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 ص البحثمستخل 
، رس الة املاجس تري بيئ ة اللغ ة اليربي ة يف اكتس اب اللغ ة ايه د الفاعم ة اليص ري بوجو  ارا.  7212 نيا رمحووا،  تتيوا 

. االنجا   ب   راهيم اإلس  العية احلكوعي   ة إان عال   ك جاعي   ة ع  والالدراس  ات اليلي   ا كلي   ة ا  اللغ  ة اليربي   ةقس  م تيل   يم 
 ( الدكتور احلاج حليم  زهدي املاجستري.7املاجستري، الدكتور احلاج عنري اليابدين ( 1املشرف: 

 

 بيئة اللغة اليربية، اكتساب اللغة:  فتاييةالكلمات امل
، كل عا يسمع وعا يشاهده مما يرابط ابللغة الثانية املدروسة البيئة هلا دور هام لنجاح املتيلم يف تيلم اللغة الثانية

عن اليواعل اليت تؤثر وحتقق إىل  اح التيلم عاعة وتيليم اللغة اليربية خاص ة ه   ت وفر البيئ ة اللغوي ة اجلي دة.  .بيئة لغوية
عملي  ة اكتس  اب اللغ  ة ه  و عملي  ة التي  ود أي  ألنوهب  ذه البيئ  ة اللغوي  ة تش  جع الطالب  ات عل  ى التح  دة ابللغ  ة اليربي  ة، 

ح   ث بيئ   ة اللغ   ة اليرب   ة يف اكتس   اب اللغ   ة اليربي   ة ايه   د الفاعم   ة يف ه   ذا البح   ث تري   د الباحث   ة أن تبفب   ذلك، الي   ادة. 
 اليصري بوجو ارا.

( 7بيئ  ة اللغ  ة اليربي  ة يف اكتس  اب اللغ  ة ايه  د الفاعم  ة اليص  ري، ن  و   (1: وص   لأع  ا ف  دف ه  ذه الدراس  ة 
( امل  زاايت واليي  وب ع  ن بيئ  ة اللغ  ة 3ع  ن بيئ  ة اللغ  ة اليربي  ة يف اكتس  اب اللغ  ة ايه  د الفاعم  ة اليص  ري،  ؤثرةاليواع  ل امل  

استخدعت الباحثة يف هذا البح ث امل دخل الكيف   ا نهج الوص ف ،  اليربية يف اكتساب اللغة ايهد الفاعمة اليصري.
 البي  اانت يف ه  ذا البح  ث لي  لوأع  ا حتابل  ة و الوقئ  ق. املالحظ  ة واملقوه   ،  ه    دراس  ة احلال  ة. وأدوات جلم  ع البي  اانتو 

 .عند عيليس وهوبرعانبطريقة حتليل 
نو  بيئة اللغة اليربية يف اكتس اب اللغ ة هب ذا امليه د عل ى نوع ان، ( 1ونتائج البحث اليت حصلت الباحثة ه : 

لبيئ  ة االص  طناعية )داخ  ل الفص  ل( ن  و  ا البيئ  ة االص  طناعية )داخ  ل الفص  ل وخارج  ه( والبيئ  ة الطبييي  ة )خ  ارج الفص  ل(.
ييين املطالية، واإلنشاء، واإلعالء، واحملادثة، والتمرينات، وتيليم القواعد النحوية والصرفية، وتيليم كتب الرتاة، وتيل يم 
الرتمج  ة، وتيل  يم البالو  ة، وار  ط الي  ريب، واختب  ار امليه  د. وأع  ا البيئ  ة االص  طناعية )خ  ارج الفص  ل(، يي  ين عيم  ل اللغ  ة، 

يي ين احملادث ة، واةل ة احلائطي ة، وعشاهدة الفلم أو استما  الغناء، وإلقاء املفردات. ونو  البيئة الطبييية )خارج الفص ل( 
واإلذاع        ة اللغوي        ة، واحملاض        رةاارطابة، وأس        بو  اللغ        ة، واملس        ابقات اللغوي        ة، وق        راءة الش        ير، وتق        د  القص        ة، 

