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 االىداء

 أىدل ىذه الرسالة ٓتلوص الباىل 

 إىل

 كالدم احملبوبُت السيد ٤تمود كالسيدة إٝتيايت

ما اللذين كفبلين كربياين صغَتا بكل حب كرٛتة كعطف كىذابين أحسن هتذيب ك
اين أحسن الزاد ماداي أرشداين ٔتنتهى الرضا كاإلخبلص ككجهاين إىل صاحل األعماؿ كزكد

 كأف أكوف ما ىو عليو اآلف كأف يغفر هللا ذنوهبما كيوافقهما يف أعما٢تما. كمعنواي إىل

 كإىل  

أخي الشقيق فجر سكماان الذم شجعٍت الستمرار دراسة يف ىذه اٞتامعة إىل هناية يف  
 ه الرسالة.كتابة ىذ

 كإىل 

 أساتذيت الكراـ كأصدقائى األحباء كٚتيع ٚتاعة ا٢تجرة

 الآلئي دفعوىن بدكاـ التشجيعات كبذلوا جهدىم كسعيهم يف إ٘تاـ ىذه الرسالة

داعية إىل هللا أف يغفر ٢تم الذنوب كيوافقهم يف أعما٢تم إىل ما ترضاه راجية إىل أف ٭تق  
 هللا ٢تم

البحث ا١ترضية إليهم ٚتيعا أىدل ىذا العلـو النافعة كالعماؿ 
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 مستخلص البحث

السلوكية. كلية  النظرية ضوء على ماالنج ابكس األخوة دار ٔتعهد العربية البيئة . إدارةَُِٖىداية هللا، أندرم. 
( الدكتور ُ)ماالنج. ا١تشرؼ:  اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جامعة

 ( الدكتور عبد الوىاب رشيدم ا١تاجستَت.ِحلمى سيف الدين ا١تاجستَت، )

 الكلمات ادلفتاحية: اإلدارة، البيئة العربية، مهارة الكالم

اعية. رأل ىيدم كتساب اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ لطبلب ا١تعهد ٭تتاج إىل البيئة العربية الفعالة إصطناعية كاف أـ غَت إصطنالشك أف ا 
م السابق ٭تتاج إىل إدارة دكالم أف البيئة ىي كل ما يسمعو ا١تتعلم كما يشاىده ٦تا يتعلق ابللغة الثانية ا١تدركسة. كلتكوين البيئة اللغوية كما يقاؿ ىيدم دكال

لغة العربية يف ٤تادثتهم اليومية. فبوجود إدارة البيئة العربية البيئة اٞتيدة. حىت يعرض فيها األنشطة كلها يتعلق ابللغة العربية كمع ذلك يتعود الطبلب نطق ال
 اٞتيدة سيعطى ا١تثَت إىل الطبلب يف ترقية لغتهم خصوصا يف مهارة الكبلـ.

إىل كصف  ركز الباحث يف ىذا البحث  إبدارة البيئة العربية ٔتعهد دار األخوة على ضوء النظرية السلوكية لًتقية مهارة الكبلـ، كيهدؼ ىذا البحث
( تنظيم البيئة العربية ٔتعهد دار األخوة على ضوء النظرية ِ( ٗتطيط البيئة العربية ٔتعهد دار األخوة على ضوء النظرية السلوكية لًتقية مهارة الكبلـ، )ُكٖتليل )

( تقوًن البيئة العربية ٔتعهد دار ْة لًتقية مهارة الكبلـ، )( تنفيذ البيئة العربية ٔتعهد دار األخوة على ضوء النظرية السلوكيّالسلوكية لًتقية مهارة الكبلـ، )
البياانت اٗتذ األخوة على ضوء النظرية السلوكية لًتقية مهارة الكبلـ. استخدـ الباحث يف ىذا البحث ٔتدخل الكيفي على ا١تنهج دراسة اٟتالة. كٞتميع 

 الباحث ثبلث أساليب كىي: ا١تبلحظة كا١تقابلة كالواثئق.

من  القادرة على نطق اللغة العربية فعالة األساتيذ، أف األساتيذ ا١تختارة كىي ( اعداد ا١تدرسُتُ)البحث ىي أف ٗتطيط البيئة العربية ىي: نتائج 
ين ( تكو ِ)كسط. ا١تعاىد منها معهد كونتور كمعهد العلـو اإلسبلمية كالعربية يف إندكنيسيا كا١تعاىد خر٬تُت كونتور كاآلخر بل نفضل خر٬تُت شرؽ األبعض 

( إعداد خطة ّخصوصا يف ا١تهارة الكبلـ. ) األخَت الىت يستوعب ا١تهارة اللغوية لصالفأف قسم إحياء اللغة ٥تتار من طبلب ، منظمة الطلبة قسم احياء اللغة
( تنظيم ُىي ) وتنظيم البيئة العربية. كجود خطة األنشطة مهم جدا لسهولة قسم إحياء اللغة يف تنفيذىا حىت تكوف األنشطة منظمةاألنشطة اللغوية. 

ا١تعلم ا١تتخرج غَت ا١تعهد ك أف ا١تدرسُت يف ىذا ا١تعهد يتكوف إىل نوعُت كىي ا١تعلم ا١تتخرج من ا١تعهد كا١تعلم ا١تتخرج من ا١تدرسة غَت ا١تعهد. ا١تدرسُت، 
( تنظيم منظمة الطلبة يف قسم ِ) ا١تعهد كبعضهم يسكنوف يف خارج ا١تعهد. ا١تعلم ا١تتخرج من ا١تعهد أكثرىم يسكنوف يف داخل أما يسكنوف خارج ا١تعهد. ك 

نشطة أف ا١تكانة األعلى من ٤ترؾ اللغة كىو ىيئة اللغة ا١تركزل كمن كظيفتو لتوجيو قسم اللغة من منطمة الطلبة عن كيفية قياـ الربامج كاألاحياء اللغة ، 
األنشطة اليومية: القاء  تنظم األنشطة اللغوية إىل، ( تنظيم خطة األنشطة اللغويةّ قسم اللغة يف ا١تسكن )كأدىن منها قسم إحياء اللغة ا١تركزم مث ا١تخططة

وتنفيذ البيئة ا١تسابقة. ا١تفردات، ٤تكمة اللغة. كاألنشطة األسبوعية: احملادثة، ا٠تطابة ا١تنربية، اصبلح اللغة، تشجيع اللغة. كاألنشطة الشهرية: االمتحاف، 
 ا١تعلم كافتنفيذ ا١تعلمُت،( ُىي تنفيذ البيئة العربية ٔتعهد دار األخوة على ضوء النظرية السلوكية لًتقية مهارة الكبلـ ٭تتول على ثبلثة عناصر كىي: ) ةالعربي

وة يقـو ابىتماـ أنشطة الطلبة كتطورىا لو ا١تسؤكؿ كا١توجو كىو يوجو رجاؿ منظمة الطلبة على األشياء الىت سيفعلو لًتقية نظـو ا١تعهد. كمعلم ا١تعهد دار األخ
 كقدكة بدأ ا١تدرس ابستخداـ اللغة العربية يف كل أية أنشطة ا١تعهد حىت يكوف ا١تثَت للطبلب ١تداكمة يف الرغبة كتشجيعا. دائما خصوصا يف اٞتانب اللغوم

كظيفة قسم اللغة كىي مراقبة الطبلب يف استخداـ اللغة يف ٤تادثتهم ، أف ( تنفيذ منظمة الطلبة قسم احياء اللغة يف تكوين البيئة اللغويةِ)لًتقية اللغة.  
وتقوًن . ( تنفيذ األنشطة اللغوية. تنفيذ األنشطة اللغوية، ينفذ األنشطة اللغوية حسب اٞتدكاؿ ا١تعينة الذم خططو قسم إحياء اللغة يف التنظيمّ)اليومية، 

ـ التقوًن من جانب أنواع أنشطة األساتيذ كا١تعلم كا١تشرؼ، كقد خطط رئيس ا١تعهد معيار النظاـ الذم كجب كيقو تقوًن ا١تعلمُت، ( ُىي: ) البيئة العربية
( تقوًن منظمة ِ) .ـ رئيس ا١تعهد عند اإلجتماع األسبوعىعلى األستاذ يف إطاعتو. فإذا كجد ٥تالفة النظاـ من األساتيذ عن ما خطط رئيس ا١تعهد فيقوٌ 

ابلنظر إىل معيار األىداؼ ا١ترجوة. للغة يف تنظيم األنشطة اللغوية ككاف التقوًن من جانب حركة قسم إحياء اغة يف تكوين البيئة اللغوية، الطلبة قسم احياء الل
كلكن يف  االمتحافكيف تنفيذ التقوًن ليس ٞتميع األنشطة تعقد ( تقوًن خطة األنشطة اللغوية. ّ)كذلك يقـو التقوًن بعد يسَت األنشطة اللغوية يف األسبوع، 

 جانب نشاط القاء ا١تفردات فحسب. 
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ABSTRACT 

Hidayatullah, Andri. 2018. The Management of Arabic language environment in Daarul 

Ukhuwah boarding school Pakis Malang. Theoretical perspective of Behaviorism. Thesis. 

The Study program of manchester Arabic language education UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. The advisers : (1) Dr. H. HelmiSaefuddin (2) Dr. H. Abdul WahabRosyidi, M.A 

Keyword : The Management, Arabic language environment, speaking skill 

No doubt that Arabic language acquisition for students who stay in boarding school 

especially in speaking skill need  an active Arabic language environment either artificial or 

no artificial environments. Hadidulahi berpendapat that environment is something relating to 

a second language which can be heard and seen by students. And for the establishment of the 

language environment as expressed above. It needs good environment management, so that 

the activities that are exist in the environment related to language and students accustomed 

using Arabic language everyday. So, with the good  Arabic language environment 

management can provide stimulus to students  in increase speaking skill of Arabic language. 

The researcher is only focus  to Management of  Arabic language environment in 

Daarul Ukhuwah boarding school Theoretical perspective of Behaviorism to increase student 

Arabic language speaking skill   and The purpose of this research  is to analysis : (1) The 

Planning of Arabic environment in Daarul Ukhuwah boarding school Pakis Malang. 

Theoretical perspective of Behaviorism, (2)  The Organizing  of Arabic environment in 

Daarul Ukhuwah boarding school Pakis Malang. Theoretical perspective of Behaviorism (3) 

the implementation of Arabic environment in Daarul Ukhuwah boarding school Pakis 

Malang. Theoretical perspective of Behaviorism (4) the evaluation of Arabic environment in 

Daarul Ukhuwah boarding school Pakis Malang. Theoretical perspective of Behaviorism. The 

method which is used is field study with qualitative approach and to get data the researcher 

uses there sources, those are observation, interview and documentation. 

The result of this research represent that Management of Arabic language 

environment  to increase speaking skill in Daarul Ukhuwah boarding school as pollows : 1) 

the planning of the speaking environment is (1)  to the doal of creating an environment of 

langage (2) establishing teachers who can speak English (3) preparing the planning of 

language activitis such as vocabulary (4) the planning of curriculum ( 5) preparing costs (6) 

preparing the means of the means 2) the organizing of  language environment 3) the 

implementation of the language environment 4)  the evaluation of  of the language 

environment 
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ABSTRAK 

Hidayatullah, Andri. 2018, Manajemen Lingkungan Bahasa Arab di Pondok Daarul Ukhuwwah Pakis 

Malang menurut Perspektif Teori Behaviorisme. Thesis. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa 

Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. H. Helmi Saefuddin (2) Dr. H. 

Abdul Wahab Rosyidi, M.A 

Kata kunci: Manajemen, Lingkungan Berbahasa Arab, Ketrampilan berbicara 

 
Tidak diragukan lagi bahwa Pemerolehan bahasa Arab bagi santri di pondok pesantren khususnya Dalam 

ketrampilan berbicara membutuhkan lingkungan berbahasa Arab yang efektif baik lingkungan buatan atau 

bukan buatan. Hadi dulali berpendapat bahwasanya lingkungan adalah segala sesuatu yang didengar dan dilihat 

oleh siswa oleh siswa berkaitan dengan bahasa kedua. Dan untuk pembentukan lingkungan bahasa sebagaimana 

yang diutarakan Hadi dulali diatas membutuhkan manajemen lingkungan yang baik. Sehingga kegiatan-kegiatan 

yang ada didalam lingkungan tersebut semuanya berkaitan dengan bahasa Arab, serta siswa terbiasa berbicara 

menggunakan bahasa Arab setiap hari. Maka dari adanya manajemen lingkungan berbahasa Arab yang baik 

dapat memberikan stimulus kepada santri dalam meningkatkan ketrampilan berbicara.   

Adapun Peneliti disini fokus Pada penelitian Manajemen lingkungan berbahasa Arab di pondok pesantren Darul 

Ukhuwwah perspektif teori behaviorisme untuk meningkatkan ketrampilan berbicara. Penelitian ini bertujuan. 

untuk menganalisis: (1) Perencanaan lingkungan bahasa Arab di pondok Darul Ukhuwwah perspektif teori 

behaviorisme, (2) Pengorganisasian lingkungan bahasa Arab di pondok Darul Ukhuwwah perspektif teori 

behaviorisme, (3) Pelaksanaan lingkungan bahasa Arab di pondok Darul Ukhuwwah perspektif teori 

behaviorisme, (4) Evaluasi lingkungan bahasa Arab di pondok Darul Ukhuwwah perspektif teori behaviorisme. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan metode kualitatif, untuk pengumpulan data 

menggunakan tiga sumber data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen lingkungan bahasa Arab untuk meningkatkan 

ketrampilan berbicara di pondok darul ukhuwwah  yaitu: 1) Perencanaan lingkungan berbahasa yaitu; (1) 

meyiapkan guru yaitu guru yang mampu berbicara bahasa Arab secara aktif dari beberapa pondok diantaranya 

pondok Gontor, LIPIA, namun diutamakan dari timur tengah . (2) Membentuk organisasi pelajar bagian bahasa, 

adapun bagian bahasa yang dipilih dari siswa akhir yang menguasai ketrampilan berbahasa khususnya dalam 

ketrampilan berbicara (3) Menyiapkan rencana kegiatan bahasa yaitu memilih kegiatan bahasa yang berkaitan 

dengan ketrampilan  bicara dan menyusunnya agar pelaksanaan kegiatan bahasa menjadi terorganisir (2) 

Pengorganisasian lingkungan berbahasa yaitu; (1) Pengorganisasian guru, adapun guru terbagi menjadi 2, 

guru alumni pondok dan selain pondok (2) Pengorganisasian organisasi pelajar bagian bahasa yaitu meliputi 

bagian bahasa pusat kemudian bagian penggerak bahasa OSADU dan bagian bahasa asrama, (3) 

Pengorganisasian kegiatan berbahasa yang meliputi kegiatan harian: penyampaian kosakata, mahkamah, 

kegiatan mingguan: pidato, muhadatsah,perbaikan bahasa,  kegiatan bulanan: ujian, perlombaan-perlombaan. 3) 

Pelaksanaan lingkungan berbahasa yaitu; (1) Pelaksanaan guru, Adapun guru berpern sebagai pemberi 

arahan, pembimbing, pembiri contoh dalam peningkatan bahasa siswa  (2) Pelaksanaan organisasi pelajar bagian 

bahasa yaitu sebagai pengawas dalam penggunaan bahasa santri sehari-hari  (3) Pelaksanaan kegiatan bahasa 

yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan diatur diawal.  4) Evaluasi lingkungan 

berbahasa yaitu; (1) Evaluasi guru, adapun evaluasi yang dilakukan dari aspek kegiatan guru sebagai guru dan 

pembimbing. guru yang mampu berbicara bahasa Arab secara aktif. (2) Evaluasi organisasi pelajar bagian 

bahasa, adapun evaluasi yang dilakukan dari aspek pergerakan bagian bahasa dalam melaksanakan kegiatan. (3) 

Evaluasi kegiatan, adapun evaluasi yang dilaksanakan yaitu berupa ujian kosakata. 
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 الفصل األول        

 االطار العام

 خلفية البحث . أ

عوامل جديدة للتطور كالتقدـ، بالعصور اٟتديثة  ىذه يفالعربية هتيأت اللغة لقد 

لعربية، كىي اآلف اللغة الرٝتية فقد ارتقت الصحافة، كانتشر التعليم، كأنشئ ٣تمع اللغة ا

يف ٚتيع األقطار العربية الشقيقة، كلغة التفاىم بُت ٚتيع الشعوب العربية، كما أهنا لغة 

كىذا ابإلضافة على أف تبوء  ٖالتعليم يف ٚتيع ا١تدارس كا١تعاىد كأكثر الكليات اٞتامعية.

متوازية مع الرغبة العامة لتعلم  اللغة العربية ١تكانتها الدكلية كلد رغبة عامة لتعلمها تسَت

 اللغات العا١تية األخرل.

كالشك أف لتعليم اللغة العربية يف ا١تدارس كا١تعاىد كاٞتامعات عقبات كمشكبلت 

تعًتض دكف الوصوؿ إىل الغاية ا١تنشودة ا١تشركعة. كتقف يف طريق تعلم اللغات عموما 

إىل اللغة ذاهتا كبعضها إىل اجملتمع كاللغة العربية بوجو خاص صعوابت كثَتة يرجع بعضها 

                                                           
 ْٖ( ص. ُُُٗ)القاىرة: دار ا١تعارؼ، الطبعة الرابعة العشرة،  رسى اللغة العربيةدادلوجو الفين دلعليم إبراىيم، عبد ال ٖ
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ككذلك ىناؾ عقبات تتعلق ابٞتوانب األخرل  ٗكبعضها إىل ا١تعلم كبعضها إىل ا١تتعلم.

 َُمنها ما يتعلق اب١تادة كطرؽ تدريسها كالبيئة الىت ٖتيط هبا.

ككل من جوانب العقوابت ا١تذكورة ٢تا دكر عظيم يف ٧تاح عملية تعليم اللغة 

ا يف اٞتانب البيئة العربية. أصبحت البيئة العربية اليـو كثَت من اىتماـ العربية، كخصوص

ا١تدرسُت يف تكوينها، كىي إحدل الوسائل ا١تساعدة لتحقيق ٧تاح تعلم اللغة كتعليمها 

لدل الطبلب. كابلنسبة إىل أ٫تية البيئة يرل مرزكقي يقوؿ أف البيئة ىي ٚتيع األشياء 

الىت من شأهنا تؤثر يف عملية التعليم كترغب الطبلب يف ترقية كالعوامل ا١تادية كا١تعنوية 

كيرل دكيل أف  ُُاللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم على تطبيقها يف كاقع حياهتم اليومية.

فبذلك يف ٤تاكلة  جودة البيئة اللغوية مهمة لنجاح تعلم اللغة الثانية لدل الطبلب.

ن ٚتيع الفريق ا١تتعلق ببيئة اللغة العربية لتكوف تكوين البيئة العربية ٭تتاج إىل التأييد م

 البيئة منظمة كجيدة. 

كيف عملية تعليم اللغة الثانية لقد كفق علماء النفسانيُت أف ىناؾ عدة أنواع من 

النظرايت، كاحدة منها النظرية السلوكية. ينظر السلوكيوف إىل اللغة أهنا عادة يسهل 

                                                           
 ّٓ: دار ا١تعارؼ (، ص. )القاىرة التوجيو يف تدريس اللغة العربية٤تمود على السماف،   ٗ

الطبعة  موالان مالك إبراىيم، جامعة :نج)ماال البيئة العربية تكوينها ودورىا يف اكتساب العربيةحلمي زىدم،   َُ
 ِ( ص. ََِٗاألكىل، 

11
6ص.  ،البيئة العربية تكوينها ودورىا يف اكتساب العربيةحلمي زىدم،  
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ا جزء من السلوؾ اإلنساىن الذم تشكلو البيئة احمليطة التحكم فيها كالسيطرة عليها، كأهن

بو كتتحكم فيو، كأف االختبلفات اللغوية بُت الناس ليست كراثية، بل نتيجة الختبلؼ 

 ُِالبيئات اللغوية.

كالتعليم يف ىذه النظرية يتطلب شركطا موضوعية كىي: كائن عضوم )اإلنساف( 

ساف ا١تتعلم مع ا١تثَتات، كقيامو ابستجاابت كالبيئة التعليمية )ا١تثَتات( كتفاعل اإلن

متبلئمة كحدكث ارتباطات، كمن مث تتوج السلوكات ا١تكتسبة، بتعزيز من ا٠تارج لتثبيت 

السلوكات ا١تشكلة عند ا١تتعلم، كٯتكن أف تدعم ىذه السلوكات ٔتمارسات أك تدريبات 

ف عن طريق اكتساب لتحويلها إىل سلوكات دائمة نسبيا كيف ىذه اٟتالة ينمو اإلنسا

  ُّالسلوكات التعليمية.

كمن ىذا ا١تنطلق أف االٕتاه السلوكى يهتم اب١تؤثرات البيئية ا٠تارجية كالسيطرة 

عليها بوصفها ا١تتغَت األساسي يف عملية التعلم.  فإف السلوؾ اللغوم ا١تكتسب ىو 

ك تعترب اللغة نتيجة تفاعل بُت ثبلثة عناصر ىي: التنبيو كاالستجابة كالتثبيت، كبذل

شكبل من أشكاؿ السلوؾ اإلنساىن، فهو نتيجة حتمية الستجاابت معينة كتكتسب عن 

طريق احملاكات كالتعزيز، كاجملتمع احمليطوف ابلطفل يشكلوف دعما لو، فالطفل يتعلم اللغة 
                                                           

12
)الرايض: مكتبة ا١تلك فهد الوطنية،  النظرات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  

55(، ص.ُٗٗٗ

13
244)عماف: دار ا١تيسرة(، ص.  س بناء ادلناىج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميأس ٤تمود ا٠توالدة، دمحم 
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بتقليد األصوات الىت من حولو، كتعزيز الكبار حملاكالتو الناجحة يف التقليد، كىكذا 

الطفل كيتفاعل معها كابلتكرار يستطيع ربط ما مت إتقاف لفظو ٔتدلولو كىكذا  يستجيب

  ُْيواصل ٖتسُت استجاابتو اللغوية.

أىداؼ التعليم كىي كسيلة نظرا من أف بيئة التعليم من العوامل ا١تساعدة لتحقيق 

 ، فوجود تطبيق اإلدارة فيها ٤تتاجة جدا.يف تكوين سلوؾ اإلنساف من انحية اللغوية

كإدارة  .كتؤثر كثَتا على كفاءة اللغوية فيها منظمةكاألنشطة  لكي يكوف عملية التعليم

البيئة العربية أحد أقساـ اإلدارة الىت فيها ٖتتوم إدارة التعليم. ككل اإلدارة تبحث عن 

ْتث ٥تتصر كدقيق ابألىداؼ ا١ترجوة. كإبدارة البيئة العربية يعرؼ درجة ٧تاح ا١تعلمُت أك 

 للغة يف تكوين البيئة العربية كدرجة ٧تاح الطلبة يف ا١تهارة اللغوية.ىيئة ا

معهد دار األخوة أحد ا١تعاىد ا١توجودة يف منطقة ماالنج الذم مهتم البيئة 

اللغة العربية ة الذم يستخدـ يعهد من ا١تؤسسات التعليمية الرٝتحيث أف ىذا ا١تاللغوية. 

يزات خصوصا يف استخداـ اللغة العربية كىي أهنا كاإل٧تليزية يوميا. كىذا ا١تعهد لو ٦ت

، كىي لغة تستخدـ يف األنشطة اللغوية  تكوف اللغة الرٝتية يف ٤تادثة الطبلب كل يـو

                                                           
14

عة دمحم خيضر ، رسالة ا١تاسًت )جاممالمح النظرية السلوكية يف ظل منهاج تعليمية أنشطة اللغة العربيةٛتزة راكية،  
ّٖ(، ص. َُِٔاللغة العربية،ك بسكرة، قسم اآلداب 
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مثل ا٠تطابة، كاحملادثة، كاحملاضرة، كا١تسرحية، كغَت ذلك، كأهنا لغة يستخدمها ا١تعلم يف 

 عملية التعليم داخل الفصل.

كر البيئة العربية يف ىذا ا١تعهد ٢تا أتثَت كبَت يف تنمية  كمن مبلحظة الباحث أف د

كفاءة لغة الطبلب. ككانت استجابة الطبلب ٨تو البيئة العربية استجابة إ٬تابية، كىذه 

نظرا من فعالتهم يف تعود استخداـ اللغة العربية يف ٤تادثتهم اليومية مع أصحاهبم إما يف 

األنشطة اللغوية مثل احملادثة، كا٠تطابة، ا١تسكن أك خارج ا١تسكن، كاشًتاكهم يف 

كاالعبلانت العربية، كاحملكمة اللغوية. كقاـ ٤ترؾ اللغة بعدد من النظاـ لتنمية كفاءة 

الطبلب يف تكلم اللغة العربية، منها إجراء العقاب ١تن ال ينطق ابللغة العربية كيلـز ٛتل 

ٞتهد لتشجيعهم كهتيئ البيئة ا١تذاكرة الصغَتة يف أم مكاف. كحاكلت ىيئة ا١تعهد اب

العربية يف مسكن الطبلب الذم يكوف مركز إبقامة األنشطة اللغوية خارج الفصل ليسهل 

 ا١تدبرين ك٤ترؾ اللغة كا١تدرسُت مراعاهتم كإرشادىم كإشرافهم.

كجود استجابة الطبلب يف ىذا ا١تعهد أتثَتا على كجود ا١تثَت من خبلؿ الوسائل 

العربية. كإجراء ٤ترؾ اللغة إدارة البيئة العربية بتنظيم كل األنشظة فيها  ا١توجودة يف البيئة

لكي تكوف الطبلب قدرة على أخذ ا٠تربة ٔتا ٖتدثهم مع أصحاهبم ككذلك ٢تم الفرصة 

يف تكرار ك٦تارسة كتدريب لغتهم ٔتا يسمعونو كينظركنو يف البيئة العربية. كٟتصوؿ أثرا 
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يف مهارة الكبلـ. ألف الكبلـ ابللغة العربية يف ىذا  جيدا عند كفاءة الطبلب خصوصا

ا١تعهد يكوف إىتماـ الطبلب كاألساتيذ، ك٬تعل اللغة العربية لغة االتصاؿ يف معاملتهم 

 اليومية بينهم. 

نظرا إىل األحواؿ ا١توجودة، أف اٟتصوؿ على أىداؼ تعليم اللغة العربية ا١ترجوة 

تهم كطبيعتهم. رأل الباحث رغم أف تكوف صعبة، الختبلؼ الطبلب يف شخصي

الطبلب ٮتتلفوف يف أشكا٢تم كطبيعتهم لكن بعض أىداؼ تعليم اللغة العربية يف ىذا 

ا١تعهد انجحا. كىذا نظرا يف ترقيتهم يف ا١تهارة اللغوية كىي االستماع، الكبلـ، القراءة، 

ق ككتابة كقراءة كالكتابة. كما أف الطبلب يف بداية دخوؿ إىل ىذا ا١تعهد مل يقدر نط

 اللغة العربية، كبعد مركر تعلمهم كانوا يقدركف على نطق ككتابة كقراءة اللغة العربية.

