللك السعود، احلياة مع لغتني )الثنائية اللغوية(، لي اخلويل، حمد ع م19 

 .66م (، ص 1۹۹۸ –ه 142۸
20 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009), hal 258 
21 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hal 167-

168. 
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للطاّلب بإعطائهم الوظيفة ب مثل قراءة الكتب   (input)اللغوية توفري الوسائل  .ج

وامل جالت واجلرائد العربية واشرتاك اإلذاعة الراديو والربنامج التلفزي وين ومشاهدة 

 األفالم بالعربية ونظر الشبكة الدولية بالعربية وغريها.

 ب وي خدم هلم.توفري الفرصة لالتصال واليكث ر امل درس الكالم بل يشرف الطالّ  .د

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

 اللغة اإلندونيسية مكروها.

 يستخدم الطريقة املتنوعة املناسبة باملقاربة ال معينة. .و

اإلنشاء وال خطابة وفرقة ال محادثة (خيتّط ويقيم األنشطة  املساعدة كالتدري بات ز.  

 وال مقابلة وال مفرادات وغريها(.

  البيئة العربية الطبيعية .2

. يقصد بالبيئة اللغوية Natural))غي ر الرمسية بالبيئة الطبيعية  اعرتفْت البيئة العربية

الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاهم ونقل املعلومات، أي مع الرتكيز على ااحمتوى. وهذا ما 

منها  22مني للغة األوىل والثانية ىف الشارع أو امللعب مثال.نفعله عندما نتحادث مستخد

اللغة اليت استخدمها بني األصحاب وال مرّب أو الوالدان واألعضاء الفرقة التعليمية 

قال أح مد فؤاد افاندي أّن البيئة غي ر    23األساتيذ إما ىف الفصل أو خارجه.والصحافيون و 

                                                           

 .۵6م (، ص ۹۹۸1 –ه ۸142)الرياض: جامعة امللك السعود،  احلياة مع لغتني )الثنائية اللغوية(، حممد علي اخلويل، 22 
23 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, 260 
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الب البيئة الكاملة ولن يدرك الط 24الرمسية احلقيقية لطاّلب اللغة العربية وهي البلد العرب ى.

 كالبلد العرب ى ولو يسكنون ىف القرية العربية غي ر العرب ىف أحناء العامل. 

البيئة العربية إذا ما كان ترك يزهم ىف التعليم  تنشأولذلك وجدنا أن معظم املعاهد 

اللغة العربية، و أن يكّون البيئة اللغوية ليست سهلة ألّن فيها مشكالت. احتاجْت 

ت أو املعاهد أو املدارس اليت ستكونون البيئة اللغوية الصرب واجلّد والقوام وطول ال مؤسسا

 زمان. وقد حاولت تلك املؤسسات اسرتاتي جية متنوعة ىف عملية تكوين البيئة منها كما يلي:

25 

 ( املوارد البشريّة1
 ( البيئة النفسية2
 ( البيئة الكالمية۱
 القراءة -لبصري ة ( البيئة ا4
 ( البيئة السمع ية۵
 السمعية –( البيئة البصرية 1
 ( ات حاد ااحمب ني اللغة العربية۷
 ( إقامة األسبوع العربية۸
 ( مركز التعليم الذايت۹
 

 استراتجية لتكوين البيئة اللغوية في تعليم اللغة -ب

                                                           
24 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 168 

 .۳۷۳–1:۳نفس املرجع...25 
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 :26هى كما يلييرى بشريي أّن تكوين البيئة اللغوية حيتاج إىل اسرتاتيجيات و 

إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد ويسّهل على املشرفني  .1

 درسني مراعتهم وإرشادهم وإقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة.وامل

 تعيني األماكني فيها التحّدث والكالم باللغة العربية مثل املقصف ومكاتب املدرسة. .2

مناقشة األوراع املدارسية واإلجتماع والسياسية فيما افتتاح عقد لقاءات عربية حيث  .3

املصطلحات ااحمفوظة واملدروسة وذلك لتدريب بينهم على روء الكلمات واملفردات و 

الطالب خارج الفصل الدراسي على اإلستماع والتحّدث والتعبري الشفهي عن انطباعتهم 

 باللغة العربية جتاه األوراع واستماع ذلك من أصحاهبم.

ة لغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية وذلك لسد ثغرات عن قلّ ية لإقامة دورة تعليم .4

زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي وذلك لتزويد الدارسني بثروة لغوية أكثر من 

 الثروات املوجودة داخل الفصل )إن أمكن ذلك(.

إقامة أنشطة عربية يف يوم معنّي من أيام األسبوع حبيث أن يتصّرف الطالب ميوهلم النفسية  .5

طة أجريت حتت روء اللغة ت وكل هذه األنشسابقاوالفنية من مسرحية وخطابات وم

 العربية وحتت رعاية وارشاد املشرفني واملدّرسني يف اللغة العربية.

 تدريب الطالب على إلقاء اخلطابة بالعربية يف ااحماررة بعد صالة اجلماعة. .6

                                                           

ماالنج: املقالة الىت القاها يف الدورة التدريبية للمعّلمني اللغة العربية ) تكوين بيئة املساعدة وتطويرها يف تعليم اللغة العربيةبشريي، 26 
 .14(، ص. م2221، بايل –جاوى 
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هتيئة عدد كبري من الكتب العربية حبيث تليب حاجة الدارسني حسب مستوياهتم العلمية  .7

بتشجيع الدارسني ودعوهتم إىل القراءة وختصيص أوقات خاصة خارج  ويقوم املدّرسون

وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف املكتبة )أو إقامة النشاط املكتيب( وتعويدهم على 

 قراءة اجملالت والدوريات واجلرائد العربية.

نطباعات اصدار اجملالت أو منشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتابات الطالب من اإل .8

ل واألحسن منها على أذهاهنم بعد اختيار األفضوالتعبريات الكتابية عن األفكار املتبادرة 

 لغويات وفكريا.

 اصدار اإلعالنات واملعلومات من قبل املدّرسني بالعربية وكذلك كتابة اللوحات املدرسية. .9

ات األخبار العربية تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصحي اإلذاعية ونشر   .10

واستماع ااحماررات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم وذلك بالتعاون مع سفارات 

 الدول العربية باعتماد وزارة الشؤون الدينية واجلهاز الرمسي اآلخر.

التعاون مع مدّرسي مواد العلوم الدينية على أن تكون املواد الدينية املدروسة باللغة العربية   .11

 لة العبارات.سه

 إعطاء الثواب ملتفوقي اللغة العربية و العقاب للمخلفني.  .12

أّن البيئة اللغوية تتعّلق بتعليم اللغة وتأثريها يف اكتساب اللغة الثانية، وكان التعليم وتعّلم 

ية غري اللغة هو األنشطة املربجمة لتكوين األحوال أو البيئة التعليمية للمتعّلم وتكوين البيئة التعليم

 حمدود على األسئلة التعليمية يف الفصل فحسب ولكن خارج الفصل أيًضا.
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، تكمل البيئة Skinner وسكينر Thorndike يكعلى النظرية السلوكية ألواردثورندبناًء 

 التعليمية اللغوية االصطناعية بالقيام على اخلطوات التالية:

د املشجع حيث الفرد أن يقوم غرس املشّجع والدافع يف نفوس الدارسني، إن وجو  .1

يًا أم ثانويًا، اليقوم الفرد بأي سلوك و باستجابات معينة )نشاط( ويدونه سواء أكان أول

واليباشر أي نشاط. فوجود املدرس يكون مهّما للقيام هبذا العمل، وهو الذي يقوم أيًضا 

 مني على أن يتعّلموا.بتخطيط العملية التعليمية وجعل األحوال التعليمية فعالة تدفع املتعلّ 

 وجود الناطق األصلي للغة واألصدقاء حىت يقّلد الدارس من لغته. .2

 إقامة الثواب أو التعزيز والعقاب ملا أهنا تؤدي إىل وجود االستجابات. .3

هتيئة اجملال للتكرار واملمارسة أي أنه البّد أن يتهّيأ الدارس جمااًل واسًعا من األنشطة اليومية  .4

تستخدم فيها اللغة العربية حىت ميارس كل على التكّلم هبا ويقوم بااحماكاة من لغة الىت 

 27املدّرس.

 العوامل في تكوين البيئة العربية -ج

 العوامل المساعدة في تكوين البيئة العربية  -1

اءة اللغوية اجليدة، وهم وجود مربّيي اللغة العربية ومعّلميها الذين ميلكون الكف (أ

 يسكنون داخل املعهد مع الطالب.

 املنهج وطرائق تدريس اللغة العربية املتنّوعة واملطّورة باالبتكاري. (ب

                                                           

 .14ص. ..تكوين بيئة بشريي،  27 



21 
 

 وسائل التعليم الكاملة. (ج

 املواد التعليمية العربية. (د

 وجود مستشار اللغة وهيئة حركة اللغة. (ه

 النظام، والعقاب.وجود النظام املشدود، والتمّسك ب (و

 العوامل العائقة في تكوين البيئة العربية  -2

 بعض الطالب للتكّلم بالعربية يف املعهد. شعور ناقص إرادة و (أ

 ِقّلة الفرص لتطبيق اللغة العربية خارج املعهد. (ب

 :2ِقّلة املواد العربية املدروسة يف املعهد أو املدرسة. (ج

 البيئة اللغوية العربية الفعالة، كما يلي:وهناك أيًضا الشروط واملبادئ لتوفري 

املوقف والتقدير اإلجياّب للغة العربية من مجيع سكان املدرسة، منها: مدير املدرسة،  (1

 واملدّرس، والدارسني، والعّمال.

النظام واملبادئ الوريحة عن شكل تنمية البيئة العربية الذي يريده املدرسة. وكان الطالب  (2

ظام من أّول جميئهم يف املدرسة. وكان هناك التعزيز ملن يطيع والعقاب ملن يعرفوا هذا الن

 .الفخي

املؤّهلون الذين يقدرون على اإلتصال باللغة العربية الفعالة. ووجود املعّلم الناطق باللغة  (3

 يفيد لتكوين البيئة العربية الفعالة.( Native Speaker)العربية 
                                                           

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

Sastra Arab, Fakultas Humaniora dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang), diakses 

dari: www.jurnallingua.com, pada tanggal 26 Februari 2013. 
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 ال يف تكوين البيئة العربية.متويل التعليم اجليد والفع (4

التدرّج يف تكوين البيئة العربية واملالحظة إىل كّل اإلمكانيات والظروف املناسبة. مثاًل إذا  (5

لقى املدّرس بالدارس، فيقول: أهاًل وسهاًل!، صباح اخلري!، كيف حالك؟، ماذا تدرس 

 اليوم؟ إىل اللقاء!، مع السالمة!، وغريها.

 يم البيئة العربية.مجيع سكان املدرسة يف تقيواشرتاك املعية  (6

واستمرار العمل. ألّن الصعوبة يف تكوين البيئة العربية هى اإلستقامة يف  املبدأ األساسي (7

استخدام اللغة عند جمتمع اللغويني نفسه. فلذلك، حنتاج إىل وجود النظام الذي به ميكن  

 22للغة العربية الفعالة.ميارسوا استخدام اأن كّل األفراد ألن يراقبوا و 

 دور البيئة اللغوية من الجانب النفسي والتربوي والنظامي -د

 جانب النفسيال -1

االستجابة عند السلوكيون )أحد  -من اجلانب النفسي، عررت الباحثة نظرية املثري

املذهب يف علم النفس(. ساعدت البيئة اللغوية يف تكثري وتنمية املثري للطالب من عملية 

اكاة واملمارسة. إمنا زيادة املثري ستؤّدي إىل زيادة استجابة الطالب لرتقية مداخالت ااحم

 لغويته. يرّكز هذا املذهب على أمهّية املؤثرات اخلارجية يف اكتساب اللغة الثانية.

                                                           
29  Muktafi el-Qudsy, Penciptaan Lingkungan Berbahasa (Bî’ah Lughawiyyah) dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab, diposkan tanggal 22 April 2009, diakses dari: 

muktafi.blogspot.com/.../lingkungan-berbahasa-biah-lughawiyyah, pada tanggal 11 Juni 2012 

pukul 10.00. 
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ذهب ذو الكفلي محيد أّن دور البيئة اللغوية كمصدر جميئ املثري يكون أكثر املهّمة 

عليم اللغة الثانية، ألّن عملية اكتساب اللغة هى عملية املمارسة، يف مساعدة عملية ت

 32فلذلك كّلما مارس الدارس الستجابة املثري اجمليئ إليه، زادت كفاءته يف اكتساب اللغة.

للغة طابًعا خاًصا، اأّن  Skinner النفس األمريكي سكينر أحد علماء علم اعتقد

وانب وهو يرى أّن اللغة ليست ظاهرة عقلية بل سلوك إنساين، ال خيتلف عن غريه من اجل

األخرى للسلوك اإلنساين، وأهّنا تكتسب عن طريق تكوين العادات السلوكية الىت تتحكم 

 فيها البيئة ااحميطة باإلنسان.

وإّن اكتساب اللغة ال خيتلف عن اكتساب املهارات اإلنسانية األخرى، الىت حتتاج 

 الذي يتبعه استجابة إىل التعّلم، والتدريب، وتعتمد على املؤثرات احلسية اخلارجية؛ كاملثري

 31حتتاج إىل تعزيز إن كانت إجيابية، واستبعاد إن كانت سلبية.

 الجانب التربوي -2

. يرى  (Krashen)ب الرتبوي، عررت الباحثة نظرية املراقب لكراشن من اجلان

: أثّرت البيئة الطبيعية على اكتساب اللغة، ومن جهة أخرى أثّرت (Krashen)كراشن 

البيئة اإلصطناعية على كفاءة املراقب أو حتليل األخطاء. فاندماج بني عملية تعّلم اللغة 

                                                           
30  Mahyudin Ritonga, Lingkungan Bahasa dan Kemahiran Berbahasa, diposkan tanggal 9 

Desember 2011, diakses dari: Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/.../Lingkungan-Bahasa-Dan-

Kemahiran... pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 10.00. 

)الرياض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء  النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  31 
 .12-11، ص. م(1222النشر، 
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لغوية الفعالة خارج الفصل سريّقي مهارة االتصال األجنبية يف الفصل واستخدام البيئة ال

 32للدارسني.

فيستخدم املدّرس اللغة العربية الفصيحة يف الفصل، ويراقب املدّرس لغة الدارس، 

وأحيانًا عندما وجد املدّرس أخطاء الدارسني من ناحية سالمة اللغة والقواعد، فالبّد له أن 

 . ومع ذلك، يكثّر املدّرس التكرار والتدريب والتعزيز على مجيع الطالب.يصّححها

مّث خارج الفصل، ميارس املدّرس التكّلم باللغة العربية مع الدارسني مع الرتكيز على 

)األمور اليومية( يف حالة مرحية، كمثل عن اهلواية، أو حاجة الرحلة، أو األدوات  الواقع

الربنامج، أو أّي حالة الطالب يف ذلك الوقت. وكانت صفة  املدرسية، أو إرادة مشاركة

احلوار: "اآلن وهنا". ويف فرصة أخرى، تكّلم الدارس مع زمالئه عن األنشطة اليومية 

 33خارج الفصل الدراسي حىت تُنشئ البيئة العربية الطبيعية.

 الجانب النظامي -3

ومن اجلانب النظامي، فال بد ملدير املؤسسة التعليمية أن ينظم مجيع سكان املدرسة 

أو املعهد )من املربيني واملدّرسني والطالب( الشرتاك يف بناء البيئة اللغوية الفعالة يف كّل 

 عهد، وأن يقّيم مسري البيئة اللغوية على األقل كّل شهٍر.أحناء املدرسة أو امل

                                                           
32  Mahyudin Ritonga, op. cit,. 
33  Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, cet.II, 2009), hlm. 108. 
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ذهب فؤاد أفندى )يف مقالة دحية مسقان( إىل أنّه البد للمؤسسة التعليمية من 

 توفري البيئة اللغوية على الشروط التالية:

غة وجود النظرة اإلجيابية جتاه اللغة العربية والدافعية القوية حنو إجناح عملية تعليم الل (أ

 العربية من املسؤولني.

وجود هيئة أو األفراد املتمتعني بثقة الدارسني يف جمال االتصال اللغوي املتكامل  (ب

 شفويا كان أم كتابيا، ويف تنظيم النشاطات اللغوية.

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

 34نشاطات اللغوية.وجود النظام يسائد مسار ال (د

لتكوين البيئة اللغوية يف املؤسسة التعليمية، فطبًعا حنتاج إىل مساعدة كثري من األطراف، 

لطالب. وهم منّظمون تنظيًما َعموديًا منهم: مدير املعهد، املربّيون، املشرفون، املدّرسون، وا

 ، كما يلي:يشّكل إمارًة موّجهًة من األعلى إىل األدىن

 

 

 

 

 
                                                           

 .21-22. ص ،(منوذجية واقعية قراءة) احلديثة إندونيسيا يف وتعلمها تعليمها :العربية اللغة ،مسقان دحية 34 
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 وكانت مجيع تلك األطراف متلك دورها بنفسها لتكوين البيئة اللغوية الفعالة مًعا. 

 فهناك األشياء الىت البّد أن تالحظها لتكوين البيئة اللغوية الفعالة يف املؤسسة التعليمية:

 مدير املعهد

 املربّيون

 املشرفون

 املدّرسون

 الطالب

 )اجلدول األول: صورة تنظيم عمودي من هيكل تكوين البيئة اللغوية يف املؤسسة التعليمية(
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من مدير املعهد ليدعم مسري النشاط اللغوي والنظام  الوارحني النظام و القانونوجود  (1

 يف استخدام اللغة العربية خارج الفصل.اليومي 

 املنهج املستخدم من املواد العربية. (2

 الكتب املدروسة العربية من الرتاث العرّب والكتب العصري العرّب. (3

النظام اليومي، وهو استخدام اللغة العربية يف التكّلم خارج الفصل بني املدّرس والطالب أو  (4

 بني الطالب وزمالئه.

كون هيئة تقوم مبتابعة النشاط، ومعاقبة كل من خيالف النظام. وقد تكون العقوبة أن ت (5

بكتابة تعبري يف حدود مائة سطر مثاًل، أو حفظ نصوص عرّب وغريها من صور 

 31التأديب.

 النشاط اللغوي كمثل ااحماورة، واخلطابة، واملناقشة، واملسرحية، وغري ذلك. (6

 املدّرسون األكفاء يف اللغة العربية. (7

 طرق التعليم املناسبة لكّل مرحلة تعليمية. (8

 31ة.وسائل تعليم اللغة العربي (9

                                                           

اإلسالمية مبعهد دار  )حبث يف كلية املعّلمني االجتاه احلديث يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بإندونيسياحية مسقان، د 35 
 .23السالم كونتور احلديث منوذًجا(، بدون السنة، ص. 