، ذا امليه دعن بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغ ة هب  ؤثرة( اليواعل امل7 اللغة.واملسرحيةاالتمثيلية، ولوحة اللغة، وحمكمة 
اليواع ل ارارجي ة يي ين قني ا، و  التش جيع الق وي، وخلفي ة الرتبوي ة، ودرج ة الذكائي ة.اليواع ل الداخلي ة يي ين . أوال، نوعان

 لوسائل التيليمية، واملواد التيليمية ابللغة اليربية.خلفية اليائلة والبيئة، والقدوة الصاحلة عن املدرسني، والتصحيحات، وا
امل  واد تس  تخدم كت  ب ال  رتاة واليص  ري، ووج  ود النظ  ام والتيزي  ر، وإعط  اء اجل  وائز أو اهلدي  ة، وتنمي  ة  ، يي  ين:( امل  زاايت3

درسني املؤهلني نقص املضي  يف استخدام عريقة التيليم، و ، ييين: وأعا الييوبالثقة النفس ، واألنشطة اللغوية قبتة. 
يف جمال اللغة اليربية، ونقص امليية بني الطالبات يف استخدام اللغة، وعدم الناعق األصل ، واختالط اللغوي ة ب ني اللغ ة 

 اإلندونيسية واجلاوية، واالستحياء وخوف الوقو  يف ارطاء، ولغة األم، واملنهج وري املكتوب. 
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Environment has second role important in language learning after listening and 

watching everything related. One factor commonly has big influence and determination to 

learning achievement, to Arabic learning especially, is the availability of a good language 

environment. Language environment, indirectly, supports and gives the student bravery to 

speak Arabic because second languange achievement is through habituation. Therefore, the 

researcher means to do a research “Arabic Environment For Language Acquisition in Al 

Fatimah Modern Islamic Boarding School”. 

The research goal is to describe: 1) the role of Arabic environment for language 

acquisition in Al Fatimah Islamic Boarding School, 2) the influencing factors to Arabic 

environment for language acquisition in Al Fatimah Islamic Boarding School, 3) the strength 

and weakness of Arabic environment for language acquisition in Al Fatimah Islamic Boarding 

School. The researcher utilizes descriptive qualitative approach specified on case study. Data 

collection is conducted through observation, interview, and documentation. Data analysis 

utilizes Milles and Huberman model.   

The research findings are: 1) there are two kinds of language environments in Al-

Fatimah Modern Islamic Boarding School, the artificial environment (inside & outside the 

classroom), and the natural environment (outside the classroom). The artificial environment (in 

the classroom) refers to, muthalaah, insya, dictation, conversation, tamrin, the rules of nahwu 

& shorof, learning classical books, translate, balaghoh, handwriting and cottage exam. 

Artificial environments (outside the classroom) refers to, language laboratory, watching 

movies or listening music and delivering vocabulary. Whereas the natural environment (in the 

classroom) refers to, conversation, wall magazines, language broadcasts, discourse/speeches, 

language weekends, language competitions, poetry reading, storytelling, drama, language 

boards and language courts. 2) there are two influencing factors on Arabic environment. 

Firstly, internal factor refers to strong motivation, educational background and level of 

intelligence. Secondly, external factor refers to family background and environment, good 

figure of the teacher, improvement, complete facilities, and Arabic learning content. 3) the 

strength of Arabic environment are learning content used in classical & modern books, the 

existence of rules and punishments, giving award, cultivating the character of confidence, and 

permanent language program. Whereas the weaknesses of Arabic environment are low 

utilitation of learning method, lack of Arabic teacher, lack of cooperation beetween students in 

language practice, the absence of native Arab, the intermixture between Indonesian and 

Javanese language, lack of confidence and affraidness of making wrong, mother tongue and 

unwritten curriculum.   
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Kata Kunci: Lingkungan Bahasa Arab, Pemerolehan Bahasa 