رأل الباحث أف ٧تاح البيئة العربية يف ىذا ا١تعهد اليبعد عن كجود دكر ٤ترؾ اللغة 

الذم يدير ٚتيع أنشطة البيئة اللغوية يف إعطاء ا١تثَت إىل الطبلب الستجابتها يف 

يعاب ا١تهارة اللغوية. أدار قسم ٤ترؾ اللغة كل البيئة ا١تكونة خارج الفصل أبحسن ما است

ٯتكن، كال شك فيها عملية ٗتطيط، تنظيم، تنفيذ، كالتقوًن لوجود البيئة اٞتيدة، كٟتصوؿ 

 التأثَت اٞتيد عند كفاءة الطلبة يف ا١تهارة اللغوية كلتحقيق أىداؼ تعليم اللغة العربية.      
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مادا ما سبق، فالباحث يشعر أبف ا١تهم كاٞتذاب ألف يقـو الباحث ببحثها يف اعت

ىذا ا١تعهد لكشف كيفية إدارة البيئة العربية كلتحليل التخطيط كالتنطيم كالتنفيذ كالتقوًن 

البيئة العربية على ضوء النطرية السلوكية حىت يعرؼ أ٪تاط كمقياس البيئة العربية يف تشكل 

ىذا ا١تعهد. كىذا ٬تعل اصبلحا للبيئة العربية ا١تناسبة ١تهارة الكبلـ يف سلوؾ الطبلب يف 

ىذا ا١تعهد. كرأل الباحث أف ىذا البحث اندر ك٤تتاجا ١تن يريد أف يؤسس مؤسسة 

البيئة العربية ك١تن يعمل يف مؤسسة أك ا١تعهد الذم تعلم اللغة العربية. كىذا سبب الذم 

 ابكس البيئة العربية مبعهد دار األخوة إدارةوضوع: يدفع الباحث إىل ىذا البحث اب١ت

 .السلوكيةالنظرية  على ضوء ماالنج

 ب. أسئلة البحث

 نظرا إىل خلفية البحث قدـ الباحث األسئلة اآلتى: 

 على ضوء النظرية السلوكية ؟ ماالنج عهد دار األخوةٔتالبيئة العربية  ٗتطيطكيف  .ُ

 على ضوء النظرية السلوكية ؟ ماالنج األخوةعهد دار ٔتالبيئة العربية  تنظيمكيف  .ِ

 على ضوء النظرية السلوكية ؟ ماالنجعهد دار األخوة ٔتالبيئة العربية  تنفيذكيف  .ّ

 على ضوء النظرية السلوكية ؟ ماالنجعهد دار األخوة ٔتالبيئة العربية  تقوًنكيف  .ْ
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 ج. أىداف البحث

 أىداؼ البحث الذم يريد الباحث اٟتصوؿ عليها:

 .على ضوء النظرية السلوكية ماالنج عهد دار األخوةٔتالبيئة العربية  ٗتطيطفة ١تعر  .ُ

 .على ضوء النظرية السلوكية ماالنج عهد دار األخوةٔتالبيئة العربية  تنظيم١تعرفة  .ِ

 .على ضوء النظرية السلوكية ماالنج عهد دار األخوةٔتالبيئة العربية  تنفيذ١تعرفة   .ّ

 عهد دار األخوة ماالنج على ضوء النظرية السلوكية.ٔت ية١تعرفة تقوًن البيئة العرب .ْ

 البحث  فوائدد. 

 يرجى ٢تذا البحث أف يكوف مفيدا يف اٞتوانب التالية:

 اجلانب النظري .0

النظرية عن معايَت إدارة البيئة العربية اٞتيدة على  لزايدة البحث ىذا معطيات.أ 

 ضوء النظرية السلوكية.

كن استخدمو الباحث التايل ليقـو ابلبحث فيما البحث النظرية ٯت ىذا معطيات.ب 

 .العربية اللغة بيئة دارةإب يتعلق
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 اجلانب التطبيقي .8

معرفة إدارة البيئة العربية على ضوء النظرية السلوكية يف  البحث ىذا من يرجى .أ 

 ا١تعهد حىت تكوف ا١تعلومات لًتقية تكوين بيئة اللغة العربية يف ذلك ا١تعهد.  

لتوازف على ا١ترٌبُت كا١تدرسُت كا١تتحركُت الذين يريدكف إقامة كا مصدرا ليكوف  .ب 

 بيئة اللغة العربية.

 د البحث. حدو ىـ

 د ادلوضوعيحدو . 0

على ضوء عهد دار األخوة ٔتالبيئة العربية  إدارةموضوع يف ىذا البحث "

 البيئة العربية ٗتطيط كتنظيم كتنفيذ كتقوًنيبحث الباحث عن س" النظرية السلوكية

 .كسَتكز يف مهارة الكبلـضوء النظرية السلوكية  ىعل

 حدود ادلكاين .8

، األخوة ابكس ماالنج جاكا الشرقية أما مكاف البحث ىو معهد دار

خارج الفصل ألف مكانة اللغة العربية كاللغة الرٝتية  كسَتكز الباحث البيئة العربية

 ككثَت الطبلب يستخدمها يف األنشطة اليومية. يف بيئة ا١تعهد.

 



15 
 

 
 

 حدود الزماين .1

ا١تقصود ْتدكد الزماف يعٌت الوقت احملدد إل٬تاد البياانت كٖتليل البحث، 

ـ، )من  َُِٖكىذا البحث ٬ترل يف الفًتة فصل الدراسي كاحد العاـ الدراسي 

 بداية فصل الدراسي إىل هناية فصل الدراسي(.

 السابقة الدراسات و.

 كمن الدراسات الىت تتعلق هبذا البحث ىي:

 باحث: دمحم إماـ مرشدال .ُ

موضوع: إدارة عملية تعليم اللغة العربية مهارة القراءة اب١تدرسة الثانوية .أ 

اإلسبلمية اٟتكومية األكىل بسيمارنج. )رسالة ا١تاجستَت يف قسم تعليم اللغة 

العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية 

 .ـ( َُُِماالنج سنة 

أسئلة البحث: كيف ٗتطيط ا١تعلمُت يف إدارة عملية تعليم اللغة العربية لتنمية .ب 

( ككيف كيفية ّ( كيف كيفية تنفيذىا التخطيط التعليم؟ )ِمهارة القراءة؟ )

 تقوًن ا١تعلمُت بعد أداء عملية تعلم اللغة العربية؟

 منهج البحث: كصفي تقوٯتية .ج 
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إدارة عملية تعليم اللغة العربية قبل نتائج البحث: أف يف ٗتطيط ا١تعلمُت  .د 

تعليمهم لتنمية مهارة القراءة اب١تدرسة الثانوية اإلسبلمية اٟتكومية األكىل 

 ٝتارنج، نقائص.

 الباحث: سيت سارة .ِ

موضوع: إدارة البيئة العربية لًتقية مهارة الكبلـ يف معهد تعمَت اإلسبلـ .أ 

ة العربية كلية الدراسات العليا بسوراكارات )رسالة ا١تاجستَت يف قسم تعليم اللغ

 ـ( َُِٔجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج سنة 

( كيف ٗتطيط البيئة العربية لًتقية مهارة الكبلـ يف ُمشكلة البحث: ) .ب 

( كيف تنفيذ البيئة العربية لًتقية مهارة الكبلـ يف ِمعهد تعمَت اإلسبلـ؟ )

كيف تقوًن البيئة العربية لًتقية مهارة الكبلـ يف   (ّمعهد تعمَت اإلسبلـ؟ )

 معهد تعمَت اإلسبلـ؟

 منهج البحث: ا١تدخل الكيفي على ا١تنهج دراسة اٟتالة .ج 

( أف ٗتطيط البيئة العربية ٔتنهج معهد دار السبلـ كونتور، ُنتائج البحث: ).د 

شطة كٮتطط ا١تعهد األىداؼ يف تكوين البيئة العربية، كٮتطط احتياجات األن

( تنفيذ البيئة العربية يف ىذا ا١تعهد ِاللغوية، كيستعد األنشطة اللغوية. )

بتنفيذ األنشطة اللغوية ك٘تارس البيئة اللغوية ابللغة العربية االتصاؿ، كيكوف 
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( تقوًن البيئة العربية يف ّا١تعهد قسم ا١تنظمة الطالبة لتنظيم النشطة اللغوية. )

ة اللغوية كعقد االمتحاف اللغوية كتعقد ا١تشاكرة ىذا ا١تعهد اب١تراقبة لؤلنشط

 لتقوًن البيئة العربية يف إجتماع األسبوعي. 

 الباحث: إحدل قرة عيٍت .ّ

موضوع: البيئة العربية ٔتنظور مذىيب السلوكي كا١تعريف يف معهد اإلسبلمية .أ 

للبنات فونورككو جاكا الشرقية )رسالة ا١تاجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية  

لية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج ك

 ـ( َُِٓسنة 

( كيف بيئة اللغة العربية اٞتارية ٔتنظور مذىيب السلوكي ُمشكلة البحث: ).ب 

( ما ىي ِكا١تعريف يف معهد اإلٯتاف اإلسبلمي للبنات ابابداف فونورككو؟ )

لعربية ٔتنظور مذىيب السلوكي كا١تعريف يف العوامل ا١تساعدة يف اكتساب اللغة ا

( ما ىي العوائق ّمعهد اإلٯتاف اإلسبلمي للبنات ابابداف فونورككو؟ )

ا١توجودة يف البيئة العربية ٔتنظور مذىيب السلوكي كا١تعريف، ككيف طريقة حلها؟ 

( ما ىي أ٪تاط الطالبات يف اكتساب اللغة العربية ٔتنظور مذىيب السلوكي ْ)

 يف يف معهد اإلٯتاف اإلسبلمي للبنات ابابداف فونورككو؟كا١تعر 
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 منهج البحث: ا١تدخل الكيفي كطريقة الوصفي.ج 

( إف البيئة العربية اٞتارية يف معهد اإلٯتاف تتنوع إىل نوعُت: ُنتائج البحث: ).د 

( أف العوامل ا١تساعدة يف اكتساب ِالبيئة خارج الفصل كداخل الفصل )

( العوامق ّ نوعُت: العوامل ا٠تارجية كالداخلية )اللغة العربية تتنوع إىل

ا١توجودة يف البيئة العربية كما يلي: أ( أف ا١تدرسة ال تعرؼ مقدار الطالبات. 

ب( قلة كسائل التعليمية ١تمارسة ا١تهارة اللغوية. ج( كجود الطالبات 

ظاـ. ا٠تارجية. د( الشعور الذايت. ق( انتشار العبارات ا٠تاطئة. ك( ٥تالفة الن

الطالبات يف اكتساب اللغة العربية ىي: اٟتفظ كفهم ا١تسموع  ط( أ٪تاْ)

 التكرار كا٠تريطة ا١تفاىيم كالتخليص. -كفهم ا١تقركء كالتقليد

كالفرؽ بُت البحث الذم سيقدمو الباحث كما قدمو الباحثوف يف البحوث 

ة عملية السابقة ىي إف البحث األكؿ ىي دراسة دمحم إماـ مرشد يبحث عن إدار 

التعليم كيركز يف مهارة القراءة، كٮتتلف بدراسة عند الباحث سَتكز إدارة البيئة 

العربية على ضوء النظرية السلوكية فاستفاد الباحث منو ابألشياء ا١تتعلقة ابإلدارة. 

كأما البحث الثاىن من دراسة سيت سارة  تبحث عن إدارة البيئة العربية يف ٗتطيط 

نهج كاألىداؼ كاألنشطة اللغوية كيركز يف ترقية مهارة الكبلـ، كتنفيذ كتقوًن ا١ت

كٮتتلف بدراسة عند الباحث عن إدراة البيئة اللغوية الىت تركز على ضوء النظرية 
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السلوكية. كأما البحث الثالث من دراسة إحدل قرة عيٍت تبحث عن البيئة العربية 

إلٯتاف اإلسبلمية للبنات ٔتنظور مذىيب السلوكي كا١تعريف عموما كيفية معهد ا

تكوين بيئة العربية ككيفية اكتساهبا ٔتنظور مذىيب السلوكي كا١تعريف، كٮتتلف 

بدراسة عند الباحث سَتكز إدارة البيئة العربية علي ضوء النظرية السلوكية يشتمل 

على ٗتطيطها كتنفيذىا كتقوٯتها.  كأما موقف ىذا البحث من البحوث السابقة 

ىذا البحث يكوف أتكيدا كمستمرا خاصة من ْتث إدارة البيئة ا١تذكورة، أف 

العربية لًتقية مهارة الكبلـ يف معهد تعمَت اإلسبلـ بسوراكارات من البحوث 

 السابقة فسوؼ يستفيد منو الباحث ابألشياء ا١تتعلقة من ا١توضوع.

 حتديد ادلصطلحات ز. 

ألعماؿ أعضاء ا١تنظمة  كالتنفيذ كالتقوًنكالتنظيم دارة: عملية التخطيط اإل .ُ

 كاالستفادة من ٚتيع طاقة ا١تنظمة للوصوؿ إىل أغراض ا١تنظمة الىت قررهتا.

 ىي البيئة اليت يقـو هبا ا١تعهد للتأثر على ترقية مهارة الكبلـ كىي :العربية البيئة .ِ

ٚتيع األشياء كالعوامل ا١تادية كا١تعنوية الىت من شأهنا أف تؤثر ىف عملية التعليم 

ب الطبلب ىف ترقية اللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم على تطبيقها ىف كاقع كترغ

 .حياهتم اليومية
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مهارة الكبلـ: الكبلـ مهارة انتاجية تتطلب من ا١تتعلم القدرة على استخداـ  .ّ

األصوات بدقة كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ كترتيب اٞتمل الكلمات حىت 

 كلم يف مرادؼ اٟتديث. تساعد على التعبَت عما يريده ا١تت

النظرية الىت هتتم أكثر للجوانب ا٠تارجية، كيف اكتساب اللغة النظرية السلوكية:  .ْ

يعتمد على ا٠تربات من البيئة احمليطة اب١تتعلم، كال يهتموف كثَتا ابلعوامل الوراثية يف 

 ا١تتعلم كال ْتاجات ا١تتعلم أك رغباتو أك استعداده أك قدراتو.
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 الباب الثاىن

 االطار النظري

 ادلبحث األول: إدارة البيئة العربية

 مفهوم اإلدارة  . أ

لو رجعنا إىل التاريخ لوجدان أف أصل كلمة إدارة يعود إىل العصر اليوانىن أك 

كمعناىا )ا٠تدمة( على أساس أف من يعمل يف اإلدارة يقـو على  "Serve"اإلغريقي 

مة. ألف كلمة يدير خدمة اآلخرين، كىذا ىو ا١تعٌت اللفظى ألصل الكل

"Administer"  :مكونة من مقطعُت ابلبلتيٍت ٫تا"Ad"  ك"Minister"  ٔتعٌت ٮتدـ

اآلخرين، كاب١تعٌت العلمي: تنظيم شؤكف الناس، كالعناية أبمورىم لتحقيق أىداؼ 

 ُٓمعينة.

كما  (Administration)ككلمة إدارة كمصطلح بصفة عامة ىي ترٚتة لػػ 

إىل عملية تتم يف حالة قياـ ك٫تا يشَتاف  (Management)تستخدـ كًتٚتة لكلمة 

أىداؼ ٤تددة، كشهدت أدبيات اإلدارة العديد  لتحقيق ىدؼ أك ٚتاعيك  جهد

من التفسَتات ٢تذين ا١تصطلحُت كمن أىم ىذه التفسَتات ما يؤكده ا١تفهـو 

                                                           
 ٗـ(، ص.  ََِٖ)عماف: دار الركاد،  اإلدارة العامة واإلدارة الرتبويةإبراىيم بن عبد العزيز الدعيلج،   ُٓ
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رة يف أبهنا تعبَت عن مهاـ اإلدا (Administration)الربيطاىن عن اإلدارة كمصطلح 

تعبَت عن مهاـ اإلدارة يف  (Management)، كأف مصطلح  ا١تستوايت العليا

 ُٔمستوايت التنفيذ.

كحاكؿ عدد كبَت من بعض العلماء يف آرائهم حوؿ مفهـو اإلدارة لنصل 

 ُٕإىل مفهـو شامل ٢تا:

أبف اإلدارة يقصد هبا: مراحل اٗتاذ  (Stanley Vance)يرل ستانلى فانس  .ُ

أعماؿ القول اإلنسانية بقصد ٖتقيق األىداؼ السابق  بة علىالقرارات كالرقا

 تقريرىا.

اإلدارة أبهنا: الوظيفة ا١تتعلقة بتحديد أىداؼ  (Sheldon)كيعرؼ شلدكف  .ِ

ا١تشركع كالتنسيق بُت التموين كاإلنتاج كالتوزيع كتقرير ىيكل التنظيم كالرقابة 

 على أعماؿ التنفيذ.

ي: سلسلة من الوظائف كالعمليات الىت أف اإلدارة ى (Dwight)يرل ديفز  .ّ

تسعى إىل ٖتقيق أىداؼ ٤تددة، كىي تتعلق بتنسيق أعماؿ ا١تشركع 

  ُٖكتنظيمها.

                                                           
 َُـ(، ص.  َُِِ)القاىرة: دار الفكر العرب،  اإلدارة التعليميةإٝتاعل ٤تمود قرين، دمحم عبد اٟتميد الشُت ك   ُٔ
 َُص.  ،ارة الرتبويةاإلدارة العامة واإلدإبراىيم بن عبد العزيز الدعيلج،   ُٕ
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أبف اإلدارة ىي الشرارة اٟتيوية الىت تنشط كتوجو  (Mooney)كعرفها موىن  .ْ

  ُٗكتراقب ا٠تطة كاإلجراءات لدل ا١تنظمة.

درؾ أهنا متشاهبة يف ا١تضموف كٙتة تعريفات أخرل كثَتة، كلكن ا١تعٌت فيها ي

لكنها ٥تتلفة يف الصياغ، حيث إهنا ٚتيعا تشمل على العناصر ا١تادية كالبشرية الىت 

تتكوف منها العملية اإلدارية، ككلها ٖتاكؿ إ٬تاد أفضل الطرؽ ٞتعل ىذه العناصر 

تتفاعل بكفاءة عالية من أجل ٖتقيق األىداؼ ا١توضوعة، كذلك مع كضع ثبلثة 

٬تب االلتزاـ هبا، كىي االقتصاد يف اٞتهد ا١تبذكؿ، كالوقت ا١تستغرؽ، مبادئ 

   َِكا١تاؿ ا١تنفق.

من خبلؿ العرض السابق ١تفهـو اإلدارة، فاإلدارة اليت قصدىا الباحث ىي 

عملية قيادة كتوجيو اٞتهود البشرية من التخطيط كالتنفيذ كالتنسيق كاٗتاذا القرارات 

ذم للدكلة ٔتعناه الواسع أم الوزارات كا١تصاحل كا٢تيئات كالرقابة يف اٞتهاز التنفي

 كا١تؤسسات العامة. 

                                                                                                                                                               
ـ(،  ََِٔ)القاىرة: دار الفكر العريب،  اإلدارة ادلدرسية يف مصطلح القرن احلادى والعشرينأٛتد إبراىيم أٛتد،   ُٖ

  ُِص. 
 َُـ(، ص.  ََِٓ)القاىرة: دار الفكر،  ارة التعليمية واإلدارة ادلدرسيةاإلد أٛتد إٝتاعيل حجى، ُٗ
25

َُص. ، اإلدارة التعليميةعل ٤تمود قرين، إٝتادمحم عبد اٟتميد الشُت ك  
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 ُِأمهية اإلدارة . ب

اإلدارة مهمة جدا للمجتمعات بشكل عاـ كىي ضركرية جدا يف القطاع 

إىل أف اإلدراة الفعالة  (Peter Drucker)العاـ كا٠تاص حيث يشَت بيًت دراكر 

النامية، كما أصبحت العنصر األكثر  أصبحت كبسرعة العنصر الرئيس يف الدكؿ

 إٟتاحا يف الدكؿ ا١تتقدمة.

 لذلك تتبلور أ٫تية اإلدارة فيما يلي:

 ٖتيديد أىداؼ ا١تؤسسة كٖتقيق ىذه األىداؼ لبقاء ا١تشركع ك٪توه. .ُ

 توفَت عناصر اإلنتاج للمشركع كمزج عناصر اإلنتاج ىذه ابلشكل ا١تناسب. .ِ

 ناسب.تضع ا١توظف ا١تناسب يف ا١تكاف ا١ت .ّ

 توجيو ا١توظفُت كحفزىم. .ْ

 اكتشاؼ اال٨ترافات يف التنظيم كتصحيح تلك اال٨ترافات. .ٓ

 دفع الستقباؿ القرارات كتنفيذىا. .ٔ

 اإلدارة مهنة ٘تارس يف أم مشركع ٠تدمة اجملتمع. .ٕ

 اإلدارة ٗتلق قيادات كاعية ك٘تد ا١تشركع اب٠تلق كاإلبداع. .ٖ
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 ج. رلاالت اإلدارة

 ٣تاالت رئيسة:تطبيق اإلدارة يف ٜتسة 

 اإلدارة العامة .ُ

اإلدارة العامة بتعريفها أهنا تنسيق للجهود الفردية كاٞتماعية لتنفيذ السياسة 

كاإلدارة العامة ىي األـ كأخذت منها اإلدارة التعليمية  ِِالعامة للدكلة.

 .كا١تدرسية مبادئها كقوانينها كأصو٢تا

٠تطوات الرئيسية ألسلوب كتتفق اإلدارة التعليمية مع اإلدارة العامة يف ا

العمل يف كل منهما، فاإلدارة العامة تشًتؾ مع اإلدارة التعليمية فِت التخطيط 

كالتنطيم كالتوجيو كا١تتابعة كاٗتاذ القرارات ككضع القوانُت كاللوائح الىت تنظم 

العمل يف كل منها، كتسهم ا٠تطوط الرئيسية ىذه يف إ٧تاز النظاـ التعليمي، 

 يف ثبلث نقاط رئيسية ىي: كالىت تتمثل 

 أكال: كضع األىداؼ العامة للتعليم، كٖتديد اإلسًتاتيجية التعليمية

 اثنيا: تربية الناشئُت كإعدادىم للحياة يف اجملتمع
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اثلثا: توفَت اإلمكانيات ا١تادية كالبشرية ا١تتاحة لدفع حركة العمل يف اجملاؿ 

 ِّتمع.التعليمي لتحقيق األىداؼ الًتبوية، كأىداؼ اجمل

 إدارة األعماؿ أك اإلدارة ا٠تاصة .ِ

كىي تتمثل يف إدارة القطاع ا٠تاص أم يف قطاع الشركات كا١تشركعات 

االقتصادية ا١تختلفة زراعية، أك صناعية، أك خدمية كالىت تعود ملكيتها إىل أفراد 

 أك شركات مسا٫تة.

 اإلدارة غَت الرْتية .ّ

ىل الربح، مثل إدارة اٞتمعيات كىو تطبيق يف إدارة ا٢تيئات الىت الهتدؼ إ

 التعاكنية أك إدارة اٞتمعيات ا٠تَتية أك إدارة التطوعية.

 ا١تنظمات الدكلية .ْ

تطبق اإلدارة يف ا١تنظمات الدكلية كىو ٣تاؿ يتعلق اب١تنظمات الىت 

 ينشئها اجملتمع الدكىل، مثل ىيئة األمم ا١تتحدة. 

 ٣تاؿ نظم ا١تعلومات اإلدارية .ٓ

  ًِْن معلومات ضركرية للعمل اإلدارم.حيث يعمل على تقد
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 وظائف اإلدارةد. 

كىي أنشطة أك كظائف ٤تددة ٯتارسها اإلداريوف كٯتكن ٕتميعها يف عناصر 

٥تتلفة. كىي متداخلة كمتشابكة مع بعضها البعض، كمن أىم ىذه الوظائف 

 أكالعناصر ما يلي: 

 التخطيط .ُ

العملية األكىل الىت ىو عنصر أساسي من عناصر العملية التعليمية، أنو 

ٕتب أف يضعها كل مدير يف حسابتو كأكؿ خطوة ١تراحل العمليات اإلدارية يف 

كىو ضركرة الزمة لئلدارة الناجحة، إذ إف التخطيط العلمي ٭تدد ما  ِٓإدارتو.

كيرل بينتورك جوكركأمينوتو أنو  ِّٔتب عملو يف ضوء األىداؼ ا١تراد ٖتقيقها.

 ِٕنظمة ليعملو لتحقيق األىداؼ ا١تعينة.عملية الستعداد األنشطة ا١ت

كمن ذلك التعريف أف التخطيط ىو الوظيفة اإلدارية الىت تتضمن تقرير 

ما ٬تب عملو مقدما مثل تقرير األىداؼ كالسياسات كاإلجراءات كغَت ذلك 

من ا٠تطط الىت يتطلبها ٖتقيق األىداؼ، كيهتم التخطيط بتحديد األىداؼ، 

                                                           
)مدينة ا١تنورة: مطابع  إدارة اجلودة الشاملة )اإلتقان( يف الفكري اإلسالمي وادلعاصرعبد الرٛتن بن إبراىيم اٞتوبَت،   ِٓ

 ِٔـ(، ص.  ََِٔالرشد، 
ُٗـ(، ص.  ََِٗىػ/  َُّْ)القاىرة: دار الفكر العريب،  رة الصفاة وإد، إدارة ادلدرسيأٛتد إٝتاعيل حجي  ِٔ
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 Husaini Usman, Manajemen, Teori dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2011), Edisi ke 3, hal. 65 
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د، كٖتديد العناصر ا١تادية كالبشرية، كإقرار اإلجراءات، كرسم السياسات كالقواع

  ِٖككضع الربامج الزمنية بًتتيب األعماؿ ا١تطلوب القياـ هبا.

 التنظيم .ِ

التنظيم ىو كظائف اإلدارة الثانية كخطوة اسًتاتيجية لتحقيق خطة 

ا١تنظمة. كيعرؼ التنظيم على أنو عملية يتم ٔتوجبها بتجزئة العمل القائم إىل 

عناصر أك األجزاء الىت ٯتكن التعامل معها كأنشطة تنسيق النتائج الىت ٖتققت ال

 من أجل ٖتقيق أىداؼ معينة. 

أما مارنو يعرب بو عملية ٖتديد كتوزيع العمل كالسلطة كا١توارد بُت أعضاء 

حىت يتمكن من ٖتقيق األىداؼ التنظيمية بكفاءة. يف عملية التنظيم تشمل 

األنشطة، كٕتميع األنشطة، كتفويض السلطة، ٘تتد من على األىداؼ، كٖتديد 

  ِٗالسيطرة، كتفاصيل عن دكر الفرد، كنوع من التنظيم كا٢تيكل التنظيمي.

 التنفيذ .ّ

كىو كظائف إدارة أىم من ٣تموعة كاملة من عمليات اإلدارة يف كظيفة 

أف التخطيط كتنظيم أكثر ارتباطا ابٞتوانب اجملردة من عملية اإلدارة، يف حُت 
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كظيفة لتنفيذ ا١تزيد من الًتكيز على األنشطة الىت ترتبط مباشرة إىل الشعب يف 

كيبدأ التنفيذ بعد اٟتصوؿ على موافقة السلطات  َّا١تنظمة أك ا١تؤسسة معينة.

 ُّ)إدارة التعليم كا٢تيئات ا١تختلفة ابلبيئة( كتوفَت ا١توازانت ا١تطلوبة.

التنفيذ عندما يلتقى ا١تعلم طلبو كابلنسبة إىل تنفيذ التعليم فتتم عملية 

لتبدأ مرحلة التفاعل كلينجز ما سبق ٗتطيطو. كيتوقف التنفيذ اٞتيد على إتقاف 

مهارات التدريس، مثل إاثرة دافعية الطبلب، كإدارة الفصل، كتكوين عبلقات 

إنسانية مع الطبلب، كعرض الدرس، كمهارات األسئلة الشفهية، كالتعزيز 

 ِّاستجابتهم.