 أثر البيئة يف تعليم اللغة العربية، ودور جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق يف إجيادهاحممد علي الكامل،  36 
جامعة موالنا مالك املنعقدة يف  -ما هلا وما عليها-)ورقة قدمت يف الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 

 م(2211ديسمرب  :1-11، ماالنق اإلسالمية احلكوميةإبراهيم 
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 التقومي والتقييم يف كّل اجملال اللغوي ونشاطه. (10

 المبحث الثّاني: مهارة الكالم

 أهمية الكالم  -أ

إنّنا كثريًا ما جند أّن نسبة عالية ممن يقبلون على تعّلم اللغة العربية هتدف أّواًل إىل التمّكن 

ث هبذه اللغة، كما أننا حينما نقول )فالن يعرف اللغة اإلجنليزية، مثاًل( من الكالم والتحدّ 

 يتبادر إىل األذهان أنّه يتحّدثها، معىن ذلك أّن هناك ررورات لتعّلم الكالم فيما يلي:

 أّن األسرة عندما تعّلم ابنها لغة أجنبية إمّنا تتوقع أن يتحّدث هبا. -1

ا يفكر بواسطة ما تعلمه شفويًا استماًعا وحديثًا، ففي أّن الفرد عندما يقرأ ويكتب إمنّ  -2

القراءة مثاًل حنن نفحص  ما وراء السطور حبثًا عن املقابل الشفوي حيث نضيف فكريًا 

 ومعنويًا أشياء ليست ظاهرة يف الكلمة املكتوبة.

م يف تدريسه أّن عملية تعّلم اللغة ذاهتا واالستفادة من املعّلم تعتمد على احلديث، فاملعلّ  -3

وتصحيحه أخطاء الدارسني يستخدم الكالم، وهو حىت عندما يصّحح كتابات الدارسني 

 إمّنا يناقشهم يف ذلك شفويًا.
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أّن هناك حقيقة أثبتتها الدراسات وخربات إّن معظم الذين يتعّلمون اللغة األجنبية من  -4

 37لغة.خالل القراءة والكتابة فقط يفشلون عند أّول ممارسة شفويّة ل

لقد كان احلديث الشفهي أّول صورة من صور األداء اللغوي، وعلى الرغم من تغدد هذه  -1

يلة األساسية للتوصيل، إذ يرى الباحثون اللغويون الصور اآلن، فما زال التحّدث هو الوس

من النشاط اللغوي يكون نشاطًا شفهًيا ويشّكل  %21)يف معظمهم( أّن حوايل 

 :3التحّدث أداة اتصال سريعة بني األفراد.

ااحمادثة هى وسيلة املرء الشباع حاجاته وتنفيذ متطلباته يف اجملتمع الذي حييا فيه، وهى  -1

األداة األكثر تكرارًا وممارسًة واستعمااًل يف حياة الناس، وأكثر قيمة يف االتصال 

 االجتماعي من الكتابة. 

ها الصغار والكبار على السواء. ولقد اجتهت أنظار بعض املربني وهى األداة الىت يستخدم -7

 يف بعض الدول املتقّدمة مثل أمريكا إىل اجراء مسح ملواقف النشاط اللغوي يف احلياة.

قام )سريستون( حبساب تواتر املناشط اللغوية يف احلياة، فألفى أّن ااحمادثة تأيت يف املرتبة  -:

 لقراءة ثانًيا، والكتابة ثالثًا.األوىل من حيث األمهّية، فا

أّن املرء يستخدم ااحمادثة يف احلياة بصورة واسعة وتؤّدي له وظائف كثرية يف تفاعله مع  -2

اجملتمع، فبها يقضي حاجاته وينفذ متطلباته، وينقل جتربته إىل اآلخرين، ويتبادل معهم 
                                                           

)الرباط: مطبعة املعارف اجلديدة،  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  37 
 .121-121م(، ص: 2223

التوزيع، الطبعة )مّكة: دار األندلس للنشر و  املهارات اللغوية: مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهناحممد صاحل الشنطي،  38 
 .124م(، ص: 1221الرابعة: 
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أن يؤثّر يف نفوس  الفكر والرأي يف شؤون حياته، كما أّن املتحّدث اجليد يستطيع

اآلخرين، وحيّس باالعتزاز، يف حني أّن من يشكو التلعثم والتلكؤ يف أثناء حديثه حيّس 

 32باالنكماش والضيق واالنطواء.

 طبيعة عملية الكالم -ب

كالم مهارة انتاجية تتطّلب من املتعّلم القدرة على استخدام األصوات بدقّة، والتمّكن ال

من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعده على التعبري عّما يريد أن يقوله يف 

مواقف احلديث، أي أّن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضّمن دافًعا للتكّلم، مّث مضمونًا 

، مّث نظاًما لغويًا بوساطته يرتجم الّدافع واملضمون يف شكل كالم، وكّل هذه العمليات للحديث

 ال ميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكّلمة.

كما أّن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية، فهناك مصدر لألفكار، واالجتاه الذي 

ل فيه، والشخص الذي تقال له، معىن هذا أّن الكالم هو عملية تبدأ تأخذه، واملوقف الذي تقا

صرتية وتنتهي بامتام عملية اتصال مع متحّدث من أبناء اللغة يف موقف اجتماعي، ومن هنا 

فالغرض من الكالم نقل املعىن، واحلقيقة أنّه ليس هناك اتصال حقيقي دون معىن، وال معىن 

ة ناحية عقلية وناحية انفعالية اجتماعية، ومها ناحيتان تعطيان حقيقي دون أن تتوافر يف الرسال

 للرسالة أمهيتها ومعناها، ولعّله ميكننا يف روء هذا فهم عملية الكالم الىت سنعلمها.

 هل يتكّلم الطالب عندما نسمعهم يقّلدون األصوات الىت يقّدمها هلم املعّلم؟ -
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 وظ؟هل يتكّلمون عندما يعيدون متثيل حوار حمف -

 هل يتكّلمون وهم يرّددون تدريبات النطق النمطية؟ -

إّن تقليد األصوات، ومتابعة منوذج لغوي وترديده، ونطق بعض األمناط اللغوية كّل هذه 

العمليات عمليات صوتية وليست كالمية، ذلك أّن الكالم هو التعبري عن األفكار، أي إننا 

تصال الشفوي املباشر مع أبناء اللغة، وليس معىن نعّلم الكالم من أجل أن يستطيع املتعّلم اال

هذا أن يتساوى املتعّلم مع ابن اللغة يف القدرة على الكالم ويف سرعته ويف طريقة نطقه 

وتنغيمه، ولكن يكفينا يف ذلك مستوى ميّكن املتعّلم من التعبري عن أفكاره ومن تبادهلا مع 

املهارة أن ندرك أّن الغرض هو تنمية القدرة سامعه وحمدثه، لذلك فعلينا عندما نعّلم هذه 

الكالمية عند الدارسني إىل احلّد الذي يستطيعون معه الرتكيز على الرسالة أكثر من الصيغة 

 42اللغوية أي الرتكيز على املضمون أكثر من الشكل.

 

 

 انب المهّمة في تعليم الكالمبعض الجو  -ج

 النطق -1
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من أهّم هذه اجلوانب، اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهّية الكربى لتعليم النطق 

منذ البداية تعليًما صحيًحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغريه أو تصحيحه بعد 

 تعّلمه بشكل خاطئ.

وب يف النطق أن ينطق الدارس بشكل كامٍل وليكن وارًحا يف األذهان أنّه ليس املطل

وتاٍم، أي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها، ولكن السيطرة هنا تعين القدرة 

على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن املتعّلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر 

 عن الّدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم ونرباهتم وتنغيمهم.

إّن العناية  بتقدمي أصوات اللغة قبل تقدمي رموزها املكتوبة أمر مهّم حتبذه كثري من 

االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغات األجنبية، من ذلك مثاًل اعتبار الفرتة الىت تسبق القراءة 

فهية فرتًة رئيسًة يف بناء العادات الصوتية للغة، فإذا كانت القراءة تقوي املهارات السمعية الش

فمن الضروري أن يسبقها دائًما تدريٍب كامٍل على األصوات، ولكن ال ينبغي أن يفهم من 

هذا تأجيل القراءة والكتابة حىت تتّم السيطرة الكاملة على النظام الصويت للغة فهذا أمر سبق 

ة مناقشته وتوريحه، إّن االنتقال والتحول من الكالم إىل القراءة ميكن حتقيقه بنجاح بواسط

معّلم حيرص دائًما على أن تسبق فرتة القراءة فرتة صوتية، أي حيرص أن يؤخر قلياًل الكلمة 

املكتوبة، وهذه الفرتة الىت تسبق القراءة وإن كانت قصرية إاّل أهّنا مهّمة جًدا حلقيقة أكدهتا 



33 
 

نظريات التعّلم تقول "أسهل عليك أن تشكل عادة جديدة من أن تعيد تشكيل نفس العادة 

 41بعد أن تشكلت بصورة خاطئة".

 المفردات -2

تعّد تنمية الثروة اللفظية هدفًا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أّن 

ردات يستطيع املفردات هى أدوات محل املعىن، كما أهّنا يف ذات الوقت وسائل التفكري، فباملف

املتكّلم أن يفّكر مثّ يرتجم فكره إىل كلمات االستقبال وهى االستماع والقراءة، مثّ تأيت مهارتا 

الكالم والكتابة فتفسحان اجملال لتنميتهما والتدريب على استخدامهما، معىن هذا أّن 

أو يف  الكلمات ال تعّلم إاّل من خالل السياق، أي من خالل استخدامها يف مواقف شفوية

موروعات للقراءة، ولذلك يفّضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل موروعات يتكّلمون 

فيها، حبيث تتناول هذه املوروعات جوانب مهّمة من حياهتم، وهناك كثري من اخلربات 

والطرق الىت ميكن استخدامها يف تنمية املفردات لتطوير القدرة على الكالم لدى الدارسني، 

جمموعة من األسئلة واألجوبة، وتقدمي مواقف حوارية وقصصية تدور كّلها من ذلك طرح 

حول مواقف من حياة الدارسني، وخربات اجتماعية داخل الفصول وداخل املدرسة مثل 

املناقشات العامة، واستقبال الضيوف، واجملامالت، واستخدام األدوات املدرسية، وميكن أيًضا 

ائعة، وعندما يلّم الدارس مبجموعة كبرية من الكلمات استخدام بعض قوائم املفردات الش
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على املعّلم أن يساعده على إعادة توظيفها مرّة أخرى يف مواقف شفهية مشاهبة لتلك الىت 

 جاءت فيها.

ويالحظ أّن هناك كلمات يصعب تقدميها عن طريق السياق أو الطرق األخرى الىت 

ريق تعريف الكلمات أو تعريف العبارات الىت قّدمناها، ويف هذه احلالة ميكن تقدميها عن ط

جاءت هبا، كما ميكن تقدميها عن طريق متثيل املعىن أو التعبري عنه باحلركة واإلشارة، وبتقّدم 

 عملية تعّلم اللغة تتسع قدرة الدارس على حتديد معىن الكلمات اجلديدة.

أّن املتعّلم يقع حتت  إّن حتصيل الكلمات ليس املشكلة الوحيدة يف بناء املفردات، ذلك

عبء ررورة تذكر الكلمات السابقة الىت تعلمها، ويف نفس الوقت إرافة كلمات جديدة، 

 ولذلك فالوصول إىل تنمية مفردات الدارس جيب أن يتّم من خالل:

 تقدمي كلمات تتصل اتصااًل مباشرًا باملواقف الىت يتحدثون فيها عن أنفسهم. (أ

 ة استخدام هذه الكلمات يف مواقف اتصال.إتاحة الفرصة ملمارس (ب

 حماولة إعادة تقدمي هذه الكلمات يف فرتات منتظمة حىت ال تنسى. (ج

ويتطلب تعليًما منظًما يتجه إىل تنمية املفردات وزيادة حساسية التالميذ يف اختيارها 

الكلمة بعناية ويف التمرن على اجلمع بني املعاين الصحيحة والكلمات الصحيحة، ونقصد ب

الصحيحة الرمز الصحيح ملعىن معني كما يقبله استعمال املثقفني، ويدركه السامع على أساس 

أنه املعىن الذي يقصده املتكّلم. وينبغي أن تلى هذه اخلطوة يف اجلمع بني املعاين الصحيحة 

والكلمات الصحيحة، وجتنب الرموز الىت تدّل على معان غامًضا. كذلك جيب أن يتعلم 
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ميذ اختيار الرموز املناسبة ملن يستمع له، ولن يتعّلم التلميذ ذلك إاّل عن طريق منهج التل

منظم يف تعليم اللغة، يتجه إىل تنمية املفردات والتدريب على اختيار الكلمات الىت تستخدم 

يف التعبري عن القدرات املألوفة. يضاف إىل ذلك ررورة التدريب على تنظيم هذه املعاين يف 

قبلها العرف العام للمثقفني، وتنمية رغبة التالميذ يف جعل املعىن الذي يقولونه مجل ي

 42وارًحا.

 القواعد -3

كثريًا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نرى بعضهم 

ينكرها متاًما، أّما املتعّلمون للغة أجنبية فكثريًا ما يصرحون بأّن القواعد ليست ررورية يف 

تعّلم استخدام اللغة، أي ليست ررورية للتحّدث باللغة، ومهما يكن األمر فثمة حقيقة ال 

إنكارها، وهى أّن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد الىت ينبغي أن يعرفها جيًدا املتكّلم ميكن 

هبا، والىت جيب أيًضا أن يعرفها الراغب يف تعّلمها سواء مّت ذلك يف وقٍت مبّكٍر أو وقت 

ّن متأّخٍر، وسواء مّت بوعي أو بغري وعي، وحنن إذ نقّرر هذا إمّنا نقّرره وحنن واعون متاًما بأ

صعوبات تدريس القواعد ال حتّل وال يتّم التغّلب عليها بتجاهل املشكلة، فالقواعد شيء 

 رروري لتعّلم مهارات اللغة.

 إذا نظرنا إىل كتب تعليم اللغة األجنبية جند أّن القواعد عادة ما تقّدم بإحدى طريقتني:

                                                           

القاهرة: دار املعرفة، ) طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف روء االجتاهات الرتبوية احلديثة ،حممود رشدي خاطر، وآخرون 42 
 .21-24م(، ص: 12:3، الطبعة الثانية
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تستنبط  األوىل: تقدمي القاعدة اجلديدة من خالل حواٍر أو موقف قصصٍي، مثّ 

 وتستخدم يف مواقف حوارية جديدة.

الثانية: تقدمي القاعدة اجلديدة يف أمثلة على شكل مجل يف أّول الدرس، مّث تستخرج 

 القاعدة ويتّم التدريس عليها.

وحسبما يرى املدّرس إّما أن يقّدم تدريبات، وإّما أن يقّدم املفاهيم من خالل الشرح 

 43ات.يدعمها بأمثلة سهلة مثّ بتمرين

 خطوات تدريس الكالم -د

 املقّدمة أو التمهيد واختيار املوروع  -1

يشرح املعّلم املطلوب عمله يف هذا الدرس، وجيب عليه أن يساعد طلبته بأن يذكر هلم 

ت، أو هو الذي خيتار موروًعا معيّ ًنا مييل بعض امليادين الىت خيتارون منها بعض املوروعا

 أكثر الطلبة إىل التحّدث فيه أو مناقشته.

 عرض املوروع  -2

يعرض املوروع على السبورة مع عناصره األساسية، وعلى املعّلم هنا أن يورح هذه 

العناصر بطريقة مالئمة من حيث تناول الفكرة واستخدام اللغة البسيطة واالبتعاد عن 

 الفلسفية واألخيلة البعيدة. األفكار
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 حديث الطلبة  -3

بعد أن تتكّون لدى الطلبة فكرة وارحة عن املوروع تبدأ املرحلة األساسية من التعبري 

الشفوي وهى حديث الطلبة حول املوروع. ولكي يشجع املعّلم طالبه على احلديث يوجه 

روع، ويطلب من بعض الطالب هلم بعض األسئلة، أو يبدأ باحلديث عن فكرة معّينة يف املو 

إكمال هذه الفكرة، أو اإلتيان بفكرة جديدة هلا عالقة بالفكرة السابقة... وهكذا. واملعّلم 

الناجح يف هذه اخلطوة هو الذي تظهر مهارته ولباقته يف توجيه األسئلة وتنويع اإلجابات 

 حوهلا.

آلخرين على املشاركة يف إّن نقد املعّلم للمتحّدث أو نقد زمالئه له يساعد الطلبة ا

احلديث، والعمل على تصحيح أفكارهم باستمرار. وعلى املعّلم أيًضا أن يكون موقفه يف 

هذه املناقشات إجيابًيا، فال يستأثر باحلديث أو يلقي كّل العبء على طالبه فيكون موقفه 

 44سلبًيا، إذ إّن الطالب يشعر يف هذه احلالة بأنه يؤّدي عماًل ال قيمة له.

 المبحث الثالث: البيئة العربية لتنمية مهارة الكالم

 البيئة العربية لتنمية مهارة الكالم أقسام -أ

 اللغوية لتنمية مهارة الكالم على وجه تفصيلي، هى كما يلي: ومن أقسام البيئة

 أو عملية التعليم والتعّلم باستخدام اللغة العربية. بيئة المعاملة .1

                                                           

)عمان: دار الشروق للنشر  اللغة العربية مناهجه وطرائق وتدريسهاطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  44 
 .271-272م(، ص: 2221والتوزيع، 
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، وهى من نظام املدرسة ليوجب كل سكان املدرسة باستخدام اللغة بيئة نظام المدرسة .2

 العربية يف األيام املخصوصة.

 البيئة العربية لتنمية مهارة الكالماألنشطة في تكوين  بعض -ب

ففي تكوين البيئة اللغوية اجليدة، البد ملشرفني املعهد أن نعّدوا بعض األنشطة اللغوية لتنمية  

كفاءة الطالب خصوًصا يف مهارة الكالم، وجدول تنفيذها يوافق جبدول متنوّع لكّل املعهد. 

 وهى كما يلي:

 ااحمادثة اليومية (1

على ااحمادثة بالعربية ميكن أن تكون معياًرا يقاس عليه حتصيله اللغوي.  إّن قدرة الطالب

فااحمادثة متثل قدرة الطالب على استخدام اللغة العربية وسيلة لالتصال. كما متثل قدرته على 

والطريقة كّله يزيد من رغبته وثقته بنفسه. نقل األفكار للطرف اآلخر. وال شّك أّن هذا  

بري يف هذا اجلانب من املهارات اللغوية، فهى تشّجع على ختاطب املباشرة هلا دور ك

الطالب باللغة اهلدف. فالثروة اللغوية الىت تستعمل على الرغم من قّلتها أفضل يف تنمية 

 امللكة اللغوية.

ومن الوسائل الىت تدعم الطالب يف هذا النشاط: تزويده بكلمة أو كلمتني مع ورعها 

الطريقة أفضل مما لو زود الطالب بكلمات كثرية جمردة دون  يف سياقات خمتلفة. فهذه

 .متعددة املواقعاإلتيان بنماذج استعماهلا يف سياقات 
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وينبغي أن يعّلم أّن استخدام اللغة العربية لغة اتصال يف يوميات الطالب ال يتحقق يف 

ئة تقوم صورة جيدة إاّل إذا ورع له نظام يدعم مسري هذا النشاط. فيمكن أن تكون هي

مبتابعة النشاط، ومعاقبة كّل من خيالف النظام. وقد تكون العقوبة بكتابة تعبري يف حدود 

 41.ص عربية، وغريها من صور التأديبمائة سطر مثاًل، أو حفظ نصو 

 ااحماررة أو اخلطابة (2

كانت يف بعض املعاهد اإلسالمية، برنامج اخلطابة. والذي يكون خاطبها هو الطالب 

نفسهم مبوروع حول الدين، وبعض النصائح للطالب، وحول حياة اليفوعة، وطريقة تعّلم 

ها. وكانت أعضائها: اخلاطبني، وقارئ القرآن/الصلوات، ورئيس اجللسة، الطالب، وغري 

 والكاتب، واملصّحح، واملستمعني.