Lingkungan mempunyai peranan penting dalam pembelajaran bahasa kedua, segala 

sesuatu yang didengar dan disaksikan oleh pembelajar yang berkaitan dengan bahasa kedua 

adalah lingkungan bahasa. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan 

keberhasilan belajar pada umumnya dan bahasa Arab pada khususnya adalah tersedianya 

lingkungan berbahasa yang baik. Dengan lingkungan berbahasa secara tidak langsung 

mendorong dan memberikan keberanian santri untuk berbahasa Arab, karena proses 

pemerolehan bahasa kedua adalah proses pembiasaan. Maka dari itu., peneliti bermaksud 

meneliti “Lingkungan Bahasa Arab dalam Pemerolehan Bahasa di PonPes Modern Al-

Fatimah”. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) Macam-macam 

lingkungan bahasa Arab dalam pemerolehan bahasa di PonPes Modern Al-Fatimah, 2) Faktor-

faktor yang mempengaruhi lingkungan bahasa Arab dalam pemerolehan bahasa di PonPes 

Modern Al-Fatimah, 3) Keistimewaan dan kelemahan dari lingkungan bahasa Arab dalam 

pemerolehan bahasa di PonPes Modern Al-Fatimah. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan ini merupakan penelitian 

studi kasus. Dan instrument pengumpulan datanya  menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun teknik analis data menggunakan analisis model Milles and Huberman. 

Dan hasil penelitian ini adalah: 1) Macam-macam lingkungan berbahasa yang ada di 

Pondok Modern Al-Fatimah ada dua, yaitu lingkungan buatan atau lingkungan resmi (di dalam 

& di luar kelas), dan lingkungan alami atau lingkungan tidak resmi (di luar kelas). Lingkungan 

buatan (di dalam kelas) meliputi, muthalaah, insya, imla, muhadatsah, tamrin, qowaid nahwu 

& shorof, pembelajaran kitab-kitab klasik, tarjamah, balaghoh, khat dan ihtibar ma’had. 

Lingkungan buatan (di luar kelas) meliputi, laboratorium bahasa, nonton film atau 

mendengarkan musik dan penyampaian mufrodat. Sedangkan lingkungan alami (di dalam 

kelas) meliputi, muhadatsah, mading, siaran bahasa, muhadhoroh/pidato, pekan bahasa, 

lomba bahasa, baca puisi, paparan cerita, drama, papan bahasa dan pengadilan bahasa. 2) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bahasa Arab, ada dua. Pertama faktor internal 

yaitu, motivasi yang kuat, latar belakang pendidikan dan tingkat kecerdasan. Kedua faktor 

eksternal yaitu, latar belakang keluarga dan lingkungan, teladan yang baik dari guru, 

perbaikan, sarana pembelajaran, dan materi pembelajaran bahasa Arab. 3) Keistimewaannya 

yaitu, materi yang digunakan kitab-kitab klasik & modern, adanya peraturan dan hukuman, 

pemberian penghargaan, menumbuhkan kepercayaan diri dan kegiatan berbahasa yang tetap. 

Sedangkan kelemahannya yaitu, lemahnya penggunaan metode pembelajaran, kurangnya guru 

yang ahli dalam bidang bahasa Arab, kurangnya kerjasama antara santri dalam penggunaan 

bahasa, tidak adanya orang yang berbicara asli Arab, percampuran bahasa antara bahasa 

Indonesia dan Jawa, malu dan takut terjadi kesalahan, bahasa pertama (bahasa ibu) dan 

kurikulum yang tidak tertulis. 
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احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحس ن التق و ، وأش كره س بحانه وتي اىل عل ى  
كم   ال اإل    ان واإلس   الم، وعل   ى مجي   ع نيم   ه كله   ا ع   ا علم   ت وع   ا   أعل   م، والص   الة 

وش  فيينا حمم  د املبي  وة بكم  ال األخ  الو الك  رام، وعل  ى والس  الم عل  ى س  يدان وحبيبن  ا 
 أله وأصحابه والتابيني واتبع التابيني إىل يوم الدين.

تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذه الرسالة اليلمية للماجستري، وهنا تري د الباحث ة أن 
تقدم عن صميم قبله اليمي ق أج زل الش كر وأا ن التق دير مل ن ق د س اهم وس اعده عل ى  

 هذه الرسالة، وهم: كتابة 
األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، عدير جاعية عوالان عالك إبراهيم  .1

 اإلسالعية احلكوعية ااالنج.
األستاذ الدكتور احلاج عوليادي املاجستري، عدير الدرسات اليليا والدكتور احلاج  .7

يف الدرسات اليليا ولداان ورواديناات املاجستري، رئيس قسم تيليم اللغة اليربية 
 جباعية عوالان عالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عاالنج.

الدكتور احلاج عنري اليابدين املاجستري بصفته املشرف األول، والدكتور احلاج  .3
حليم  زهدي املاجستري بصفته املشرف الثاين، اللذان يوجهين وأرشدين بكل 

 ة. االهتمام والصرب واحلكمة يف كتابة هذه الرسال
 مجيع أساتذي وأستاذايت احملرتعني الذين ييلمونين ابليلم واحلكمة.  .4
مجيع أصدقائ  األحباء الذين حيضرون جبميع لون احلياة، وال تستطيع الباحثة أن  .1

 تذكرهم مجييا هنا.
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أخريا، جزاءهم هللا أحسن اجلزاء. وأسأل هللا أن تكون أعماهلم عقبولة وعثابة، 
 املاجستري هذه انفية وعفيدة لليباد والبالد، آعني.وتكون رسالة 

 م 7212ديسمرب  13عاالنج،                                                    
 الباحثة                                                   

   
 

                        فتيا نيا رمحوايت                 



 م
 

 حمتوايت البحث
 

 أ ............................................................... صفحة الغالف
 ب ............................................................... صفحة املوضو 
   ج ............................................................... عوافقة املشرفني

 د  .............................................. املوافقة واالعتماد عن جلنة املناقشة
 ه .................................................................. إقرار الطالبة

 و ..................................................................... استهالل
 ز ........................................................................ إهداء

 ح ................................................ عستخلص البحث ابللغة اليربية
 ط .............................................. ليزيةعستخلص البحث ابللغة اإل 

 ي ........................................... عستخلص البحث ابللغة ااإلندونيسية
 ك ................................................................. شكر وتقدير

 م .............................................................. حمتوايت البحث
 ص ................................................................ قائمة اجلداول

   
 2                                                          إلطار العامالفصل األول: ا

 1 .................................................................. عقدعة .أ
1 ............................................................ أسئلة البحث .ب

    



 ن
 

  1 .......................................................... أهداف البحث .ج
   6.............................................................   البحث فوائد .د
 6حدود البحث............................................................    .ه
 2   .......................................................حتديد املصطلحات .و
 2 ............................  ........الدراسات السابقة.................... .ز
 

 22                                                       الفصل الثاين: اإلطار النظري
 22                                                بيئة اللغوية العربيةاملبحث األول: 

 11اللغوية.......................................................   عفهوم البيئة  .أ
 13 ....................................................... أقسام البيئة اللغوية .ب
  11 ......................................... دور البيئة اللغوية يف اكتساب اللغة .ج
 12 ...................................... البيئة اللغوية اليربية لتكويناسرتاتيجية  .د
 77 ....................................... البيئة اللغوية اليربيةاملؤثرة عن اليواعل  .ه
  72 ..............................................خصائص البيئة اللغوية اجليدة .و
 72................................................  .البيئة اللغوية كوينشروط ت .ز
 72 ........................................... البيئة اللغوية اليربية كوينعريقة ت .ح

 21                                           كتساب اللغوية العربيةاملبحث الثاين: ا 
  37 ..................................................... عفهوم اكتساب اللغة .أ
 31 .....................................................عراحل اكتساب اللغة .ب

 



 س
 

 28                                        منهجية البحث             الثالث:  فصلال
 32  وعنهجه...................................................عدخل البحث  .أ
 41 حضور الباحثة...........................................................   .ب
 41 ....................................................... البياانت وعصادرها .ج
  47 ......................................................أدوات مجع البياانت .د
 44 ...................................................... عريقة حتليل البياانت .ه
                          46......................................................  حتقيق صحة البياانت .و
 42 ............................................................هيكل البحث .ز
 