ذ عملية التعليم من أىم الشيئ ىو كيف دكر ا١تدرس يف مساعدة كتنفي

الطبلب لفهم ا١تواد التعليمية كٖتقيق األغراض ا١تنشودة؟ كإجابة ىذا السؤاؿ 

سيساعد ا١تدرس يف تنفيذ عملية التعليم أبحسن ما ٯتكن من اختيار طرائق 

 سيساعده لتحقيق األىداؼ.التدريس كالوسائل كغَتىا ٦تا 
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 التقوًن .ْ

التقوًن ىو عملية ا١تراقبة كرقابة اآلدئية ا١تؤسسة للتأكيد أف التخطيط 

كا١تراقبة ٔتعٌت كاحد كيساكين  يناسب أبىداؼ ا١تؤسسة الىت قررهتا. ككاد التقوًن

يف معٌت التقييم كا١تراقبة. كا١تراقبة تشمل على أنشطة البحوث كالقياسات 

١تقررة كا١تفسرة كمتنقضة نتيجة كا١تبلحظات لتجرة العملية على أساس ا٠تطة ا

تناؿ ٖتصيلية ٔتعيار ا١تطلوبة كاستخداـ عملية الفحصية التناقضية بُت النتيجات 

 ّّكا١تقًتحات الىت تستخدـ.

كالتقوًن يف العملية التعليمية ىو تقدير اٞتهود الًتبوية كالتعليمية الىت تبذؿ 

ب أك البعد عن لكي تتحقق األىداؼ ا١ترسومة، هبدؼ الكشف عن مدل القر 

األىداؼ حىت تكوف على بصَتة ٔتدل النجاح الذم ٖتقق. كيتضمن ذلك كزف 

قيمة األنشطة الىت ٗتطط كتنظم كتنفيذ، كإصبلح ما هبا من قصور كٖتسينها 

  ّْلزايدة فاعليتها.
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كقياـ التقوًن يكوف مقياسا ٟتصوؿ أك لنتائج ٗتطيط كتنظيم كتنفيذ تكوين 

هد دار األخوة خارج الفصل كمن أغراض التقوًن منها ١تعرفة البيئة العربية يف ا١تع

 حصوؿ األىداؼ ا١تعينة.   

 ادلبحث الثاىن: البيئة اللغوية

 مفهوم البيئة اللغوية .أ 

البيئة يف اللغة مشتقة من فعل )بوأ(، كلو معاف عدة، فبوأه منزال: نزؿ بو إىل 

فيو، ك)تبوأ( نزؿ كأقاـ، أم  سند جبل، كبوأه لو كيوأه فيو: ىيأه لو كأنزلو كمكن لو

اٗتذكا، كاالسم البيئة ٔتعٌت ا١تنزؿ، كقد ذكر ابن منظور لكلمة )تبوأ( معنيُت قريبُت 

من بعضها، األك: ٔتعٌت إصبلح ا١تكاف كهتيئتو للمبيت يو. كالثاين: النزكؿ 

  ّٓكاإلقامة.

يف كيف اإلصطبلح ىناؾ عدة تعريفات العلماء للبيئة، كاختار الباحث التعر 

الذم يراه مناسبا منها، البيئة ىي اإلطار الذم يعيش فيو اإلنساف ٔتا يضم من 

ظاىرات طبيعية، كبشرية، يتأثر كيؤثر هبا، ك٭تصل على مقومات حياتو من غداء 
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أك ىي ا١تكاف الذم  ّٔككساء كمأكل، كٯتارس فيو عبلقاتو مع أقرانو من البشر.

كأهنا كل شيئ  ّٕالعبارة من معٌت نتخذ منو موطنا كمعاشا بكل ما ٖتملو ىذه

  ّٖ٭تيط ابإلنساف.

كأما البيئة العربية ىي كل ما يسمعو كمشاىده ا١تتعلم ٦تا يتعلق ابللغة 

  ّٗالعربية.

كىي ٔتعٌت كل ما يسمعو كيشاىده ا١تتعلم ٦تا يتعلق ابللغة الثانية الىت يتعلمها 

كرة بُت األصدقاء ا١تتعلم، كىي تشمل األحواؿ يف ا١تطعم أك ا١تقصف، كاحملا

كاألحواؿ عند مشاىدة التلفاز كقراءة اٞتريدة، كعملية التعلم يف الفصل كقراءة  

كتب الدركس كغَتىا ما يتعلم بذلك، كجودة البيئة اللغوية من أىم األمور للمتعلم 

 َْللحصوؿ إىل األىداؼ ا١ترسومة يف تعلم اللغة الثانية.
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الباحث ىي بيئة اللغة العربية، كىي  فوفقا ٢تذا التعريف فالبيئة الىت قصدىا

كل األشياء ا١تادية كا١تعنوية ا١تؤثرة يف نفوس اإلنساف عند عملية تعلم كتعليم اللغة 

 الثانية كيشجعو ا١تتعلم حىت بلغو إىل غلية مرجوة من ىذه العملية.

 اللغوية البيئة قسامأ  . أ

يمية اللغوية إف البيئة التعل ُْيف كتاب فؤاد أفندم (Krashen)يرل كراشن 

 تنقسم إىل قسمُت ٫تا البيئة الرٝتية كالبيئة غَت الرٝتية.

 البيئة الرٝتية .ُ

كيشمل البيئة الرٝتية على اٞتوانب ا١تتنوعة من التعليمي الرٝتي أك 

غَت الرٝتي. كعلى األكثر البيئة الرٝتية تطبيقها يف داخل الفصل أك يف ٥تترب 

قًتحات للمتعلم من نظاـ اللغة )ا١تعرفية اللغة. أكانت للبيئة الرٝتية تؤيت ا١ت

من عناصر اللغة( أك من مهارات اللغوية كىذه البيئة الرٝتية تعتمد على أ٪تاط 

التعليم أك الطرؽ الىت يستخدمها ا١تدرس فيها. كلكن ٘تيل البيئة الرٝتية كثَتا 

 إىل نظاـ اللغة من خطاابت اللغة.
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 البيئة غَت الرٝتية .ِ

الرٝتية على األكثر تطبيقها خارج الفصل. لذلك أما البيئة غَت 

حضرت البيئة غَت الرٝتية خطاابت اللغوية أكثر من نظاـ اللغوية. كىيئة ىذه 

البيئة غَت الرٝتية، كاللغة الىت يستخدمها ا١تعلم، كالطلبة، كرئيس ا١تدرسة، 

ككالد الطلبة، كالكتب العامة، كاٞترائد، كاجملبلت، كنشرة أخيار راديو، 

     ِْكالتلفاز، كاألفبلـ، كغَتىا.

 ج. تكوين البيئة اللغوية

 كىي كما يلى : ة اللغوية ٭تتاج إىل اسًتاتيجياتأف تكوين البيئ ّْكيرل بشَتل

إنشاء سكن الطبلب كذلك ليكوف الطبلب مركزين يف مكاف كاحد كيسهل  .1

قت قامة أنشطة عربية خارج ك إعلى ا١تشرفُت كا١تدرسُت مراعتهم كإرشاداىم ك 

 الدراسة.

تعيُت األماكُت احملظورة فيها التحدث كالكبلـ بغَت اللغة العربية مثل  .2

 ا١تقصف كمكاتب ا١تدرسة.
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عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطبلب ا١تناقشة األكضاع ا١تدارسية  .3

كاإلجتماع كالسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات كا١تفردات 

دريب الطالب خارج الفصل كا١تصطلحات احملفوظة كا١تدركسة كذلك لت

الدراسى على اإلستماع كالتحدث كالتعبَت الشفهى عن انطباعتهم ابللغة 

 العربية ٕتاه األكضاع ا١تعاشة كاستماع ذلك من أصحاهبم.

إقامة دكرة تعليم اللغة العربية خارج اٟتصة الدراسة االصطناعية كذلك لسد  .4

الدراسى كذلك لتزكيد  ثغرات انٚتة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل

مكن أكثر من الثركات ا١توجودة داخل الفصل )إف أالدارسُت بثركة لغوية 

 ذلك(.

نشطة عربية يف يـو معُت من أايـ األسبوع ْتيث أف يتصرؼ الطالب أامة إق .5

ميو٢تم النفسية كالفنية من مسرحية كخطاابت كمبارايت ككل ىذه األنشطة 

رشاد ا١تشرفُت كا١تدرسُت يف إت رعاية ك أجَتت ٖتت ضوء اللغة العربية كٖت

 اللغة العربية.

لقاء ا٠تطابة ابلعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صبلة إتدريب الطبلب على  .6

 اٞتماعة.
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هتيئة عدد كبَت من الكتب العربية ْتيث تلىب حاجات الدارسُت حسب  .7

راءة مستوايهتم العلمية كيقـو ا١تدرسوف بتشجيع الدارسُت كدعوهتم إىل الق

كقات خاصة خارج كقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف أكٗتصيص 

إقامة النشاط ا١تكتىب( كتعويدىم على قراءة اجملبلت كالدكرايت  كأا١تكتبة )

 كاٞترائد العربية.

منشورات الطبلبية حيث يطبع فيها كتاابت الطبلب من  كأاصدار اجملبلت  .8

كار ا١تتبادرة على أذىاهنم بعد اإلنطباعات كالتعبَتات الكتابية عن األف

 ل كاألحسن منها لغوايت كفكراي.ضاختيار األف

إصدار اإلعبلانت كا١تعلومات من قبل ا١تدرسُت ابلعربية ككذلك كتابة  .9

 اللوحات ا١تدرسية.

تعويد الطبلب على استماع كمتابعة برامج الفصحى اإلذاعية كنشرات  .11

يث الطويلة من العرب أنفسهم األخبار العربية كاستماع احملاضرات كاألحاد

كذلك ابلتعاكف مع سفارات الدكؿ العربية ابعتماد كزارة الشؤكف الدينية 

 كاٞتهاز الرٝتي اآلخر.

التعاكف مع مدرسى مواد العلـو الدينية على أف تكوف ا١تواد الدينية ا١تدركسة  .11

 ابللغة العربية سهلة العبارات.
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 التعليمية تكمل البيئة َت،نكسك يكألكاردثوران السلوكية النظرية بناء علىك 

 : التالية ا٠تطوات على ابلقياـ االصطناعية اللغوية

 أف ا١تشجع ٭تث الفرد كجود فإ الدارسُت، نفوس يف الدافعغرس ا١تشجع ك  .1

 اليقـو اثنواي ـأ أكليا أكاف سواء كيدكنو )نشاط( معينة .ابستجاابت يقـو

 للقياـ مهما يكوف ا١تدرس وجودف .نشاط مأ يباشر كال سلوؾ أبم الفرد

 األحواؿ كجعل التعليمية العملية بتخطيط أيضا يقـو الذل كىو ،العمل هبذا

 .يتعلموا أف على ا١تتعلمُت تدفع حية فعالة التعليمية

  .ولغت الدارس من يقلد كاألصدقاء حىت للغة األصلي  الناطقكجود  .2

 . االستجاابت كجود ىلإ تؤدم هناأ ١تا كالعقاب التعزير أك الثواب قامةإ .3

هتيئة اجملاؿ للتكرار كا١تمارسة أم أنو البد أف يتهيأ الدارس ٣تاال كاسعا من  .4

األنشطة اليومية الىت تستخدـ فيها اللغة العربية حىت ٯتارس كل على التكلم 

 هبا كيقـو ابحملاكاة من لغة ا١تدرس.

 إدارة البيئة العربيةد. 

أحدىا يستوىل عن عملية البيئة العربية.  كيف اإلدارة ينقسم إىل أقساـ كثَتة،

كيف عملية البيئة العربية فيها التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ كالتقوًن. لذلك فإف ىذه 
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العملية ٢تا أثرا كبَتا يف تعليم اللغة العربية. بوجود اإلدارة اٞتيدة فيساىل الطلبة 

 لعربية.لًتقية كفاءة اللغوية كتعويد الطلبة ٤تادثة يومية ابللغة ا

فميداف إدارة البيئة العربية تتعلق ابإلدارة التعليمية. فإف اإلدارة التعليمية 

تصبح ٣تموع من العمليات ا١تتشابكة الىت تتكامل فيما بينها سواء يف داخل 

ا١تنظمات التعليمية أك بينها كبُت نفسها لتحقيق األغراض ا١تنشودة من الًتبية. 

عٌت شأهنا شأف اإلدارة يف ا١تيادين األخرل كسيلة كاإلدارة التعليمية يف ىذا ا١ت

 ْْكليست غاية يف ذاهتا.

كىناؾ عدة صفات رئيسية عامة ٦تيزة لئلدارة التعليمية الناجحة من أ٫تها: 

أف تكوف متمشية مع الفلسفة اإلجتماعية كالسياسة للببلد كأف تتسم اب١تركنة يف 

كإ٪تا تتكيف حسب مقتضيات اٟتركة كالعمل كأال تكوف قوالب جامدة كاثبتة 

ا١توقف كتغَت الظركؼ كأف تكوف عملية ٔتعٌت أف تكيف األصوؿ كا١تبادئ ا١تظرية 

حسب مقتضيات ا١توقف العملي. كأف تتميز ابلكفاءة كالفعالية كيتحقق ذلك 

اباستخداـ األمثاؿ ال مكانيتها البشرية كا١تادية. كالنجاح يف ٖتقيق األغراض 

 ْٓلنشئ كمدل ماٖتقق ا١تدرسة يف ٣تاؿ التدريس كالتعليم.ا١تنشودة من تربية ا
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ىناؾ اسًتاتيجيات طبقتها ا١تؤسسة الًتبيوية منها ما ٧تحت كمنها ما 

شفلت. كفيما يلي بعض من االسًتاتيجيات ا١تقصودة قدمها أٛتد فؤدم أفندم 

بيئة السمعية، لتكوين البيئة العربية: ا١تواد البشرية، البيئة للتحدث، البيئة البصرية، ال

 ْٔالبسئة السمعية البصرية، عقد االسبوع العريب، هتيئة مركز التعليم الذايت.

 مهارة الكالمادلبحث الثالث: 

 مفهوم الكالم .أ 

إف يعترب الكبلـ الفن الثاين من فنوف اللغة األربعة بعد االستماع، كىو من 

اللفظ العبلمات ا١تميزة لئلنساف فليس كل صوت كبلما، ألف الكبلـ ىو 

كاإلفادة. كاللفظ ىو الصوت ا١تشتمل عل بعض اٟتركؼ، كما إف اإلفادة ىي ما 

 ْٕدلت على ا١تعٌت من ا١تعاىن، على األقل يف ذىن ا١تتكلم.

كالكبلـ من أىم ألواف النشاط اللغوم للكبار كالصغار على السواء، فالناس 

ف أكثر ٦تا يستخدموف الكبلـ أكثر من الكتابة يف حياهتم. أم أهنم يتكلمو 

يكتبوف. كمن ىنا اعتبار الكبلـ ىو الشكل الرئيسي لبلتصاؿ اللغوم ابلنسبة 
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كىو فن نقل ا١تعتقدات كا١تشاعر كاألحاسيس كا١تعلومات كا١تعارؼ  ْٖلئلنساف،

كا٠تربات كاألفكار كاآلراء من شخص إىل آخر نقبل من ا١تستمع أك ا١تستقبل أك 

  ْٗعل كاالستجابة.ا١تخاطب موقع القبوؿ كالفهم كالتفا

كمن البياف ا١تذكور، فتظهر أ٫تية تعليم الكبلـ يف اللغة األجنبية من أ٫تية 

الكبلـ ذاتو يف اللغة. فالكبلـ يعترب جزءا أساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، 

كيعترب القائموف على ىذا ا١تيداف من أىم أىداؼ تعليم لغة أجنبية. ذلك أنو ٯتثل 

  َٓزء العملى كالتطبيقي لتعليم اللغة.يف الغالب اٞت

 أمهية الكالم .ب 

من أىم فنوف اللغة كأكثرىا شيوعا يف استخداـ مواقف  يعد الكبلـ

اٟتيات اليومية، حىت أف بعض الكتاب تعترب اللغة ىي الكبلـ حيث تعرؼ اللغة 

أبنو نظاـ من الرموز يف اإلشارات يستخدـ يف التواصل الكبلـ بُت ٚتاعة من 

ص يشًتؾ يف لغة كاحدة لتبادؿ ا١تعاين كا٠تربات، كأما أ٫تية الكبلـ األشخا

 فمنها:
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من ا١تؤكد أف الكبلـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنساف تكلم .أ 

 قبل أف يكتب، فلذلك فإف الكبلـ خادـ للكتابة.

 التدريب على الكبلـ يعود اإلنساف الطبلقية يف التعبَت عن األفكار، كالقدرة.ب 

 على ا١تبادءة كمواجو اٞتواىَت.

ىو كسيلة رئيسية يف عملية التعليم يف ٥تتلف مراحلها، الٯتكن أف يستغٍت  .ج 

 ُٓعنو معلم يف أية مادة من ا١تواد لشرح كالتوضيح.

الكبلـ كسيلة اإلقناع، كالفهم كاإلفهاـ بُت ا١تتكلم كا١تخاطب، كيبدك ذلك .د 

 بُت ا١تتكلم كا١تشكلة.  كاضحا من تعدد القضااي ا١تطركحة للمناقشة

أف ا١ترء يستخدـ احملادثة يف اٟتياة بصورة كاسعة كتؤدم لو كظائف كثَتة يف  .ق 

تفاعلو مع اجملتمع، فيها يقتضى حاجتو كينفذ متطلباتو، كينقل ٕتربتو إىل 

 ِٓاألخرين.

 أىداف تعليم الكالم .ج 

 ّٓىناؾ أىداؼ عامة لتعليم الكبلـ ٯتكن أف نعرض أل٫تها فيما يلي:

 ف ينطق ا١تتعلم أصوات اللغة العربية.أ .ُ
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 أف ينطق األصوات ا١تتجاكرة كا١تتشاهبة. .ِ

 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت اٟتركات القصَتة كاٟتركات الطويلة. .ّ

 أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ا١تناسبة. .ْ

أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية  .ٓ

  لغة الكبلـ.خاصة يف

 أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفهي مثل التذكَت كالتأنيث.  .ٔ

 أف يكتسب ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كمستوم نضجو كقدرتو .ٕ

أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ا١تقبولة كا١تناسبة لعمره كمستواه  .ٖ

 االجتماعي كطبيعة عملو.

 اضحا كمفهوما يف مواقف اٟتديث البسيطة.أف يعرب عن نفسو تعبَتا ك  .ٗ

أف يتمكن من التفكَت ابللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط  .َُ

 لفًتات زمنية مقبولة.
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 مشكالت تعليم مهارة الكالم .د 

عندما يتعلم غَت العريب اللغة العربية، فمن احملتمل أف يوجو بعض 

ف ىناؾ مشكبلت يف مهارة الكبلـ الصعوابت ا١تتعلقة ابلنطق. كيقوؿ ا٠تواىل أ

 ْٓكىي:

قد يصعب علة ا١تتعلم أف ينطق بعض األصوات العربية غَت ا١توجودة يف لغتو   .ُ

 األـ. 

قد يسمع ا١تتعلم بعض األصوات العربية أصواات تشبو أصواات يف لغتو األـ مع   .ِ

 ا١تعلم أهنا يف كاقع خبلؼ ذلك.

لى أساس ما يسمع فيؤدم قد ٮتطئ ا١تتعلم يف إدراؾ ما يسمع فينطق ع  .ّ

 خطأ السمع إىل خطأ النطق.

قد ينطق ا١تتعلم الصوت العريب كما ىو منطوؽ يف لغتو األـ ال كما ينطقو   .ْ

 العريب.

 قد يضيف ا١تتعلم إىل اللغة العربية أصواات غريبة عنها يستعَتىا من لغتو األـ.  .ٓ
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 التخطيط لعملية الكالم .ه 

 ٓٓطيط لعملية الكبلـ فيما يلى:األمور الىت البد أف تراعيها يف ٗت

أف يتعرؼ ا١تتحدث أكال على نوعية ا١تستمعُت كاىتماماهتم، كمستوايت  .ُ

 تفكَتىم كما ٭تبوف ٝتاعو، كما اليرغبوف يف االستماع إليو.

 أف ٭تدد أىداؼ كبلمو ليساعد ا١تتكلم على ٖتقيق أىداؼ كبلمو. .ِ

ف ٭تدد األفكار أف يكوف ا١تتكلم قادرا على ٖتديد ٤تتول كبلمو، أم أ .ّ

 كا١تعاين كا١تشكبلت الىت يريد اٟتديث عنها.

 أف يتم اختيار أنسب األساليب أك الطرؽ للكبلـ أك اٟتديث. .ْ

 11رلال تعليم الكالم .و 

ىناؾ ٣تاالت عديدة للكبلـ كالذم يعد ترٚتة لتدريس التعبَت الشفهي يف 

 مراحل التعليم. كلقد ذكر خاطر أىم ىذه اجملاالت فيما يلي:

 ادثة كا١تناقشةاحمل .1

احملادثة من أىم ألواف النشاط اللغوم لدل الصغار كالكبار على حد 

سواء، كابلرغم من أ٫تية ىذا اجملاؿ، فإف نظرة كاحدة إىل ما ٬ترم يف ا١تدارس 
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٧تد أف احملادثة كا١تناقشة التلقياف ما تستحقاف من عناية. كيف تعليم احملادثة 

ات كا١تهارات كا١تيوؿ الىت ٬تب أف كا١تناقشة ينبغى أف نلتفت للقدر 

نستهدفها. فبلبد أف يتعلم التلميذ أف يكوف لديو شيئ يتحدث عنو. أف 

يكوف لديو قدر مناسب من الكلمات. كأف تكوف لديو قدرة على ٣تاملة 

 غَته يف أثناء احملادثة.

 حكاية القصص كالنوادر .2

التبلميذ  حكاية القصص كالنوادر من أىم ألواف التعبَت الشفهي. أف

لديهم قصص كخربات ٦تتعة يشتاقوف للتحدث عنها. فأكؿ خطوة يف تعليم 

القصص ىي أف ٮتتار التبلميذ قصصهم كنوادرىم بدال من أف يفرضها عليهم 

ا١تعلم. كىذه القصص ٯتكن أف تكوف مباشرة من خربة التلميذ أك غَت مباشرة 

 اكتسبها من القراءة كاالستماع.

 ألحادثا٠تطاب كالكلمات كا .3

كينبغي أف يتضمن منهج التعبَت فرصا للتدريب على شىت أنواع ا٠تطب 

كالكلمات حوؿ حاجات تنشأ يف حياة التبلميذ. كليس معٌت ذلك السَت 

كراء ىذه اٟتاجات كلكن معناه أف يقـو ا١تعلم ٓتلق ىذه اٟتاجات عن قصد 

ىنا القدرة على  إذا مل توجد. كأىم القدرات كا١تهارات الىت ينبغي أف نعٍت هبا
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اختيار كتنظيم ٤تتوايت ا٠تطبة أك الكلمة، كالقدرة على ٕتنب البلزمات، 

كالقدرة على اٟتكم كعلى تقدير الوقت الذم يتوقف فيو اإلنساف عن 

   الكبلـ.   

 إدارة اإلجتماعات .4

ال نريد أف نتحدث كثَتا عن أ٫تية االجتماعات كيكفي أف ننظر 

ا ٕتمع الناس يف ٣تتمعنا اٟتديث لتدرؾ أ٫تية ىذه للصور ا١تختلفة الىت يتخذى

االجتماعات. فهناؾ النوادم كاجملالس كاٞتمعيات ا٠تَتية كاجتماعات اٟتي.  

كل ىذه فرص لبلجتماع، كالبد من أف نعلم تبلميذان كيف يقوموف بدكرىم 

 يف ىذه االجتماعات.

 10وسائل تعليم مهارة الكالم .ز 

من الوسائل ألف ا٠تجل كالًتدد كا٠توؼ من ٭تتاج تعليم ىذه ا١تهارة كثَتا 

ارتكاب األخطاء تغلب على ا١تتكلم يف ا١تراحل األكىل كتعوقو عن االشًتاؾ يف 

 النطق كاٟتديث.

كنسبة لتشعب مهارة الكبلـ ككثرة أنشطتها كتدريباهتا فإنو يكتفي ىنا 

ليم ىذه ابإلشارة إىل دكر الصور يف تدريس اٟتوار بوصفو األسلوب الشائع يف تع
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ا١تهارة كما سيشار كذلك إىل دكر الصور يف تدريب ا١تتعلمُت على التعبَت 

 الشفوم بوصفو ا٢تدؼ الذم يرمى غليو برانمج تعليم اللغات عل ٨تو عاـ.

تفيد الصور يف تدريس اٟتوار ألهنا ٕتعل معاىن ا١تفردات اٞتديدة  ك

الصور  كاضحة جلية يف أذىاف الطبلب كالشخصيات ا١تختلفة. كتعد

الفوتوغرافية صورا مناسبة لوضعها ّتانب اٟتوار ألهنا ذات قدرة عالية على 

 توضيح ا١تبلمح ا١تختلفة ٟتضارة اللغة ا٢تدؼ.

كتؤدم الصور دكرا كبَتا يف تدريس التعبَت يف كل مرحلة، كتتنوع الصور 

الىت تقم للطالب ليعرب عنها، كتتدرج حسب كمستواه اللغوم من الصور الىت 

رب عنها ّتملة، كالصور ا١تركبة الىت يصف ما فيها، إىل الصور ا١تتسلسلة الىت يع

 ٖتكى قصة أك ٣تموعة من الصور الىت ٖتكى جزءا من قصة. 

 12إختبار مهارة الكالم .ح 

هتدؼ اختبارات الكبلـ إىل قياس قدرة ا١تتعلم على الكبلـ ٔتستوايتو 

يرية، لكن البد أف تكوف ا١تختلفة، كقد تكوف أسئلة االختبار شفهية أك ٖتر 

شفهية، ألف ا٢تدؼ من االختبار ىو قياس القدرة النطقية الكبلمية. كالقدرة 

الكبلمية ٢تا عدة عدة مستوايت أقلها نطق نص مسموع، أك نطق نص مقركء 
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كيف ىذه اٟتالة ال ينتج الطالب تراكيب من عنده إ٪تا ينطق فقط ما ىو 

ن ذلك ىو القدرة على تكوين ٚتلة مكتوب، أك مسوع. كا١تستول األعلى م

منطوقة، كا١تستول األعلى من ذلك تكوين سلسلة من اٞتمل يف عملية كبلمية 

 متصلة. كبذا ٯتكن أف تكوف القدرة الكبلمية ذات ثبلثة مستوايت على األقل: 

 مستول الطبلقة.أ 

 مستول تكوين اٞتملة .ب 

 مستول تكوين الكبلـ ا١تتصل .ج 

 بلمية لدل ا١تتعلم ما يلي:كمن كسائل قياس القدرة الك

 اختبار الفونيمات .ُ

 اختبار التنغيم .ِ

 اإلعادة الشفهية .ّ

 القراءة اٞتهرية  .ْ

 احملاكرة  .ٓ

 ا١تقابلة ا١توجهة .ٔ

 ا١تقابلة اٟترة .ٕ

    التعبَت اٟتر .ٖ
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 النظرية السلوكيةادلبحث الرابع: 

 مفهوم النظرية السلوكية ونشأهتا .أ 

تنتاج من االستجابة  بلحظة الىتة كا١تقاشنلوكية ىي نظرية تنمية السلوؾ ا١تالس

على االسًتجاعة  االستجابة للحوافز ابلتغديةللحوافز لدل الطبلب. كتقول 

السلوؾ كاألحواؿ ا١تنشودة، إ٬تابية كانت أك سلبية. أك ىو تغيَت سلوؾ الطبلب 

 ٗٓكقدرهتم على فعل السلوؾ اٞتديد لتأثَت اٟتوافز يف االستجابة.

ـ(،  ُّٔٗ -ُْٖٗيد العامل الركسي ابفلوؼ )كقد بدأت ىذه النظرية على 

الذم كاف يقيس مقدار ما يسيل من لعاب الكلب عندما كاف يقدـ لو الطعاـ. 