 اجملادلة أو املناقشة (3

كانت اجملادلة هى من أنشطة علمية الىت يف العادة كان فاعلها هو الطالب يف املدرسة 

ّلية والعاملية. فتنفيذها يف أو يف اجلامعة. وتبحث هذه اجملادلة عن الظواهر واألخبار ااحم

العادة: هناك جمموعتني أو أكثر الىت تبحث عن أحد املوروعات، وكان هناك أيًضا 

الوسيط لتوزيع وقت التكّلم، مّث هيئة التحكيم ليقّدر قيمة كّل اجملموعة بنظر إىل آرائهم. 

 وكانت للمجموعة الناجحة اهلدية.

                                                           

سالمية مبعهد دار )حبث يف كلية املعّلمني اإل االجتاه احلديث يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بإندونيسياحية مسقان، د 41 
 .23السالم كونتور احلديث منوذًجا(، بدون السنة، ص. 
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لطالب وكفاءهتم يف التكّلم. فال بأس أحيانًا أن وهلذه األنشطة دور كبري لتنمية فكرة ا

نعّد هذه األنشطة باستخدام اللغة العربية لطالب الذين يقدرون على التكّلم هبا. هذه 

 األنشطة أكثر هتتّم مبناسبة اآلراء مع املوروع وطالقة الطالب يف التكّلم بالعربية.

 املسرحيات العربية (4

شطة املسرحية الىت توصف بلعب الشعور وغري على العكس باملناقشة، فهناك أن

العلمية، لكن العملية. وكان موروعه من احلياة اليومية وباستخدام اللغة اليومية وليس 

 الرمسية وباستعمال األمساء والقصص املعروفة لدى اجملتمع.

لكن يف احلقيقة، هذه األنشطة مرغوبة لدى الطالب، ألّن يف العادة قّصت املسرحية 

صة احلياة وهم يستطيعون أن يأخذ احلكمة منها. ففي تنفيذها باستخدام اللغة عن ق

العربية، فينبغي أن خيتار العبارة والكالم البسيط لدى الطالب حيث يفهمون مبعية احلركة 

 من كّل شخص املسرحية. وكان تنفيذها أيًضا يف وقت فراغ أو يف أوقات معينة.

 عربيةالفصل اخلاص لتكّلم باللغة ال (5

 األمثلة من البيئة العربية لتنمية مهارة الكالم -ج

 أمثلة من التعبريات يف القاعة الدراسية )البيئة االصطناعية(. (1

 !تفّضل يا حسن 

 !اجلسي يا أمينة 
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 !تفّضل، قم 

 !تفّضل، افتح كتابكم! / تفّضل، اُقْ ُفْل كتابكم 

 !تفّضل، اقرأ الدرس 

  ْطَيِّب 

 هل تفهمون؟ 

 .نعم، أفهم / ال، ال أفهم 

 !امسع َواتْ َبْع يف القراءة 

 !41استمع جيًدا 

 أمثلة من التعبريات خارج القاعة الدراسية )البيئة الطبيعية(. (2

 حت، ساعدين!لو مس 

 أّي خدمة؟ 

 !47ِقْف هنا 

 .هنارك السعيد! سعيد مبارك 

 ...أَْطُلُب منك العفو 

                                                           
46 M. Noor HS, Percakapan Dasar Tiga Bahasa Inggris Indonesia Arab (Jakarta: Pedoman Ilmu 

Jaya, 1987), hal. 11-13. 
47 Abdul Haris, Cepat Bercakap dengan Bahasa Arab (Malang: UMM Press, cet. 3, 2009) hal. 

117. 
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 !مربوك على ميالدك 

 كّل عاٍم وأنت خبري 

 أين عنوانك؟ 

 أي يوم اآلن؟ 

 ف ِصّحتك؟كي 

 .كيف اجلّو هذا اليوم؟ اجلّو اليوم رائع 

 هل تسمح يل باجللوس هنا؟ 

 !4َهوِّْن عليك: 

 مثال من األناشيد للطالب، يستطيع املعّلم أن ينشدها يف أواخر حصة الدرس. (3

 } اُْنظُْر ُبْسَتاين {

 بِاأَلْزَهارْ  اُْنظُْر ُبْسَتاين مَمُْلْوء  

َها َأمْحَرُ  َها أَبْ َيُض َوِمن ْ  ِمن ْ

 يفْ ُكلِّ يَ ْوٍم َسَقْيُت ُكلََّها

ْيلة ُعَها مجَِ ي ْ  42َوُرود يَامسَِنْي مجَِ

                                                           
48 M. Noor HS, op. cit., hal. 27-73. 
49 Ibnu Sufyan Shofiyati, Aneka Lagu untuk Anak-Anak dengan Bahasa Arab dan Indonesia 

(Lamongan: العلم , tt.), hal. 3. 
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 الثالثّ  الباب

 منهج البحث

 طريقة البحث .أ

يتناول هذا الفصل عن تصميم البحث، ومدخل البحث، ومكان البحث، وحضور 

 البحث، ومصدر احلقائق، وطريقة مجع احلقائق، وخطوات البحث، وهيكل البحث.

 تصميم البحث .أ

 أي البحث (field research)نظرا هلذا البحث من مصادر احلقائق هو حبثا ميدانيا 

الذي يهدف إىل مجع احلقائق الواقعية يف ميدان البحث. فلذلك، أرادت الباحثة أن يأيت 

واملعهد العصري داراحلكمة  األمانةسيدوارجواملعلومات من املظاهر الواقعية يف املعهد العصري 

 تولونج أجونج. 

 مدخل البحث .ب

تريد الباحثة أن تبحث املسألة ىف هذا البحث تستخدم الباحثة مدخل البحث الكيفى ألّن 

اليت مل تعرف الناس كلهم باحلقيقة ومشكلة ل ها معىن  لذلك ال ميكن أن جتمع البيانات من حال 

 البحث هو الكيفى والبحثاالجتماعية باملقاربة الكمى اليت تستخدم الرقم ىف تقدي م البيانات. 

 والدواعي والنظريات ألحوالا من البحث موروع أصابه عما الظواهر فهم به يقصد الذي

43 
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 املناهج وباستخدام عاملي خاص وقت ىف واللغات بالكلمات وبالتصور إمجاال وغريها واألفعال

  12. العاملية

 ج. مكان البحث 

حتت العنوان يف شارع  األمانة كريان سيدوارجوعهد العصري يعمل هذا البحث ىف امل

 دار احلكمة توانج ساري تولونج أجونجأ كريان سيدوارجو و املعهد العصري  43جونواجني رقم 

تاوانج ساري كادونج وارو تولونج أجونج. واختارت الباحثة  1حتت العنوان شارع أبو منصور 

هد الشهرية بقدرهتما على تطبيق مهارة الكالم على وجه  هذين املعهدين لسبب أهنما إحدى املعا

 كامل، ومها الذان يرغبان يف تنمية تدريس اللغة العربية.

 حضور الباحثة .د
هذه املقاربة حضور الباحثة كآلة م جتمع  وىفىف هذ البحث هي املقاربة الكيفية.  املقاربة

البيانات وم حّللة البيانات ومفّسرهتا وخمربة البيانات, ألّن الباحثة كاملخطّة والفاعلة وم جتمعة 
 ولذلك حضور الباحثة مهّم لعملية هذا البحث. 11حاصل البحث.

طالب واملدبرين اليت تتعلق بعملية الباحثة كمجتمعة البيانات تقوم املقابلة مع األساتيذ وال

املعهد وىف تكوين البيئة العربية خاصة. وحيث هذا  تالحظ الباحثة أنشطة املعهد يوميا وتشرتك 

 فيها أى ىف عملية البيئة العربية.

 

 
                                                           

50 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

2009),hal 6. 
51 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2010) 

hlm 177 
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 هـ. مصادر الحقائق

أّن مصدر احلقائق هي "مبحث   (Suharsimi Arikunto)رأى سوهارسيمس اريكونطا 

وىف هذا البحث, حتتمل مصادر احلقائق اليت تبحثها الباحثة على  12نه البيانات".الذى حتصل م

 املصدرين. ومها:

لكلمات مصدر احلقائق الواجبية  وهو مصدر احلقائق الذي أخذته الباحثة إما من ا .1

أو األحوال بوصيلة املقابلة واملالحظة. وىف هذا البحث تستعان الباحثة مبصادر 

احلقائق. منها خادم املعهد ومدير املعهد وبعض األساتيذ اللغة العربية ومجيع التالميذ 

 هذا املعهد.

وهو الذي ال تناله الباحثة مباشرة لكن ستناله الباحثة  مصدر احلقائق اإلرافية  .2

يلة املصادر األخرى . وىف هذا البحث تكون مصدر احلقائق الزائدية وهي الوثائق بوس

ال متعلقة بالكتب وال مجاّلت وكشف الدرجة والدراسة اليومية وكل م م ّا حتتاج الباحثة 

 إىل مجع البيانات.

 طريقة جمع البيانات .ه
 تلك وستشرح املتنوعة ناهجامل على تستعمل الباحثة تكون املتنوعة املختلفة البيانات ل جمع

 : يلي كما املناهج

 

 

 

                                                           
52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 157. 
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 مالحظة .1

 البحث خمرب اليومية األعمال الباحثة تالحظ اليت البيانات جلمع البحث طريقة وهي

 مصدر تعملها اليت األعمال الباحثة تشرتك البحث هذا ىف. البيانات مصدر يكون الذي

 املعهد ىف العربية البيئة عملية ىف الباحثة ستالحظ  13.وحزنا اشتهاءا وتشعر البيانات

 ثالثة حنو أجونج تولونج داراحلكمة العصري املعهد و سيدوارجو كريان األمانة العصري

 .أشهر

 قابلةامل .2

 بطريقة اللسانية  البيانات لنيل الباحثة تستعملها اليت البيانات جلمع الطريقة وهي

 وغوبا (Lincoln) لينكولن رأى 14. الباحثة إىل البيانات يعطي من مع واملقابلة التكلم

(Guba)  ّواألحساس واملنظم واألفعال واحلوادث الناس حال بناء هي املقابلة أهداف أن 

 املعهد و سيدوارجو كريان األمانة العصري املعهد ىف باملدير الباحثة وستقابل 11.والتعليل

 يف والطلبة املعهد يف العربية اللغة وأساتيذ عهدينامل ومرّب أجونج، تولونج داراحلكمة العصري

 .املعهد

 

 

 

                                                           
53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007), 310 
54  Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 63. 
55  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 72  
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 الوثائق .3

 هي الوثائق. واجملالت كالكتب الكتابية األشياء عن البيانات حبث على الطريقة وهي
 وكشف 11.الباحث من أثريّ  شغل أو الصورة وىف الكتابة ىف إما. املارية احلوادث كتابة

 .وغريها اليومية والدراسة والتالميذ األساتيذ وبيانات الدرجات

 البيانات تحليل .و

ذكر نور مهاجر، حتليل البيانات من حماولة لبحث و تنظيم تسجيالت نتائج 

والبيانات األخرى تنظيما لتنمية فهم عن احلالة تبحث هبا الباحثة وتقدمها املالحظة واملقابلة 

  17يلزم أن يبحث عن املعىن. البياناتلآلخر، مث لتنمية فهم حتليل 

مجع البيانات مث يستمر بالتصنيف، يعين عملية  بدأ حتليل البيانات يف هذا البحث منذ

اإلختيار تركيز اهتمام البحث بانتخاب مكتنز اىل ركائز البحث. وطريقة حتليل البيانات يف هذا 

البحث هي طريقة وصفية جبعل وصفا نظاميا وواقعيا ومباملقاربة الكيفية، كما ذكر ماتيو ب. ميلس 

 و ميكيل هربمان، ومناهجه كما يلي :

 (Data Reductian) تقليل البيانات أو تبسيطها .1

تقليل البيانات هو عملية االختيار وتركيز االهتمام وتبسيطا وموجزا وحتويل البيانات ينشأ 

من تسجيلها املكتوبة يف موقع البحث. تقليل البيانات من شكل حتليل خيلج ويبوب ويصوب 

 أن يدقق نتائج األخرة. ويقلل الشيئ اليطلب وينظم البيانات حىت يستطيع 

 

                                                           
56  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,) hal  

329, 
57 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rakesarasin.1996), 104. 
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 (Data Display)عرض البيانات  .2

عرض البيانات هو يعرض املعلومات املراتب وميكن ليؤخذ اخلالصة ويؤخذ العمل. ومن 

 هذا العمل ستفهم الباحثة ما تقع وما تفعل.

 (Conclusion Verifiying)تدقيق النتائج  .3

بيانات ينشئ وقد دقق الصواب و وثيق تدقيق النتائج هو أنشطة ليستدل املعاين من ال

  :1ومناسب.

 صحة الحقائق .ز

هذه عملية على الباحثة أن تفحص صدق نتائج حبثه قبل أن حتلل وتفسر البيانات. و 

 ستكررها الباحثة على عدة مرات

وستطالعها مع املتخصصني سواء كانوا داخل املدرسة أم خارجها. وهذا يوافق مبا قاله  

موليونج  أن هناك بعض اخلطوات لتصديق نتائج البحث، هي: طول اإلشرتاك، وعمق 

ة السلبية، وكفاءة ومناقشة األصحاب، وحتليل احلال ،(Triangulation)املالحظة، والتثليثي 

وهذا بعض الطرق لفحص صحة  12املراجع، ومراقبة األعضاء وتفصيل الشرح، وحسابة،

، )د( ومناقسة املالحظة العميقةل اإلشرتاك، )ب( والتثليثي، )ج( يطو تالبيانات هي: )أ( 

)و( وكفاءة املراجع، )ز( مراقبة األعضاء، )ح(  )ه ( وحتليل احلالة السلبية، بعض اإلخوان

 وتفصيل الشرح، )ط( وحسابية. 

                                                           
58Mathew B. Miles dan A. Michael huberman, Analiisis Data Kualitatif. Terj. Ltetjep Rohendi 

Rihidi (Jakarta: UI Press,1992), 16-19.  
59  Lexi J. Moleong, op. cit., 1997, hal.175. 
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 خطوات اجراءات البحثح. 

البيئة اللغوية العربية لتنمية أن تستأذن الباحثة من مدير املعهد أن تقوم البحث عن  .1

ة و املعهد العصري داراحلكم األمانة كريان سيدوارجومهارة الكالم يف املعهد العصري 

 تولونج أجونج.

بالبيئة اللغوية العربية أن تكتسب الباحثة توجيهات وإرشادات من مدير املعهد عن   .2

و املعهد العصري  األمانة كريان سيدوارجولتنمية مهارة الكالم يف املعهد العصري 

 داراحلكمة تولونج أجونج.

بيئة اللغوية العربية لتنمية الأن تقوم الباحثة باملالحظة على كّل األنشطات املتعّلقة ب  .3

و املعهد العصري داراحلكمة  األمانة كريان سيدوارجومهارة الكالم يف املعهد العصري 

 تولونج أجونج.

األمانة كريان يف املعهد العصري أن تقوم الباحثة مبقابلة بعض املعّلمات والطلبة  .4

عن البيئة اللغوية العربية  و املعهد العصري داراحلكمة تولونج أجونج وتسأهلم سيدوارجو

 لتنمية مهارة الكالم.

أن تطلب الباحثة بعض املعلومات واحلقائق والبيانات من الوثائق والكتب واجملالت  .5
والوسائل واملذاكرات وغريها من املواد املكتوبة الىت تتعّلق بالبيئة اللغوية العربية لتنمية 

و املعهد العصري داراحلكمة  يان سيدوارجواألمانة كر مهارة الكالم يف املعهد العصري 
 تولونج أجونج.

 أن تقوم الباحثة بتحليل البيانات، وتبويبها، وحتليلها. .6
  أن تكتب الباحثة تقرير البحث تقريرًا كاماًل. .7
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 الباب الّرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
الثة املباحث، هى: املبحث يتناول هذا الباب عرض البيانات وحتليلها، وفيه تُبنّي الباحثة ث

عن واملبحث الثالث  واملبحث الثاين عن عرض بيانات البحث،، األّول عن نبذة تارخيية يف معهد 

  تفسري نتائج البحث، وحتليله، ومناقشته.

و معهد  كريان سيدووارجز  الحديث األمانةمعهد اإلطار العام من المبحث األّول: 

 جونجدار الحكمة تاوانج ساري تولونج أ

 األمانة الحديثتاريخ تأسيس معهد  .أ

استطلع معهد األمانة احلديث أستاذ نورخليص مصباح و زوجته أستاذة رفاعة ااحممودة من 

املسكن املستأجر يف القرية جونواجني كريان سيدوارجو. قبل إقامة معهد يف قرية جونوانعي، قد بىن 

كيلو مرتا من قرية جونواجني. ولكن   1 كريان مبقدار املعهد يف قرية موجو سانرتين الذي وقع يف

جهدهم يف إقامة معهد ال ينال التشجيع و املساعدة من اجملتمع، حىت أن يهاجرووا إىل قرية 

جونواجني. البيئة اجلديدة جيعل محاسة يف تعليم القرآن و بناء املعهد. كثري من الوالدين يوكلون 

تعلم قراءة القرآن و تدرس علوم الدين. زاد اليوم زاد الطالب أبناءهم يف مصلى أستاذ نورخليص ل

الذين يتعلمون القرآن يف بيت أستاذ نورخليص، وذلك يزيد الثقة و اإلعتقاد. وغرره يكتسب قوة 

12 
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م، بىن معهد  1222الدفاع و التشجيع من اجلريان اليت وقفت أررهم لبناء املعهد. ويف سنة 

 للرتبية اإلسالمية و علوم العامة الشاملة.األمانة احلديث و يكون بديال 

كريان سيدووارجو هو املعهد الذي قد أسسه أستاذ نور خليص احلديث   األمانةمعهد 

أسري كديري. وبالرغم أنه متخرجا من متخرج معهد "احلكمة" السلفي بوروامصباح وهو إحدى 

اللغة يعين اللغة العربية و اللغة  املعهد السلفي، يعتقد إلقامة املعهد احلديث بلينجوال )الثنائية

 األمانةمعهد اإلجنليززية( اعتقادا عظيما. إحدى األهداف من استخدام اللغة العربية واإلجنليزية يف 

كريان سيدووارجو هي يعطي الفرصة للطلبة أن يفكر الشاملة، أنواع العلوم البد أن يتحد احلديث  

م إما العلوم الدينية و العلوم العامة. وليحصل العلوم، و أن يعطي القدرة للطلبة بقيام تعلم العلو 

 قدرة الطلبة على املهارات اللغوية األربعة شيئ واجب.    

 رؤية المعهد ورسالته و أهدافه .ب

تكون رؤية معهد األمانة احلديث مؤسسة هي القيام بتطوير اإلنسان و تطويره مفكرا 

 و ذاكرا و عامال.

 املعهد احلديث هي : والرسالة ااحمتملة هبذا

 إحياء غرية العبادة و العمل .1

 غرس األخالق الكرمية .2

تطوير الرتبية هلا تراث التوازن و تفوق العقلي و تفوق العاطفي و كذلك تفوق  .3

 الروحاين
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 ترتيب المنظمة .ج

 

 

 . منهج التربية و التعليمد

. الصفات احلميدة اليت حيرص املعهد على غرسها يف نفوس أبنائه. و تلك الصفات  هي 1

( 1( تفوق العمل، )4( األخالق الكرمية، )3( إخالص العمل، )2( متام اإلميان، )1)

  60توعية اإلجتماعي.