ـ( آراء ىذه ا١تدرسة،  ُٖٓٗ -ُٖٕٖاعتنق عامل النفس السلوكي كاطسوف )

ككضع أطرىا النظرية حىت اعترب فيما بعد أاب علم النفس السلوكي، كقد ٖتمس يف  

ت على السلوؾ اٟتيواين يف ٣تاؿ السلوؾ بئج الدراسات، الىت أجر تطبيق نتا

اإلنساىن. مل يقتصر األمر على كاطسوف كحدة، فهذا سكينر الذم يعترب أبرز 

اقطاب ىذه االٕتاه،  كرائد التعليم ا١تربمج حصر علم النفس يف دراسة موضوع 

أف يهتم  السلوؾ ْتيث يصبح علم النفس علما للسلوؾ. أم أف السلوكي ٬تب
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بدراسة العبلقات بُت اٟتوادث البيئة )ا١تثَتات( كأفعاؿ الكائن اٟتي )االستجاابت(، 

 كذلك ابلبحث عن كيفية إحدل ا١تثَتات تغيَتات يف السلوؾ.

ـ(، كتبعو يف ذلك  ُْٖٗ  -ُّٕٖكقد أضاؼ إدكارد ثورنديك. )

لق عليو: قانوف سكينر، قانوف آخر لقانوف التدريب التقليدم يف ىذه النظرية. اط

أثر. يهتم ىذا القانوف، ابإلضافة إىل الربط بُت ا١تثَت كاالستجابة، ابنتقاؿ آثر 

 َٔالتدريب إىل مواقف جديدة.

كمنطلق ىذه النظرية، ىو أف التعلم عملية أتثَت اإلنساف ابٟتوادث احمليطة بو 

م ٭تدث كيقصد ابلتعلم ىو تغيَت السلوؾ الذ ُٔالىت تعطي التجارب كاالنفعاالت.

بسبب كجود ا١تثَتات كاالستجاابت ا١تلحوظة، كتعترب ىذه النظرية أف اإلنساف قد 

تعلم إف استطاع أف يربز تغيَت السلوؾ. تركز ىذه النظرية على ما ٯتكن النظر إليو 

كىو السلوؾ ال على ما ٭تدث يف عامل الفكر، كبعبارة أخرل هتتم ىذه النظرية على 

، كٯتكن مبلحظة (Empiric) ، كالواقعي(Objective)السلوؾ ا١توضوعى 

(Observable).ِٔ  
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كىذه النظرية يعترب الفرد أبهنا رد الفعل قادرة على االستجابة للبيئة كسوؼ 

الىت ٯتكن قياسها، الحظ كأنتج من قبل  ّٔخربة صيانة تشكل سلوؾ الطبلب

طريق ردكد الطبلب يف االستجابة للمثَتات. كٯتكن تعزيز االستجابة للمثَتات عن 

فعل إ٬تابية أك سلبية على األكضاع السلوؾ ا١تطلوب، يستخدـ العقاب أحياان 

    تليها كاصفا اإلجراء ا١تطلوب.للقضاء أك اٟتد من أعماؿ غَت صحيح، 

 كبتحليل ىذا التعريف السلوكي للتعلم، ٕتد أنو ٯتكن من العناصر اآلتية: 

 إنساف ٯتثل كائنا عضواي حيا )ا١تتعلم( .ُ

 مثَتات أك خربات –تعليمية  بيئة .ِ

 تفاعل إىل بُت اإلنساف كا٠تربات كا١تثَتات .ّ

 استجابة ا١تتعلم للمثَتات كحدكث ارتباطات .ْ

 ْٔتعزيز ك٦تارسات كتدريب .ٓ

أم أف التعلم يف النظرية السلوكية يتطلب شركط موضوعية كىي: عضوم 

ع ا١تثَتات، كقيامو )اإلنساف( كالبيئة التعليمية )ا١تثَتات( كتفاعل اإلنساف ا١تتعلم م

ابستجاابت متبلئمة كحدكث ارتباطات، كمن مث تتوج السلوكات ا١تكتسبة، بتعزيز 
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من ا٠تارج لتثبيت السلكات ا١تشكلة عند ا١تتعلم، كٯتكن أف تدعم ىذه السلوكات 

ٔتمارسات أك تدريبات مرتبطة لتحويلها إىل السلكات دائما نسبيا. كيف ىذه اٟتالة 

طريق اكتساب السلوكات التعليمية. ك٘تثل آلية التعلم عند ينمو اإلنساف عن 

 السلوكيُت بصورة عامة ابلنموذج اآلتى:    

 

 

 

 11.٪توذج التعليم عند السلوكيُت( ُ.ِالشكل )

: كل عمل مادم أك معنوم داخل يف اإلنساف أك خارجي يؤثر يف ادلثري

و عند ىارٯتاف أبنو أم صورة اإلنساف كيدفعو إىل التصرؼ بشكل من األشكاؿ، كى

خار٬تية ابلنسبة لعضو االستقباؿ تؤثر عليو  طاقةللطاقة تنتج استجابة، أك أم 

 . كتستثَته

ىي رد الفعل الناتج عن ا١تثَت كفعل طبيعي يتصف بو الكائن  :االستجابة 

اٟتي، أم طريقة التفاعل اإل٬تايب مع ا١تثَت اٟتاصل عند اإلنساف، كتعرؼ بيولوجيا 

                                                           
65

ِْْص.  ،س بناء ادلناىج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميأسدمحم ٤تمود ا٠توالدة،  

كائن عضوي  مثري
 )ادلتعلم(

ةاستجاب  

 تعزيز
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هنا: تقلص عضلي أك افرازم غدم )من الغدد( أك أم نشاط آخر ينتج عنو أب

 ٔٔاستثارة.

ىو القصد إىل تقوية االستجابة كأتكيده بشكل تصبح  :التدعيمالتعزيز أو 

مؤسسة عند اإلنساف، عمبل على ترسيخها لتكوين عادة كبلمية راسخة.  كىو 

يتبعها من األحداث كمؤثرات، العبلقة القائمة بُت حدين ا١تثَت كاإلستجابة، كما 

ككلما زاد احتماؿ ظهور اإلستجابة تسمى العبلقة بُت ىذه العوامل تعزيزا كعلى 

ا١تستول البيداغوجي، فالتعزيز ىو ا١تكافأة كالتشجيعات الىت تقدـ للمتعلم كلما 

 سلوكا مرغواب فيو.

عن  كالتعزيز نوعاف: إ٬تايب، يتمثل يف تقوية كتدعيم االستجابة الصادرة

ا١تتعلم، كذلك عندما تكوف استجابتو صحيحة مطلوبة. كأما السليب، فَتتبط 

إبيقاؼ كإزالة ما كرد عن ا١تتعلم من استجابة أك ال، مث التعزيز حرصا على ترسيخ 

 ٕٔاٟتدث كتفعيلو أكثر ليصبح عادة المية بعد ذلك.
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 عند السلوكيني  اللغوية البيئة .ب 

أهنا جزء من السلوؾ اإلنساين الذم  السلوكيوف إىل اللغة على ينظر

تشكلو البيئة احمليطة بو كتتحكم فيو، كأف اإلختبلفات اللغوية بُت الناس ليست 

 كراثية، بل نتيجة اختبلؼ البيئات اللغوية، كما تبدك يف الصورة:

 

 

 ( صورة نظرية البيئة عند سكينرِ.ِالشكل )

السلوؾ اإلنساىن، كتركز ىذه كتقصد من تلك الصورة أف اللغة جزء من 

النظرية السلوكية إىل النواحي اللغوية نبلحظها مباشرة. كا١تثَتة اٞتيدة تشَت 

اإلستجابة ا١ترجوة، إذا قد يكوف ىذا الفعل ٬ترم مستمرا فيكوف العادات 

السلوكية، كمن العادات السلوكية إىل كفاءة اللغة. كٖتصل ىذه النظرية من 

 العوامل ا٠تارجية.

البيئة قد تكوف البيئة الطبيعية، كالىت يكتسب فيو الطفل لغتو األـ، كالىت ك 

من أىم عناصرىا: الوالداف، كا١تربوف، كا١تعلموف، كاإلخوة، كاألقراف، ككسائل 

اإلعبلـ ا١تسموعة كا١ترئية. كقد تكوف البيئة بيئة التعليمية، كالىت يتعلم فيها 

 البيئة
 السلوك اإلنساين

 العادات السلوكية اللغة

 كفاءة اللغة
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يف ا١تنهج ّتميع عناصره، من  -غالبا–ة الدارس األجنيب اللغة ا٢تدؼ، كا١تتمثل

معلمُت، ككتب، كطرائق التدريس، كفصوؿ الدراسية، كأنشطة التعليمية، داخل 

 الدخلالفصل كخارجو، ابإلضافة إىل البيئة الطبيعية الىت يتلقى فيها الدارس 

 اللغوم، إذ كاف يقيم يف موطن اللغة، كيعيش بُت الناطقُت هبا. 

ٮتتلف عن اكتساب ا١تهارات اإلنسانية األخرل، كإف اكتساب اللغة ال

الىت ٖتتاج إىل التعلم، كالتدريب، كا١تراف، كهتتم على ا١تمؤثرات اٟتسية ا٠تاجية،  

كا١تثَت الذم يتبعو استجابة ٖتتاج إىل تعزيز إف كانت إ٬تابية، كاستبعاد إف كانت 

 سلبية، كما تبدك يف الصورة:

      

  

 

  

 ( صورة عملية اكتساب اللغة الثانية عند السلوكيوفّ.ِالشكل )

 اكتساب اللغة الثانية

 ا١تؤثرات اٟتسية ا٠تارجية، التعزيز كاالستبعاد

 التعلم احملاكاة أكالتقليد التكرار كا١تراف التدريب
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شرحت يف تلك الصورة أف اكتساب اللغة الثانية يؤثر ابلعوامل الكثَتة 

 كمنها احملاكاة أك التقليد، كالتعلم، كالتدريب، كالتكرار أك ا١تراف.

أمن عامل النفس األمريكي سكينر أف اللغة طابع خاصا، كىو يرل أف 

رة عقلية بل سلوؾ إنساىن، ال ٮتتلف عن غَته من اٞتوانب اللغة ليست ظاى

األخرل للسلوؾ اإلنساىن، كأهنا تكتسب عن طريق تكوين العادات السلوكية 

  ٖٔالىت تتحكم فيها البيئة احمليطة ابإلنساف.

 م اللغة العربيةيالنظرية السلوكية يف تعل .ج 

تطرأ على سلوؾ يف النظرية السلوكية ىو التغيَتات التكيفة الىت  التعلم

اإلنساف كعادتو بشكل دائم نسيبا، نتيجة االرتباط بُت ا١تثَتات البيئة 

كاالستجاابت الىت يقـو هبا ا١تتعلم كىو يتفاعل مع ا٠تربات يف البيئة، حيث يلعب 

التعزيز كا١تمارسات كالتدريب دكرا يف تثبيت ىذه االستجاابت أك السلوؾ 

   )العادات( ا١تشكلة عند ا١تتعلم.

تشدد ىذه النظرية على أ٫تية تعلم اللغة على حسب االستماع كالكبلـ، ألف 

أىداؼ تعلم اللغة األىم ىي كفاءة الطبلب يف استخداـ اللغة يف حياهتم اليومية، 
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كاليدؿ على كفاءهتم يف معارفهم عن جوىرية اللغة الىت يتعلموف هبا. من البياف 

ص اآلتية: تقدًن ا١تواد ابٟتوار، يقـو التعليم السابق، أف النظرية السلوكية ٢تا ا٠تصائ

بتكرار كحفظ عبارة اصطبلحية، تقدًن اٞتملة يف ٣تاؿ كاحد، عدـ تقدًن تراكب 

النحوية منفصلة كأحسن استخداـ طريقة االستنتاجية، يدقق على القوؿ، كثَت ما 

استخدـ معمل اللغة، إعطاء ا٢تدية لبلستجابة اإل٬تابية، تشجع الطبلب 

 ٗٔتخداـ اللغة، تشدد االىتماـ إىل اللغة كليس مضموهنا.الس

 أما خطوات التعليم على ضوء ىذه النظرية، كما يلي:

 ٖتديد أىداؼ التعليم.أ 

 ٖتليل البيئة التعليمية الواقعية كمعرفة ا١تعلومات السابقة للمتعلمُت.ب 

 تعيُت ا١تواد التعليمية.ج 

 تقسيم ا١تواد التعليمية.د 

 عرض ا١تواد التعليمية.ق 

عن طريق السؤاؿ كاٞتواب شفهيا أك ٖتريراي أك  (Stimulus) طاء ا١تثَتاتإع.ك 

 عن طريق الواجبات.

 ا١تتعلمُت. (Respon)مبلحظة كدراسة استجاابت .ز 
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 إجراء عملية التقوًن.ح 

أثرت ىذه النظرية يف ا١تداخل ا١تتبعة يف تعليم اللغة، ْتيث يرل التأثَت 

ة السمعية الشفهية. رأت ىذه النظرية يف كاضحا يف تطبيق الطريقة ا١تباشرة كالطريق

 َٕتعليم اللغة ا١تبادئ األساسية التالية:

إف عملية تعلم اللغة عبارة عن استقباؿ مثَت كاستجابة، كأف تعزيز إستجابة .أ 

 معينة يؤدم إىل تكرارىا.

اللغة نظاـ صويت كبلمي، كليس كتابيا. فالفرد يتعلم اللغة بدءا ابالستماع إليها .ب 

 أبصواهتا كيلي التعرض على شكلها ا١تكتوب.مث النطق 

 تعلم اللغة يبدأ ابحملاكاة كالتذكر كاٟتفظ كاكتساب العادات..ج 

تعليم اللغة ىو تعليم "النفس كيفية" أك "تعليم اللغة" كليس "العلم بكيفية" أك  .د 

"عن اللغة"، فلذلك ٬تب تدريب ا١تتعلم على ا١تمارسة اللغوية كليس على تعلم 

 حوية.القواعد الن

تعليم اللغة مستغن عن تعليم القواعد فهو أمر ٯتكن أف يؤجل إىل ا١تستوايت .ق 

 العليا أك ا١تتخصصة يف دراسة اللغة.

                                                           
)القاىرة: دار الفكر عليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا النظرية والتطبيق ت على أٛتد مذكور ك إٯتاف أٛتد ىريدم،  َٕ

  ّْ-ِْـ(، ص.  ََِٔالعريب، 
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يتعلم الفرد ثقافة اللغة من خبلؿ النصوص كالعبارات الىت ٖتكى عادات  .ك 

 الشعوب كتقاليدىا كأساليب حياهتا، ككل ما ٯتيزىا عن غَتىا.

غة ذاهتا ال من خبلؿ غَتىا من اللغات. فيجب على تعلم اللغة من خبلؿ الل.ز 

ا١تتعلم أف يفكر ابللغة الىت يتعلمها من خبلؿ منهجها الفكرم كنظامها 

 الداليل. 

ضركرة اصطناعة بيئة لغوية طبيعية، ْتيث تدرس النصوص كاألمثلة يف مواقف .ح 

األشياء طبيعية ترتبط ٔتدلو٢تا، أك عن طريق ٘تثيل األدكار، أك عن طريق تعليم 

 ا١توجودة يف البيئة اليت يوجد فيها ا١تتعلم.

إف الفرد يتعلم اللغة عن طريق الربط ا١تباشر بُت األٝتاء كا١تسميات، .ط 

 فاالستخداـ الفعلي للغة يف اٟتياة أساس يف التعلم.

يتم تعلم القواعد أبسلوب غَت مباشر من خبلؿ التعبَتات احملكمة كالنصوص .م 

 االستماع إليها ك٦تارستها.  اٞتميلة الىت يتم تكرار

تنمية قدرة ا١تتعلم عل احملاكاة، كالنطق الصحيح، كاكتساب مهارات الكبلـ، .ؾ 

يفوؽ االىتماـ بتنمية ا١تهارات العقلية، كالقدرة على القياس كاالستقراء 

 كاالستنتاج.
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اإلدارة من أىم الشيئ ظرايت السابقة استخلص الباحث على أف كمن الن

التعليمية. كىي كسيلة ليجعل ا١تنظمة تسَت حسب الغاية ا١ترسومة،  يف ٣تاؿ اٟتياة

ككجود اإلدارة اٞتيدة سوؼ يؤدم إىل تطور ا١تؤسسة التعليمية كما يريده ا١تدرس. 

وظيفة اإلدارة يف عملية التعليم كالتعلم مهم جدا. كىي لتنطيم كبناء على ذلك ف

. كيف تطبيق كٖتقيق األىداؼ ا١ترسومةٚتيع األنشطة ا١تتعلقة هبا ك١تعرفة معيار ٧تاح 

التخطيط، كالتنظيم، كالتنفيذ، كالتقوًن. كذلك اإلدارة ال يبعد منها عن عملية 

 لسهولة ا١تدرس يف مراعاة كإشراؼ ٚتيع الربامج كاألنشطة ا١ترسومة.

كيف عملية تعليم اللغة الثانية أف كجود البيئة اللغوية ٢تا دكر مهم. ألف فيها 

ارس لغتهم مع أصحاهبم يف تعاملهم اليومية كفيها إجراء األنشطة الىت الطبلب ٯت

البد اشًتاكها الطبلب يف ترقية كفاءة لغتهم. كمن ىذا أف البيئة اٞتيدة الٯتكن 

بعيدا عن كجود اإلدارة اٞتيدة، ألف اإلدارة اٞتيدة سوؼ يؤدم إىل تنظيم كل ٔتا 

، كاألشخاص، كالوقت، كغَت ذلك. حىت  ا١توجود يف البيئة اللغوية، إما من األنشطة

كل ما يرل كيسمع كيشعر الطبلب يؤدم إىل تغيَت سلوكهم يف الكفاءة اللغوية. 

االستجابة بُت البيئة اللغوية كا١تتعلم. البيئة  –فمن ىذه اٟتالة فوقعت عملية ا١تثَت 

البيئة اللغوية فمن أ٫تية اللغوية اٞتيدة يؤثر إىل كفاءة لغوية ا١تتعلم اٞتيدة كعكسها. 
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فهذا الذم يدفع الباحث ببحث عن إدارة البيئة العربية كإدارهتا لوجود ا١تثَت اٞتيد 

  على الضوء النظرية السلوكية.



 
 

56 

 الباب الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجو . أ

كىو البحث الذم إف ا١تدخل ا١تستخدـ ٢تذا البحث ىو ا١تدخل الكيفي، 

األحواؿ يف ميداف البحث بشكل عميق ككميل مثل  يهدؼ إىل كصف الظواىر كفهم

السلوؾ، كالطبيعة، كالدافعية، ك٨تو ذلك، كيعتمد على دراسة الظاىرة يف ظركفها 

كجولييت   (Anselm Strauss) رأل أنسليم سيتاركسك  ُٕلطبيعة كابلطريقة العلمية.

من  الذم نتائجو الٖتصل أف البحث الكيفي ىو البحث (Juliet Corbin)كوريُت 

البحث الكيفي تنتاج البياانت الوصفي الذم ك٢تذا  ِٕحصائية أك عددية.إإجراءات 

 يتكوف الكلمات ا١تكتوبة كا١تقابلة مع األشخاص كا١تبلحظة.

البحث الوصفي من حيث تطبيقو على ىو  ا١تستخدـ البحث نوعكأما 

ساس الظاىرات اإلنسانية أمر طبيعي اقتضاه عجز منهج البحث اآلخر الذم ىم أ

لدراسة الظاىرات الطبيعية عن القدرة لتوصل إىل قياس رقيق صحيح للظاىرة 

اإلنسانية. كيسمى ابلوصف ألف الباحث سوؼ يصف عن كيفية إدارة البيئة اللغوية 
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على ضوء النظرية السلوكية كسَتكز الباحث ابلبيئة ١تهارة الكبلـ خارج الفصل الىت 

تقوٯتها على صورة كصفية من حيث ا١تعلومات يشمل فيها كيفية ٗتطيطها كتنفيذىا ك 

 ا١توجودة يف معهد دار األخوة ماالنج. 

كمنهج البحث ا١تستخدـ ىو دراسة اٟتالة كىي دراسة متعمقة للحدث كالبيئة 

فأراد الباحث أف يوضح عن   ّٕكبعض اٟتاالت الىت تسمح صر٭تة أك فهم شيئا.

يفية ٗتطيطها كتنفيذىا كتقوٯتها على ضوء تطبيق إدارة البيئة العربية الىت يشمل فيها ك

 النظرية السلوكية لًتقية مهارة الكبلـ خارج الفصل.

 حضور الباحث . ب

إف حضور الباحث يف ىذا البحث الكيفي ىو البد منو يف ٚتع البياانت،  

أف كاحدة من خصائص البحث الكيفي ىو أف يكوف  كما عرب بو سوجييونو

اٟتالة، أف يكوف الباحث دكرا كبَتا يف كل أنشطة  الباحث كأداة األساسية. كيف ىذه

البحث. كلذلك ٬تب على الباحث أف ٬تمع البياانت كٗتفيضها كعرضها كيستنتج 

 نتائج البحث.

ىو لًتقية كثافة قدر شهر كاحد ك حضور الباحث يف ميداف البحث الفًتة  أما 

مات صدقة الباحث يف التفاعل مع مصادر البياانت من أجل اٟتصوؿ على معلو 
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كصحيحة فيما يتعلق إبدارة البيئة العربية يف معهد دار األخوة من خبلؿ ا١تقابلة 

كا١تبلحظة كالواثئقية. كخطوات البحث الذم قاـ بو الباحث ىي: أ( تصميم البحث 

عداد أدكات إللبحث، د(  العلمي، ب( اختيار موقع البحث، ج( اعداد رسالة اإلذف

البحث، ك( إجراء ٚتع البياانت، ز( ٖتليل البياانت البحث، ق( دخوؿ إىل ميداف 

  كمناقشتها، ح( استنتاج البياانت كٖتقيقها.

 ىامصادر و البياانت  . ج

 كأما ا١تصادر الىت سَتجع إليها الباحث يف أخذ البياانت فهي قسمُت منها:

ىي البياانت الىت ٭تصلها الباحث من ا١تصادر مصادر البياانت األساسية  .ُ

رة. يبلحظ البياانت من ا١تصادر األساسية كيكتبها مباشرة، مثل األساسية مباش

البياانت من ا١تقابلة كا١تبلحظة. كالبياانت األساسية ٭تصلها الباحث من أقواؿ 

كأفعاؿ ا١تخرب، كا١تخرب يف ىذه اٟتالة ىو الشخص الذم ٯتكن أف يعطى 

ير ا١تعهد مدمعلومات شفهية عن أم شيئ نريد أف نعرؼ. كأما ا١تخربكف فهم: 

من قسم اللغة  لبةيف ا١تعهد، منظمة الط ىيئة إشراؼ اللغةدار األخوة، كاألستاذ 

 الباحث يفيد كيكتبكبعض الطبلب. فمنهم،  مدبر ا١تسكن للطبلب، ا١تركزم،

  .١تهارة الكبلـ دارة البيئة اللغويةإبا١تذكرات ا١تتعلقة  ىف ا١تخرب من ما ٬تده ٚتيع
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ع مدير ا١تعهد لتناكؿ البياانت عن حملة اتريخ ا١تعهد يقـو الباحث ا١تقابلة م

كاألشياء ا١تتعلقة إبدارة البيئة العربية، كا١تقابلة مع األستاذ ىيئة إشراؼ اللغة 

لتناكؿ البياانت عن األحواؿ كاألنشطة أك الربامج اللغوية للتشجيع الطلبة يف 

من قسم  طلبةمنظمة الترقية مهارة الكبلـ كإدارهتا، يقـو الباحث ا١تقابلة مع 

العربية لتناكؿ البياانت عن األشياء ا١تتعلقة إبدارة البيئة العربية. كّتانب اللغة 

 اٟتاصبلت الكاملة الباحث ؿك نالت ا١تباشرة ١تبلحظةذلك يقـو الباحث اب

 .يف ميداف البحث كيشاىده وعكيسم سألو ٦تا الشاملة

 حواؿأكىي  األحواؿ كالبياانت األساسية األخرل ٭تصلها الباحث من

دارة البيئة إبا١تتعلمُت كا١تعلمُت كاٞتميع الذل يتعلق  كسلوؾ اللغوية األنشطة

 مباشرة حواؿاأل ىذه الباحث يبلحظ ١تهارة الكبلـ خارج الفصل، اللغوية

   الضابطة. الصحيحة البياانت على ٭تصل حىت ا١تشاركة بدكف أك اب١تشاركة

كيقصد بياانت الىت ٭تصلها الباحث من الواثئق، مصادر البياانت الثانية ىي ال .ِ

ابلوثيقة ىو الواثئق ا١تدكنة أك األفبلـ من ا١تسجل. كمن ىذه الوثيقة سوؼ يناؿ 

عن اتريخ التأسيس كا١توقع اٞتغريف ١تعهد دار األخوة ماالنج الباحث البياانت 
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رة بيئة اللغة للبنُت، كاٞتدكؿ، كالقرارات، كاإلعبلانت، ك٨تو ذلك فيما يتعلق إبدا

 العربية.

 البياانت مجع أسلوبد. 

كأما طريقة ٚتع البياانت ا١تستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة ا١تبلحظة، 

 كطريقة ا١تقابلة، كطريقة الواثئق.

 ا١تبلحظة .ُ

استخدـ الباحث طريقة ا١تبلحظة ا١تباشرة ىي حُت يقـو الباحث 

اص أك األشياء الىت ٔتبلحظة سلوؾ معُت من خبلؿ اتصالو مباشرة ابألشخ

يدرسها. كيقاؿ أيضا ا١تبلحظة اب١تشاركة ىي حُت يعيش الباحث اٟتدث 

 ْٕنفسها كيكوف عضوة يف اٞتماعة الىت يبلحظها.

ا١تهمة يف ا١تيداف ذه ا١تبلحظة للحصوؿ على البياانت هبكيقـو الباحث 

ربية يف حوؿ إدارة البيئة العربية. قاـ الباحث اب١تبلحظة عن أحواؿ البيئة الع

 أثناء األنشطة اللغوية ك٤تادثة الطلبة يف ا١تعهد.

 ا١تقابلة .ِ
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ا١تقابلة ىي آلة ٞتمع البياانت بطريقة إلقاء األسئلة كأجاهبا ا١تسؤكؿ.  

كا١تقابلة ٔتعناىا العلمي ىي ذلك االتصاؿ الشخصي ا١تنظم كالتفاعل اللفظى 

ن ىدفو استشارة ا١تباشر الذم يقـو بو فرد مع فرد آخر أك مع أفراد آخري

أنواع معينة من ا١تعلومات كالبياانت الستغبل٢تا يف ْتث علمي أك لبلستعانة 

 ٕٓهبا يف التوجيو كالتشخيص كالعبلج كالتقوًن.

يستخدـ الباحث ىذه الطريقة ألخذ البياانت حوؿ اتريخ ا١تعهد كإدارة   

 وية.البيئة اللغوية الىت يشتمل على ٗتطيط كتنفيذ كتقوًن البيئة اللغ

 الواثئقية .ّ

الطريقة الواثئقية ىي عبارة عن طريقة ٚتع اٟتقائق كالبياانت ٔتطالعة 

ا١تواد ا١توجودة بعد ٚتعها الىت تصدر على شكل الكتاابت أك الصور أك 

كأما الواثئق ٢تذا البحث العلمي الذم ٯتكن للباحث  ٕٔاإلبداعات التارخية.

اتريخ ا١تعهد كإدارة البيئة  اٟتصوؿ من خبلؿ البياانت أكاٟتقائق عن حملة

 العربية كأنشطة الطلبة ١تهارة الكبلـ. 
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(، ص. َََِ، )عماف: مؤسسة الورؽ، ، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعةمركاف عبد اجمليد إبراىيم 
ُِٕ
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cetakan ke 6 (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hal. 240     
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 ه. حتليل البياانت

ٖتليل البياانت ىو عملية إعطاء أتكيل كمعٌت للبياانت الىت قد ٚتعها 

قاؿ بوحداف أف  ٕٕالباحث حىت يستخدمها لئلجابة على ا١تشاكل يف البحث.