الدينية و منهج املعهد احلديث. كالمها مقدمة  تركيب املنهجني بني منهج وزارة الشؤون. 2

بالتوازن و الشاملة. و يستخدم هذا املنهج املدرسة الثانوية بلينجوال و املدرسة املتوسطة 

 الشاملة بلينجوال يف معهد األمانة احلديث.

                                                           

( 4( صالة الضحى، )3( صالة الليل، )2( صالة اجلماعة، )1) وهي ،وتلك الصفات ..... يف سبعة الواجبات للطلبة يوميا60 
 ( حفظ النظافة.7( قراءة الكتب، )1( تكلم باللغة العربية و اإلجنليزية، )1قراءة القرآن، )

ةاملرّب و املربي

لاملدرسة بلينجوا

ة املدرسة املتوسط
لالشاملة بلينجوا

املدرسة الثانوية
بلينجوال

املعهد للبنني و
البنات

ديوان الطلبة 
(DENTRI)

 (يف معهد األمانة احلديث كريان سيدووارجو ترتيب املنظمة: ثاين)اجلدول ا
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 ختطط ليصري البيئة الفعالة للتعليم و التعلم.و العائلة و اجملتمع البيئة يف املدرسة . 3

. العلوم اليت تنقسم إىل املوروعات هتدف لتسهيل التعليم. واملعهد يعطي الفرصة للطلبة أن 4

 البد أن يتحد و أن يعطي القدرة للطلبة بقيام التعلم. يفكر الشاملة، أنواع العلوم 

 مراحل الدراسة و عدد الطلبة .ه

مراحل الدراسة يف معهد األمانة احلديث هي من مراحل املدرسة الثانوية بلينجوال 

(MA Bilingual)  و املدرسة املتوسطة الشاملة بلينجوال(SMP Bilingual Terpadu) و ،

 تتكون مما يأيت كما يف اجلدول : أما عدد الطلبة حبيث

 عدد الطلبة الفصل مراحل التعليم

درسة المتوسطة الم

 الشاملة بلينجوال

 321 الفصل السابع

 217 الفصل الثامن

 132 الفصل التاسع

المدرسة الثانوية 

 بلينجوال

 114 الفصل العاشر

 :12 الفصل احلادي عشر

 111 الفصل الثانية عشر

 1227 المجموع

 

 (ان سيدووارجوجدول مراحل التعليم يف معهد األمانة احلديث كري: )اجلدول الثالث
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 المدرسين و األساتيذ .و

احلديث هم متخرجون من معهد األمانة  كان املدرسون و األساتيذ يف معهد األمانة

احلديث، و أكثرهم متخرجون من معهد دار السالم احلديث كونتور بونوروكو، و منهم 

حصلوا على الشهادات اجلامعة أو املاجستري أو الدكتوراة من خمتلف اجلامعات اإلسالمية 

انة احلديث معلقة احلكومية و األهلية يف إندونيسيا. وأما أمساء املدرسني يف معهد األم

 باجلانب اخللفي من هذه الرسالة.

 

 في معهد دار الحكمة الحديث تاوانج ساري تولون أجونجاإلطار العام 

 تاريخ التأسيس .أ

  4كان املعهد دار احلكمة احلديث يقع يف مشال مدينة تولونج أجونج مبقدار 

بدئ هذا املعهد بقيام املصلى تاونج ساري.  1كيلومرتا. يقع هذا املعهد يف شارع أبو منصور 

م. أما أنشطات الشيخ رروان هو املعلم  1232الذي قد بناه الشيخ رروان مسبان يف سنة 

 يف هذا املصلى وهو تاجر مشهور يف تولونج أجونج. 

كان للشيخ رروان دور مهم يف انتثار الرتبية و الدعوة اإلسالمية، و للشيخ رروان 

و مشهودي رروان، و أمر مها للتعلم عن علوم الدينية يف معهد  ولدان مها نور اهلادي رروان

وصى رروان إىل أوالده الستفادة  1221دار السالم احلديث يف كونتور بونوروكو. يف السنة 

األرض لديه ملصلحة األمة اإلسالمية. وبعد رجوع نور اهلادي رروان من املعهد دار السالم  
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دورات اللغة وهي اللغة العربية واللعة اإلجنليزية. وقد انتشر  كونتور بتوصية أبيه قام نور اهلادي

 هذه الدورات ولديه مؤسسة ولو كانت صغرية. 

يف انتشار هذه املؤسسة زاد طالبه يف هذه الدورات. ومن توصية أبيه ومن وصية 

الشيخ سهل و زين الفناين و الشيخ إمام زركشي، لبناء ألف املعهد احلديث يف إندونيسيا، 

 .1221بىن نور اهلادي معهد دار احلكمة يف السنة ف

 رؤية المعهد ورسالته و أهدافه .ب

تكون رؤية معهد دار احلكمة احلديث مؤسسة هي القيام بتكوين أجيال األمة، وصار 

مكانا للعبادة، ومنبعا للعلوم و املعارف اإلسالمية، و لغة القران، و علوم العامة مع الثبات 

 املعهد. على التمسك بروح

 والرسالة ااحمتملة هبذا املعهد احلديث هي :

 اعداد الناشئني املتفوقني للوصول إىل درجة خري األمة. (1

الرتبية وتنمية الناشئني املؤمنني املسلمني املختلفني بأخالق حممودة، و أجيال  (2

 ذوي أجسام صحة و معارف واسعة، وأفكار حرية مع القيام خبدمة اجملتمع.

يس العلوم الدينية والعامة يف التوازن. حىت يتمكن من تكوين أويل األلباب تدر  (3

 )متأهل يف الدين وعلوم العامة معا(.

 اعداد شعوب ذوي شخصية إندونيسية مؤمنة باهلل سبحانه و تعاىل. (4
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 ترتيب المنظمة .ج

 
 : ترتيب املنظمة ملعهد دار احلكمة اجلدول العاشر

 
 

 منهج التربية و التعليم .د

 يستمد املعهد يف اختيار منهج الرتبية و التعليم املطابق فيه من األمرين :

ا ااحملي و التعاليم اإلسالمية السامية و من التحارب السابقة يف هذا اجملال يف نطاقه (1

 بوية التعليمية من جانبيها الفطري و العلمي.العاملي مع اإلستفادة من أحدث الطرق الرت 

الصفات احلميدة اليت حيرص املعهد على غرسها يف نفوس أبنائه معروفة يف املصطلح  (2

الرتبوي اإلندونيسي "بروح بوندوك بسانرتين" أي روح املعهد اإلسالمي اإلندونيسي 

( اإلخالص يف 1ليه إعداد وادر العلماء املسلمني. و تلك الصفات  هي )املوكول إ

( 3( البساطة و اإلقتصاد يف احلياة و املعيشة، )2العمل و اإلستعداد الكامل للتضحية، )

اهليئة الواقعية ملعهد

دار احلكمة احلديث

رئاسة املعهد

كلية املعلمني اإلسالمية املؤسسة لرعاية وتوسعة 

أوقاف املعهد
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( األخوة 1( اإلعتماد على النفس، )4حرية التعبري عن الرأي مع حتمل املسؤولية، )

 اإلسالمية.

 الطلبة مراحل الدراسة و عدد (3

مراحل الدراسة يف معهد دار احلكمة هي من مراحل كلية املعلمني اإلسالمية 

(KMI): و أما عدد الطلبة حبيث تتكون مما يأيت كما يف اجلدول ، 

 اجلدول إحدى عشر : مراحل كلية املعلمني اإلسالمية و عدد الطلبة

 عدد الطلبة الفصل

 122 الفصل األول

 142 الفصل الثاين

 112 الثالث الفصل

 72 الفصل الرابع

 1:7 الفصل اخلامس

 12 الفصل السادس

 21 الفصل اخلاص

 27: اجملموع



58 
 

كان الطالب الدارسون يف كلية املعلمني اإلسالمية هم متخرجون من عدة مراحل 

التعليمية املختلفة و جاؤوا من أحناء املناطق املدينة وكذلك هناك طالب جاؤوا خارج املدينة 

 .أيضا

 المدرسين و األساتيذ (4

كان املدرسون و األساتيذ يف كلية املعلمني اإلسالمية أساتذا. هم متخرجون من 

معهد دار احلكمة احلديث، و خرجوا من معهد دار السالم احلديث بونوروكو، و منهم 

حصلوا على الشهادات اجلامعة أو املاجستري أو الدكتوراة من خمتلف اجلامعات اإلسالمية 

كومية و األهلية يف إندونيسيا. وأما أمساء املدرسني لكلية املعلمني اإلسالمية معلقة احل

 باجلانب اخللفي من هذه الرسالة.

من معهد األمانة الحديث كريان سيدووارجو  المبحث الثاني: عرض بيانات البحث

 و معهد دار الحكمة الحديث تاوانج سارس تولونج أجونج

 في معهد األمانة الحديث كريان سيدووارجوبيعية واالصطناعية البيئة العربية الط .أ

يف هذا املعهد، كان هناك نوعان من البيئة العربية كما عرّبمها أستاذة سيندي )مشرفة 

 املعهد( يف مقابلة مع الباحثة:

"على وجه جممل، البيئة العربية يف هذا املعهد نوعان، يعين البيئة العربية داخل الفصول 
 11ة والبيئة العربية خارج الفصول اللغوية."اللغوي

                                                           

السادسة حىت السابعة صباًحا )املقابلة املرتمجة من الساعة يف م 2213 مارس 23املقابلة مع أستاذ فؤاد سهال يف بيته يف التاريخ  11 
 اللغة اإلندونيسية(.
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 هذا البيان يدّل على أّن البيئة العربية يف هذا املعهد كما يلي:

 في معهد األمانة الحديثالطبيعية  العربيةالبيئة  .1

تقصد بالبيئة العربية الطبيعية هى ما يكون خارج الفصول الدراسية واللغوية الذي من 

 أجله أنشئت ممارسة الطالبات باللغة العربية.

 ففي هذا املعهد، توجد البيئة العربية الطبيعية، كما يلي:

 12ااحماورة أمام احلمام )البيئة املرئية الكالمية(.لوحة ااحماورة باللغة العربية، فيها  (أ

املفردات والعبارات املستخدمة بالطالبات يف ااحمادثة اليومية، هى: أنا، أنِت، بعدِك،    (ب

، هل أنت قدمية؟، وغريها )بيئة شكرًا، عفًوا، أستاذ، حاررة، عطلة، رئيسة، اسرعي

 13املعاملة(.

 14ي باللغة العربية )البيئة املرئية(.اخلط احلائط (ج

 اخلط العرّب يف اجملّلة احلائطية. (د

 )رئيسة قسم حتريك اللغة( يف مقابلة مع الباحثة: أين سوسانيتكما قالت   

ة العربية خارج الفصول الدراسية واللغوية الىت توجد يف هذا املعهد هى: "ومن البيئ
لوحة ااحماورة باللغة العربية الىت كتبت فيها ااحماورة أمام احلمام، واملفردات والعبارات 
املستخدمة بالطالبات يف ااحماورة اليومية، كمثل: أنا، أنِت، بعدِك، شكرًا، عفًوا، 

                                                           

 م يف الساعة التاسعة صباًحا.1221 مايو 11املالحظة أمام محام يف التاريخ  12 

 مايو 22واملقابلة مع سيت صافية األمة الفصل الثاين عشر من املدرسة الثانوية يف الغرفة الرابعة من مبىن أمينة يف التاريخ املالحظة  13 
 .)املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية( م الساعة التاسعة صباًحا2211

 .ءً امس الرابعةم يف الساعة 1221 مايو 22يف التاريخ تالون،  باب رئيسي مبعهد التنوير للبناتاملالحظة أمام  64 
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سة، اسرعي، وغريها، واخلط احلائطي باللغة العربية أمام أستاذ، حاررة، عطلة، رئي
 11باب رئيسي، واخلط العرّب الذي ُكتب بالطالبات يف اجملّلة احلائطية."

قّوى وأّكد يف هذا البيان قول سيت صافية األّمة )الطالبة يف الفصل الثاين عشر من املدرسة 

 الثانوية(:

ات املستخدمة بالطالبات يف "أّن البيئة املعاملة يف هذا املعهد هى املفردات والعبار 
ااحماورة اليومية، هى: أنا، أنِت، بعدِك، شكرًا، عفًوا، أستاذ، حاررة، عطلة، رئيسة، 

 11اسرعي، هل أنت قدمية؟، وغريها."
قّوى وأّكد يف هذين البيانني نتيجة املالحظة عند الباحثة، أّن هناك البيئة الطبيعية العربية 

 بوجه تفصيلي هى كما يلي: األمانة احلديثيف معهد 

 17المية(.لوحة ااحماورة باللغة العربية، فيها ااحماورة أمام احلمام )البيئة املرئية الك (أ

املفردات والعبارات املستخدمة بالطالبات يف ااحمادثة اليومية، هى: أنا، أنِت، بعدِك،   (ب

شكرًا، عفًوا، أستاذ، حاررة، عطلة، رئيسة، اسرعي، هل أنت قدمية؟، وغريها )بيئة 

 :1املعاملة(.

 12ية(.اخلط احلائطي باللغة العربية )البيئة املرئ (ج

                                                           

املقابلة مع أين )الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثانوية، وهى رئيسة قسم حتريك اللغة من مشرفات هيئة الطالبات(  65 
 م الساعة احلادية عشرة حىت الثانية عشرة، يف إدارة املعهد )املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(.2211و ماي 21يف التاريخ 

 22يخ املقابلة مع سيت صافية األمة، طالبة يف الفصل الثاين عشر من املدرسة الثانوية يف الغرفة الرابعة من مبىن أمينة يف التار  66 
 .م الساعة التاسعة صباًحا2211 مارس

 م يف الساعة التاسعة صباًحا.1122 مارس 11املالحظة أمام محام مبىن أمينة يف التاريخ  17 

 22واملقابلة مع سيت صافية األمة الفصل الثاين عشر من املدرسة الثانوية يف الغرفة الرابعة من مبىن أمينة يف التاريخ املالحظة  :1 
 م الساعة التاسعة صباًحا )املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(.2211مارس 

 .ءً امس الرابعةم يف الساعة 1221 مايو 22يف التاريخ باب رئيسي مبعهد األمانة احلديث، املالحظة أمام  69 
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 اخلط العرّب يف اجملّلة احلائطية.  (د

وأّما تنفيذها، فمن بعض املقابالت مبدير املعهد واملشرفات واملالحظات عند الباحثة حول 

 دبرةوجتري كما ترام، كما قد عرّبهتا م كثريةة الطبيعية يف هذا املعهد  املعهد، تظهر أّن البيئة العربي

هيئة  دبرات)الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثانوية، وهى يف قسم التعليم من م

 ( يف مقابلة مع الباحثة:األمانةالطالبات مبعهد 

ألّن يف  خاصة ملهارة الكالم،جتري كما ترام، العربية الطبيعية يف هذا املعهد "إّن البيئة 
هذا املعهد جيري إلقاء املفردات كل يوم و حمادثة كل أسبوع، أسبوعان للعربية و 

باملفردات والعبارات  ن بالعربيةو يتكّلم فتجد هناك الطلبة أسبوعان لإلجنليزية،
 72 ."الكثرية

 ( يف مقابلة مع الباحثة:بةديوان الطل)ى وأّكد يف هذا البيان قول أستاذة دوي قوّ 

يف تنمية مهارة الكالم، هذه  "كانت البيئة العربية الطبيعية يف هذا املعهد الفعالة
و كذلك خناف  ةاملعهد( يف التكّلم بالعربية قويكفاءة املعّلم )من مشرفات ب يساعد

 71 ."إن كان لنا العقاب

فعالة، هذه احلالة تظهر  األمانة احلديثمن ذلك البيان تظهر أّن البيئة الطبيعية يف معهد 

،  األمانة احلديثم( يف معهد 2211 يوما 11-14أيًضا يف مالحظة الباحثة )حول التاريخ 

                                                           

وية، وهى يف قسم التعليم من مشرفات هيئة الطالبات مبعهد )الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثاناملقابلة مع مشرفة،  70 
م الساعة التاسعة حىت العاشرة صباًحا، يف الغرفة الرابعة من مبىن أمينة )املقابلة 2211مايو  11األمانة احلديث( يف التاريخ 

 املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(.

 ة حىت السابعة صباًحا )املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(.السادسالساعة يف م 1122 مارس 23املقابلة يف التاريخ  71 
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من املفردات والعبارات الىت  كثريةتكّلم بالعربية جيري كما يرام، و كان اليوم الذي فيه النظام لل

 72 يتكّلمنها الطالبات يف يومياهتّن.

 األمانة الحديثاالصطناعية بمعهد  العربيةالبيئة  .2

إما داخل الفصل أو خارج  املدرسةكون داخل تقصد بالبيئة العربية االصطناعية هى ما ي

تُنشأت ممارسة الطالبات باللغة العربية. ويف هذا املعهد، وجدت  مامن أجله الذان الفصل

 الباحثة البيئة العربية االصطناعية كما يلي:

 البيئة اللغوية اإلصطناعية داخل الفصل .أ

مل على عملية التعليم و التعلم أحوال البيئة اإلصطناعية يف معهد األمانة احلديث تش"

التمرينات اللغوية، وااحمادثة، و اإلمالء، واملطالعة، يف الفصل لدروس اللغة العربية / 

واإلنشاء، والرتمجة، و النصوص األدبية )ااحمفوظات(، والقواعد النحوية، والقواعد 

 73الصرفية، والبالغة."

 المرحلة ع الدروسأنوا 
 3-1 دروس اللغة العربية )التمرينات اللغوية( 

 1-1 اإلمالء )اإلستماع و الكتابة(

 1-2 ااحمادثة )التعبري الشفوي( 

 1-1 اإلنشاء )التعبري التحريري( 

                                                           

 م.2213مارس  24 – 14املالحظة يف معهد التنوير للبنات، بني التاريخ  72 

 م1221 مايو 23 سيندي أستاذة مع المقابلة73 
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 1- 2 الرتمجة 

 1-2 املطالعة )فهم املقروء( 

 1-1 النصوص األدبية / ااحمفوظات 

 1-4 البالغة

 1-1 اعد النحويةالقو 

 1-1 القواعد الصرفية

 

 

 البيئة اللغوية اإلصطناعية خارج الفصل .ب

 اجمللة احلائطية .1

"و من بعض التطبيقات ملهارات اللغوية خاصة ملهارة الكتابة، هتيئة الفصل 

اجملالت احلائطية اليت تضع يف مكانات اخلاصة و السرتاتيجية ليقرئوا الطلبة سهال 

  74سهوال"

اجمللة احلائطية هي من وسائل اإلتصال اليت بواسطتها ميكن الطالب أن يعرب عن 

 أفكاره، ويسجل ما يود تسجيلها من حواديث و وقائع.

 اللغةمعمل  .2

عملية معمل اللغة عامة هتدف على قدرة طلبة على استماع ااحمادثة أو التعبري 

العرّب صحيحا، وقدرهتم على إعادة تعبري مادة اللغة العربية شفويا و طالقة، 
                                                           

 2115 مايو 25 سيندي، أستاذة مع المقابلة74 

 (جدول أنواع الدروس يف كل مراحل مبعهد األمانة احلديث كريان سيدووارجو: الرابع)اجلدول 
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وقدرهتم على تلخيص أمناط مادة اللغة العربية كامال. ومن املواد فيه تسجيل 

 رق متوفرة، و أحيانا أفالم العربية.اخلطابة العربية و تسجيل ااحمادثة بط

 

 في معهد األمانة الحديث اللغوية البيئة
 الطبيعية اإلصطناعية

املطالعة، ااحمادثة، اإلنشاء،  داخل الفصل
الرتمجة، اإلمالء، النصوص 
األدبية، البالغة، القواعد 

 النحوية، القواعد الصرفية

 يوميا
 مفردات كل يوم -
 حمادثة كل أسبوع -

 سبوعاأ
 األسبوع العرّب -
 األسبوع اإلجنليزي -
 اإلنشاء -

 اجمللة احلائطية - خارج الفصل
 شهريا معمل اللغة -

 حماررة -
 اجمللة احلائطية -

 املسابقة اللغوية اسنويّ 

 

 

 

 

 

 

 (جدول األنشطة اللغوية يف معهد األمانة احلديث كريان سيدووارجو : اخلامس)اجلدول 
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 من معهد دار الحكمة الحديث تاوانج سارس تولونج أجونج لبحثعرض بيانات ا

توانج ساري تولونج الحديث  دار الحكمةالطبيعية في معهد و  البيئة العربية االصطناعية. 2

 أجونج

هناك البيئة اللغوية يف معهد دار احلكمة احلديث و تنقسم إىل بيئتني كما الحظت 

 الباحثة. و نوع من البيئة كما تلي :

  )البيئة اإلصطناعية( التدريس و التعليم في الفصل .1

عندما الطالب يتعلمون يف الفصل كان املدرس يعلم الطالب باستخدام اللغة العربية 

أو اإلجنليزية نظرا إىل مواد الدارس الذي علمه. إن كانت الدراسة علوم الدينية فعلى 

ة عامة، فعلى املدرس أن يستخدم املدرس أن يستخدم اللغة العربية، و إذا كانت الدراس

 اللغة اإلجنليزية.

أما الطريقة اللالزمة املستعملة يف الفصل هي هتتم على الطريقة املباشرة. الجيوز 

للمدرس مثال أن يرتجم اللغة العربية أو اإلجنليزية إىل لغة الطالب. فتوجه هذه الطريقة إىل 

ن طريق كثري التدريبات سواء كانت شفهية استيعاب الطالب اللغة استيعابا عمليا تطبيقا ع

 أم حتريرية مع اإلكمال بعدة وسائل اإليضاح بأنواعها املختلفة.

"الطريقة املستعملة عند التدريس هي الطريقة املباشرة. والبد على املدرس أن 
 75يستخدم اللغة العربية أو اإلجنليزية عند الدرس دون الرتمجة"

 أما الطريقة املباشرة يف الفصل تستخدم بأعمال األتية  :

                                                           

 2211مايو  32املقابلة مع أستاذة حسىن  71 
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عرب املدرس الكلمة أو اجلملة وارحا، باختيار اجلملة املوافقة بالكلمة، أو موافقة  (أ

 باملواد الدراسية أو اجلملة املستخدمة يف حمادثتهم يومية.

درس مث قدم املدرس استجابة على عرب الطالب على الكلمة أو اجلملة اليت قد عرب امل (ب

 الطالب الستخدام الكلمة إىل اجلملة موافقة بقدرة الطالب.

كان استجابة كثرية لدى الطالب الستخدامها بإكثار التدريبات استماعيا أو كتابة أو  (ج

 تطبيقا.

 ال جيوز على املدرس استخدام الرتمجة باللغة اإلندونيسية حىت يستطيع الطالب ترمجة (د

 املواد الدراسية ويدعى الطالب على التفكري لغويا من األمثلة اليت قد علم الدرس.

تقدم املواد الدراسية مرحلة، من األمساء، واسم املكان، فعل املارني فعل املضارع،  (ه

 اسم الضمري، رمري متصل، عدد و معدود، أشكال، ألوان، وغريها.

ة. وهذا حيتاج على استخدام الكلمة وليس تقدم املواد الدراسي تطبيقا ليس ترمج (و

القواعد. جيري هذا الدرس حواىل مخسة أشهر مستمر، حىت كان لدى الطالب كفاءة 

 76يف استخدام اللغة العربية أو اإلجنليزية.

 التدريس والتعليم خارج الفصل )البيئة الطبيعية( .2

 لدرس اإلرايف املساعدة يف استخدام اللغة األجنبية تطبيقا أو كتابة و استماعا هي:ا

                                                           

 2211مايو  :2-23املالحظة يف معهد دار احلكمة احلديث  71 
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اخلطابة باللغة العربية و اإلجنليزية كل يوم األحد ليال. البد على كل فرقة أن يقدم  (أ

اخلطابة و نص اخلطابة ويقدمه أمام املدرس لتصحيحه. أما الطالب األخر البد 

 اخلاطب أو اخلاطبة. عليهم أن يلخصوا ما خطبه

إلقاء املفردات كل يوم بعد صالة الصبح )أسبوعان باللغة العربية و أسبوعان باللغة  (ب

اإلجنليزية(. مث يكتب الطالب املفردات ويرتب تلك املفردات على اجلملة وجيمعها  

 كل يوم اخلميس أمام املدرس. مث صحح املدرس الوظيفة.

يعين كل يوم اخلميس صباحا بتدريب ااحمادثة حوايل نصف ااحمادثة العامة الصباحية  (ج

الساعة. املواد للمحادثة حمددة. وزّع املواد يوم األربعاء وعلى الطالب أن حيفظها يوم 

اخلميس ليال بعد ااحماررة. والوظيفة األخرى هي أعطى املدرس أسلوبا مث يطبق و 

 يتطور الطالب هذه األسلوب.

ة العربية اجلارية حتت إشراف طالب صف السادس واخلامس الدروس اإلرافية للغ (د

 )الوقت ما بني الساعة اخلامسة و السادسة(

الكالم اليومي باستعمال اللغة العربية عن طريق الدور أسبوعان بالعربية و أسبوعان  (ه

باإلجنليزية. و وجب على مجيع الطلبة صغريهم و كبريهم من الصف األول إىل 

 باللغة العربية يف أي منان و أوقاهتم.السادس التكلم 

اجملالت احلائطية املكتوبة باللغة العلربية و اإلجنليزية. وهذه اجملالت كتبها الطلبة  (و

 اجلالسني يف كل الصف وكذلك الطلبة الساكنني يف كل مسكن.

 القدوة احلسنة من الرؤساء و املدرسني يف إحياء اللغة العربية. (ز
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حتت تنسيق املدرسني، و هيئة اللغة  (language advisor)للغة وجود مشرف ا (ح

العربية املركزية حتت تنسيق طلبة الصف اخلامس أو السادس اليت تشرف الطلبة على 

استعمال اللغة العربية خاصة، كما أن كليهما تالحظ سري عملية تطبيق نظام البيئة 

حمركوا اللغة الساكنون يف كل مسكن العربية  عامة. مث يساعدمها يف القيام هبذا العمل 

 الطلبة.

وجود حمكمة اللغة و اجلاسوس. واجلاسوس هو من يساعد مشرف اللغة، و هيئة  (ط

اللغة املركزية، كذلك حمركي اللغة على الكشف عمن خيالف نظام اللغة فعليه الدخول 

تحق إىل غرفة حمكمة اللغة )إحدى أنشطة املشرف، وهيئة اللغة، وااحمرك( ويس

عقوبات مناسبة مبا كسب وهي تتمثل على التنبيه والضرب بالسجادة، والقيام أمام 

املسكن، وكتابة اإلنشاء، واخلفظ على املفردات السابقة، و تنظيف ساحة املسكن. 

وبعد التعقيب فيتناول كل خمالف بطاقة املخالفة حبيث بلغ عددها حسب تعدد 

ا آخر سواه، وهكذا حىت يكون اجلاسوس املخالفات. مث وجب عليه أن جيد خمالف

 إحدى الوسائل املهمة يف إجراء نظام اللغة.

التدريب املهين. أي اكتساب املهارات واخلريات واملعارف املتعلقة مبهنية معينة. وهذا  (ي

التدريب ليس إال للمدرسني اجلدد ولكن تدريب املالحظني واملشرفني وقواد الوظائف 

حلديث حيت يكون كل منهم أهال يف القيام بالوظائف الرتبوية اجلارية يف املعهد ا

والتعليمية. وهذا التدريب جيري منذ جلوسهم يف الصف الرابع واخلامس والسادس 

)مثل شغلهم يف أقسام املنظمة، ويف جلنات اإلمتحان، والربامج الرمسية( حىت أم 
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من يشتغل يف قسم يصريو مدرسني )مثل شغلهم يف أقسام املعهد احلديث، فهناك 

 اإلدارة، وأمني الصندوق، والرعاية، وعريها(

وهناك أيضا توجه مهين، أي اختيار املهنة بقدرة كل شخص من املدرسني والطالب  (ك

واستعدادهم ودوافعهم. فمن يرى أنه ماهرا يف اللغة مثال فيكون مشرف اللغة، ومن  

 يفوض املعهد إىل ما مييلونه.كان مائال إىل الريارة، أو الفنون، أو الكتابات ف

 دعوة الناطقني باللغة العربية ، ومنهم : اإلمام األكرب الشيخ أمحد السوداين. (ل

 املسابقة، جرت املسابقة مرة كل ثالث الشهور.  (م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عشر : أنواع البيئة اللغوية يف معهد دار احلكمة احلديثاجلدول الثاين
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 اللغوية

 الطبيعية

 اإلصطناعية

باستخدام اللغة العربية أو 
 اإلجنليزية بطريقة املباشرة

 إلقاء املفردات .1
 ااحمادثة العامة .2
 الدروس اإلرافية .3
 اخلطابة .4
 الكالم اليومي .5
 ةاجملالت احلائطي .6
 القدوة احلسنة .7
 وجود مشرف اللغة .8
 وجود حمكمة اللغة .9

 تدريب مهين .10
 توجه مهين .11
 دعوة الناطقني .12
 سابقة اللغةم .13
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"لتعويد الطالب يف استخدام اللغة العربية هو بإلقاء املفردات، بااحمادثة كل يوم، 
   77حبفظ املفردات، بااحماررة"

لى التحدث هبذا البيان يدل أن ال بد على الطلبة أن حيفظوا املفردات و يستعملها ع

 شطاهتم يومية.يف كل أن

 في تنمية مهارة الكالم  البيئة العربيةدور  .ب
في معهد األمانة الحديث كريان  في تنمية مهارة الكالم العربية دور البيئة .1

 سيدووارجو
مبعهد يف تنمية مهارة الكالم  البيئة العربيةيف هذا القسم ستعرض الباحثة البيانات عن دور 

 اذة سيندي )مشرفة املعهد( يف مقابلة مع الباحثة: ، كما قال أستاألمانة احلديث

وباخلصوص يف ااحمادثة اليومية، البيئة اللغوية مهّم جًدا يف تنمية مهارة الكالم إّن دور "
ألّن بوجود ااحمادثة اليومية فكانت الطالبات يستطعن أن ميارسن العربية يف يومياهتّن. 

 :7عهد."هذه ما حدث حول عشرين سنة مارية يف هذا امل
)الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثانوية،  مدبرةقّوى وأّكد يف هذا البيان قول 

 هيئة الطالبات( يف مقابلة مع الباحثة:وهى يف قسم التعليم من مشرفات 

األمانة مبعهد مهّم وكبري يف تنمية مهارة الكالم  البيئة العربية"عند رأيي، كان دور 
، ألّن املواد الدراسية الىت تصدر من بيئة الطالبات نفسهّن حول املعهد، احلديث

                                                           
 مقابلة77 

)املقابلة املرتمجة من اللغة  م يف الساعة السادسة حىت السابعة صباًحا1221 مارس 23يف بيته يف التاريخ املقابلة مع أستاذة  :7 
 .اإلندونيسية(
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ّلم بالعربية، وستكون )كوجود لوحة ااحماورة أمام احلمام مثاًل( سريّقي كفاءهتّن يف التك
 72املواد جذابة وفعالة هلّن."

البيئة اللغوية مهّم جًدا يف املعهد(، حنن نعرف أّن دور  ديوان)يف مقابلة مع أستاذة دوي

، بشروط كان هناك املدّرسون املؤّهلون والوسائل األمانة احلديثتنمية مهارة الكالم مبعهد 

 ل املعهد.املناسبة واملتوافرة لتنمية مهارة الكالم داخ

م( كان دور 2211أبريل -مارسبعد املالحظة، عرفت الباحثة أّن يف هذا العصر )حول  و

توجد هناك املدّرسون جيري كما يرام،  مبعهد األمانة احلديثالبيئة العربية يف تنمية مهارة الكالم 

غوية، وهذه لرتقية املؤّهلون والوسائل املناسبة واملتوافرة لتنمية مهارة الكالم، وبعض األنشطة الل

  2:دور البيئة العربية خاصًة يف تنمية مهارة الكالم.

من بعض األمانة احلديث مبعهد وهناك أيًضا دور البيئة العربية يف تنمية مهارة الكالم 

 اجلوانب، كالتايل:

 الجانب النفسي  -1

قالت ديوي فاطمة )الطالبة يف الفصل الثاين عشر من املدرسة الثانوية( يف  كما

 مقابلة مع الباحثة:

                                                           

)الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثانوية، وهى يف قسم التعليم من مشرفات هيئة الطالبات( يف املقابلة مع مشرفة،  72 
)املقابلة املرتمجة من اللغة  م الساعة التاسعة والنصف حىت العاشرة، يف الغرفة الرابعة من مبىن أمينة2211مارس  11التاريخ 

 اإلندونيسية(.

 م.2211مارس  24 – 14املالحظة يف معهد التنوير للبنات، بني التاريخ  2: 
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"عند رأيي، كان دور البيئة العربية يساعد الطالبات لتنمية مهارة الكالم خاصة من 
ناحية البيئة العربية االصطناعية، ألنّنا ننال املفردات والتدريبات والقواعد الكثرية من 

 1:مني."املعلّ 
)بني التاريخ  احلديث األمانةقّوى وأّكد يف هذا البيان مالحظة الباحثة يف معهد 

ألّن هناك هناك للبيئة االصطناعية والطبيعية دور كبري. م( فكانت 2211 يوما 14-24

م العربية خارج الفصول وممارسة الطالبات يف استخدا واملدبرات القدوة الصاحلة من املعّلمني

 الدراسية.

ّلم بالعربية، يف احلقيقة، كانت األنشطة اللغوية تساعد الطالبات يف حّثهّن للتك

وتكون املواد العربية يف هذه األنشطة جّذابة هلّن، لكن بدون املمارسة، تصعب هلّن يف 

إذن، من اجلانب النفسي كان دوره يساعد يف تنمية مهارة   2: التكّلم بالعربية يف يومياهتّن.

 كالم الطالبات.

 جانب التربويال  -2
 يف املعهد( يف مقابلة مع الباحثة: ألستاذات)أحد اة سيندي كما قال أستاذ

 األساتيذ الذين يعّلمون اللغة العربية و علوم الدين  هم"طاملا التعّلم يف الفصل، 
جتري عملية حتليل  يستخدمون اللغة العربية، وكان الطالبات كذلك يف الفصل، فهناك

ميارسن استخدام اللغة  ألّن البيئة العربية الفعالة، هنّ  كثري  اب لغتهوأّما اكتس األخطاء.
 3: العربية خارج الفصل الدراسي."

                                                           

مايو  23املقابلة مع ديوي فاطمة، طالبة يف الفصل الثاين عشر من املدرسة الثانوية يف الغرفة التاسعة من مبىن أمينة يف التاريخ  1: 
 )املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(. م الساعة الثامنة ليالً 2211

 م.2211مايو  24 – 14املالحظة يف املعهد، بني التاريخ  2: 

التاسعة حىت العاشرة صباًحا )املقابلة املرتمجة من الساعة يف م 1221 مايو :1مشفأ مهام يف بيته يف التاريخ املقابلة مع أستاذ  3: 
 .اللغة اإلندونيسية(
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 األمانة احلديثوي، وجدت الباحثة بعد املالحظة بأّن يف معهد من اجلانب الرتب

هنا يقدمو . ألّن املدّرسون واملشرفات الذين يعّلموا املواد العربية كثرياهناك عملية ااحماكاة  

يستخدمون قليل منهم  ويف عملية التعليم والتعّلم، املباشرة يستخدمون طريقة  همبالعربية، 

 يف عملية التعليم والتعّلم. القواعد والرتمجةطريقة 

كثرية وطبًعا كانت إستجابة الطالبات فيه   كثريفهناك، كان املثري يف التكّلم بالعربية  

 4:أيًضا. كثرية، إذن كانت عملية حماكاهتن  كثرياّن ينلن القدوة يف التكّلم بالعربية  أيًضا. ه

 .الطلبةيف تنمية مهارة كالم  ةمن اجلانب الرتبوي كان دوره فعال إذن،

 الجانب النظامي  -3

  األمانة احلديثمن اجلانب النظامي، وجدت الباحثة بعد املالحظة بأّن يف معهد 

كانت هناك طبقات خّط التنظيم الَعمودي يشّكل إمارًة موّجهًة من األعلى إىل األدىن. 

ألعلى هو مدير املعهد، مّث املربّيون مّث املشرفات مّث يف األدىن ىف والذي يكون يف الطبقة ا

يصمم مبنهج معهد دار  الذي يتعلق بالتعليم و األنشطة اللغوية أما النظامالطالبات. 

السالم احلديث بونوروكو و منهج معهد األمانة احلديث حتت مشاورة األساتيذ واملشرفني، 

كل يوم، و كثري من ن ذلك النظام هى التكّلم باللغة العربية  املعهد. فم لبةمّث تقام مًعا بط

يف التكّلم  لرتقية كفاءة الطلبة األنشطة اللغوية يوميا و أسبوعا و شهريا و كذلك سنويا

هناك القدوة الكاملة من املربّيون وكفاءة املشرفات يف التكّلم  ومن ناحية أخري،بالعربية، 

                                                           

 م.2211مايو  24 – 14املالحظة يف املعهد، بني التاريخ  4: 
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د يقام مبجموعة صغرية من جيري كما يرام، ويف العادة قم كثرية، فكان هذا النظابالعربية  

يف تنمية مهارة   كثريإذن، من اجلانب النظامي كان دوره   1: العربية. الطلبة الذين حيبون

 .لبةكالم الط

 م حتريك اللغة( يف مقابلة مع الباحثة:كما قالت فرانسيسكا يونيتا ساري )رئيسة قس

مهّم جًدا  األمانة احلديث يف تنمية مهارة الكالم  العربية"عند رأيي، كان دور البيئة 
يف تنمية الكفاءة اللغوية للطالبات، كمثل يف إيصال اخلطابة، ويف تلفيظ الكلمات 

 1: ة."العربية بصحيح وطالقة، ويف استخدام املفردات يف ااحمادثة اليومي

قّوى وأّكد يف هذا البيان قول مشرفة )الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة 

الثانوية، وهى يف قسم التعليم من مشرفات هيئة الطالبات مبعهد األمانة( يف مقابلة مع 

 الباحثة:

هارة الكالم مهّم جًدا العربية خاصة من ناحية األنشطة اللغوية مل"أظّن بأّن دور البيئة 
 7: ."األمانة احلديث لزيادة مداخالت لغوية الطالبات مبعهد

 خيتلف هبذا البيان، قول أنا نور هيايت )رئيسة هيئة الطالبات( يف مقابلة مع الباحثة:

، حينما هّن مبعهد األمانة احلديثيف تنمية مهارة الكالم  العربية"يظهر دور البيئة 
 :: هن اإلختبار الشفوي، فكّن يستطعن أن جينب عن األسئلة باللغة العربية."يواج

                                                           

 م.2211مارس  24 – 14املالحظة يف معهد التنوير للبنات، بني التاريخ  1: 

املقابلة مع فرانسيسكا يونيتا ساري )الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثانوية، وهى رئيسة قسم حتريك اللغة من  86 
م الساعة احلادية عشرة حىت الثانية عشرة، يف إدارة 2211مايو  21مشرفات هيئة الطالبات مبعهد األمانة احلديث( يف التاريخ 

 رتمجة من اللغة اإلندونيسية(.املعهد )املقابلة امل

)الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثانوية، وهى يف قسم التعليم من مشرفات هيئة الطالبات مبعهد  املقابلة مع مشرفة 7: 
نصف حىت العاشرة، يف الغرفة الرابعة من مبىن أمينة )املقابلة م الساعة التاسعة وال2211مايو  11األمانة احلديث( يف التاريخ 

 املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(.
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األمانة مبعهد يف تنمية مهارة الكالم  العربيةتظهر من هذه املقابالت بأّن دور البيئة 

 التالية: اخلالصةمهّم جًدا، وهذه احلالة تظهر يف بعض احلديث 

 يف تنمية الكفاءة اللغوية عند الطالبات. (أ

 لزيادة مداخالت لغوية الطالبات.  (ب

 البات يستطعن أن يصلن اخلطابة بطالقة.كانت الط (ج

 كانت الطالبات يستطعن أن يلّفظن الكلمات العربية بصحيح وطالقة. (د

كانت الطالبات يستطعن أن يستخدمن املفردات يف ااحمادثة اليومية، ولو كانت  (ه

 قليلة.