هجي أف البياانت كسبتمن نتيجة ٖتليل البياانت ىو عملية ْتث كإعداد بشكل من

 ٖٕا١تقابلة، ككتابة ا١تيدانية، كا١تواد غَتىا.

الكيفي عند  كيف ىذ البحث استخدـ الباحث أسلوب ٖتليل البياانت

إف ٖتليل البياانت يف البحث  (Miles and Huberman)٪توذج ميليس كحوبرماف 

بو البياانت الكيفي يقـو بشكل التفاعلى كيستمر على مر الزمن حىت ٕتعل 

 كيتكوف ٖتليل بياانهتا ٢تذا البحث ٔترحبلت التالية: ٕٗالكاملة. 

 

 

 

  

 ( ٖتليل كصفي كيفي على طراز ميلس كىوبَتمافْ.ِالشكل )
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 Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 88 
79

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta IKAPI, 2014), hal. 337 

 عرض البياانت

 استنتاج
انتٗتفيض البيا  

 ٚتع البياانت
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 متوافرة ا١تعلومات كتصبح البياانت ٚتع عملية بعد طلب ا١تعلومات ك 

 الباحث أيبد كاثئق، نع كعبارة ا١تبلحظة كجدكؿ ا١تقابلة دفًت من الباحث لدل

 يتوقع البحث ىذا ىف ا١توجودة البياانت كٖتليل .كتفسَتىا البياانت ٖتليل تنفيذ ىف

 ىلإ ٭تتاج مشكل عمل التحليل ىذا البياانت ٚتع عملية مع كاحد كقت ىف

 تنوع ىلإ تسبب العديدة البياانت ٚتع طرؽ ألف الطويل كالصرب الدقيق التأمل

 .ا١تتوفرة البياانت

يتمكن الباحث من ٖتليل ا١تعلومات أك البياانت البد لو من هتيئتها أكال كل

 للتحليل ابختصار ٯتكن القوؿ أبف خطوات ٖتليل البياانت كالتايل:  

 ٚتع البياانت  .ُ

٭تتاج الباحث إىل طريق ٚتع البياانت للوصوؿ إىل البياانت احملتاجة 

، كالواثئق. يقـو الباحث كيستخدـ الباحث بعض الطرؽ كىي ا١تبلحظة، ا١تقابلة

 على ٚتع البياانت من نتائج ا١تبلحظة كا١تقابلة كالواثئق.

 ٗتفيض البياانت .ِ

تصنيف البياانت ىو عملية التلخيص، كاختيار ا١توضوع، كالًتكيز على ا١تهم، 

كالبحث عن ا١تواضع كأ٪تاط كٕتاىل ال لزـك ٢تا، كتلك البياانت ال٩تفاض توفر 
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كيف عملية  َٖهيل الباحثُت إلجراء ا١تزيد من ٚتع البياانت.صورة أكثر كضوحا، كتس

 غَت كالبياانت النافعة البياانت كتعيُتٗتفيض البياانت يف ىذا البحث مت بتصنيف 

 اجملموعة البياانت الباحث يفرؽ مث النافعة، البياانت لديو تبقى حىت النافعة

 .قدمو اليت البحث أسئلة حسب على كتفصيلها

 عرض البياانت .ّ

عرض البياانت ىو عملية تقدًن ٣تموعة من ا١تعلومات ا١تهيكلة الىت تعطى 

إمكانية استخبلص النتائج كاٗتاذ اإلجراءات. كيعرؼ أيضا على أهنا ٣تموعة من 

ا١تعلومات ا١تنظمة حىت يعطي إمكانية استخبلص النتائج كاٗتاذ اإلجراءات من 

 ُٖعل فيها.خبلؿ عرض البياانت ٯتكن أف يفهم ما ٬ترل كما يف

كبعد مت الباحث ّتمع كٗتليص البياانت، فيقـو ا٠تطوة التالية ىي لعرض 

البياانت يف شكل النص ك٥تططات كخرائط كاٞتدكؿ كالرسـو البيانية. أك ما شابو 

ذلك. كالغرض منو ىو ٖتديد ما إذا كانت البياانت الىت ىي ذات الصلة ابلفعل إىل 

 ٠تلط بُت الًتكيز كالبياانت ا١توجودة. الًتكيز على البحوث، كذلك لتجنب ا
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 تلخيص البياانت كٖتقيقها .ْ

كا٠تطوة التالية ىي تلخيص البياانت كٖتقيقها، بعدما قاـ الباحث ٘تاـ إختيار 

البياانت كأصبحت مؤقتة، فتحتاج إىل التلخيص كالتحقيق. كأخذ التلخيص تستند 

بياانت، التلخيص ٭تقق إىل عبلقة ا١تعلومات ا٢تيكلة يف شكل كاحد يف عرض ال

أيضا حينما يبحث الباحث البحث يف ميداف البحث حىت البياانت احملصولة 

 التكوف متغَتا كقواي.

كيف ىذه ا٠تطوة قد أخذ الباحث البياانت الصحيحة كا١تؤىلة، حىت أف نتائج 

البحوث الىت أجرات كانت ذات جودة عالية كجيدة. كىكذا، مت التلخيص من 

ت ا١توجودة سوؼ ٬تيب على تعبَت ا١تشكلة السابقة، أك رٔتا ال. ألف ٖتقيق البياان

  البحث النوعى ال يزاؿ مؤقت كسيتم تطوير بعد الباحث يف ميداف البحث.

  البياانت فحصو.

يفسر البياانت. ىذه حص صدؽ نتائج ْتثو قبل أف ٭تلل ك البد للباحث أف يف 

ع ا١تتخصصُت سواء كانوا يف سيذاكر مة سيكررىا الباحث على عدة مرات ك عملي

أف ىناؾ بعض ا٠تطوات  ِٖىذا يوافق ٔتا قالو موليونجا١تدرسة أـ خارجها. ك داخل 

: طوؿ اإلشًتاؾ، كعمق ا١تبلحظة، كالتثليثي كىي لتصديق نتائج البحث،
                                                           

82.   Moleong, Lexy. metodelogi Penelitian Kualitatif. Hal. 175 
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(Triangulation)،كمراقبة  ، كمناقشة األصحاب، كٖتليل اٟتالة السلبية، ككفاية ا١تراجع

 Auditing).)83يل الشرح، كحسابة تفصاألعضاء ك 

 : كىي ببحثو يليق ما ثػػػػالباح فاختار البياانت صحة لفحص الطرؽ ىذه منك  

 طوؿ االشًتاؾ .ُ

يهم الباحث طواؿ االشًتاؾ ليحصل بو من ا١تعلومات الصحيحة، كىذا 

 . االشًتاؾ مطلوب يف سائر النشاطات أك لربامج كالعملية ا١تتعلقة إبدارة البيئة العربية

  يالتثليث. ب

 أك عامل ابستخداـ البياانت صحة لفحص صدؽ الطرؽ حدلإىو من 

 الباحث كاستخدـ للموازنة، أك البياانت تلك لفحص نفسها البياانت خارج يءش

 ا١تبلحظة من اجملموعة البياانت بُت االختبلفات كجد عندما الطريقة ىذه

 .كا١تقابلة ظةا١تبلح بُت أك كا١تقابلة،ئقية الواث بُت كالواثئق،أك

 

 

                                                           
83 Moleong, Lexy. metodelogi Penelitian Kualitatif. Hal. 157 
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 عمق ا١تبلحظة  ج. 

قاـ الباحث بعمق ا١تبلحظة لبحث متُت التأكيل من طرؽ ا١تختلفة فيما 

يتعلق بعملية ٖتليل ا١تستمر كا١تؤقت، ْتث شيئ عن ٤تاكلة احملدد من ٥تتلف 

اآلاثر، كيبحث عن ما ٯتكن أف يؤخذ بعُت االعتبار كما ال ٯتكن أف يؤخذ بعُت 

د لكي ٬تد الباحث العناصر يف حالة كثيق الصلة للغاية للمشاكل االعتبار. ا١تقصو 

 كالقضااي الىت ٬ترم تفتيشها كمن مث الًتكيز على ىذه ا١تشكبلت ابلتفصيل. 

 مناقشة األصحابد. 

 البياانت صحة ىلإيضا طريقة ا١تصاحبة ليكوف حاصبل أكيستخدـ الباحث 

 كهبذه كجدكا، ذاإ وإصبلح ـيلز  ما كيصلحوا ليناقشوا األصحاب بعض على فعليو

 .الضابطة الصحيحة ا١تعلومات عن فيها ستكشف ا١تناقشة
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

ٔتعهد دار  يف ىذا البحث سيعرض الباحث البياانت فيما يتعلق إبدارة البيئة العربية

 ٖتليلها كمناقشتها. كيتكوف األخوة على ضوء النظرية السلوكية لًتقية مهارة الكبلـ مث

ٗتطيط البيئة العربية على ضوء النظرية )ب( ة، حملة معهد دار األخو )أ( ا١تبحث من: 

تنفيذ البيئة العربية )د( تنظيم البيئة العربية على ضوء النظرية السلوكية، )ج( السلوكية، 

)ح( ية السلوكية، تقوًن البيئة العربية على ضوء النظر )ق( على ضوء النظرية السلوكية، 

 .البيئة العربية على ضوء النظرية السلوكية

 حملة معهد دار األخوةادلبحث األول: 

 نبذة اترخيية عن معهد دار األخوة  .أ 

ىػ  ُُّْأسس معهد دار األخوة يـو اٞتمعة يف التاريخ األكؿ من احملـر 

الفردية  . ىذا ا١تعهد ليس للممتلكاتـ ََِٗبثمانية عشرة من ديسمبَت  وافقا١ت

ف لكها ا١تسلمو كذريتو فحسب بل ىو من إحدل مدرسة الوقف ٯتت أك رئيس ا١تعهد

الىت يديرىا ىيئة الوقف معهد دار األخوة. كالغرض من ذلك لكي يكوف ىذا 

كال يتوقف ا١تعهد بتويف  مستمرة ببل كقوؼ،ا١تعهد من أحد ا١تعاىد ا١تتميزة ك٭تِت 
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حىت يكوف  األىداؼ األساسية يف أتسيسها ا١تؤسس أك رئيس ا١تعهد كالينحرؼ من

 ١تن أف يساىم من ا١تسلمُت. العمل ٣تاؿ

كأما أعضاء ىيئة الوقف معهد دار األخوة من ا٠تر٬تُت معهد دار األخوة 

نفسو الذم تكوف الكادر األساسي أك ١تن يريد أف يقف نفسو ١تعهد دار األخوة 

أعضاء ىيئة الوقف على األقل  كيفهم جيدا عن معهد دار األخوة مع موافقة ٚتيع

 من ٜتسة عشر نفرا.  

على األقل مرة كاحدة يف السنة. كأما الىت ٭تكم  نظم ىيئة الوقف السياسات

األنشطة ا١تتعلقة برعاية الطلبة كالتعليم كالتعلم يقـو هبا ىيئة رعاية ا١تعهد برايسة 

 رئيس ا١تعهد كيساعده من ا١تديرين كا٢تيئات األخرل.

 رؤية معهد دار األخوة .ب 

 سبلمياإل بومعل معهد دار األخوة كموضع للعبادة ابالضافة إىل ا١تركز الًت ٞت

النموذجي لتنمية األجياؿ اإلسبلمي ككوادر علماء اجملتهد ا١تستعدين لتشرؼ 

 .التفرقة كٕتنب الوحدة األمة ٟتصوؿ رضى هللا يف ا١تنظمة القوية كتقدـ
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 بعثة معهد دار األخوة .ج 

 لكها معهد دار األخوة ىي:ٯتلرؤية ا١تذكورة فإف البعثة الىت اب كفقا

 جعل معهد دار األخوة كموضع العبادة للمسلمُت .ُ

 ًتبية الجعل معهد دار األخوة مركز  .ِ

 رضى هللا يف صوؿتكوين كادر علماء اجملاىدين الذم سَتشد األمة ٟت .ّ

 .كٕتنب التفرقةتقدـ األخوة  ك  ا١تنظمة القوية

 عهد دار األخوة األنشطة يف م .د 

 جدول اليومية . أ

 الرقم الوقت األنشطة
، من استيقظ  ُ ُٓ.ْ – ُٓ.ّ الليل قياـ استحماـ، النـو

 ِ ْٓ.ْ – ُٓ.ْ الصبح صبلة
 ّ ََ. ٔ – ْٓ.ْ التسميع

 ْ ْٓ.ٕ – ََ.ٔ عملية التعليم
 ٓ ُٓ.ٖ – ْٓ.ٕ الفطور

 ٔ َٓ.َُ  - ُٓ.ٖ عملية التعليم
 ٕ َٓ.ُُ – َٓ.َُ اسًتاحة

 ٖ ِٓ.ُِ – َٓ.ُُ عملية التعليم
 ٗ ُٓ.ُّ – ِٓ.ُِ الصبلة كقراءة القرآف

 َُ ْٓ.ُّ – ُٓ.ُّ الغداء
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 ُُ َّ.ُْ – ْٓ.ُّ اسًتاحة
 ُِ ُٓ.ُٓ – َّ.ُْ صبلة العصر/ قراءة ا١تعثورات

 ُّ َّ.ُٔ – ُٓ.ُٓ الرايضة
 ُْ ُٓ.ُٕ – َّ.ُٔ االستحماـ كالعشاء

 ُٓ َْ.ُٖ – ُٓ.ُٕ ة العشاءصبلة ا١تغرب كالتسميع كصبل
 ا١توجة

 ُٔ َّ.ُِ – َْ.ُٖ حلقة )خاص يف يـو اٞتمعة(

 ُٕ ُٓ.ّ – َّ.ُِ قراءة كشف اٟتضور/ القاء ا١تفردات/ النـو
ٗتصص يف يـو الثبلاثء ليبل، كاٞتمعة هنارا كاٞتمعة ليبل يعقد تدريب ا٠تطابة بثبلث 

 َّ.ٔ – ََ.ٔ لغات. كيف يـو األحد يعقد احملادثة يف الساعة

 جدول يوم السبت . ب

 الرقم الوقت األنشطة
، من استيقظ  ُ ُٓ.ْ – ُٓ.ّ الليل قياـ استحماـ، النـو

 ِ ْٓ.ْ – ُٓ.ْ الصبح صبلة
 ّ ََ. ٔ – ْٓ.ْ التسميع

 ْ ْٓ.ٕ – ََ.ٔ تنظيف ا١تعهد
 ٓ ُٓ.ٖ – ْٓ.ٕ الفطور

 ٔ ََ.ُُ  - ُٓ.ٖ الكشافة
 ٕ َّ.ُُ – ََ.ُُ اسًتاحة
 ٖ ِٓ.ُِ – َّ.ُُ كقراءة القرآف الظهرصبلة 
 ٗ ُٓ.ُّ – ِٓ.ُِ الغداء
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 ُُ َّ.ُْ – ُٓ.ُّ سًتاحةالا
 ُِ ُٓ.ُٓ – َّ.ُْ صبلة العصر/ قراءة ا١تعثورات

 ُّ َّ.ُٔ – ُٓ.ُٓ الرايضة
 ُْ ُٓ.ُٕ – َّ.ُٔ االستحماـ كالعشاء

 ُٓ َْ.ُٖ – ُٓ.ُٕ صبلة ا١تغرب كالتسميع كصبلة العشاء
 ا١توجة

 حلقة )خاص يف يـو اٞتمعة(
ُٖ.َْ – ُِ.َّ ُٔ 

 ُٕ ُٓ.ّ – َّ.ُِ قراءة كشف اٟتضور/ القاء ا١تفردات/ النـو
 

 ج. جدول يوم األحد

 الرقم الوقت األنشطة
، من استيقظ  ُ ُٓ.ْ – ُٓ.ّ الليل قياـ استحماـ، النـو

 ِ ْٓ.ْ – ُٓ.ْ الصبح صبلة
 ّ ََ. ٔ – ْٓ.ْ التسميع

 ْ ْٓ.ٖ – ََ.ٔ احملادثة، جرم الصباح، الفطورتنظيف ا١تعهد، 
 ٓ الظهر – ْٓ.ٖ الفراغ

 ٔ ِٓ.ُِ  - َّ.ُُ صبلة الظهر كتبلكة القرآف
 ٕ ُٓ.ُّ – ِٓ.ُِ الغذاء

 ٖ َّ.ُْ – ُٓ.ُّ االسًتاحة
 ٗ ُٓ.ُٓ – َّ.ُْ صبلة العصر كقراءة ا١تعسورات

 َُ َّ.ُٔ – ُٓ.ُٓ الرايضة
 ُُ ُٓ.ُٕ – َّ.ُٔ االستحماـ كالعشاء
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 ُِ َْ.ُٖ – ُٓ.ُٕ صبلة ا١تغرب كالتسميع كصبلة العشاء
 ُّ َّ.ُِ – َْ.ُٖ ا١توجة

القاء صبلة الوتر/ قراءة كشف اٟتضور/ 
 ا١تفردات/ النـو

ُِ.َّ – ّ.ُٓ ُْ 

 

 منهج الدراسي معهد دار األخوة . ج

منهج الدراسي ا١تستخدـ يف معهد دار األخوة ىو تضمن بُت منهج الدراسي 

كأما  .كزير شؤكف الًتبوم ككزير شؤكف الدين عهد كمنهج الدراسي اٟتكومة منا١ت

 دار األخوة نفسو منهج الدراسي ا١تعهد ا١تستخدـ تضمن بُت منهج الدراسي

 كمنهج الدراسي كونتور، كاآلخر.

 على ضوء النظرية السلوكية ختطيط البيئة العربية مبعهد دار األخوةادلبحث الثاىن: 

البياانت فيما تتعلق بتخطيط البيئة العربية ٔتعهد دار حث ىف ىذا الصدد كيقدـ البا

األخوة على ضوء النظرية السلوكية لًتقية مهارة الكبلـ. ك٭تتول التخطيط على اعداد 

منظمة الطلبة قسم احياء اللغة يف تكوين البيئة  تكوينا١تدرسُت يف تكوين البيئة العربية، 

 طة اللغوية.اللغوية، كإعداد خطة األنش
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 ادلعلمني يف تكوين البيئة اللغوية اعداد .أ 

كمن العوامل ا١تساعدة لنجاح البيئة اللغوية كىي كجود ا١تعلم ا١تؤىل يف اللغوية، 

ألف لو دكر كبَت للتشجيع كيكوف ٘تثيبل يف نطق اللغة العربة حىت يقدر الطبلب 

بلؿ تكوين البيئة يقلد من لغتو. فهذا الذم يكوف اىتماـ خاص لرئيس ا١تعهد خ

كىذا مطابقا بنتيجة مقابلة الباحث مع مدير اللغوية ٟتصوؿ إىل البيئة ا١ترجوة. 

 ْٖ:ا١تعهد كىي

األساتيذ قليلة، كبعد كيف بداية تكوين البيئة اللغوية يف ىذا ا١تعهد كانت "

شعران ك  للتعلم فيو، يدخلوف الطبلب دكثَت عدتقدـ ىذا ا١تعهد ب مركر الوقت

. مث ٨تاكؿ بطلب نطق اللغة العربية على قدري خصوصا ١تن د األساتيذبنقصاف عد

ا١تعاىد منها معهد كونتور بعض من  القادرة على نطق اللغة العربية فعالة األساتيذ

كمعهد العلـو اإلسبلمية كالعربية يف إندكنيسيا كا١تعاىد خر٬تُت كونتور كاآلخر بل 

ستعد بثبوت يف دخل ا١تعهد ١تساعدة نفضل خر٬تُت شرؽ األكسط. ككاف األستاذ ي

 على تنفيذ األنشطة يف ىذا ا١تعهد." 
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كجود ا١تعلم ا١تؤىل يعطى ا١تثَت على ترقية ٛتاسة الطبلب، حىت يؤدل إىل 

زايدة اىتمامهم على تعليم اللغة العربية. كلكن ىذا اليكفى عند مدير ا١تعهد بل 

 األساتيذ كالطبلب لسهولة يف لكى تسَت البيئة اٞتيدة هنتم أيضا عن مقارنة بُت

   ٖٓمعرفة كفاءة الطبلب جيدا كىذا مطابق بنتيجة مقابلة الباحث مع مدير ا١تعهد:

جودة ا١تعلم يف كفاءهتم ٨تو تعليم اللغة العربية، ٨تن هنتم أيضا  كّتانب اىتماـ

عن كمية مقارنة بُت األساتيذ كالطبلب يف ٖتقيق نتيجة التعليم حسب الغاية. 

ا أف مقارنة بُت األستاذ كالطبلب كىي أستاذ كاحد لعشرة إىل ٜتسة عشرة كخططن

ستاذ ليس ١تراقبة األنشطة اللغوية فحسب بل لتنظيم النظـو . ككظيفة األاطالب

حىت تسَت تنفيذ األنشطة بفعالة، كيقدر األستاذ اىتماـ كفاءة  أيضا. لاألخر 

 تقوًن كل الفرد. الطبلب يف اكتساب اللغة الثانية بشمولة كيسهل يف

الثابت كينقسم أحواؿ األستاذ يف ىذا ا١تعهد إىل ثبلثة أقساـ كىي، األستاذ 

يئ السكن يف نفضل إىل األستاذ من مل يتزكج، هنيسكن يف داخل ا١تعهد، ذلك 

كرعاية الطلبة، كىيئة إشراؼ اللغة كغَت و  في ا١تعهد كنكلفو ا١تسؤكلية لتنظيم األنشطة

الثابت يسكن خارج ا١تعهد، كاألستاذ غَت الثابت. كلكن  . كىناؾ األستاذذلك
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على شكل العاـ أحواؿ األستاذ يف ىذا ا١تعهد يشمل على األستاذ الثابت يكاد 

 إىل تسعُت من مائة إما داخل ا١تعهد أك خارجو.

أف ا١تعلم من الوسائل ا١تهمة  كمن شرح مدير ا١تعهد السابق كاستنتج الباحث 

البيئة اللغوية خبلؿ  يف حياة ا١تعهد كاف الطبلب يسكنوف يف يف الًتبية كالسيما

كسوؼ يؤثر  ج من كبلـ ا١تعلم سيهتموف الطبلبن ساعة، فكل ما ٮتر يأربعة كعشر 

. كدكر األستاذ ليس ٣ترد لتحريك األنشطة اللغوية فحسب بل يكوف ىف كبلمهم

 قدكة الىت سوؼ ينظركنو الطبلب طوؿ حياهتم يف ا١تعهد.

 ظمة الطلبة قسم احياء اللغةتكوين من .ب 

منذ بداية أتسيس ىذا ا١تعهد، كاف رئيس ا١تعهد يؤيد األساتيذ الىتماـ لغة 

الطبلب. ألف استيعاب الطبلب ٨تو اللغة العربية تكوف ٦تيزات أساسية الىت البد 

امتبلكها الطبلب مناسبة برؤية ا١تعهد ا١تعينة. كمن خبلؿ مركر الوقت لكي تسَت 

وية ك٬ترم عملية تعليم اللغة ْتسن. فمن ىذا ا١تنطلق كوف األستاذ منظمة البيئة اللغ

ىف الطلبة يتضمن فيها قسم احياء اللغة. ككاف من كظيفتهم مبلحظة الطبلب 

ـ اللغة العربية يف أنشطة أايمهم مدة أربعوف كعشركف ساعة. كمن كظيفتهم  استخدا
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شطة اليومية، أنشطة األسبوعية، األخرل تنظيم كل أنشظة اللغوية حىت تقسم إىل أن

 ٖٔكأنشطة الشهرية، كأنشطة السهرية. كىذه مناسبة بنتيجة ا١تقابلة مع رئيس ا١تعهد:

، كالبيئة اللغوية تسَت نكوف قسم احياء اللغة لسهولة تنظيم أنشطة اللغوية

بفعالة. كلو مسؤكؿ يف ترقية لغة الطبلب كيعطى العقاب فيمن ال يستخدـ اللغة 

كال يشًتؾ أنشطة اللغوية. حىت يوجب لكل طالب يف ىذا ا١تعهد يستخدـ  العربية

 اللغة العربية يف أنشطتهم اليومية. 

األخَت الىت يستوعب ا١تهارة  لصالفطبلب أف قسم إحياء اللغة ٥تتار من 

خصوصا يف ا١تهارة الكبلـ. ألهنا سوؼ يعطى القدكة إىل الطبلب اآلخر  اللغوية

اللغة العربية. ك١تساعدة يف ٖتقيق األنشطة اللغوية الفعالة  ١تداكمة يف استخداـ

فاختار قسم احياء اللغة نفرين من طبلب الفصل ا٠تامس ليسكن يف كل ا١تسكن 

يف ىذا ا١تعهد كا٢تدؼ من ذلك ١تبلحظة كلتيسَت األنشطة فعالة ككذلك لو مسؤكؿ 

 يف اعطاء العقاب للطبلب ا١تنحرؼ من النظاـ ا١تقرر.
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 خطة األنشطة اللغويية اعداد .ج 

طبلب يف نطق اللغة كٟتصوؿ إىل األىداؼ ا١ترجوة فيحتاج ٦تارسة ال

ن ا١تفردات كاألساليب كغَت ذلك. يًتسخ يف ذىنو ٔتا تعلمو م العربية كذلك كي

األنشطة اللغوية ا١تختارة لًتقية لغة الطبلب. حىت يقدر ذلك من خبلؿ كتطبيق 

م من ا٠تربة تناك٢تم خبلؿ اشًتاكهم ٨تول األنشطة لتزكيد الطبلب يف ترقية كفاءهت

. كقبل ينفذ قسم إحياء اللغة األنشطة اللغوية فيستعد ٓتطة األنشطة الىت اللغوية

سيطبقها إىل الطبلب، كىذا مطابقا بنتيجة مقابلة الباحث مع أحد األساتيذ من 

 ٕٖىيئة اللغة ا١تركزم كىو يقوؿ:

يستعد خطة األنشطة  سم إحياء اللغةق كيف تكوين البيئة اللغوية كاف"

كالغرض منها ١تمارسة الطبلب يف  اللغوية الىت تستفيد منها لًتقية الكفاءة اللغوية.

استخداـ اللغة العربية كلغة االتصاؿ يف أايمهم كيظهر كفاءهتم يف نطقها حىت 

ٚتيع  يقدر أف يعرب أغراضهم ابللغة العربية. كيف ىذا ا١تعهد قبل ينفذ األنشطة كاف

أقساـ من منظمة الطلبة يشاكركف يف تقرير خطة األنشطة الىت سيطبقها إىل 

الطبلب، كذلك ٕترل مرة كاحدة يف السنة عند بداية السنة اٞتديدة. فيقـو قسم 

إحياء اللغة ا١تشاكرة مع ا١تشرؼ لتقرير خطة األنشطة مناسبا ابألىداؼ الىت 
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اء ا١تفردات، كاحملادثة، كا٠تطابة سوؼ تطبيقها خبلؿ السنة الواحدة، مثل الق

كاألنشطة األخرل. ك١تعرفة ٧تاح عملية األنشطة فيعقد االجتماع األسبوعي كل 

يـو اٞتمعة ٞتميع أقساـ اللغة إما قسم يف ا١تسكن، كقسم إحياء اللغة، كا١تشرؼ 

 لتقوًن األنشطة اللغوية يف ا١تعهد. 