 بية.كانت الطالبات يستطعن أن جينب األسئالت يف اإلختبار الشفوي باللغة العر  (و

مبعهد يف تنمية مهارة الكالم  البيئة العربيةفكانت هناك بعض اجلداول يف تصوير دور 

 :األمانة احلديث

                                                                                                                                                               

مايو  11)الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثانوية، وهى رئيسة هيئة الطالبات( يف التاريخ  مع أنا نور هيايتاملقابلة  88 
 من اللغة اإلندونيسية(.م الساعة الثامنة صباًحا، يف إدارة املعهد )املقابلة املرتمجة 2211
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ية يف دور البيئة اللعرب
تنمية مهارة الكالم يف
معهد األمانة احلديث

اجلانب 
النفسي

اجلانب
يالرتبو 

اجلانب
النظامي

ة اإلصطناعية، ألن كان دور البيئة العربية يساعد كثريا من ناجية البيئة العربي
من ناحية .  منيالطلبة ينالون املفردات والتدريبات والقواعد الكثرية من املعل

إذن، كان دور البيئة .البيئة العربية الطبيعية كان الطلبة كافيا يف ممارسة اللغة
العربية هنا جيدة لتنمية مهارة الكالم 

ملدرسون من ناحية استخدام اللغة العربية خارج الفصل الداسي، فكان ا
طلبة للتكلم وهذا يثري ال. ميارسون أن يستخدمون اللغة العربية للتكلم

.بالعربية أيضا، وهذه من أمثللة القدوة احلسنة

عض األنشطة موجود القانون من مدير املعهد لتنكية اللغة العربية بقيام ب
األنشطة اللغوية و كثري من. اللغوية والكتب املقرر اليت تكتب بالعربية

. جتري كما ترام

 (اجلوانب مبعهد األمانة احلديثة منيف تنمية مهارة الكالم  البيئة العربية: صورة دور السابع)اجلدول 

اجلانب 
 النفسي

 اجلانب الرتبوي

اجلانب 
 النظامي

 (مبعهد األمانةيف تنمية مهارة الكالم  البيئة العربيةدور أقسام : صورة السادس)اجلدول 
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 في معهد دار الحكمة الحديثفي تنمية مهارة الكالم  البيئة العربيةدور  .2
، ففي هذا القسم احلكمة احلديثة العربية يف معهد دار بعد أن نعرف عن أنواع البيئ

يف معهد دار احلكمة يف تنمية مهارة الكالم  البيئة العربيةستعرض الباحثة البيانات عن دور 

 يف مقابلة مع الباحثة:  ة حسىن مفيدة، كما قال أستاذاحلديث

البيئة اللغوية مهّم جًدا يف تنمية مهارة الكالم يف معهد دار احلكمة إّن دور "
باخلصوص يف ااحمادثة اليومية، ألّن بوجود ااحمادثة اليومية فكانت الطلبة ، و احلديث

يستطيعون أن ميارسوا العربية يف يومياهتم. هذه ما حدث حول عشرين سنة مارية يف 
 2:هذا املعهد."

يف الفصل احلادي عشر من املدرسة  الطالبةقّوى وأّكد يف هذا البيان قول مشرفة )

( يف دار احلكمة احلديثالثانوية، وهى يف قسم التعليم من مشرفات هيئة الطالبات مبعهد 

 مقابلة مع الباحثة:

يف معهد دار احلكمة وكبري يف تنمية مهارة  مهمّ  البيئة العربية"عند رأيي، كان دور 
، ألّن املواد الدراسية الىت تصدر من بيئة الطلبّة حول املعهد، )كوجود لوحة احلديث

ااحماورة أمام احلمام مثاًل( سريّقي كفاءهتم يف التكّلم بالعربية، وستكون املواد جذابة 
 22وفعالة هلّن."

                                                           

)املقابلة املرتمجة من  م يف الساعة السادسة حىت السابعة صباًحا1221 مايو 23يف التاريخ املعهديف  حسىن ةاملقابلة مع أستاذ 2: 
 .اللغة اإلندونيسية(

صل احلادي عشر من املدرسة الثانوية، وهى يف قسم التعليم من مشرفات هيئة الطالبات( يف )الطالبة يف الفاملقابلة مع مشرفة،  22 
 الساعة التاسعة والنصف حىت العاشرة، )املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(.م 2211 مايو 23التاريخ 
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ية البيئة اللغوية مهّم جًدا يف تنمحنن نعرف أّن دور ة حسىن، يف مقابلة مع أستاذ

للبنات تالون، بشروط كان هناك املدّرسون املؤّهلون والوسائل  مهارة الكالم مبعهد التنوير

 واملتوافرة لتنمية مهارة الكالم داخل املعهد.املناسبة 

من بعض  دار احلكمةمبعهد وهناك أيًضا دور البيئة العربية يف تنمية مهارة الكالم 

 اجلوانب، كالتايل:

 الجانب النفسي .1

( يف مقابلة كلية املعلمني اإلسالمية الثالث)الطالبة يف الفصل  أدي إيرماقالت  كما

 مع الباحثة:

"عند رأيي، كان دور البيئة العربية يساعد الطلبة لتنمية مهارة الكالم خاصة من ناحية 
البيئة العربية الطبيعية، ألنّنا ننال املفردات من أنشطة اللغوية كل يوم مثل القاء 

ت كل صباح، ااحمادثة كل يوم، اخلطابة، اإلنشاء، وغري ذلك. أما من البيئة املفردا
 21اإلصطناعية ننال التدريبات والقواعد الكثرية من املعّلمني."

" كان دور البيئة العربية يساعدين يف فهم القرآن العظيم و فهم الدروس اليت تستخدم 
اللغة العربية، و كذلك يف املسابقات مثل اخلطابة و اإلماطة و غري ذلك، بيئة اللغة 

  92العربية تساعد متاما وافيا"
)بني التاريخ  دار احلكمة احلديثقّوى وأّكد يف هذا البيان مالحظة الباحثة يف معهد 

 ناك للبيئة االصطناعية دور كبري.م( فكانت ه2211 مايو :24-2

                                                           

مايو  24املقابلة مع ديوي فاطمة، طالبة يف الفصل الثاين عشر من املدرسة الثانوية يف الغرفة التاسعة من مبىن أمينة يف التاريخ  21 
 )املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(. م الساعة الثامنة ليالً 2211

 قابلة مع أرين علما، رئيس املنظمات للطالباتامل92 
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 يف احلقيقة، كانت األنشطة اللغوية تساعد الطالبات يف حّثهّن للتكّلم بالعربية،

ن اجلانب النفسي كان دوره إذن، م 23بية يف هذه األنشطة جّذابة هلّن.وتكون املواد العر 

 يساعد متاما.

 الجانب التربوي .2

 يف املعهد( يف مقابلة مع الباحثة: ى األستاذاتحد)إ ة حسىنأستاذ تكما قال

لتعّلم يف الفصل، بعض األساتيذ الذين يدرسون عموم الدينة يستخدمون اللغة "طاملا ا
العربية، وأما األساتيذ الذين يعلمون علوم العامة يستخدومون اللغة اإلندونيسية. 

 24 فهناك جتري عملية حتليل األخطاء يف الفصل."
قّوى وأّكد يف هذا البيان قول أستاذ منصور مهام )أحد مربّيي املعهد( يف مقابلة مع 

 الباحثة:

"من ناحية استخدام اللغة العربية خارج الفصل الدراسي، فكان املدّرسون ميارسون 
فصل للتكّلم بالطالبات، حىت كانت الطالبات يستطعن استخدام اللغة العربية خارج ال

 21 أن يقّلدهنم يف التكّلم بالعربية مع زمالئهّن."
هناك  دار احلكمةلرتبوي، وجدت الباحثة بعد املالحظة بأّن يف معهد من اجلانب ا

يقدموهنا عملية ااحماكاة. ألّن هناك، كان املدّرسون واملشرفات الذين يعّلموا املواد العربية 

                                                           
 م.2211مايو  :2 – 24املالحظة يف معهد ادار احلكمة، بني التاريخ  23 
ة حىت العاشرة صباًحا )املقابلة املرتمجة من اللغة التاسعالساعة يف م 1221 مايو :1أدي إيرما يف التاريخ املقابلة مع  24 

 .اإلندونيسية(

هنارًا )املقابلة املرتمجة  العاشرة حىت احلادية عشرةالساعة يف م 2213 مارس :1منصور مهام يف بيته يف التاريخ املقابلة مع أستاذ  21 
 .من اللغة اإلندونيسية(
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إذن، من اجلانب . يف عملية التعليم والتعّلم املباشرةهم يستخدمون طريقة بالعربية، و 

 تنمية مهارة كالم الطالبات. الرتبوي كان دوره فعال يف

 الجانب النظامي .3

 املعهد( يف مقابلة مع الباحثة: إينا )إحدى مشرفة ةكما قال أستاذ

"من اجلانب النظامي، فطبًعا هناك األمر من مربّيي املعهد لتنمية اللغة العربية ببعض 
م أسبوع عرّب، األنشطة اللغوية والكتب املقّررة الىت تكتب بالعربية، وكان هناك النظا

أسبوعان بالعربية و أسبوعان باإلجنليزية.و كان هذا النظام جيري كما يرام، وجود املدّرسات 
واملشرفات املكافأة يف التكّلم بالعربية، و وجود حمكمة اللغة جتعل الطلبة مجاسة و شجاعة 

 21 يف إجراء الكالم كل يوم."

كانت   دار احلكمةمن اجلانب النظامي، وجدت الباحثة بعد املالحظة بأّن يف معهد 

إذن، من اجلانب النظامي  27 .القانون لتشجيع اللغة العربية يوميا و شهريا و كل سنة هناك

 كبري يف تنمية مهارة كالم الطلبة.كان دوره  

يف يف تنمية مهارة الكالم  البيئة العربيةفكانت هناك بعض اجلداول يف تصوير دور 

 :تاوانج ساري تولون أجونج معهد دار احلكمة

 

 

                                                           

هنارًا )املقابلة املرتمجة من اللغة  ثانية عشرة حىت الواحدةالساعة اليف م 1221 مايو 22املقابلة مع أستاذة إينا يف التاريخ  21 
 .اإلندونيسية(

 م.2211مايو  24 – 14اريخ املالحظة يف املعهد ، بني الت 27 
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لغويةدور البيئة ال
يف معهد دار 

احلكمة 

اجلانب 
النفسي

اجلانب 
الرتبوي

اجلانب 
النظامي

غوية، القانون بقيام األنشطة الل: اجلانب النظامي 
.املنهج من املواد العربية، النظام اليومي

ملناسبة، املدرسون األكفاء، طرق التعليم ا: اجلانب الرتبوي 
كرارو التدريب مراقبة املعلم لغة الطلبة من اإلختالط اللغوي، الت

. و التعزيز

قرآن، يزيد التشجيع يف التعلم و لفهم ال: اجلانب النفسي 
.  املفردات للمحادثة اليومية، التدريب للتأديب

 (دار احلكمة احلديثمبعهد يف تنمية مهارة الكالم  يةالبيئة العربدور أقسام : صورة ثالثة عشر)اجلدول 

 (من ثالثة اجلوانب دار احلكمة احلديثمبعهد يف تنمية مهارة الكالم  البيئة العربية: صورة دور أربعة عشر)اجلدول 
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 الطلبة العوامل المساعدة والعائقة من البيئة العربية التى تؤثّر في مهارة كالم .ج

و معهد دار الحكمة الحديث  األمانة الحديث كريان سيدووارجووبمعهد 

 تاوانج ساري تولونج أجونج

 و العائقة في معهد األمانة الحديث كريان سيدووارجو العوامل المساعدة .1

العوامل املساعدة والعائقة من البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة  يف هذا املعهد، كان هناك 

املعهد( يف مقابلة  مشرفة) ة سيندي، كما عرّبمها أستاذاألمانة احلديثمبعهد الطالبات  كالم

 مع الباحثة:

العوامل املساعدة والعائقة ّلم اللغة العربية، فطبًعا هناك "يف عملية تعليم وتع
 :2 هبذا املعهد."الطالبات  وباخلصوص الىت تؤثّر على كفاءة تكّلم

 العوامل المساعدة -1

 :األمانةمن العوامل املساعدة، جتد الباحثة بعض العوامل التالية يف معهد 

 املوقف والتقدير اإلجياّب للغة العربية من مجيع سكان املعهد. (أ

 املواد التعليمية العربية. (ب

 وجود هيئة حتريك اللغة. (ج

 مقابلة مع الباحثة: املعهد( يف مشرفة)ة سيندي كما عرّبمها أستاذ

                                                           

السادسة حىت السابعة صباًحا )املقابلة املرتمجة من الساعة يف م 1221 مايو 23املقابلة مع أستاذة سيندي يف املعهد يف التاريخ  98 
 (.اللغة اإلندونيسية
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املوقف والتقدير اإلجياّب للغة العربية من مجيع سكان "فمن العوامل املساعدة، هى  
املعهد، منها: مدير املعهد، واملدّرسني، واملشرفات، والطالبات، مّث معظم املواد 
التعليمية املدروسة يف هذا املعهد هى تكتب باللغة العربية، مّث كانت هناك أيًضا قسم 

، كان هذا القسم يقام حتت هيئة الطالبات مبعهد األمانةحتريك اللغة يف معهد 
 22 ."األمانة

مّث هناك بيان من ديوي فاطمة )إحدى الطالبات مبعهد التنوير للبنات( عن وجود 

 هبذا املعهد، كما قالتها للباحثة: العقوبات اللغوية

لغة العربية هبذا املعهد هي وجود العقوبات اليت "ومن العوامل املساعدة يف تطور ال
يشجع الطلبة للتكلم العربية كل يوم، ميكن بعض الطلبة يشعرون بالصعوبة يف أول 

ترقية حّب الطالبات إىل اللغة ممارستها. ولكن العقوبات هلا دور و الدوافع الكثرية يف 
 122العربية."

 كل يوم.وجود النظام والعقاب الستخدام العربية    (د

 تنفيذ عملية التعليم والتعّلم باحلالة املسرورة.  (ه

 ة ملعظم الطالبات.الدافعة القوي  (و

وبعدها قابلت الباحثة برئيسة قسم حتريك اللغة من مشرفات هيئة الطالبات مبعهد 

: فرانسيسكا يونيتا ساري )الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثانوية( األمانة 

 يف إدارة املعهد، وحول املقابلة هبا، قالت فرانسيسكا:

                                                           

 .،نفس املراجع 99 

م الساعة 2211مايو  23ثاين عشر من املدرسة الثانوية يف الغرفة التاسعة يف التاريخ املقابلة مع ديوي فاطمة، طالبة يف الفصل ال 100 
 )املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(. الثامنة ليالً 
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تطيع أن يساعد إقامة البيئة العربية يف هذا املعهد. "كان قسم حتريك اللغة للمعهد يس
ومن وظيفة هذا القسم هى قيادة وتنسيق مسرية األنشطة اللغوية كمثل ااحماررة، 
وااحماورة، وحركة اللغة، والتلفيظ، وكان املعّلم يف هذه األنشطة هى مجيع املشرفات 

ملفردات كل يوم و حمادثة  يراقب كل أنشظة اللغوية من ابالتبادل، مّث من وظيفته هى 
 121، ويعطي العقاب ملن يعاند وملن اليستخدم العربية يف ذلك اليوم."كل أسبوع

 وهى تتّم بياهنا ببيان احلالة املسرورة والدافعة لدى الطالبات:

"إمّنا تنفيذ هذه األنشطة اللغوية هو باحلالة املسرورة )بكّل فرح وسرور( وال يكّلف 
باأللعاب اللغوية والغناء اخلاصة عن  دبرينطالبات، يف ااحماورة مثاًل، فيها تقوم املال

 وغريها، وكانت دافعتهّن يف عملية تعليم وتعّلم اللغة العربية كبرية وقوية األمانةمعهد 
 122."كل سنة   (native speaker)ألهنا حضر املعهد الناطق األصلي 

، بني األمانة احلديثلك البيان من املقابالت، مالحظة الباحثة مبعهد قّوى وأّكد يف ذ

العوامل املساعدة من البيئة العربية الىت تؤثّر على م، فهناك 2211 يوما 23 – 22التاريخ 

 :لبة الط تنمية مهارة كالم

 العوامل العائقة -2

األمانة مبعهد طالبات ال من البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة كالم العوامل العائقة

 كالتايل:  احلديث كريان سيدووارجو

 اإلختالط اللغوي  .أ

                                                           

املقابلة مع فرانسيسكا يونيتا ساري، )الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثانوية، وهى رئيسة قسم حتريك اللغة من  101 
م الساعة احلادية عشرة حىت الثانية عشرة، يف إدارة املعهد 2211مايو  21خ مشرفات هيئة الطالبات مبعهد التنوير( يف التاري

 )املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(.