للغة يف تنفيذىا حىت كجود خطة األنشطة مهم جدا لسهولة قسم إحياء ا

تكوف األنشطة منظمة، كتقريرىا كعملية لتحقيق غاية ٧تاح األىداؼ ا١ترجوة كىي 

استيعاب ا١تهارة اللغوية. فيقـو ىيئة اشراؼ اللغة كقسم إحياء اللغة ابختيار 

األنشطة ا١تناسبة كيعطى أتثَتا إ٬تابيا لًتقية كفاءة لغوية الطبلب. كيستعد خطة 

ها إىل األنشطة اليومية كاألنشطة األسبوعية كاألنشطة الشهرية. األنشطة بتقسيم

كأحياان تعيُت خطة األنشطة ليس يف بداية السنة اٞتديدة كلكن ظهر خبلؿ 

االجتماع األسبوعي نظرا إىل أحواؿ الطبلب فراغ من األنشطة. كرأل الباحث أف 

ة لًتقية مهارة األنشطة ا١تنفذة يف بيئة ىذا ا١تعهد خصوصا ما يتعلق ابألنشط

الكبلـ كىي إلقاء ا١تفردات، كاحملادثة كا٠تطابة ا١تنربية كغَت ذلك، كا١تثاؿ من 

 خطتها كما يلي:
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 ٓ.ِاٞتدكاؿ 

 خطة إلقاء ا١تفردات

 اٞتملة الًتٚتة ا١تفردات الرقم
 كىضىٍعتي رىٍأًسي عىلىى اٍلًوسىادىًة ًعٍندى النػٍَّوـً  Bantal ًكسىادىةه  ُ
 كىضىٍعتي الثػٍَّوبى يف ا٠ٍتًزىانىةً  Lemari ًخزىانىةه  ِ
 ٪تٍتي عىلىى السَّرًٍيرً  Tempat tidur سىرًيٍػره  ّ

 ٔ.ِ اٞتدكاؿ

 خطة اصبلح اللغة

 ا١تعٌت الكلمة الصحيحة الكلمة ا١تخطئة الرقم
 iuran ٚتىٍعي النػُّقيٍودً  صىنىمنا ُ

 Kamu ada-ada اعو كىأىٍشكىاؿو أىٍنتى عىلىى أىنٍػوى  أىٍنتى مىٍوجيٍوٍد مىٍوجيٍوٍد فػىقىدٍ  ِ

saja 

ا اٍلًكتىاب ّ ا اٍلًكتىاب؟ ؟كىٍم ٙتىىني ىىذى  Berapa harga ًبكىٍم ًسٍعر ىىذى

kitab ini 

 

 على ضوء النظرية السلوكية مبعهد دار األخوةتنظيم البيئة العربية ادلبحث الثالث: 

١تؤسسة، البيئة ا١تنظمة إف تنظيم البيئة العربية أمر مهم الذم ال ٯتكن عدمها لكل ا

سوؼ يؤدل إىل ترتيب عملية التعليم ك٬تعل الطبلب اطمئناان للتعلم فيها. ك٭تتول تنظيم 
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تنظيم ٤ترؾ اللغة ك  البيئة العربية يف ىذا ا١تعهد على: تنظيم ا١تعلمُت يف تكوين البيئة العربية

 عهد دار األخوة كتنظيم األنشطة اللغوية معهد دار األخوة. م

 م ادلعلمني يف تكوين البيئة العربية تنظي .أ 

كما قد بُت الباحث يف السابق على أف ا١تدرسُت يف ىذا ا١تعهد يتكوف إىل 

ا١تعلم ك نوعُت كىي ا١تعلم ا١تتخرج من ا١تعهد كا١تعلم ا١تتخرج من ا١تدرسة غَت ا١تعهد. 

كثرىم ا١تعلم ا١تتخرج من ا١تعهد أأما ا١تتخرج غَت ا١تعهد يسكنوف خارج ا١تعهد. ك 

كٗتصص ا١تعلم يسكنوف يف داخل ا١تعهد كبعضهم يسكنوف يف خارج ا١تعهد. 

يسكنوف يف داخل ا١تعهد ١تن لو الكفاءة نطق اللغة العربية، كيعطيهم ا١تسؤكؿ 

ليكوف ا١تشرؼ يف كل األقساـ من منظمة الطلبة دار األخوة. كيتضمن فيها قسم 

القدماء كيوجو قسم احياء اللغة  بيث أف ا١تعلم ينظم النظاـ للطبلإحياء اللغة ح

ليعمل كاجبتهم كإحياء اللغة، كيعطى القدكة للطبلب على نطق اللغة العربية. كىذا 

 كىي:   مع رئيس ا١تعهد  مطابق بنتيجة مقابلة الباحث

أف أحواؿ ا١تعلم يف ىذا ا١تعهد ينقسم إىل قسمُت، األكؿ، ا١تعلم ا١تتخرج من     

. ا١تعلم ا١تتخرج غَت ا١تعهد يسكنوف خارج ا١تعهد، كأما ا١تعلم ا١تعهد كمن غَت ا١تعهد

ا١تتخرج من ا١تعهد نفضلهم بسكن داخل ا١تعهد ألهنم يقدركف كيستوعبوف اللغة 
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العربية. كنعطى األستاذ داخل ا١تعهد ا١تسؤكؿ الشراؼ منظمة الطلبة كيكوف القدكة 

 م ابللغة العربية.لًتقية اللغة، كنبحث ا١تعلم متخرج من ا١تعاىد ا١تهت

كيسكن األستاذ يف بعض األقساـ ا١توجودة يف ىذا ا١تعهد. كيقـو كا١تشرؼ 

إلعطاء التوجيهات كاإلرشادات إىل منظمة الطلبة يف كل األقساـ. كإذا رأل 

األستاذ شيئ الذم غَت مناسب عملو رجاؿ منظمة الطلبة فقبحو. كاب٠تصوص 

بلب يف نطق اللغة العربية يف األنشطة ١تشرؼ قسم اللغة لو دكر خاص ليحفز الط

 اليومية. كمع ذلك يكوف القدكة لطبلب يف نطقهم اليومية. 

 تنظيم منظمة الطلبة قسم إحياء اللغة  .ب 

يف ىذا ا١تعهد، كوف األساتيذ ىيكل ا١تنظمة  األنشطةتنفيذ  بدايةقبل 

ككانوا مسؤكؿ  الذم يقـو بتنظيم كمراقبة ٚتيع األنشطة يف ا١تعهد. اـ ا١تختلفةقسؤلل

كمن أقساـ ا١تنظمة يف  يف البيئة خارج الفصل. ظـوالنتقرير ك ٖتريك األنشطة على 

ىذا ا١تعهد منها: قسم األمن كقسم الًتبية كقسم اإلدارة اليومية كقسم اللغة كقسم 

النظافة كقسم الرايضة كقسم الضيافة كقسم التغذية كقسم ا١تكتبة كقسم ا١تقصف 

قسم اإلعبلـ كقسم الكهرابئي كقسم الكشافة كرئيس ا١تسكن كقسم شركة الطلبة ك 

كىذه األقساـ يسمى ٔتنظمة الطلبة دار األخوة. كىذه األقساـ كلها ٭ترؾ ٚتيع 

أنشطة الطبلب ا١تخططة حسب كظيفتهم خارج الفصل ٔتساعدة مدبر ا١تسكن 
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سنة لتطبيقها إىل الطبلب. كيعقد االجتماع ٚتيع أقساـ ا١تنظمة يف كل أكؿ ال

 للمشاكرة عن ٗتطيط الربامج الىت سيطبقها خبلؿ السنة الواحدة. 

أف ا١تكانة األعلى منو كىي ىيئة إشراؼ  ،أما ىيكل ا١تنظمة يف قسم اللغة

اللغة الذم يقـو بو من األستاذ يف ىذا ا١تعهد. كىذا كما يقوؿ أحد األستاذ من 

 ٖٖإشراؼ اللغة ا١تركزم كىو يقوؿ:

ن ٤ترؾ اللغة كىو ىيئة اللغة ا١تركزل أك مشرؼ اللغة أف ا١تكانة األعلى م

كمن كظيفتو لتوجيو قسم اللغة من منطمة الطلبة عن كيفية قياـ الربامج كاألنشطة 

ا١تخططة كيقـو بتقوٯتهم عند االجتماع ككذلك لو مسؤكؿ ١تراقبة كتشرؼ الطبلب 

إذا ٮتالفهم  لفصل ا٠تامس كالسادس عن تعودىم يف نطق اللغة العربية كيعاقبهم

 النظاـ ككذلك يبلحظ الفصل ا٠تامس يف مراقبة الطبلب يف ا١تساكن.

كأما لتنفيذ األنشطة اللغوية يف ا١تسكن يقـو هبا قسم إحياء اللغة من منظمة 

الطلبة ٔتساعدة مدبر ا١تسكن. كعدد قسم إحياء اللغة يف ىذا ا١تعهد أربعة أنفار 

كضع يف كل ا١تسكن نفراف ا١تسؤكؿ يف فبل ٯتكن تطبيق األنشطة كلها، فبذلك 

ترقية لغة الطبلب يف ا١تسكن. كاف قسم إحياء اللغة يوجو كأيمر مدبر ا١تسكن 
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لتطبيق األنشطة يف ا١تسكن كيتفاعل مباشرة مع الطبلب من الفصل األكؿ إىل 

الفصل الرابع. كمن األنشطة الىت تطبقها مدبر ا١تسكن منها إلقاء ا١تفردات، كإقامة 

كمة اللغوية، كيقـو إبجراءات ١تن يتكلم بغَت اللغة العربية كاال٧تليزية، كتفتيش  احمل

كتابة ا١تفردات. كىناؾ بعض األنشطة الذم تطبق كتفاعل ٚتيع األقساـ من 

 منظمة الطلبة مع الطبلب مباشرة منها ا٠تطابة ا١تنربية".

للغة مايسمى ك١تساعدة على ترقية لغة الطبلب فكٌوف قسم إحياء اللغة فرقة ا

كالذم يديره من طبلب فصل الرابع. ككاف  (Central language Recognition)بػػػػػ 

دكر ذلك الفريق يعقد تعليم الزايدة ا١تنفذ خارج األنشطة اللغوية، كيساعد قسم 

اللغة قي قياـ ا١تسابقة اللغوية يف ا١تعهد. كىذا الفريق اليوجب ٚتيع الطبلب يف 

ن يرغب يف تعميق اللغة إما اللغة العربية أكاللغة اال٧تليزية. اشًتاكهم بل ٮتصص ١ت

كمن ا٢تدؼ كجود ىذا الفريق ليساعد قسم إحياء اللغة لًتقية لغة الطبلب خبلؿ 

 التعليم ا٠تاص حىت يتعود الطبلب يف النطق كيستوعب ا١تهارة اللغوية.

 تنظيم األنشظة اللغوية  .ج 

ة يف ىذا ا١تعهد لتخطيط كلتنظيم قياـ موافقة ابلبياف السابق أف كجود ا١تنظم

األنشطة اللغوية لكي تسَت ابلفعالة كمرتبة. كيف كل أكؿ السنة الدراسة يقـو قسم 
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إحياء اللغة كىيئة إشراؼ اللغة مشاكرة يف تعيُت كٖتديد األنشطة اللغوية الىت 

لشهرية، سيطبقها يف البيئة اللغوية. مث ينظموهنا لؤلنشطة اليومية، كاألسبوعية، كا

  ٖٗكالسنوية. كما يقاؿ مدير ا١تعهد أنو يقوؿ:

قياـ ا١تنظمة يف ىذا ا١تعهد لتخطيط الربامج كاألنشطة الىت ستطبقها يف  ”

السنة الواحدة، كيوزع األنشطة اللغوية إىل األنشطة اليومية، األنشطة األسبوعية، 

يف كل أسبوع يعٌت  األنشطة الشهرية. مث تقـو ا١تنظمة ا١تشاكرة للتقوًن مرة كاحدة

 يف يـو اٞتمعة."

كمن خبلؿ مبلحظة الباحث أف توزيع األنشطة اللغوية يف ىذا ا١تعهد كما 

يلي: األنشطة اليومية: القاء الفردات، ٤تكمة اللغة. كاألنشطة األسبوعية: احملادثة، 

ا٠تطابة ا١تنربية، اصبلح اللغة، تشجيع اللغة. كاألنشطة الشهرية: االمتحاف، 

 ابقة. كلسهولة تنفيذىا كمراقبتها يصنع ىيئة اللغة ا١تركزل اٞتدكؿ اآليت:ا١تس
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 َِٕاٞتدكؿ 

 جدكؿ األنشطة اللغوية معهد دار األخوة

 ادلسؤول ادلكان الوقت األنشطة الرقم

ُ 
إلقاء 

 ا١تفردات

يـو اإلثنُت، الثبلاثء، 
األربعاء، ا٠تميس، 

 اٞتمعة، السبت، األحد
 -ََ.ُِيف الساعة 

ُِ.َّ 

يف كل غرفة 
 الطبلب

مشرؼ 
 ا١تسكن

 احملادثة ِ
يـو السبت يف الساعة 

ٓ.َّ-ٔ.ََ 
 أماـ ا١تسكن

مشرؼ 
 ا١تسكن

 احملاضرة ّ
يـو اٞتمعة يف الساعة 

ُّ.َّ- ُْ.َّ 
 يف الفصل

منظمة 
الطلبة دار 

 األخوة

 إصبلح اللغة ْ
كل أسبوعُت يـو 
اٞتمعة يف الساعة 

ُٗ.َّ-ُٗ.ْٓ 
 يف ميداف كرة القدـ

قسم إحياء 
اللغة من 

منظمة 
 الطلبة

 يف ميداف كرة القدـ كل أسبوع بعد العشاء تشجيع اللغة ٓ
أستاذ ىيئة 
 إشراؼ اللغة
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 يف ميداف كرة القدـ كل شهرين مرة كاحدة  ا١تسابقة ٔ

قسم إحياء 
اللغة من 

منظمة 
 الطلبة

 

طابة من كلقد قرر ا١تعهد األنشطة ا١تذكورة كإلقاء ا١تفردات كاحملادثة كا٠ت

إحدل اسًتاتيجيات لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة. يعقد أنشطة إلقاء ا١تفردات 

بطريقة ا١تباشرة كالًتٚتة، حيث يلقى ا١تدبر ا١تفردات كيكرر الطبلب كيسأؿ ا١تدبر 

عن معٌت الكلمة كإذا مل يفهمها الطبلب بُت ا١تدبر بوسائل اإليضاح أك اٟتركة 

ة بطريقة اٟتوار حيث يقـو نفراف من الطالب كيعقد احملادثحىت يفهم الطبلب. 

كيطرح األسئة كاٞتواب بُت ىذين الطالبُت ابللغة العربية. كيعقد أنشطة ا٠تطابة 

 حيث يقـو الطلبة أماـ أصحابو كيتكلم اب١تواد ا١تستعدة قبلو.

اسًتاتيجية لتحقيق األىداؼ كى ينقص ٥تالفة النظاـ  كّتانب ذلك يعقد

يث يعاقب ا١ترتكبوف يف ىذه احملكمة عاقبة ٥تالفتهم. كيعقد كىي ٤تكمة اللغة. ح

ا١تعهد برانمج احملكمة لغرس ركح التزاـ النظاـ يف نفس الطلبة كمنع كثرة ٥تالفتو 

 حىت عندما ارتكب ا٠تطأ ٮتاؼ الطلبة لتكرار كال يعمل مرة اثنية.  
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 النظرية السلوكية على ضوء تنفيذ البيئة العربية مبعهد دار األخوة ادلبحث الرابع:

 كبعد أف ٗتطيط كتنظيم البيئة العربية فيسعى ا١تعهد يف تنفيذىا ابلعمليات مثل

تنفيذ  تنفيذ ا١تعلمُت يف تكوين البيئة العربية، تنفيذ ٤ترؾ اللغة يف تكوين البيئة العربية،

 .األنشطة اللغوية

 تنفيذ ادلعلمني يف تكوين البيئة العربية .أ 

٣ترد يعلم الطبلب داخل الفصل فحسب. بل ّتانب أف كظيفة ا١تعلم ليس 

ر مهم يف تطور كترقية لغة الطبلب. ككاف لو ا١تسؤكؿ كا١توجو كىو يوجو  ذلك لو دك 

رجاؿ منظمة الطلبة على األشياء الىت سيفعلو لًتقية نظـو ا١تعهد. كمعلم معهد دار 

نب اللغوم.  األخوة يقـو ابىتماـ أنشطة الطلبة كتطورىا دائما خصوصا يف اٞتا

كيهتم ٚتيع أنشطة الطبلب يف مدة أربعة كعشركف ساعة منذ بداية استيقاظ من 

النـو حىت النـو ليبل. إضافة على ذلك فيلـز على كل طالب ايطاع على النظـو قررىا 

ا١تعهد، كّتانب ذلك حاكؿ رئيس ا١تعهد دار األخوة الصطناع ٚتيع أحواؿ ا١تعهد 

لكي يتعامل الطبلب مباشرة كيتعلم من اٟتياة ا١توقعة داخل  ليداـك يف انتاج الًتبية،

ا١تعهد. حىت ٚتيع ما يشعره الطبلب كينظركنو كيسمعونو ال يبعد عن الًتبية. إما 
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الًتبية اٞتسمانية أك الركحية. كىذا مطابق ٔتقابلة الباحث مع رئيس ا١تعهد دار 

 األخوة كىو يقوؿ: 

اف رئيس ا١تعهد يؤيد دائما إىل األساتيذ كيف عملية تكوين البيئة اللغوية ك

. كقد بدأ ا١تدرس ابستخداـ اللغة  إلعطاء القدكة يف استخداـ اللغة العربية كل يـو

العربية يف كل أية أنشطة ا١تعهد حىت يكوف ا١تثَت للطبلب ١تداكمة يف الرغبة كتشجيعا 

 لًتقية اللغة.

للغوية. يعطى ا١تدرس القدكة كاف  دكر األستاذ  تؤثر كبَتا على تطور البيئة ا

جو رجاؿ منظمة الطلبة ألف يقـو الطبلب استخداـ اللغة العربية إىل الطبلب كيو 

بفعالة، كيؤيد األستاذ إىل ٚتيع الطبلب كخصوصا طبلب القدماء ألف يعطي القدكة 

الصحيحة إىل الطبلب أدانىم خصوصا يف استخداـ اللغة. ألف الطبلب سوؼ ينظر 

ب القدماء خصوصا يف اللغوية. كحاكؿ األستاذ يف ىذا ا١تعهد لتحرؾ إىل سلوؾ طبل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     يف تطور لغة الطبلب ٭تاكؿ لعبلج ا١تشاكل ا١توجودة يف البيئة اللغوية.   

 منظمة الطلبة قسم إحياء اللغةتنفيذ  .ب 

م لًتقية اللغة أف ٤ترؾ اللغة أحد األقساـ من منظمة الطلبة لديو دكر مه

يف معهد دار األخوة. كمن كظيفة قسم اللغة كىي مراقبة كلتنظيم البيئة اللغوية العربية 
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الطبلب يف استخداـ اللغة يف ٤تادثتهم اليومية، كينظم ٚتيع األنشطة اللغوية الىت 

٬تب الطبلب يف اشًتاكها لًتقية لغتهم. كلو اختصاص يف إجراء العقاب لطالب 

 كىذا مطابق ٔتقابلة الباحث مع مشرؼ اللغة كىو يقوؿ: لنظاـ. الذم ٮتالف ا

كيف عملية تنظيم نظاـ ا١تعهد ٨تن كمشرؼ اللغة ال نتعامل مباشرة مع 

الطبلب، كلكن ٧تعل قسم احياء اللغة حيث أف ٤ترؾ اللغة أخذان ابختيار الطبلب 

عد ذلك كاف القادر على نطق اللغة العربية جيدا، فنواجههم ما الذم سيعمل، كب

الطبلب ٬تعل األنشطة كينظم الربامج كيطبقها ٔتساعدة الطبلب من الفصل 

ا٠تامس إللقائها كيتعاملها مباشرة إىل الطبلب. كّتانب ذلك ٯتثل إىل الطبلب 

أدانه كيف استخداـ اللغة العربية جيدا كطبلقة، كيعطيهم العقاب ١تن ٭تاكؿ النظاـ 

 أك اليستخدـ اللغة العربية.   

 تنفيذ األنشطة اللغوية .ج 

 البيئة أىداؼ لتحقيق ا١تساعدة كاف تنفيذ األنشطة اللغوية إحدل العوامل

إحدل الطريقة  سكن يف ا١تسكنييلـز طبلبو ل ذمنظاـ ا١تعهد الكمن اللغوية اٞتيدة. 

كمن سلوؾ الطبلب الذم يقـو ابالىتماـ ا٠تاص  يف مراقبتهم أربعة كعشركف ساعة.
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ىي عملية الطبلب يف تنفيذ األنشطة اللغوية. كما شرح مدير ا١تعهد يف بيئة ا١تعهد ك 

 َٗأنو يقوؿ:

كيكوف النمط ا٠تاص فيو كىي  ومنذ أتسيس ا١تعهد كزىار اليت  كمن ا١تميزات"

. حىت أكثر الًتكيز تنفيذ٫تا يف أنشطة أايمهم كأكجب حفظ القرآف كالكفاءة اللغوية

اـ كمراقبتهم خبلؿ أربعة كعشرين ساعة الطبلب ليسكن يف ا١تعهد لسهولة يف اىتم

خصوصا يف ترقية اللغة. كنوجبهم استخداـ اللغة العربية يف اتصاؿ مع األستاذ 

 كاألصحاب للتعبَت عن مشاعر أفكارىم." 

كشرح ا١تدير أف لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة فيحتاج حملرؾ اللغة ينفذ األنشطة 

بيئة العربية حىت يقدر على تزكيد الطبلب اللغوية ٔتا خططو يف األكؿ. كذلك لتيسَت ال

يف استيعاب ا١تفردات كاألسلوب الىت سيستخدمهم يف ٦تارسة النطق اللغة العربية 

ككذلك يساعد الطبلب لًتقية ا١تهارة اللغوية. كىذا كما شرح األستاذ ىيئة إشراؼ 

 ُٗاللغة عن تنفيذ األنشطة اللغوية يف ا١تعهد:
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١تخططة، بعد أف خطط كنظم قسم إحياء اللغة كلتحقيق األنشطة اللغوية ا

األنشطة اللغوية إىل األنشطة اليومية، كاألنشطة األسبوعية، كاألنشطة الشهرية، 

 كاألنشطة السنوية. فتنفيذىا كما يلى: 

يعقد نشاط القاء ا١تفردات كل يـو حيث أف الطلبة ٬تتمعوف داخل غرفتهم 

قاة من ا١تدبرين ، كمشًتؾ  ىذا النشاط من بعد التعلم ليبل كيستمعوف ا١تفردات ا١تل

الفصل األكؿ إىل الرابع كالذم يلقي هبا مدبر ا١تسكن من الفصل ا٠تامس بتوجيو 

قسم إحياء اللغة من منظمة الطلبة. كالطبلب يستمعوف مث يكتبوف تلك ا١تفردات يف  

 كراساهتم كيضعوف كل كاحدة منها يف ثبلث ٚتل. 

اء ٜتسة مفردات عما يتعلق ابٟتياة اليومية يف ك٬ترل النشاط كل يـو ابلق

ا١تعهد. كأما تنفيذىا بطريقة قراءة ا١تدبر كلمة كاحدة كيكررىا الطبلب، مث يسأؿ 

ا١تدبر عن معناىا كإذا مل يعرؼ الطبلب معناىا كضعها ا١تدبر إىل اٞتملة ا١تفيدة أك 

ردات الواحدة يشرحها بوسائل االيضاح أك اٟتركة حىت يفهم الطبلب. ككل ا١تف

يكررىا بعدة مرات كي يًتسخ يف أذىاف الطبلب. يهدؼ ىذا الربانمج تزكيد 

الطبلب الكلمات اٞتديدة حسب احتياجاهتم. كقد تكوف ىذه ا١تفردات مساعدة 

 على ترقية كفاءة الطبلب على احملادثة كالتكلم ابللغة العربية
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كل يـو األحد أماـ   كيعقد نشاط احملادثة مرة كاحدة يف كل األسبوع يعٌت 

ا١تسكن يف الساعة منتصف السادسة صباحا. كمشًتؾ ىذا النشاط من الفصل 

األكؿ إىل الرابع ٔتراقبة مدبر ا١تسكن. ككاف الطبلب يتحدث عن موضوعات مقررة 

" من كونتور. ك٬ترم ىذا النشاط بطريقة اٟتوار  ابستخداـ كتاب "حديث كل يـو

ح األسئلة كاإلجابة بينهما. مث إذا كجدا الكلمة مل حيث يقـو نفراف من الطبلب كيطر 

يعرؼ نطقها يف العربية فيجوز عليو إطراح السؤاؿ إىل ا١تدبر. كيهدؼ ىذا النشاط 

١تمارسة الطبلب يف نطق الكلمة العربية كلتذكر ا١تفردات الىت القاىا ا١تدبر كل يـو 

 حىت يفصح يف نطقها كطبلقة يف الكبلـ.

كل   يف األسبوع مرة كاحدة  يعقدٌت ا٠تطابة ا١تنربية الىت يع لخر كالنشاط األ

لفصل األكؿ ىذا النشاط طبلب ا مشًتؾك  يـو اٞتمعة يف الساعة الواحدة كالنصف.

كيتم إعداد ا٠تطابة أبف تكوف إىل ا٠تامس ٔتراقبة منظمة الطلبة من الفصل السادس. 

وف كل ٣تموعة من ٜتسة ٚتاعة من ثبلثُت طالبا مثبل، مث تقسم إىل ٣تموعات، تتك

طبلب مثبل، كإعداد ا٠تطابة يكوف دكراي. فإذا أتى الدكر جملموعة لقياـ إبعداد 

ا٠تطابة فأفراد اجملموعة يستعد ٔتا سيلقيو على شكل الكتابة مث يقدمو إىل الطالب 

 ا١تتقدـ من منظمة الطلبة ١تراجعتو قبل يقـو أماـ أصحابو.   



94 
 

 
 

ح اللغة، يعقد ىذا النشاط مرة كاحدة كل كأما النشاط األخرل كىي إصبل

أسبوعُت ا١توافق بيـو اٞتمعة يف الساعة السابعة كالنصف مساء كا١تكاف يف ميداف كرة 

القدـ. كمشًتؾ ىذا النشاط من الفصل األكؿ إىل الفصل ا٠تامس إبشراؼ قسم 

اللغة إحياء اللغة حيث يقـو أحد الرجاؿ قسم إحياء اللغة أماـ الطبلب كيقرأ بعض 

الفسيدة ا١تستخدمة خبلؿ ٤تادثة الطبلب اليومية. مث أيتى إصبلحات بقراءة اللغة 

 الصحيحة الىت البد يستخدمها الطبلب عند ٤تادثتهم. 

كيليو النشاط تشجيع اللغة، يعقد ىذا النشاط مرة كاحدة كل أسبوع بعد 

ن الفصل األكؿ العشاء يف الساعة السابعة يف يـو غَت معُت. كمشًتؾ ىذا النشاط م

 إىل الفصل ا٠تامس.

 على ضوء النظرية السلوكية البيئة العربية مبعهد دار األخوة ادلبحث اخلامس: تقوًن

ك١تعرفة مقياس ٧تاح البيئة اللغوية كٟتمايتها ك٬تعلها متطور أحسن ٔتا قبلها، 

تدرج أتثَت فعملية التقوًن ٤تتاج عقدىا على ا١تكوانت ا١توجودة يف البيئة اللغوية حىت ت

   ِٗالبيئة على لغة الطبلب كبَتة، كىذا كما شرح أستاذ ىيئة اللغة ا١تركزم:
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٨تن كا١تشرؼ كٔتساعدة قسم اللغة من منظمة الطلبة كقسم اللغة من ا١تسكن 

عقدان االجتماع مرة كاحدة يف االسبوع لتقوًن أنشطة البيئة العربية يف ىذا ا١تعهد. ككاف 

و تقوًن ا١تدرسُت يف البيئة العربية كتقوًن منظمة الطلبة قسم إحياء التقوًن ثبلثة أنواع كى

 اللغة كتقوًن األنشطة اللغوية.