 .،نفس املراجع 122 
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جة العربية و حلجة بني هل اختالط اللغويعن مشكلة  ة سينديأستاذ تعربّ 

 املعهد( عن هذه املشكلة يف مقابلة مع الباحثة: مشرفة)اجلاوية، رأت أستاذة سيندي 

 يئة العربية الىت تؤثّر على مهارة كالممن الب"عند رأيي، كانت العوامل العائقة 
هى االختالط اللغوية بني اللغة العربية واالندونيسية  األمانة احلديث مبعهدالطالبات 
جتهم هلو  .كثري من الطلبة من والية سيدوارجو أي من جاوى الشرقيةواجلاوية،  

هذه من ماذا.. و -و أنا ال أعرف ماذا ؟sehكيف   ikuجاوية. مثل ااحمادثة : أنت 
 123"اخلطيأت الكبرية يف تكلم العربية

 قّلة الوسائل التعليمية اللغوية. .ب

 عن مشكالت الطالبات من ناحية اللغة، فقدأستاذة سيندي  تعربّ و كما 

من البيئة  عرّبت فرانسيسكا يونيتا ساري )رئيسة قسم حتريك اللغة( عن العوامل العائقة

، ومنها هى مشكالت األمانة احلديثمبعهد الطالبات  العربية الىت تؤثّر على مهارة كالم

 الطالبات من ناحية اللغة، يف مقابلة مع الباحثة:

خاصة قسم  ديثاألمانة احلمعهد  وامل العائقة الىت تواجهها مدبرات"بعض الع
ال جند اجملالت العربية، أما  ،ل التعليمية اللغوية ناقصةحتريك اللغة، هى كانت الوسائ

الغناء الغربية قليل جدا، والجيري الربامج مشاهدة األفالم العرّب. مع أهنا الطلبة حيبون 
من املسلسل و هم حيثون يف التكلم العربية حماكاة من األفالم و  األفالم العربية

 124"العرّب

                                                           

 السادسة حىت السابعة صباًحا )املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(.الساعة يف م 2213 مارس 23املقابلة يف التاريخ  103 

املقابلة مع فرانسيسكا يونيتا ساري، )الطالبة يف الفصل احلادي عشر من املدرسة الثانوية، وهى رئيسة قسم حتريك اللغة من  104 
م الساعة احلادية عشرة حىت الثانية عشرة، يف إدارة املعهد )املقابلة املرتمجة 2211مايو  21مشرفات هيئة الطالبات( يف التاريخ 

 من اللغة اإلندونيسية(.
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، ديثاألمانة احلمعهد يف قّوى وأّكد يف ذلك البيان من املقابالت، مالحظة الباحثة 

العوامل العائقة من البيئة العربية الىت تؤثّر على م، فهناك 2211 يوما 23 – 14بني التاريخ 

 :األمانة احلديث مبعهد الطالبات  تنمية مهارة كالم

 ياإلختالط اللغو  (أ

 قّلة الوسائل التعليمية اللغوية  (ب

العوامل املساعدة والعائقة من البيئة العربية الىت  فكانت هناك بعض اجلداول يف تصوير

 :األمانة احلديث كريان سيدووارجومبعهد  تؤثّر على مهارة كالم

 

 

 

العوامل 
املساعدة

ر املوقف والتقدي
عربية اإلجياّب للغة ال

من مجيع سكان 
املعهد

يمية املواد التعل
العربية

وجود هيئة 
ةحتريك اللغ

وجود النظام 
والعقاب 

الستخدام 
.العربية

ة تنفيذ عملي
عّلم التعليم والت

رةباحلالة املسرو 

وجود الناطق 
األصلي

ية الدافعة القو 
ملعظم 
الطالبات

 ((األمانة احلديثمبعهد  كالمالمن البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة املساعدة العوامل : صورة الثامن)اجلدول 
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 الطلبة ن البيئة العربية التى تؤثّر في مهارة كالمالعوامل المساعدة والعائقة م .2

 دار الحكمة الحديث تاوانج ساري تولونج أجونجبمعهد 

للرتبية  العوامل املساعدة من البيئة العربية اليت تئثر يف مهارة الكالم مبعهد دار الكمة

 اإلسالمية احلديثة هي :

أو  حينما تعلم الطالب يف الفصل اإلجنليزية واللغة العربية ب وجود القانون للتكلم .1

 .خارج الفصل

باللغة العربية و اإلجنليزية فعالية و كذلك الطريقة املستعملة  دراسياستخدام املنهج ال .2

 وهي طريقة املباشرة.

 اجلوائز و العقوبات يف ااحمادثة اليومية. فعالية  .3

العوامل العائقة يف تنمية مهارة الكالم 

يف معهد األمانة احلديث 

اإلختالط اللغوي

يمية قلة الوسائل التعل
اللغوية

 (األمانة احلديثمبعهد  من البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة كالمالعائقة العوامل : صورة التاسع)اجلدول 
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خرجون من معهد دار وجود املشرف لديه كفاءة و قدرة باللغة العربية ألهنم مت .4

 السالم احلديث للرتبية اإلسالمية كونتور بونوروكو.

و منهم جمموعة أحباء اللغة اليت تساعد  وجود حمركي اللغة املسئولة على تنظيم اللغة .5

   105أما الربامج اللغوية يف هذا املعهد يعرف من الدفاتر اآلتية : الربامج اللغوية.

 اجلدول مخسة عشر : األنشطة اللغوية يف معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج

 

 

 األنشطة أنواع األنشطات النمرة

1 

 األنشطة اليومية

 إلقاء املفردات .1
 ااحمادثة قبل دخول الفصل .2
 املراقبة على خمطئ اللغة .3
 إلقاء كلمات التشجيع .4

2 

 شطة األسبوعيةاألن

 إصالح اللغة .1
 أسبوع العرّب .2
 إنشاء .3
 متعدية الغناء .4

3 

 األنشطة الشهورية
 إلقاء القصة .1
 اجلدال .2
 حماررة .3
 اإلعالن )جملة حائطية( .4

                                                           

 عهد دار احلكمةالوثيقة ملدبر حمرك اللغة يف م121 
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 (grebek bahasa)مفاجأة اللغة  .5

4 
 األنشطة السنوية

 اختيار امللكة اللغوية .1
 أسبوع ترقية اللغة .2
  (native speaker)الناطق األصلي حضور  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كمة احلديث هي يف البيئة العربية مبعهد دار احل أما العوامل العائقة اليت تؤثر مهارة الكالم

: 

 المساعدة العوامل

وجود القانون للتكلم باللغة العربية و  .1
 اإلجنليزية

استخدام املنهج الدراسي باللغة العربية  .2
 و اإلجنليزية

فعالية اجلوائز و العقوبات يف ااحمادثة  .3
 اليومية. 

وجود املشرف لديه كفاءة و قدرة  .4
 باللغة العربية.

 اللغة املسئولة وجود حمركي .5
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قد يستعمل عدد قليل من املعلمني العربية مرة و اإلندونيسية مرة أخرى أثناء البيان  .1

 عن الدرس.

وهذا من  (aku rapopo)أنا ال ماذاماذا ة مثل "قد يستعمل الطالب لغة فاسد .2

 اختالط اللغوية.

 وجود اجلاسوس بعدد قليل. .3

 مثل استخدام إنرتنيت أو الشبكة الدولية يف تقدمي املواد الدراسية اإلعالم قلة وسائل .4

 لتنمية مهارة الكالم.

 ة مع الباحثة :كما قال أستاذة إينا مغفرة )مشرفة املعهد يف قسم الرعاية( يف مقابل

"أو ال يستطيع على الطالب أن يضيعوا هلجتهم األصلي، كان اجلاسوس يف كل 
 106فرقة قليل جدا"

 
   

 

 

 

 

 

                                                           

 السادسة حىت السابعة صباًحا )املقابلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية(.الساعة يف م 2213 مارس 23املقابلة يف التاريخ 106 

ة قد يستعمل عدد قليل من املعلمني العربي .1
مرة و اإلندونيسية مرة أخرى أثناء البيان 

 عن الدرس.
 قد يستعمل الطالب لغة فاسدة  .2
 وجود اجلاسوس بعدد قليل. .3
 قلة وسائل اإلعالم  .4

 العوامل العائقة
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 متعددة المواقعنتائج البحث 

جوانب حماولتها متقرب  من من معهد األمانة احلديث و معهد دار احلكمة احلديثحصول البحث 

يف مستويتهما. أن ااحماولة بني املعهدين يف تكوين البيئة اللغوية الطبيعية و البيئة اللغوية اإلصطناعية 

و بوجود الربامج املتعلقة يف  متساويا منها بتعويد يف استخدام اللغة العربية يف كل أنشطتهم اليومية

 ن خيططني كالتايل :ترقية اللغة. عملية من البيئة يف املعهدي

 

 معهد دار الحكمة الحديث معهد األمانة الحديث البيئة

 الطبيعية
مفردات كل يوم، حمادثة كل أسبوع، 
إنشاء، إصالح اللغة، مشاهدة األفالم 

لوحة العربية، اخلطابة، رحلة إقتصادية، 

كلمة   ،أسبوع العرّباملفردات، إلقاء 
التشجيع، إصالح اللغة، إنشاء، إلقاء 
القصة، اجلدال، حماررة، إعالن، 
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ااحماورة، القدوة احلسنة، الندوة 
 العلمية.

 

أسبوع ترقية اللغة، الندوة العلمية، 
القدوة احلسنة، لوحة ااحماورة، متعدية 
الغناء، مفاجأة اللغة، وجود جمموعة 

 أحباء اللغة )للطالبات(

 اإلصطناعية

مطالعة، تعبري شفوي، تعبري حتريري، 
مالء، حمفوظات، بالغة، الرتمجة، إ

القواعد النحوية، القواعد الصرفية. أما 
بطريقة املباشرة و طريقة الطريقة 
 اإلنتقائية

، الرتمجة، إمالء، إنشاء، حمادثةمطالعة، 
حمفوظات، بالغة، القواعد النحوية، 

أما الطريقة بطريقة  القواعد الصرفية.
   املباشرة.

 

الدراسية ولو كان بعض تسميتها متفرقة، مثل يف معهد األمانة املعهدين كالمها سواء يف املواد 

أما دور البيئة اللغوية اليت يسمي حمادثة كل أسبوع و يف معهد دار احلكمة يسمي أسبوع العرّب. 

تؤثر مهارة الكالم بني املعهدين متساوي نسبيا، إما من اجلانب النفسي، واجلانب الرتبوي، واجلانب 

 امل املساعدة و العائقة يف تكوينها اليت تؤثر مهارة الكالم.النظامي وكذلك العو 

عما يتعلق بالبيئة اللغوية  احلديثني بني املعهدين و متساويات ومن تلك املقارنة جتد الباحثة متفرقات

 الطبيعية و اإلصطناعية، وهي :

 معهد دار الحكمة الحديث معهد األمانة الحديث الجوانب

 داجيد ج جيد نظام اللغوي

 جيد جدا جيد البرامج اللغوية

 موجود قليل موجود كثري اإلختالط اللغوي
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 جيد جدا جيد جدا العقوبات و الجوائز

 ناقص جيد جدا وسائل اإلعالم
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 الباب الخامس

 البحث

يف هذا الباب، حبثت الباحثة اليت حتصل من حمل البحث، و أرادت الباحثة أن جتيب ما 

لبحث بتحصيل البيانات من الباب الثاين و الباب الرابع. البيانات اليت تبحث الذي يقدم يف هذا ا

و معهد دار احلكمة للرتبية  ديثاحل ةالباحثة من املالحظة و املقابلة و الوثائق يف معهد األمان

ة و . برتكيز البحث، تقدم الباحثة البيانات املناسبة عن البيئة الطبيعية و اإلصطناعياإلسالمية احلديثة

  عدة و العائقة بني هاتني املعهد.دورها يف تنمية مهارة الكالم، وكذلك العوامل املسا

األمانة الحديث و معهد دار الحكمة  البيئة العربية الطبيعية واالصطناعية بمعهد -أ

 الحديث

 األمانة الحديث و معهد دار الحكمة الحديث بمعهدالطبيعية  العربيةالبيئة  .1

بحث يف املبحث الثاين عن البيئة العربية الطبيعية، تظهر هناك بأّن هذه من بيانات ال

 البيئة من بيئة فعالة، وهذه لبعض األسباب التالية:

 القدوة الصاحلة من كّل املربيني واملدّرسني يف املعهد للتكّلم بالعربية. وجود (أ

 وجود من املدرسة الثانوية، و يف الفصل احلادي عشر لبةمن الط نيمجيع املشرفتتكّون  (ب

 يف استخدام العربية خارج الفصل الدراسي. مالتجربة هل

24 
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 ولووكانت معظم الكتب املدروسة هى الكتب العربية،  ،هناك صورة إجيابية للغة العربية (ج

هذا ليس املشكلة، ألن يف ن بالصعوبة حينما يستخدمن العربية خارج الفصل، و يشعر 

وال ن و فاخي هم ال املفردات و املفردات كل يوم فزاد اليوم زاداملعهد وجود إلقاء 

  يستحيون أن يتكّلموا.

 املوافقة واملعية واملمارسة يف تطبيق العربية يف ااحمادثة اليومية. (د

 طالبات يف حّب التكّلم بالعربية.هناك الوسائل املتوافرة ملساعدة ال (ه

تزويد  والىت قد استخدم الطلبة يف ااحماورة اليومية، فطبًعا هناك بعض املفردات العربية  (و

اللغة متنوعة و فعالة من األنشطة اللغوية اليومية، و كان برنامج  فردات يف حماورهتمامل

 .اليومية، أسبوعية، الشهورية، و كذلك السنوية

 .لةجيدة و فعا يناملعهد ثة بأّن البيئة الطبيعية يف هذينمن بيانات البحث، تعرف الباح

يرى كراشن: أثّرت البيئة الطبيعية على اكتساب اللغة، ومن جهة أخرى أثّرت البيئة 

 127 اإلصطناعية على كفاءة املراقب أو حتليل األخطاء.

يف  ممن كفاءهت لبة أوىلإذن، تستطيع الباحثة أن تستنبط بأّن كفاءة اكتساب لغة الط

الطبيعية مهّم جًدا املراقب أو حتليل األخطاء، بسبب البيئة الطبيعية فعالة. أّن دور البيئة 

ن بالعربية، كانت كفاءة اكتساب اللغة أكثر و لتنمية مهارة الكالم، ألّن حينما هّن يتكّلم

                                                           
107  Mahyudin Ritonga, Lingkungan Bahasa dan Kemahiran Berbahasa, diposkan tanggal 9 

Desember 2011, diakses dari: Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/.../Lingkungan-Bahasa-Dan-

Kemahiran... pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 10.00. 
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ون بالعربية، الشيئ املهّم يتكّلم ميف املراقب أو حتليل األخطاء. وحينما ه محمتاجة من كفاءهت

 الرتكيز على ااحمتوى من القواعد. هو

يئة اللغوية الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاهم ونقل كما قال علي اخلويل: يقصد بالب

املعلومات، أي مع الرتكيز على ااحمتوى. وهذا ما نفعله عندما نتحادث مستخدمني اللغة 

أو اللغة الثانية يف الشارع أو امللعب مثاًل. ويف املقابل، عندما يستخدم املعلم اللغة  األوىل

ي، فال شك أّن الرتكيز هناك ال يكون على ااحمتوى، بل الثانية يف غرفة الصف يف تدريب لغو 

على الصيغ اللغوية. يصبح هدف اللغة يف هذه احلالة اللغة ذاهتا. مثل هذه البيئة اللغوية 

 :12 ندعوها بيئة شكلية أو اصطناعية.

وقال حممود كامل الناقة أّن الكالم هو التعبري عن األفكار، لذلك فعلينا عندما نعّلم هذه 

املهارة أن ندرك أّن الغرض هو تنمية القدرة الكالمية عند الدارسني إىل احلّد الذي يستطيعون 

ن أكثر من معه الرتكيز على الرسالة أكثر من الصيغة اللغوية أي الرتكيز على املضمو 

  122الشكل.

لقد دلت البحوث أّن البيئة الطبيعية تؤدي إىل اكتساب أسرع للغة الثانية من البيئة 

 112االصطناعية. إذن، إّن البيئة الطبيعية تعطي نتائج أفضل من البيئة االصطناعية.

                                                           

 .11ص م(،::12 )الرياض: مطابع الفرزدق التجارية،احلياة مع لغتني: الثنائية اللغوية حممد علي اخلويل،  :12 

 .127.، ص: املرجع السابقحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   109 

 .11ص م(،::12)الرياض: مطابع الفرزدق التجارية، احلياة مع لغتني: الثنائية اللغوية  حممد علي اخلويل، 112 
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من النظرية السابقة، ترى الباحثة بأّن هلذه البيئة الطبيعية دور كبري يف عملية اكتساب 

 البة، فطبعً ااحمادثة اليومية عند الط كانويف تنمية مهارة الكالم. فإذا   لبةاللغة الثانية عند الط

 يف مهارة الكالم. مّن املمارسة هى عنصر مهّم لتنمية كفاءهتألاملمارسة،  تكون

فإذا كانت البيئة الطبيعية تنظمت وتنشأت جيدة، فطبًعا ستعطي نتائج أكرب من البيئة 

بية للغة العربية ومحاسة الطلبة حينما االصطناعية. ألّن يف املعهد قد كانت صورة إجيا

 وسائل اللغوية العربية.وقّلة اللغوية، إذن املشكلة هنا توجد من يف األنشطة  يشرتكون

أكثر ما  دثة اليومية لرتقية اكتساب لغتهم، أّواًل ينبغي عليهم أن يتكّلمواففي عملية ااحما

إىل تركيب النحو  ونيالحظ كانوا، مّث ثانًيا فال بأس إذا  لنظر إىل قواعد اللغةبدون ا ونيستطع

 اقب للغة الثانية.والصرف كعملية املر 

كما قال حمّمد علي اخلويل: يقصد بالبيئة اللغوية الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاهم 

ونقل املعلومات، أي مع الرتكيز على ااحمتوى. وهذا ما نفعله عندما نتحادث مستخدمني 

 111 أو اللغة الثانية يف الشارع أو امللعب مثاًل. اللغة األوىل

 معهد األمانة الحديث و معهد دار الحكمة الحديثاالصطناعية ب العربيةالبيئة   -1

يف املعهد كانت البيئة االصطناعية متلك الدور األكرب من البيئة الطبيعية يف إحياء حّب 

يف  الطلبة . ألّن معظم الكتب املدروسة هى الكتب العربية، وكانى الطالباللغة العربية لد

 إلحياء البيئة اللغوية. ون الدافعة القويةبالعربية وميتلك أو خارج الفصل يتكلمونالفصل 

                                                           

 .،نفس املراجع ،حممد علي اخلويل 111 
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اللغة العربية )الطريقة  علمون أو املدرسون املو فهناك األنشطة اللغوية الىت فيها يستخدم

مثلة املباشرة(، كمثل يف حركة اللغة، وااحماررة، وكانت احلالة التعليمية مسرورة ومرحية. من أ

 استخدام اللغة العربية يف برنامج "حركة اللغة":

 افتحن كتبكّن! (1

 اقفلن كتبكّن!  (2

 ما معىن....... (3

 إىل هنا مقابلتنا يف هذا اليوم، إن وجدتّن مين األخطاء أرجو منكّن العفو والسماحة. (4

112 

ون العبارات يستخدم عليم حركة اللغة، فمعظم املشرفنيهناك زيادة العبارات يف عملية ت و

 بفعل كذا وكذا يف برنامج حركة اللغة. لبةالط املتساوية حنيما يأمرون

ريب أو الدورة ، هناك التدجيدة و متأهلةترى الباحثة بأّن كفاءة املعّلم يف التكّلم بالعربية 

 اخلاصة ملعّلمي اللغة العربية لرتقية كفاءهتم يف التكّلم بالعربية.