 يف البيئة العربية تقوًن ادلعلمني  . أ

كاف األستاذ كا١تيسرين يف تطور لغة الطبلب لو دكر عظيم يف التعليم كاعطاء 

غة العربية بفعالة كيعطى القدكة يف البيئة اللغوية. رجاء على األستاذ أف يتكلم ابلل

مكونة مناسبة ٔتا علمو األستاذ . ألف شخصية الطبلب كل الشيئالقدكة يف  

كاف الطبلب سوؼ يتبع كل الشيئ ٔتا نظره من   صوصا يف استخداـ اللغة.خ

أستاذىم. كلوجود القدكة اٞتيدة من األستاذ كاف رئيس ا١تعهد يداـك يف اعطاء التقوًن 

 ّٗىذا موافقا ٔتقابلة الباحث مع رئيس ا١تعهد دار األخوة:إىل ٚتيع األساتيذ. ك 

يف تيسَت ىذا ا١تعهد ٨تن كرئيس ا١تعهد يستند إىل أىداؼ أتسيس ىذا ا١تعهد. 

كمن خبلؿ تيسَته ٨تاكؿ بتنظيمو بقدر اإلمكاف من األساتيذ كاألنشطة كاآلخر. 

ألنشطة يف بداية كاب٠تصوص يف تنظيم األساتيذ الىت تكوف كا١تيسرين ك٤ترؾ ٚتيع ا

أتسيس ىذا ا١تعهد. يلقي األستاذ اآلراء إلينا عن األنشطة لتقدـ ىذا ا١تعهد لنوافقو. 
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مث من خبلؿ األايـ رأينا بعض األساتيذ ينحرؼ النظاـ حيث أف كجود ا١تخالفة يف 

نظاـ ا١تعهد الىت ٭تتاج يف اصبلحو. كلعبلج تلك ا١تخالفة ٌٚتع رئيس ا١تعهد ٚتيع 

لنقـو أنشطة ا١تعهد. كجود ىذه االجتماع لتقوًن عن ٥تالفة األساتيذ عن األساتيذ 

النظاـ كالصبلحها، كلتقوًن عن تيسَت أنشطة ا١تعهد ا١تنفذة ليكوف فعالة. ك٬ترل ىذا 

 التقوًن مرة كاحدة يف األسبوع ٔتشاركة ٚتيع األساتيذ برايسة رئيس ا١تعهد. 

اتيذ كا١تعلم كا١تشرؼ، كقد خطط كيقـو التقوًن من جانب أنواع أنشطة األس

رئيس ا١تعهد معيار النظاـ الذم كجب على األستاذ يف إطاعتو. على سبيل ا١تثاؿ 

كجب على األستاذ يتكلم ابللغة العربية كل يـو أك نظاـ أخرل حضور األستاذ إىل 

غرفة الدراسة يف كقت ٘تاـ. فمن تلك النظاـ كجب على األستاذ يف إطاعتو قدكة 

. فإذا كجد ٥تالفة النظاـ من األساتيذ عن ما خطط رئيس ا١تعهد فيقـو رئيس لطبلهبم

ا١تعهد عند اإلجتماع األسبوعى إذا ٮتالف األستاذ النظاـ يف أكؿ مرة فتقوًن بطريقة 

دعا رئيس ا١تعهد األستاذ ا١تخالفة أماـ األساتيذ األخرل مث يشجع األستاذ لكى ال 

 رر األستاذ فالعقاب أشد من ا٠تطأ األكؿ.       يكرر ا١تخالفة مرة أخرل كإذا يك
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 منظمة الطلبة قسم إحياء اللغة تقوًن .أ 

تقوًن أيضا ١تنظمة الطلبة من قسم إحياء ال، فيعقد ا١تدرسُتتقوًن كٓتبلؼ 

١تشاكرة عن مشكلة لغة حيث أف كل أسبوع يقـو االلغة كقسم اللغة يف ا١تسكن 

    ْٗا١تركزم، كما قاؿ قسم احياء اللغة منظمة الطلبة: الطلبة ٔتراقبة األستاذ ىيئة اللغة

٨تن من قسم إحياء اللغة نعقد االجتماع مرة كاحدة يف االسبوع موافقة بيـو 

اٞتمعة كا١تشًتؾ فيو قسم اللغة من ا١تسكن كقسم إحياء اللغة ٔتراقبة أستاذ مشرؼ 

كفعالية  طة اللغويةاألنشتنظيم قسم إحياء اللغة يف اللغة. مث نقـو اب١تشاكرة عن 

، كيف ٕترم األنشطة اللغوية خبلؿ أسبوع كاحد الطلبة يف استخداـ اللغة العربية

السابق كما ا١تشكلة ا١تانعة على ٕتريها، كيستعد ابلربامج اٞتديدة الىت ٯتكن تطبيقها 

  القادـ.أك الشهر يف األسبوع 

نشطة اللغوية   ككاف التقوًن من جانب حركة قسم إحياء اللغة يف تنظيم األ

ابلنظر إىل معيار األىداؼ ا١ترجوة. كذلك يقـو التقوًن بعد يسَت األنشطة اللغوية يف 

األسبوع، كمن خبل٢تا ينظر رجاؿ ىيئة إشراؼ اللغة ىل األنشطة ا١توجودة يرقي لغة 

الطبلب؟ أك ٬تعل تشجيعا للطبلب يف تعلم اللغة العربية؟ فإذا األنشطة ا١توجودة 
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َت إىل ترقية لغة الطبلب فيقـو ىيئة إشراؼ اللغة ابلتقوًن كإعطاء عدـ التأث

    التوجيهات كا١تدخبلت لًتقية ٛتاسة الطبلب يف تعلم اللغة العربية.

الصبلح حركة قسم من البياف السابق استنتاج الباحث أف كجود التقوًن   

ا١توجهة يف ا١تدخبلت كٟتل ا١تشكبلت أك  التوجيهات لتقدًنإحياء اللغة ككذلك 

ميداف البيئة اللغوية. كاف قسم اللغة لو ا١تسؤكؿ يف تنفيذىا كمحرؾ األنشطة اللغوية 

ا١تخططة. ككذلك لو ا١تسؤكؿ يف إصبلح إجراء األنشطة إىل أبحسن ما ٯتكن 

ابشراؼ أستاذ مشرؼ اللغة. فمن البياف السابق اثبت الباحث أف تقوًن البيئة 

رؼ إىل مسؤكلية اللغوية على تكوين كتيسَت البيئة اللغوية ىي عملية اشراؼ ا١تش

 اللغوية لًتقية مهارة كبلـ الطبلب.

 األنشطة اللغويةتقوًن  .ب 

أف تنفيذ تقوًن األنشطة اللغوية يف ىذا ا١تعهد بشكل امتحاف كذلك ١تعرفة 

قدرة الطبلب يف ترقية لغتهم. كليس ٞتميع األنشطة عقدىا ابالمتحاف كلكن يف 

فردات فحسب. كذلك ٔتراقبة قسم اللغة يف ا١تسكن كقسم إحياء اللغة نشاط القاء ا١ت

  ٓٗمن ا١تنظمة، كىذا كما يقوؿ أستاذ ىيئة إشراؼ اللغة:
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االمتحاف اللغة يف األنشطة اللغوية ١تعرفة مقياس قدرة الطبلب ك١تعرفة  عقدان

ب مقياس ٧تاح تنفيذ األنشطة اللغوية، يعقد امتحاف ا١تفردات كل األسبوع حس

الغرفة ٔتراقبة قسم اللغة يف ا١تسكن كىي بتقدًن ا١تفردات الىت يلقيها ا١تدبر مدة أسبوع 

كاحد إىل قسم اللغة، كٯتتحنو بتوجيو األسئلة على شكل ترٚتة ا١تفردات من 

االندكنيسيا إىل العربية كالغرض من ذلك لكي يفهم الطبلب على قواعد كتابة 

لى شكل التقدًن فحسب، ٩تاؼ أخطأ الطبلب العربية، ألف إذا كاف االمتحاف ع

 يف كتابة قواعد العربية مثل تفريق بُت األلف كالعُت.  

كلكن يف جانب نشاط  كيف تنفيذ التقوًن ليس ٞتميع األنشطة تعقد االمتحاف

القاء ا١تفردات فحسب. كعُت قسم إحياء اللغة معيار حفظ ا١تفردات كل الطبلب، 

ار معُت، حىت إذا ال يصل الطبلب إىل معيار معُت يف البد كل الطبلب حفظها ٔتعي

 االمتحاف فيعطيو العقاب. 

 ادلبحث السادس: البيئة العربية على ضوء النظرية السلوكية

أف البيئة ٢تا التأثَت الكبَت على تكوين شخصية الطبلب يف تعليم اللغة الثانية. 

رهتا يف ىذا ا١تعهد يؤدل إىل كىذا كما قاؿ مدير ا١تعهد: بوجود البيئة اللغوية كإدا

كجود ا١تثَت للطبلب لتعود استخداـ اللغة ا١تدركسة. كيتبع ابلتعزيز الذم تقدمو 
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للطبلب على شكل ا٢تداية أك العقاب يؤدل إىل زايدة تشجيع الطبلب لًتقية 

 لغتهم.

البيئة اللغوية يف معهد دار األخوة ينقسم إىل القسمُت كىو البيئة الطبيعية 

ة االصطناعية. البيئة الطبيعية ىي ٚتيع تعامل الطبلب كأنشطتهم خارج كالبيئ

الفصل الىت ينبغي عليهم االتصاؿ ابللغة العربية، كمن ٬تاكزىا سوؼ يكلفو 

ابلعقاب. فالعقاب يكوف التعزيز للطبلب يف مداكمة تعود استخداـ اللغة العربية. 

غي على الطبلب استخداـ كأما البيئة االصطناعية ٕترم داخل الفصل الذم ينب

اللغة العربية يف عملية التعليم بوجود ا١تواد تستخدـ اللغة العربية فيستقبل الطبلب 

 البياف من ا١تعلم ابستخداـ اللغة العربية أيضا.

كجود األنشطة اللغوية يف ىذا ا١تعهد يعطى الفرصة للطبلب أبف يستفيدىا 

قدًن متنوعة األنشطة كضيق النظاـ ا١توجودة لًتقية لغتهم خبلؿ تعليم اللغة الثانية. بت

يتطلب الطبلب لتقدير يف نطق اللغة ا١تدركسة. كمن خبلؿ مبلحظة الباحث أف 

أ٪تاط التعليم ا١تنفذ يف ىذه البيئة ٥تتلفة، كذلك إلعطاء اإلاثرة للطبلب يف اكتساب 

 اللغة الثانية. كمن تلك األ٪تاط كىي:
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 اٟتفظ .ُ

تخدمها الطبلب يف تعليم اللغة العربية. كلكن اٟتفظ أحد الطرؽ الىت يس

ليس ٞتميع الطبلب لو الكفاءة القوية يف اٟتفظ بسبب اختبلفهم يف أسس 

نفسيتهم. كيف ىذا ا١تعهد كاف اٟتفظ يكوف ٪تط التعليم الذم يستخدمو 

الطبلب أبكثر. يتطلب الطبلب على حفظ ا١تفردات ا١تتعلقة ّتميع األمور 

. كذلك لتزكيد الطبلب على حوؿ ا١تعهد كا١تفرد ات الىت يستخدمها كل يـو

 طبلقتهم يف نطق اللغة العربية.  

 فهم ا١تسموع .ِ

االستماع أحد الطرؽ يف مساعدة الطبلب على ترقية لغتهم. 

ابالٝتتاع سوؼ يعرؼ الطبلب كيف ترتيب الكلمة الصحيحة ا١توافقة بلهجة 

ؼ يستخدمو يف العرب، ككذلك سوؼ يعرؼ األسلوب الصحيحة الىت سو 

نطق العربية. كىذا يتطبق إىل الطبلب من خبلؿ ٝتاعة اإلعبلانت كتشجيعات 

كتوجيهات من بعض األساتيذ أك من رجاؿ منظمة الطلبة. كيف كل األسبوع 

يعقد قسم إحياء اللغة ابلربانمخ مشاىدة األفبلـ حيث أف الطبلب يشاىد 

 الفلم.الفلم كيطلب على أخذ االستنباط ٔتا يشاىده من 
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 التقليد .ّ

التقليد أحد الطرؽ ا١تطبقة لتقوية تذكَت طبلب يف حفظ ا١تفردات 

أكاألسلوب. كذلك مطبقة لطبلب معهد دار األخوة عند نشاط القاء 

ا١تفردات أك عند تكرار لفظ ا١تدبر أك األستاذ. على سبيل ا١تثاؿ، عندما يلقي 

ة كبلمهم كيكرر بعدة ا١تدبر ا١تفردات اٞتديدة غلى الطبلب، كأيمرىم إبعاد

 ا١ترات لكي يًتسخ يف أذىاهنم حىت ٭تفظ كيستفيدىا يف النطق. 

 ادلبحث السابع: مناقشة البحث

كجود اإلدارة اٞتيدة يف تكوين البيئة العربية يف ىذا ا١تعهد مهم جدا، كمن أجلها 

لبيئة كتطورت التحقيق األىداؼ ا١ترجوة.  منظمة أك ىيئة إىل تنظيم األنشطةٖتتاج كل 

العربية يف ىذا ا١تعهد ال بيعد عن كجود اإلدارة اٞتيدة حىت ٬تعل البيئة موضع التعلم 

ك٬تهز فيها فرصة للطبلب يف تعلم اللغة الثانية. كاإلدارة يف ىذا ا١تعهد يشمل على 

 التخطيط، التنظيم، التنفيذ، التقوًن.
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 التخطيط.أ 

لغوية بعدد من األمور الىت كلقد خطط معهد دار األخوة قبل قياـ األنشطة ال

كتكوين  سوؼ حصو٢تا يف ا١تستقبل كىي اعداد ا١تعلمُت يف تكوين البيئة اللغوية

 .منظمة الطلبة قسم احياء اللغة كاعداد خطة األنشطة اللغويية

كاف التخطيط يف ىذا ا١تعهد يكوف أمر ضركرم، كجود التخطيط سوؼ 

 خططك يطبقها لتحقيق النتيجة احملصولة. يوجو ا١تعلمُت ١تعرفة عملية التعلم الىت س

أٛتد فؤدل ابستعداد ا١تعلمُت. يرل معهد دار األخوة يف بداية تكوين البيئة اللغوية 

عن إحدل الشركط ينبغى تكاملها يف تكوين البيئة العربية كىي كجود ا١توارد البشرية 

كوف ٦تثبل ك٤ترؾ يف ا١تمتلك ابلكفاءة االتصالية يف اللغة العربية شفهيا أككتابيا. كي

  ٔٗاألنشطة اللغوية يف ا١تعهد.

نطق كقد عُت ا١تعهد خصائص ا١تعليمن الىت البد يف استيعاهبا منها قدرة على 

ا١تعاىد اآلتية منها معهد كونتور بعض بدقة. خصوصا متخرج من  اللغة العربية

ر كاآلخر بل كمعهد العلـو اإلسبلمية كالعربية يف إندكنيسيا كا١تعاىد خر٬تُت كونتو 

نفضل خر٬تُت شرؽ األكسط. يستعد األستاذ الثبوت يف داخل ا١تعهد ١تساعدة على 

أستاذ كاحد تنفيذ األنشطة يف ىذا ا١تعهد. كيعُت مقارنة بُت ا١تعلم كالطبلب  كىي 
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كبذلك لسهولة ا١تعلم يف معرفة كفاءة الطبلب على . العشرة إىل ٜتسة عشرة طالب

 ة على تقوٯتها بفعالة.نطق اللغة العربية كقدر 

كّتانب ذلك لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة يستعد ا١تعهد ٓتطة األنشطة اللغوية. 

رأل ديدين كرنيادين أف التخطيط يف نظر سياؽ الًتبوم ٔتعٌت اختيار أك تعيُت 

كخطط معهد دار  ٕٗاالسًتاتيجية أكا٠تطة ا١تنفذة لتحقيق األىداؼ ا١تعينة. الربامج أك

د األنشطة اللغوية حيث أف قسم إحياء اللغة ٮتتار األنشطة ا١تناسبة األخوة ابستعدا

ابألىداؼ ا١تعينة خصوصا تتعلق ٔتهارة الكبلـ كمن بعض األنشطة منها، القاء 

 ا١تفردات كاحملادثة كا٠تطابة كاصبلح اللغة. 

كمن إحدل أ٫تية التخطيط يف ا١تنظمة أك ا١تؤسسة كىي يرجى بوجود التخطيط 

جود التوجيهات يف قياـ األنشطة كيكوف مبدأ حملرؾ األنشطة ا١توجهة يؤدم إىل ك 

كٓتبلؼ على ما قد ذكر يف السابق خطط ا١تعهد ابألمور  ٖٗلتحقيق األىداؼ.

بلحظة كا٢تدؼ من ذلك ١تتكوين منظمة الطلبة قسم احياء اللغة األخرل كىي 

كعشركف ساعة. كمن  ـ اللغة العربية يف أنشطة أايمهم مدة أربعوفاستخدىف االطبلب 

كظيفتهم  األخرل تنظيم كل أنشظة اللغوية حىت تقسم إىل أنشطة اليومية، أنشطة 
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األسبوعية، كأنشطة الشهرية، كأنشطة السهرية. كىذه مناسبة بنتيجة ا١تقابلة مع رئيس 

 ٗٗا١تعهد:

، كالبيئة اللغوية تسَت نكوف قسم احياء اللغة لسهولة تنظيم أنشطة اللغوية

كلو مسؤكؿ يف ترقية لغة الطبلب كيعطى العقاب فيمن ال يستخدـ اللغة  بفعالة.

العربية كال يشًتؾ أنشطة اللغوية. حىت يوجب لكل طالب يف ىذا ا١تعهد يستخدـ 

 اللغة العربية يف أنشطتهم اليومية. 

األخَت الىت يستوعب ا١تهارة  لصالفطبلب أف قسم إحياء اللغة ٥تتار من 

١تهارة الكبلـ. ألهنا سوؼ يعطى القدكة إىل الطبلب اآلخر خصوصا يف ا اللغوية

١تداكمة يف استخداـ اللغة العربية. ك١تساعدة يف ٖتقيق األنشطة اللغوية الفعالة 

فاختار قسم احياء اللغة نفرين من طبلب الفصل ا٠تامس ليسكن يف كل ا١تسكن 

ككذلك لو مسؤكؿ  يف ىذا ا١تعهد كا٢تدؼ من ذلك ١تبلحظة كلتيسَت األنشطة فعالة

 يف اعطاء العقاب للطبلب ا١تنحرؼ من النظاـ ا١تقرر.

 

 

                                                           
99

يف الساعة التاسعة صباحا َُِٖأبريل  ُُنتيجة ا١تقابلة مع مدير ا١تعهد يـو األربعاء  



156 
 

 
 

 التنظيم.ب 

كبعد أف ٮتطط ا١تعهد بتخطيط األمور ا١تذكور يف السابق كيليو أيتى بتنظيم 

البيئة العربية على ضوء النظرية السلوكية. موافقة برأم ديدين كرنيادين كإماـ ٥تاىل يف 

را من كظيفة التخطيط. كرأل اترم أف التنظيم من نظاـ اإلدارة أف التنظيم مستم

أنشطة األساسية لئلدارة. كيقـو التنظيم لتجمع كانتظاـ ٚتيع ا١توارد الىت يشًتط يف 

األىداؼ، خاصة من جانب ا١توارد البشرية حىت يكوف األنشطة ٟتصوؿ األىداؼ 

 ََُالىت قد عينها ا١تنظمة يقدر على قيامها بفعالة.

أف ا١تدرسُت ألخوة عن األمور ما يتعلق بتنظيم ا١تعلمُت. كينظم معهد دار ا

يف ىذا ا١تعهد يتكوف إىل نوعُت كىي ا١تعلم ا١تتخرج من ا١تعهد كا١تعلم ا١تتخرج من 

ا١تعلم أما ا١تعلم ا١تتخرج غَت ا١تعهد يسكنوف خارج ا١تعهد. ك ك ا١تدرسة غَت ا١تعهد. 

د كبعضهم يسكنوف يف خارج ا١تتخرج من ا١تعهد أكثرىم يسكنوف يف داخل ا١تعه

كٗتصص ا١تعلم يسكنوف يف داخل ا١تعهد ١تن لو الكفاءة نطق اللغة العربية، ا١تعهد. 

كيعطيهم ا١تسؤكؿ ليكوف ا١تشرؼ يف كل األقساـ من منظمة الطلبة دار األخوة. 

كيتضمن فيها قسم إحياء اللغة حيث أف ا١تعلم ينظم النظاـ للطبلب القدماء كيوجو 
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اللغة ليعمل كاجبتهم كإحياء اللغة، كيعطى القدكة للطبلب على نطق  قسم احياء

 اللغة العربية 

كيسكن األستاذ يف بعض األقساـ ا١توجودة يف ىذا ا١تعهد. كيقـو كا١تشرؼ 

إلعطاء التوجيهات كاإلرشادات إىل منظمة الطلبة يف كل األقساـ. كإذا رأل 

الطلبة فقبحو. كاب٠تصوص  األستاذ شيئ الذم غَت مناسب عملو رجاؿ منظمة

١تشرؼ قسم اللغة لو دكر خاص ليحفز الطبلب يف نطق اللغة العربية يف األنشطة 

 اليومية. كمع ذلك يكوف القدكة لطبلب يف نطقهم اليومية. 

كّتانب ذلك لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة نظم ا١تعهد منظمة الطلبة قسم 

أف ا١تكانة األعلى من ٤ترؾ اللغة اللغة، إحياء اللغة كاألنشظة اللغوية. كيف قسم إحياء 

كىو ىيئة اللغة ا١تركزل أك مشرؼ اللغة كمن كظيفتو لتوجيو قسم اللغة من منطمة 

الطلبة عن كيفية قياـ الربامج كاألنشطة ا١تخططة كيقـو بتقوٯتهم عند االجتماع 

ككذلك لو مسؤكؿ ١تراقبة كتشرؼ الطبلب لفصل ا٠تامس كالسادس عن تعودىم يف 

نطق اللغة العربية كيعاقبهم إذا ٮتالفهم النظاـ ككذلك يبلحظ الفصل ا٠تامس يف 

 مراقبة الطبلب يف ا١تساكن.
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كأما لتنفيذ األنشطة اللغوية يف ا١تسكن يقـو هبا قسم إحياء اللغة من منظمة 

الطلبة ٔتساعدة مدبر ا١تسكن. كعدد قسم إحياء اللغة يف ىذا ا١تعهد أربعة أنفار فبل 

تطبيق األنشطة كلها، فبذلك كضع يف كل ا١تسكن نفراف ا١تسؤكؿ يف ترقية لغة ٯتكن 

الطبلب يف ا١تسكن. كاف قسم إحياء اللغة يوجو كأيمر مدبر ا١تسكن لتطبيق 

األنشطة يف ا١تسكن كيتفاعل مباشرة مع الطبلب من الفصل األكؿ إىل الفصل 

ينشأ اء اللغة كقسم لغة ا١تسكن الرابع. كىذا التنظيم بُت ىيئة إشراؼ اللغة كقسم إحي

كقد عرؼ اناننج  َُُا٢تيكل ابألقساـ ا١تتكامل حىت يربز التعامل الىت يتأثر بينهم.

 إىل فتاح أف التنظيم كعملية تقسيم العمل إىل أصغر الوظائف كيعطى الوظائف

  األشخاص لديهم ا١تهارة كينسقها لتحقيق أىداؼ ا١تنظمة بفعالة. 

 التنفيذ.ج 

ة. تنفيذ البيئة اللغوية معهد دار األخو  د سوؼ ٭تلل الباحث عنيف ىذا الصد

كىو عملية  َُِككاف التنفيذ إحدل كظيفة اإلدارة لتحقيق نتيجة التخطيط كالتنظيم.

تبلـز تنفيذ ا٠تطة ا١توضوعة كالتنظيم السابق إقرار٫تا. ك٭تتول تنفيذ ا١تعلمُت كتنظيم 

 ٤ترؾ اللغة كتنفيذ األنشطة اللغوية.
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لم ا١تعهد دار األخوة يقـو ابىتماـ أنشطة الطلبة كتطورىا دائما كاف مع

خصوصا يف اٞتانب اللغوم.  كيهتم ٚتيع أنشطة الطبلب يف مدة أربعة كعشركف 

ساعة منذ بداية استيقاظ من النـو حىت النـو ليبل. إضافة على ذلك فيلـز على كل 

رئيس ا١تعهد دار  طالب ايطاع على النظـو قررىا ا١تعهد، كّتانب ذلك حاكؿ

األخوة الصطناع ٚتيع أحواؿ ا١تعهد ليداـك يف انتاج الًتبية، لكي يتعامل الطبلب 

مباشرة كيتعلم من اٟتياة ا١توقعة داخل ا١تعهد. حىت ٚتيع ما يشعره الطبلب 

 كينظركنو كيسمعونو ال يبعد عن الًتبية. إما الًتبية اٞتسمانية أك الركحية.

فهناؾ كجود تنفيذ ٤ترؾ اللغة كىي أحد  كالتنظيم كلتحقيق نتيجة التخطيط

يف كلتنظيم البيئة اللغوية األقساـ من منظمة الطلبة لديو دكر مهم لًتقية اللغة العربية 

معهد دار األخوة. كمن كظيفة قسم اللغة كىي مراقبة الطبلب يف استخداـ اللغة 

ب الطبلب يف اشًتاكها يف ٤تادثتهم اليومية، كينظم ٚتيع األنشطة اللغوية الىت ٬ت

 لًتقية لغتهم. كلو اختصاص يف إجراء العقاب لطالب الذم ٮتالف النظاـ. 

كىناؾ تنفيذ البيئة العربية األخرل كىي تنفيذ األنشطة اللغوية. كاف األنشطة 

اللغوية يف معهد دار األخوة ينقسم إىل األنشطة اليومية، كاألنشطة األسبوعية، 

ألنشطة السنوية. كمن األنشطة الىت تنفذىا كىي القاء كاألنشطة الشهرية، كا
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ا١تفردات، كاحملادثة، كا٠تطابة، كإصبلح اللغة، كتشجيع اللغة. ككاف ا١تشًتؾ ىف ىذه 

األنشطة ٚتيع الطبلب من الفصل األكؿ إىل الفصل الرابع  لنشاط ا١تفردات، 

لطبلب ىف معهد دار كاحملادثة، كا٠تطابة، كإصبلح اللغة. كأما يف التشجيع ٞتميع ا

األخوة. كيلـز على كل طالب نطق اللغة العربية يف ٤تادثتهم اليومية. ك٬تعل بيئة 

حىت كل مايراه  َُّا١تعهد ابلبيئة اللغوية ألهنا أكثر التأثَت يف اكتساب لغة الطبلب.

 كيسمعو كلها متعلقة ابللغة العربية. 

بية أـ سلبية. كالتعزيز كأما التعزيز يف ىذا ا١تعهد ينقسم إىل قسمُت إ٬تا

يعطى ا٢تدية إىل أنشط كأجود الطالب يف استخداـ اللغة العربية أك لطالب اال٬تايب 

اال٬تايب يعطى العقاب ١تختلف النظاـ لو الكفاءة عند مسابقة احملاضرة. كأما التعزيز 

 منها العقاب البدنية، كتابة اإلنشاء، حفظ ا١تفردات، دفعاللغوية، كأنواع العقاب 

 الدية اب١تاؿ.  

 التقوًن.د 

أف التقوًن الذم يعقد بو معهد دار األخوة يشمل على تقوًن ا١تعلمُت يف 

البيئة اللغوية كتقوًن منظمة الطلبة قسم إحياء اللغة كتقوًن األنشة اللغوية. كالغرض 
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تقدير اٞتهود الًتبوية كالتعليمية الىت تبذؿ لكي تتحقق األىداؼ ا١ترسومة، منو ل

كشف عن مدل القرب أك البعد عن األىداؼ حىت تكوف على بصَتة هبدؼ ال

ٔتدل النجاح الذم ٖتقق. كيتضمن ذلك كزف قيمة األنشطة الىت ٗتطط كتنظم 

  َُْكتنفيذ، كإصبلح ما هبا من قصور كٖتسينها لزايدة فاعليتها.

امتحاف ا١تفردات كل األسبوع حسب كتنفيذ تقوًن امتحاف اللغة ٭تتوم على  

ٔتراقبة قسم اللغة يف ا١تسكن كىي بتقدًن ا١تفردات الىت يلقيها ا١تدبر مدة الغرفة 

أسبوع كاحد إىل قسم اللغة، كٯتتحنو بتوجيو األسئلة على شكل ترٚتة ا١تفردات من 

االندكنيسيا إىل العربية كالغرض من ذلك لكي يفهم الطبلب على قواعد كتابة 

تقدًن فحسب، ٩تاؼ أخطأ الطبلب العربية، ألف إذا كاف االمتحاف على شكل ال

 يف كتابة قواعد العربية مثل تفريق بُت األلف كالعُت.  

ك٬تتمع كل االسبوع يف يـو اٞتمعة ٚتيع من قسم اللغة من ا١تسكن كقسم 

إحياء اللغة ٔتراقبة أستاذ مشرؼ اللغة. يقـو اب١تشاكرة عن األنشطة اللغوية، كيف 

كاحد السابق كما ا١تشكلة ا١تانعة على ٕتريها، ٕترم األنشطة اللغوية خبلؿ أسبوع 

 .القادـأك الشهر كيستعد ابلربامج اٞتديدة الىت ٯتكن تطبيقها يف األسبوع 

                                                           
154

ُٔٔ، ص.  اإلدارة التعليمية واإلدارة ادلدرسية إٝتاعيل حجى،أٛتد  
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 الفصل اخلامس

 اخلادتة

بعد أف حلل الباحث نتائج البحث كانقشها يف الفصل الرابع السابق مث تقدـ 

كالتوصيات الباحث الفصل ا٠تامس. كيشمل الفصل ا٠تامس على ا١تلخص 

   .كاالقًتاحات

 ملخص نتائج البحث .أ 

 كقد توصل الباحث إىل نتائج البحث التالية:بعد أف حلل الباحث البياانت ا١توجودة 

ٗتطيط البيئة العربية ٔتعهد دار األخوة على ضوء النظرية السلوكية لًتقية مهارة  .ُ

ن البيئة يف تكوي علمُت( اعداد ا١تُالكبلـ ٭تتول على ثبلثة عناصر كىي:  )

 القادرة على نطق اللغة العربية فعالة األساتيذالعربية، أف األساتيذ ا١تختارة كىي 

ا١تعاىد منها معهد كونتور كمعهد العلـو اإلسبلمية كالعربية يف بعض من 

إندكنيسيا كا١تعاىد خر٬تُت كونتور كاآلخر بل نفضل خر٬تُت شرؽ األكسط. 

عهد ١تساعدة على تنفيذ األنشطة يف ىذا ككاف األستاذ يستعد بثبوت يف دخل ا١ت

أف ( تكوين منظمة الطلبة قسم احياء اللغة يف تكوين البيئة اللغوية، ِ) ا١تعهد."

 األخَت الىت يستوعب ا١تهارة اللغوية لصالفقسم إحياء اللغة ٥تتار من طبلب 
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 خصوصا يف ا١تهارة الكبلـ. ألهنا سوؼ يعطى القدكة إىل الطبلب اآلخر ١تداكمة

يف استخداـ اللغة العربية. ك١تساعدة يف ٖتقيق األنشطة اللغوية الفعالة فاختار 

قسم احياء اللغة نفرين من طبلب الفصل ا٠تامس ليسكن يف كل ا١تسكن يف 

ىذا ا١تعهد كا٢تدؼ من ذلك ١تبلحظة كلتيسَت األنشطة فعالة ككذلك لو مسؤكؿ 

( إعداد خطة األنشطة ّرر. )يف اعطاء العقاب للطبلب ا١تنحرؼ من النظاـ ا١تق

كجود خطة األنشطة مهم جدا لسهولة قسم إحياء اللغة يف تنفيذىا حىت اللغوية. 

تكوف األنشطة منظمة، كتقريرىا كعملية لتحقيق غاية ٧تاح األىداؼ ا١ترجوة 

 كىي استيعاب ا١تهارة اللغوية.

ية لًتقية مهارة تنظيم البيئة العربية ٔتعهد دار األخوة على ضوء النظرية السلوك .8

أف  يف تكوين البيئة العربية، علمُتا١ت ( تنظيمُثبلثة عناصر كىي: ) الكبلـ ٭تتول

يف ىذا ا١تعهد يتكوف إىل نوعُت كىي ا١تعلم ا١تتخرج من ا١تعهد كا١تعلم علمُت ا١ت

ا١تعلم ا١تتخرج غَت ا١تعهد يسكنوف خارج ك ا١تتخرج من ا١تدرسة غَت ا١تعهد. 

لم ا١تتخرج من ا١تعهد أكثرىم يسكنوف يف داخل ا١تعهد كبعضهم ا١تعأما ا١تعهد. ك 

اللغة يف تكوين منظمة الطلبة قسم احياء  ( تنظيمِ) يسكنوف يف خارج ا١تعهد. 

أف ا١تكانة األعلى من قسم إحياء اللغة كىو ىيئة اللغة ا١تركزل كمن البيئة اللغوية، 

ة قياـ الربامج كاألنشطة كظيفتو لتوجيو قسم اللغة من منطمة الطلبة عن كيفي
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( تنظيم ّكأدىن منها قسم إحياء اللغة ا١تركزم مث قسم اللغة يف ا١تسكن ) ا١تخططة

 تنظم األنشطة اللغوية إىل، ة اللغويةخطة األنشطة اللغوية، تنظيم األنشط

األنشطة اليومية: القاء ا١تفردات، ٤تكمة اللغة. كاألنشطة األسبوعية: احملادثة، 

نربية، اصبلح اللغة، تشجيع اللغة. كاألنشطة الشهرية: االمتحاف، ا٠تطابة ا١ت

  ا١تسابقة.

تنفيذ البيئة العربية ٔتعهد دار األخوة على ضوء النظرية السلوكية لًتقية مهارة 

 يف تكوين البيئة العربية، ( تنفيذ ا١تعلمُتُ) ثبلثة عناصر كىي: على الكبلـ ٭تتول

جو رجاؿ منظمة الطلبة على األشياء الىت سيفعلو ككاف لو ا١تسؤكؿ كا١توجو كىو يو 

لًتقية نظـو ا١تعهد. كمعلم ا١تعهد دار األخوة يقـو ابىتماـ أنشطة الطلبة كتطورىا 

دائما خصوصا يف اٞتانب اللغوم.  كيهتم ٚتيع أنشطة الطبلب يف مدة أربعة 

ابستخداـ  كعشركف ساعة منذ بداية استيقاظ من النـو حىت النـو ليبل. بدأ ا١تدرس

اللغة العربية يف كل أية أنشطة ا١تعهد حىت يكوف ا١تثَت للطبلب ١تداكمة يف الرغبة 

جو رجاؿ منظمة الطلبة يعطى ا١تدرس القدكة إىل الطبلب كيو كتشجيعا لًتقية اللغة. 

ألف يقـو الطبلب استخداـ اللغة العربية بفعالة، كيؤيد األستاذ إىل ٚتيع الطبلب 

ماء ألف يعطي القدكة الصحيحة إىل الطبلب أدانىم خصوصا كخصوصا طبلب القد

( تنفيذ منظمة الطلبة قسم احياء اللغة يف تكوين البيئة اللغوية، ِ) يف استخداـ اللغة.



115 
 

 
 

كظيفة قسم اللغة كىي مراقبة الطبلب يف استخداـ اللغة يف ٤تادثتهم اليومية، أف 

شًتاكها لًتقية لغتهم. كلو كينظم ٚتيع األنشطة اللغوية الىت ٬تب الطبلب يف ا

( تنفيذ األنشطة اللغوية. ّ) اختصاص يف إجراء العقاب لطالب الذم ٮتالف النظاـ

تنفيذ األنشطة اللغوية، ينفذ األنشطة اللغوية حسب اٞتدكاؿ ا١تعينة الذم خططو 

 قسم إحياء اللغة يف التنظيم.

السلوكية لًتقية مهارة تقوًن البيئة العربية ٔتعهد دار األخوة على ضوء النظرية 

لعبلج ٥تالفة  يف تكوين البيئة العربية، ا١تعلمُت ( تقوًنُ: )على الكبلـ ٭تتول

األساتيذ عن النظاـ كالصبلحها، كلتقوًن عن تيسَت أنشطة ا١تعهد ا١تنفذة ليكوف 

فعالة. كيقـو التقوًن من جانب أنواع أنشطة األساتيذ كا١تعلم كا١تشرؼ، كقد خطط 

د معيار النظاـ الذم كجب على األستاذ يف إطاعتو. على سبيل ا١تثاؿ رئيس ا١تعه

كجب على األستاذ يتكلم ابللغة العربية كل يـو أك نظاـ أخرل حضور األستاذ إىل 

غرفة الدراسة يف كقت ٘تاـ. فمن تلك النظاـ كجب على األستاذ يف إطاعتو قدكة 

ما خطط رئيس ا١تعهد فيقـو لطبلهبم. فإذا كجد ٥تالفة النظاـ من األساتيذ عن 

رئيس ا١تعهد عند اإلجتماع األسبوعى إذا ٮتالف األستاذ النظاـ يف أكؿ مرة فتقوًن 

بطريقة دعا رئيس ا١تعهد األستاذ ا١تخالفة أماـ األساتيذ األخرل مث يشجع األستاذ 

لكى ال يكرر ا١تخالفة مرة أخرل كإذا يكرر األستاذ فالعقاب أشد من ا٠تطأ األكؿ. 
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ككاف التقوًن من اللغة يف تكوين البيئة اللغوية، منظمة الطلبة قسم احياء  ( تقوًنِ)

جانب حركة قسم إحياء اللغة يف تنظيم األنشطة اللغوية   ابلنظر إىل معيار األىداؼ 

ا١ترجوة. كذلك يقـو التقوًن بعد يسَت األنشطة اللغوية يف األسبوع، كمن خبل٢تا ينظر 

غة ىل األنشطة ا١توجودة يرقي لغة الطبلب؟ أك ٬تعل تشجيعا رجاؿ ىيئة إشراؼ الل

للطبلب يف تعلم اللغة العربية؟ فإذا األنشطة ا١توجودة عدـ التأثَت إىل ترقية لغة 

الطبلب فيقـو ىيئة إشراؼ اللغة ابلتقوًن كإعطاء التوجيهات كا١تدخبلت لًتقية 

كيف تنفيذ األنشطة اللغوية. ( تقوًن خطة ّ)ٛتاسة الطبلب يف تعلم اللغة العربية. 

كلكن يف جانب نشاط القاء ا١تفردات  التقوًن ليس ٞتميع األنشطة تعقد االمتحاف

فحسب. كعُت قسم إحياء اللغة معيار حفظ ا١تفردات كل الطبلب، البد كل 

الطبلب حفظها ٔتعيار معُت، حىت إذا ال يصل الطبلب إىل معيار معُت يف 

 االمتحاف فيعطيو العقاب. 

 التوصياتب. 

 ومن توصيات الباحث يف ىذا البحث:

ينبغى لكل األساتيذ أف يهتم دائما أبحواؿ الطلبة يف مشاركة األنشطة اللغوية  .ُ

 كيراقب ٔتراقبة قرة الطلبة يف ٤تادثة ابللغة العربية.
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ينبغى ١تدير ا١تعهد أف يهتم دائما إبدارة البيئة العربية إلحياء األنشطة اللغوية   .ِ

 بل يطورىاكل السنة 

ينبغى لكل قسم ا١تنظمة كقسم اللغة أف ٭تفظ كيشجع كيعطى القدكة للتكلم  .ّ

 العربية يف أم مكاف 

 للطبلب معهد دار األخوة أف يهتم أ٫تية استخداـ اللغة العربية بتنظيم جيدا .ْ

 ادلقرتحات . ج

كفقا للبياانت الىت كجدىا خبلؿ ترقية مهارة الكبلـ الىتماـ إدارة االبيئة 

على ضوء النظرية السلوكية، تقدـ الباحث االقًتاحات ابىتماـ ا١تعهد  العربية

اىتماما كبَتا يف إدارة البيئة العربية على ضوء النظرية السلوكية لًتقة مهارة الكبلـ يف 

 تعليم اللغة العربية كتطوير األنشطة اللغوية لتشجيع كٛتاسة الطبلب.

يف  على ضوء النظرية السلوكية ربيةنظرا ٢تذا البحث يركز على إدارة البيئة الع

مكاف كاحد كىو معهد دار األخوة ابكس ماالنج، فينبغى للباحثُت البلحقُت القياـ 

ببحث يتعلق إبدارة البيئة العربية لًتقية مهارة الكبلـ يف ا١تعاىد أك ا١تؤسسات تربوم 

 .األخرل
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 جعاادلر قائمة ادلصادر و 

 للغة العربيةابادلرجع 
. )القاىرة: دار ادلوجو الفين دلدرسى اللغة العربية. ُُُٗالعليم.  إبراىيم، عبد

 ا١تعارؼ، الطبعة الرابعة العشرة،( .
 أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعة .َََِ. مركاف عبد اجمليد، إبراىيم

 ()عماف: مؤسسة الورؽ

ادى اإلدارة ادلدرسية يف مصطلح القرن احل ـ. ََِٔأٛتد، أٛتد إبراىيم.   
 ، )القاىرة: دار الفكر العريب( والعشرين

إدارة اجلودة الشاملة يف الفكر اإلسالمي . ََِٔاٞتوبَت، عبد الرٛتن بُت إبراىيم.   
 ، )مدينة ا١تنورة: مطابع الرشد( وادلعاصر

)القاىرة: دار  اإلدارة التعليمية واإلدارة ادلدرسية، ـ. ََِٓأٛتد إٝتاعيل.  حجى،
 الفكر(

)القاىرة:  إدارة ادلدرسية وإدارة الصف .ـ ََِٗىػ/  َُّْ .د إٝتاعيلأٛت ،حجي

 دار الفكر العريب(

 )قطر: جامعة قطر( موسوعة البيئة العربية .ـ ُٖٗٗ. اٟتفار، سعيد  

 قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة اإلسالمية .ـ ُٓٗٗ .ماجد راغب اٟتلو،
 ارية()اسكندر: دار ا١تطبوعات اٞتامعية اإلسكند

 )عماف أساس بناء ادلناىج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي .ا٠توالدة، دمحم ٤تمود
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)الرايض: ا١تملكة العربية  أساليب تدريس اللغة العربية .ُِٖٗ. دمحم على ،ا٠تواىل

 السعودية(

. )عماف: اإلدارة العامة واإلدارة الرتبويةـ.  ََِٖالدعيلج، إبراىيم بن عبد العزيز. 
 الركاد(دار 

. )ماالنج، البيئة العربية تكوينها ودورىا يف اكتساب العربية .ََِٗزىدم، حلمي.  
 جامعة ماالنج الطبعة األكىل(.
)القاىرة : دار  التوجيو يف تدريس اللغة العربية.السماف، ٤تمود على. دكف السنة. 

 ا١تعارؼ(.
)دمشق: منشورات جامعة  يف طرائق تدريس اللغة العربية .ـ ُٕٗٗ. السيد، دمحم أٛتد

 دامشق(

)القاىرة: الدار  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق. ـ ُّٗٗ .حسن شحاتة،

 ا١تصرية للبنائية،(

)القاىرة:  األسس العامة دلناىج تعليم اللغة العربية .ىػ ُِْٓ. طعيمة، رشدم أٛتد

 دار الفكر العريب(

. لمى: مفهومو وأدواتو واساليبوالبحث الع. ُِٗٗذكقاف كآخركف.  ،عبيدات
 )عماف: دار الفكر للنشر كالتوزيع( 

النظرات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة  .ُٗٗٗ. العصيلي، عبد العزيز بن إبراىيم
 )الرايض: مكتبة ا١تلك فهد الوطنية(  العربية
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الطبعة ، ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها .ـ ُِٗٗ. علياف، أٛتد فؤاد دمحم

 )الرايض: دار السبلـ( ُ

نظرات التعلم وتطبيقتها يف علوم اللغة: اكتساب  .َُِِ .عيساىن، عبد اجمليد
 ()القاىرة: دار الكتب كاٟتديث ادلهارات اللغوية األساسية

 البيئة مشاكلها وقضااىا ومحايتها من التلوث .ُّٗٗ . عبد القادردمحمالفقي،  
 مكتبة ابن سينا( القاىرة:  .)رؤية إسبلمية(

، )القاىرة: اإلدارة التعليميةـ.  ٤َُِِتمود قرين، دمحم عبد اٟتميد الشُت ك إٝتاعل. 
 دار الفكر العرب.

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  .ـ ََِٔ. على أٛتد كإٯتاف أٛتد ىريدم ،مذكور
 )القاىرة: دار الفكر العريب( هبا النظرية والتطبيق 

)القاىرة: دار  تدريس فنون تدريس اللغة العربية .ـ ُُٗٗ. دمذكور، على أٛت

 الشواؼ(

 ، )القاىرة: عامل الكتب( وتطبيقهاالتعليمية أصوذلا اإلدارة . ُْٖٗمرسي، دمحم منَت. 
)الرايض: جامعة مالك  علم اللغة النفسي .ـ ُِٖٗعبد اجمليد سيد أٛتد ،، منصور

 سعود(

صادر،(، ابب لطبعة السادسة )بَتكت: دار ا، اللسان العرب .ُٕٗٗ. ابن ،منظور
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احملادثةمشاركة الطبلب يف نشاط   

 
 مشاركة الطبلب يف ٤تكمة اللغة

 
 مقابلة الباحث مع األستاذ ىيئة إشراؼ اللغة

 
 

 
 

 
 
 

 

 مشاركة الطبلب يف إصبلح اللغة من ىيئة إشراؼ اللغة

 

 بكتابة ا١تفردات أماـ كل الغرفة لًتقية لغة الطبل




رئيس ا١تعهد دار األخوةمقابلة الباحث مع   



 

 
 

 جدول ادلقابلة

 : أماـ بيت ا١تديرادلكان  مدير ا١تعهد دار األخوة مصدر البيان: 
 التاسعة صباحا الساعة:  َُِٖأبريل  ْاألربعاء/  اليوم / التاريخ:

 كيف اتريخ أتسيس ىذا ا١تعهد؟ .ُ
 كيف تطورت البيئة العربية يف ىذا ا١تعهد؟ .ِ
 ة ا١تنهجية يستخدـ ا١تعهد يف تكوين البيئة العربية؟أي .ّ
 ما أىداؼ يف تكوين البيئة العربية؟ .ْ
 كيف معيار ٟتصوؿ إىل األىداؼ ا١تعينة؟ .ٓ
 كيف معيار ا١تعلم الذم أخذه ا١تعهد دار األخوة؟  .ٔ
 كيف ٗتطيط تكوين البيئة العربية يف ىذا ا١تعهد؟  .ٕ
 داية أتسيس ىذا ا١تعهد؟كيف أكؿ جهد يف تكوين البيئة العربية عند ب .ٖ
 أية األنشطة تتعلق لًتقية مهارة الكبلـ؟ .ٗ

 كيف ٘تويل تكوين البيئة العربية؟ .َُ
 كيف تنظيم البيئة العربية يف ىذا ا١تعهد؟ .ُُ
 ما نوع ا١تثَتات ا١توجهة للتبلميذ يف ترقية مهارة الكبلـ؟ .ُِ
 كيف ٗتطيط تشكيل ا١تثَتات ا١توجهة للتبلميذ يف ترقية مهارة الكبلـ؟ .ُّ
 يف تنفيذ البيئة العربية يف ىذا ا١تعهد؟ك .ُْ
 مالربامج ا١تساعدة يف ترقية مهارة الكبلـ؟ .ُٓ
 كيف تنفيذ تطبيق ا١تثَتات للطلبة يف ترقية مهارة الكبلـ؟ .ُٔ
 مالعقوابت للطلبة من ال يتكلم ابللغة العربية؟ .ُٕ
 ما الثواب للطلبة ١تن يتكلم ابللغة العربية دائما؟ .ُٖ
 ة الكبلـ؟مالتعزيز للطلبة لًتقية مهار  .ُٗ



 

 
 

 كيف مراقبة البيئة العربية؟ .َِ
 ما شكل تقوًن عن البيئة العربية؟ .ُِ
 مىت يعقد االمتحاف اللغوية؟ .ِِ
 كيف معيار الطلبة الناجح يف االمتحاف؟ ككم حصل على النتيجة؟ .ِّ
 

 مكتب ىيئة إشراؼ اللغة: ادلكان  ىيئة إشراؼ اللغةاألستاذ  مصدر البيان:

 اٟتادية عشرة  الساعة:  َُِٖل أبري ْاألربعاء/  اليوم/ التاريخ:

 ما دكر مشرؼ اللغة؟ .ُ
 ما الواجبات مشرؼ اللغة؟ .ِ
 كيف حاؿ اللغة يف ىذا ا١تعهد؟ .ّ
 كيف كفاءة الطلبة يف ا١تهارة اللغوية )الكبلـ(؟ .ْ
 من ٭تارؾ لغة الطلبة يف ا١تسكاف؟ .ٓ
 ما األنشطة اللغوية يف ىذا ا١تعهد؟ .ٔ
 كيف ٗتطيط األنشظة اللغوية؟ .ٕ
 طة اللغوية؟كيف تنفيذ األنش .ٖ
 ما العوامل ا١تساعدة الىت تؤثر على اكتساب لغة الطبلب؟ .ٗ

 كيف أ٪تاط تعليم اللغة العربية خارج الفصل؟ .َُ
 كيف مراقبة األنشطة اللغوية؟ .ُُ
 كيف عملية التقوًن يف البيئة اللغوية؟ .ُِ
 كأين يعقد اإلختبار؟  مىت يعقد اإلختبار يف لكل األنشطة؟ .ُّ
 لعربية؟ما ا١تشكبلت يف تكوين البيئة ا .ُْ



 

 
 

 ما احملاكالت ٟتل ا١تشكبلت؟ .ُٓ
 كم النتيجة الىت حصل عليها الطلبة حىت يقاؿ الناجح يف اإلمتحاف؟ .ُٔ
 كيف بنسبة إىل ا١تتخرج من ىذا ا١تعهد؟ .ُٕ
 كيف يكتسب الطبلب على مهارة الكبلـ؟ .ُٖ
 ما الدكافع الىت يدفع الطلبة على التكلم ابللغة العربية؟ .ُٗ
 

 أماـ غرفة قسم إحياء اللغة ادلكان: منظمة الطلبة  قسم إحياء اللغة منمصدر البيان: 
 الثانية هنارا الساعة:  َُِٖأبريل  ٕالسبت/  اليوم/ التاريخ:

 كم عدد قسم ٤ترؾ اللغة؟ .ُ
 ما الربامج ا١تخططة من قسم ٤ترؾ اللغة لًتقية اللغة؟ .ِ
 اللغوية؟أم األنشطة اللغوية يف البيئة اللغوية؟ كما الوسائل ا١تستخدمة لتكوين البيئة  .ّ
 كيف تنفيذ األنشطة اللغوية؟ .ْ
 كييف تنظم العمل يف ٤ترؾ اللغة؟ .ٓ
 ما ا٠تطوات لتطوير البيئة اللغوية .ٔ
 كيف حالة الطلبة يف ا١تهارة اللغوية؟ .ٕ
 كيف كفاءة الطلبة يف مهارة الكبلـ؟ كما العقاب ١تن ال يتكلم اللغة العريب؟ .ٖ
 كيف طريقة تكوين البيئة العربية للطلبة اٞتدد؟ .ٗ

 العقاب للطلة اٞتدد الذم ال يتكلم ابلعربية؟ما  .َُ
 كيف استجابة الطلبة ٨تو األنشطة اللغوية؟  .ُُ
 كيف طريقة قسم اللغة إذا ٮتالف الطبلب اللغة؟ ما نوع من العقاب؟ .ُِ
 
 



 

 
 

 : أماـ الغرفةادلكان   مدبر ا١تسكن يف ا١تعهدمصدر البيان: 
 عة مساء: الرابالساعة   َُِٖأبريل  ٕالسبت/  اليوم/ التاريخ:

 ما الواجبات مدبر ا١تسكن ؟ كما دكر مدبر ا١تسكن؟ .ُ
 كيف حالة الطلبة يف مهارة اللغوية؟ ككيف كفاءة الطلبة يف مهارة الكبلـ؟ .ِ
 كيف البيئة العربية يف ىذا ا١تسكن؟ ككيف تنفيذ ىذه البيئة؟ .ّ
 ما الربامج اللغوية لًتقية مهارة الكبلـ؟ .ْ
؟ ككيف تشرؼ ٤ترؾ اللغة الطلبة اٞتديدة؟ىل يتكلم الطلبة ابللغة العربية كل ي .ٓ  ـو
 ما ا١تشكبلت لتنفيذ البيئة العريب؟ كما احملاكالت ٟتلها؟ .ٔ
 ما العقوابت للطلبة ١تن ال يتكلم ابللغة العربية .ٕ
 كيف مراقبة البيئة العربية؟ .ٖ
 ما شكل تقوًن البيئة العربية؟ كمىت يعقد اإلمتحاف اللغوية؟ .ٗ

 متحاف؟ ككم النتيجة البد حصل عليها؟كيف معيار الطلبة الناجح يف اال .َُ
 لوسائل التعليمية ا١تستخدمة يف البيئة العربية؟ا ما .ُُ

 

 : أماـ غرفة الطبلبادلكان   طالب معهد دار األخوةمصدر البيان: 
 : الثانية مساءالساعة  َُِٖأبريل  ٗاالثنُت/   اليوم/ التاريخ:

 
 كيف رأيك دراسة اللغة العربية يف ىذا ا١تعهد؟ .ُ
؟ ىل .ِ  ٖتب اللغة العريية؟ كىل يتكلم الطلبة ابللغة العربية كل يـو
 ما األنشطة اللغوية خارج الفصل؟ .ّ
 أم األنشطة ٖتبها؟ ىل ٕتد الصعوابت يف تعليم اللغة العربية؟ .ْ



 

 
 

 ما١تشكبلت لديك يف اللغة العربية؟ .ٓ
 ىل ٕتد الصعوبة يف مهارة الكبلـ؟ .ٔ
 مىت تعقد األنشطة اللغوية؟  .ٕ
 ر اللغوية؟ كمىت يعقد االختبار؟ كما شكل االختبار؟ىل ىناؾ االختبا .ٖ

 
 دليل ادلالحظة

 أحواؿ البيئة العربية يف معهد دار األخوة. .ُ
 األنشطة اللغوية ا١تنفذة إلحياء اللغة العربية. .ِ
 إجراء التعزيز لتنمية ٛتاسة الطبلب يف ترقية اللغة العربية. .ّ
 عملية تنفيذ البيئة العربية يف معهد دار األخوة. .ْ
 مشاركة ا١تدرس كالطبلب يف تنفيذ األنشطة اللغوية. .ٓ
 عملية التعليم كالتعلم للمواد العربية خارج الفصل. .ٔ
 ٛتاسة كدافعية ا١تشرفُت كالطبلب يف األنشطة اللغوية. .ٕ
 الوسيلة ا١تستخدمة لتكوين كفاءة لغة الطبلب خارج الفصل. .ٖ
 الكبلـ.الربامج العاضدة يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة  .ٗ

 دليل الواثئق

 اتريخ أتسيس معهد دار األخوة ماالنج. .ُ
 ا٢تيكل التنظيمي حملرؾ اللغة.  .ِ
 الربامج العاضدة يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكبلـ. .ّ
 جدكؿ األنشطة اللغوية كنظاـ اللغوية ١تعهد دار األخوة. .ْ
 األنشطة اللغوية العربية يف معهد دار األخوة. .ٓ



 
 

 

 