ذهب حممد علي اخلويل: "ورغم أّن هذه البيئة االصطناعية حمدودة األثر يف تكوين 

مهارات اتصالية فعالة، إاّل أّن هلا فوائد ال ميكن إنكارها. فاملدرسة تقّدم حاًل واقعًيا ملاليني 

لذين ال ميكنهم أن يذهبوا إىل موطن اللغة الثانية ليسمعوها هناك ويكتسبوها يف الطالب ا

بيئة طبيعية، إذ تقوم املدرسة بإحضار اللغة الثانية إليهم. كما أّن املدرسة قد هتتّم بعرض 
                                                           

 امسة والنصف حىت السادسة مساًء.م يف الساعة اخل2213مارس  23املالحظة يف مصلى مبىن أمينة يف التاريخ  112 
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األحكام النحوية للغة الثانية، وهذا قد يتناسب مع سن بعض املتعّلمني الذين يرغبون يف 

اللغة الثانية عن طريق استقراء القوانني )من خالل تقدمي أمثلة عديدة سابقة(  اكتشاف أسرار

أو عن طريق استنباط القوانني )تطبيقها على أمثلة عديدة الحقة(. إرافة إىل هذا، إّن 

القوانني اللغوية قد تساعد يف مراقبة املتعلم لنفسه وهو يكتب اللغة الثانية أو يتكلمها. كما 

 113 تصحيح نفسه إذا أخطأ".أهنا تساعده يف

و ، قواعد النحوية و قواعد الصرفيةكانت يف املعهد املواد حول قواعد اللغة )كمثل 

يف حتليل  لبة، وهذه املواد مّت دورها يف ترقية كفاءة الطاإلمالء و الرتمجة و النصوص أدبية

 .ميف يومياهت لبةكوين ممارسة الكالم لدى الطكفي يف توهذا ياألخطاء اللغوية، 

األمانة الحديث و معهد دار  عهدبمفي تنمية مهارة الكالم  البيئة العربية دور .2

 الحكمة الحديث

 الجانب النفسي -1

من اجلانب النفسي، كما ذهب السلوكيون: ساعدت البيئة اللغوية يف تكثري وتنمية 

واملمارسة. إمنا زيادة املثري ستؤّدي إىل زيادة استجابة املثري للطالب من عملية ااحماكاة 

 الطالب لرتقية مداخالت لغويته.

                                                           

 املرجع السابق.،اخلويل،  حممد علي 113 
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ذهب ذو الكفلي محيد أّن دور البيئة اللغوية كمصدر جميئ املثري يكون أكثر املهّمة يف 

مساعدة عملية تعليم اللغة الثانية، ألّن عملية اكتساب اللغة هى عملية املمارسة، فلذلك  

 114رس الدارس الستجابة املثري اجمليئ إليه، زادت كفاءته يف اكتساب اللغة.كّلما ما

كانت البيئة العربية باملعهد فعالة، هناك املثري الكثري ، كمثل يف تنفيذ األنشطة اللغوية 

إلقاء املفردات، أسبوع العرّب، إنشاء، إصالح اللغة، اخلطابال، اجلدال، إلقاء القصة، )

طريقة و الطريقة املستخدمة هى لعربية، ( فهناك املثري للتكّلم باوغريها من األنشطة اللغوية

، فلذلك أصبح املثري يف تلك األنشطة اللغوية )أسلوب التكّلم، والعبارات العربية(   املباشرة

لرتقية   كبريأيًضا. لذا، كان دورها   كثرية لبة، ولذلك أصبحت االستجابة لدى الطكثريا

 كفاءة الطالب يف التكّلم.

ألنشطة قد أقيمت حبالة فرح وسرور، كذلك تظهر يف كّل تبدو يف املالحظة، أّن تلك ا

غوية ، هذه ألّن األنشطة اللغوية باأللعاب الللبةاألنشطة اللغوية محاسة ودافعة قوية من الط

 111 يف اللغة العربية. مميوهل وااحماورة بالعربية قد جّذبت

استجابة الطالب يف كفاءة مداخالت لغويتهم، هذه  كثرةاملثري ستؤّدي إىل   كثريإمّنا  

تظهر يف عملية تعليم اللغة العربية يف املعهد، وهذه تدّل على أمهّية املؤثرات اخلارجية 

 )التعّلم والتدّرب، واملران، والتعزيز، والعقاب( يف اكتساب اللغة العربية.

                                                           
 114 9 diposkan tanggal , an Kemahiran BerbahasadLingkungan Bahasa  ,itongaR Mahyudin

Desember 2011, diakses dari: Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/.../Lingkungan-Bahasa-Dan-

Kemahiran... pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 10.00. 
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تدريب، واملران، والتعزيز، والعقاب يف استخدام العربية يف ااحمادثة ال كثرةفكان هناك  

 مهارة الكالم جيًدا. الطلبة ، إذن يكتسبلبةاليومية للط

 الجانب التربوي -2

كفاءة املراقب وحتليل األخطاء من الكتب اللغوية   الطلبة لامن اجلانب الرتبوي، ين

لصرفية، اإلمالء، املطالعة، النصوص األدبية، القواعد النحوية، القواعد ااملدروسة لديهّن )

يف  م( ويصّحح املدّرس أخطاءهوغريها من املواد الدينية اليت يتعلق بتحليل األخطأ اللغوية

 حّصة هذه املواد اللغوية.

من ناحية سالمة  لبة، وأحيانًا عندما وجد املدّرس أخطاء الطلبةيراقب املدّرس لغة الط

املدّرس بتصحيحها. ومع ذلك، يكثّر املدّرس التكرار والتدريب اللغة والقواعد، فيقوم 

 111 .لبةوالتعزيز على مجيع الط

: أثّرت البيئة الطبيعية على اكتساب اللغة، ومن جهة أخرى (Krashen)يرى كراشن 

ى كفاءة املراقب أو حتليل األخطاء. فاندماج بني عملية تعّلم أثّرت البيئة اإلصطناعية عل

اللغة األجنبية يف الفصل واستخدام البيئة اللغوية الفعالة خارج الفصل سريّقي مهارة 

 117اإلتصال للدارسني.

خل الغرف طريقة املباشرة داكثري من املدّرسني الذين يستخدمون  يناملعهد ويف هذين

  عملية تعليم اللغة العربية هبذينالدراسية. نعم، هناك التكرار، والتدريب، والتعزيز يف
                                                           

 م.2211مايو  :2 – 24املالحظة يف معهد دار احلكمة احلديث بني التاريخ  111 
117  Mahyudin Ritonga, op. cit,. 
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ّن الشرط يف تكوين ألخارج احلصة الدراسية. و  و إمايف حّصة دراسية لغوية  إما، يناملعهد

ستخدام البيئة اللغوية الفعالة هى وجود اندماج بني عملية تعّلم اللغة األجنبية يف الفصل وا

ميارسون ين، وكان املدّرسون املعهد عالة خارج الفصل الدراسي. ففي هذينالبيئة اللغوية الف

 لفصل الدراسي للتكّلم مع الطلبة.العربية خارج ا

 إذن، دور البيئة العربية يف تنمية مهارة الكالم من اجلانب الرتبوي الفعالة.

 الجانب النظامي -3

ات البحث أّن من اجلانب النظامي كان دور البيئة العربية كما قد ذكرت الباحثة يف بيان

 .لبةيف تنمية مهارة كالم الط كثري ينباملعهد

عربية يف تنمية مهارة الدور النظامي من البيئة ال كثرةترى الباحثة أّن السبب األول من  

جني لتكوين املتخرّ ان يرّكز  الذانهو من ناحية أهداف التعليم  يناملعهد الكالم هبذين

 األكفاء يف التكّلم باللغة العربية أو اإلجنليزية.

حتّث متاًما يف إحياء لوسائل التعليمية اللغوية الىت مّث من ناحية املدّرس أو املشرفات وا

البيئة العربية يف تنمية مهارة الكالم، فكان املعّلم هبذا املعهد له الكفاءة اللغوية العربية 

 .ولو كان البسيطة فعالة اجلاهزة وكانت الوسائل



113 
 

ذهب حممد علي الكامل بأّن يف تكوين البيئة اللغوية اجليدة البّد هناك من املدّرسون 

األكفاء يف اللغة العربية، وطرق التعليم املناسبة لكّل مرحلة تعليمية، ووسائل تعليم اللغة 

 :11العربية.

انت هناك اإلرادة القوية من مدير املعهد إلحياء البيئة العربية داخل ترى الباحثة إذا ك

املعهد، فيقّرر أهداف التعليم يف املعهد هى ألجل الدين، وبناء األخالق الكرمية، ولتكوين 

املتخّرجني األكفاء يف التكّلم باللغة العربية أو اإلجنليزية، ويقيم بإقامة الدورة اللغوية 

لتنمية  وكل ذلكئ املدّرسات األكفاء من ناحية اللغة األجنبية، للمشرفات، حىت تنش

 مهارة الكالم.

ن و يستطعلبة القدوة اجليدة من مربّيي ومدّرسي املعهد، فكانت الط هناك، وأحد الدوافع

 العربية كّل يوم بالسهولة. قوايطبّ أن و  واأن يقّلد
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 م(2211ديسمرب  :1-11، ماالنق إبراهيم اإلسالمية احلكومية
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 لبةالط تى تؤثّر على مهارة كالمالعوامل المساعدة والعائقة من البيئة العربية ال .3

األمانة الحديث كريان سيدووارجو و معهد دار الحكمة الحديث تاوانج  معهدب

 ساري

 العوامل المساعدة -1

العوامل املساعدة من البيئة العربية كما قد ذكرت الباحثة يف املبحث الثاين، هناك بعض 

 ، هى:باملعهد لبةالط الىت تؤثّر يف مهارة كالم

ملوقف والتقدير اإلجياّب للغة العربية من مجيع سكان املعهد. هذه ألّن العربية هى لغة ا (1

 القرآن، ولغة الصلوات اخلمسة، ولغة أهل اجلّنة، فتعّلم العربية هو جزء من دينهم.

 املواد التعليمية العربية. (2

لسن يف وجود هيئة حتريك اللغة، الىت أعضاءها هى من مشرفات املعهد الالتى جي (3

الفصل احلادى عشر من املدرسة الثانوية، ومن وظيفاهتن هى إحياء اللغة العربية حول 

ااحماورة، وااحماررة، وحركة اللغة، والتلفيظ، وإقامة الدورة اللغوية للطالبات يف شهر 

 أبريل، وحتكيم أي إعطاء العقاب ملن يعاند النظام اللغوي، وغريها.

ممارسة استخدام ااحمادثة اليومية العربية تنفيذ عملية التعليم  وجود النظام والعقاب يف (4

والتعّلم باحلالة املسرورة )بكّل فرح وسرور( وال يكّلف الدارسني. فهذه كما تبدو يف 
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ااحماورة، وااحماررة، وحركة اللغة، فكّلها جتري باحلالة املسرورة ألّن سّنهّن هى سّن لتعّلم 

 األشياء اجلديدة.

ة القوية ملعظم الطالبات. وهذه قد تكون العاملة املهّمة يف تكوين البيئة العربية الدافع (5

 داخل املعهد ويف ممارسة التكّلم بالعربية.

ترى الباحثة بأّن هذه العوامل املساعدة السّتة مهّمة يف تكوين البيئة اجليدة لتنمية مهارة 

يئة حتريك اللغة الىت تقود مسرية النشاط الكالم، بوجود التقدير اإلجياّب للغة العربية، مّث ه

اللغوي هبذا املعهد، وبوجود املواد التعليمية العربية، وتساعدها النظام اللغوي الذي يرافقه 

، وكان تنفيذها حبالة مسرورة بالدافعة القوية من واإلجنليزيةالعقاب ملن اليستخدم العربية 

 .يناملعهد فتكون البيئة العربية اجليدة يف هذين لبةالط

 ذهب طانطاوي، أّن من العوامل املساعدة يف تكوين البيئة العربية هى: 

وجود مربّيو اللغة العربية ومعّلموها الذين ميلكون الكفاءة اللغوية اجليدة، وهم  (د

 يسكنون داخل املعهد مع الطالب.

 املنهج وطرائق تدريس اللغة العربية املتنّوعة واملطّورة باالبتكاري. (ه

 112وسائل التعليم الكاملة. (و

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

Sastra Arab, Fakultas Humaniora dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang), diakses 

dari: www.jurnallingua.com, pada tanggal 26 Februari 2013. 
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ومن معهد دار  املواد الدينية واللغوية من مربّيي املعهد نفسه ففي املعهد، كان مدّرسو

ميلكون كفاءة التكلم  كثري منهمو  .داخل املعهد ونومعظمهم يسكن السال كونتور بونوروكو.

يفيد علومهم سنة ليعّلم  يتخرجوا من املعهد جيب عليهم أنألهنم بعد أن بالعربية اجليدة، 

الطلبة و بعد ذلك هم يزيدون معرفتهم مبواصلة الدراسة إىل اجلامعة. فلذلك، األساتيذ و 

األستاذات يف هذين املعهدين متأهلني و لديهم املكافأة يف التكلم بالعربية و العلوم الدينية 

ة العربية املتوافرة ائل التعليميالوس وجودو يف هذه احلالة وكذلك إلقاء طريقة التتعليم املناسبة. 

 داخل املعهد.

 العوامل العائقة -2

األمانة احلديث و معهد دار ترى الباحثة أّن العامل الرئيسي من مشكلة البيئة العربية مبعهد 

يستفيد احلكمة احلديث هى قلة الوسائل اإلعالمات عند الطلبة لبحث عن املعلومات احلديثة. 

اجلرائد اإلندونيسي فحسب لنيل املعلومات  ساري تولونج أجونجج دار احلكمة تاوان معهد

احلديثة. وال جيوز للطلبة أن حيملوا احلاسوب ااحممول. وهذا متفارقة مبعهد األمانة احلديث كريان 

 سيدووارجو الذي أوسع و أكثر وسائل إعالمتها للطلبة، فطبعا بنظام املخصص. 

وي بني هلجة اجلاوية و العربية. و ذلك صعب جدا ومن العوامل العائقة هي إختالط اللغ

هجة العربية. وجود الناطق األصلي أحب إليه الطلبة يف ممارسة عند الطلبة الذين ال ميارسون الل

هلجة العرّب، هم حيبون حبضور الناطق األصلي، ولكن حضوره يف السنة مرة أو مرتني فحسب. 

 لهجة العربية فيكون اللغة خمتلطة و يكون اللغة الفاسدة.و أما الطلبة ال ميارسون التكلم العربية ب
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الباحثة إذا كانت هناك االرادة القوية من املربّيي املعهد إلحياء اللغة العربية  اعتقدتلكن، 

، إن شاء اهلل متكررويعتقد الندوة العلمية ، و يزيد الوسائل اإلعالمات للبيئة اللغوية العربية فيه

 .ة الكاملة منهاتقوم البيئة العربيس
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 سادسال الباب

 االقتراحاتالخالصة و 

 الخالصة .أ
األمانة مبعهد  الكالم مهارة تنمية يف ودورها العربية البيئةبعد قامت الباحثة بالبحث عن 

قد وصلت  احلديث كريان سيدووارجو و معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج

خري، والنتائج الىت وصلت إليها الباحثة يف هذه الدراسة تتلّخص فيما الباحثة إىل االستنتاج األ

 يلي:

األمانة احلديث كريان سيدووارجو و معهد دار احلكمة احلديث تاوانج مبعهد  العربية البيئة -1

 الطبيعية فالبيئة. االصطناعية والبيئة الطبيعية البيئة: بيئتني إىل تنقسم ساري تولونج أجونج

 األنشطة اللغوية اليت يعتقد يوميا، أو أسبوعا، أو شهرا، و كذلك سنويا. على حتتوي

وأّما البيئة االصطناعية فتحتوي على الكتب املدروسة العربية يف معظم عملية التعليم 

والتعّلم، وبعض األساتيذ الذين يستخدمون العربية )الطريقة املباشرة( يف عملية التعليم 

، مّث نشطة اللغوية، كمثل ااحماورة، وااحماررة، وحركة اللغة، والتلفيظوجود األوالتعّلم، و 

 اختبار املعهد الشفوي باللغة العربية.

مبعهد األمانة احلديث كريان سيدووارجو و  يف تنمية مهارة الكالم البيئة العربيةمّث دور  -2

ي كان دوره ، من اجلانب النفسمعهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج
12: 



119 
 

يساعد كثري، وكذلك كثري يف تنمية مهارة كالم الطلبة. مّث من اجلانب الرتبوي كان دوره 

فعال يف تنمية مهارة كالم الطلبة. ومن اجلانب النظامي كان دوره كبري يف تنمية مهارة كالم 

 الطلبة. 

كريان سيدووارجو مبعهد األمانة احلديث  يف تنمية مهارة الكالم  العربيةوأّما دور البيئة 

مهّم جًدا، وهذه احلالة تظهر  و معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج

لبعض األسباب: يف تنمية الكفاءة اللغوية عند الطلبة، ولزيادة مداخالت لغوية الطلبة، 

وكان الطلبة يستطعون أن يقدمون اخلطابة بطالقة، وأن يلّفظوا الكلمات العربية بصحيح 

طالقة، وأن يستخدموا املفردات يف ااحمادثة اليومية، وأن جيبوا عن األسئلة يف اإلختبار و 

 الشفوي باللغة العربية.

يف معهد  لبةالط العوامل املساعدة والعائقة من البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة كالممّث  -3

وانج ساري تولونج األمانة احلديث كريان سيدووارجو و معهد دار احلكمة احلديث تا

املوقف والتقدير اإلجياّب للغة العربية من مجيع سكان العوامل املساعدة هى . فأجونج

املعهد، واملواد التعليمية العربية، وهيئة حتريك اللغة، والنظام والعقاب الستخدام العربية ، 

 لطالبات.وتنفيذ عملية التعليم والتعّلم باحلالة املسرورة، والدافعة القوية ملعظم ا

اإلختالط اللغوي الذي يصري و  لغويةقّلة الوسائل التعليمية الالعوامل العائقة هى: و 

 املمارسة كل يوم و يصري العادة الفاسدة.

 االقتراحات  .ب
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بعد االطالع على عرض البيانات ونتائج البحث، تقّدمت الباحثة بعض االقرتاحات 

 لي:عسى أن تأيت باملنافع والفوائد، وهى كما ي

 اإلقرتاحات ملعهد األمانة احلديث كريان سيدووارجو .1

يعطوا القدوة الصاحلة يف استخدام أن ينبغي على مدير املعهد واملربّيني أن حيّثوا و  (أ

بكثرة الندوة العلمية ألن الطلبة حيبون الربامج فيها الناطق اللغة العربية الصحيحة 

  . األصلي يف تعويد كالمهم العربية الفصيحة

 اللغوية التعليمية الوسائل يستعملوا نأ ومدّرساهتا العربية اللغة مدّرسيينبغي على  (ب

 .وغريها والصور البطاقة مثل الفعالة

ينبغي على مشرفات املعهد أن يسعى بإقامة الدورة العربية يف كّل املرحلة  (ج

 أينما كّن.التعليمية، لرتقية مداخالت لغويتهّن وممارسة التكّلم بالعربية 

ليزيد الربامج اللغوية و العقوبات املناسبة ملخالف ينبغي على قسم حتريك اللغة  (د

 اللغة املختلطة )استخدام اللهجة اجلاوية(

 اإلقرتاحات ملعهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج .2

الصاحلة يف استخدام اللغة ينبغي على مدير املعهد واملربّيني أن حيّثوا وأن يعطوا القدوة  .1

العربية الصحيحة بكثرة الندوة العلمية ألن الطلبة حيبون الربامج فيها الناطق األصلي يف 

 تعويد كالمهم العربية الفصيحة.  

 الفعالة اللغوية التعليمية الوسائل يستعملوا نأ ومدّرساهتا العربية اللغة مدّرسيينبغي على  .2

 .اوغريه والصور البطاقة مثل
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ينبغي على مشرفات املعهد أن يسعى بإقامة الدورة العربية يف كّل املرحلة التعليمية، لرتقية  .3

 مداخالت لغويتهّن وممارسة التكّلم بالعربية أينما كّن.

ينبغي على قسم حتريك اللغة ليزيد الربامج اللغوية و العقوبات املناسبة ملخالف اللغة 

 وية(املختلطة )استخدام اللهجة اجلا