 88                                 وحتليلها ومناقشتها   الفصل الرابع: عرض البياانت 
 88                                       الوصف العام مليدان البحثاملبحث األول: 

 42 .............................. الفاعمة اليصري بوجو اراعوقع اجلغرافية ايهد  .أ
 42اترخية ايهد الفاعمة اليصري بوجو ارا.....................................   .ب
 11الرؤية والبيثة والشيار مليهد الفاعمة اليصري بوجو ارا........................   .ج
  11 بوجو ارا......................  ليصريهيكل التنظيم  وإدري مليهد الفاعمة ا .د
 17 ........................... عنظمة للطالبات عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا .ه
  12 .....  عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارايف م ونشاعه األساتيذ واألستاذاتأحوال  .و
 12 ................ عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارايف أحوال الطالبات ونشاعها  .ز
   67 ...........................املواد التيليمية يف عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا .ح

 



 ع
 

 61 ............................عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارايف  الرتبيةوسائل  .ط
 62 ..................................ترتيب يف عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا .ي
   62 .    عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا........................لتيزير يفوا تجاوزامل .ك

 12                                            املبحث الثاين: عرض البياانت وحتليلها
 21 نو  بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة......................................   .أ
 22 ..........................   بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغةعن  ؤثرةاليواعل امل .ب
   123 ....................... بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة عن املزاايت والييوب .ج

 201                                           مناقشة نتائج البحث املبحث الثالث:
 122 نو  بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة......................................   .أ
 173 ..........................   بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغةعن  ؤثرةاليواعل امل .ب
   172 ....................... بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغةعن املزاايت والييوب  .ج

 
 221                                                          الفصل اخلامس: اخلامتة

 132 ..................................................... علخص نتائج البحث .أ
 141   .............................................................. القرتاحاتا .ب

    
          288                                                                     قائمة املراجع

   144 ............................................................   املراجع اليربية .أ
    142   .......................................................... املراجع األجنبية .ب

 



 ف
 

   250   املاليق                                                                   قائمة
  111  .........................................................الصور يف امليدانية .أ

 167  ............................................................. دليل املقابلة .ب
 164  ............................................................املالحظةدليل  .ج
 164  .دليل الوقئق............................................................. .د
   

  
  
   



 ص
 

 ولاقائمة اجلد
 

 صفحة البيان اجلدول الرقم
 11 عنظمة للطالبات عيهد الفاعمة اليصري (1اجلدول ) 1
 62 يف عيهد الفاعمة اليصري  عدد األساتذ واألستاذات (7اجلدول ) 7
 61 عدد الطالبات يف عيهد الفاعمة اليصري (3اجلدول ) 3
 61 النشاعات للطالبات يف عيهد الفاعمة اليصري (4اجلدول ) 4
 61 الفاعمة اليصرياملواد التيليمية يف عيهد  (1اجلدول ) 1
 62 يف عيهد الفاعمة اليصريالرتبية وسائل  (6اجلدول ) 6

 



1 
 

 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة  أ
وخيتل   اليلم اء يف تيري   غة كوسيلة التواص ل ال تنف ك ع ن حي اة الن اس. الل

اللغ  ة ه   أص  وات يي  رب هب  ا ك  ل اللغ ة ولك  نهم عوح  دون يف املي   . وق ال اب  ن ج  ين أن 
وق  ال عب  د اةي  د س  يد أمح  د عنص  ور أن الو يف  ة األساس  ية اللغ  ة  1ق  وم ع  ن أوراض  هم.

ه  التيبري عن أفكار وعشاعر وانفياالت الفرد هو املتكلم إىل املخاعب. واللغة ه  
وس  يلة التف  اهم ب  ني البش  ر، وه    أداة اليس  تغ  عنه  ا الف  رد يف تياعل  ه وحيات  ه، فه    

وتي ددت اللغ ة يف ه ذا الي ا  وه    7داة اراصة بتص ري  ش ؤون اةتم ع اإلنس اين.األ
خمتلف  ة ع  ن حي  ث اللف  ت ولك  ن عتح  دة ع  ن حي  ث املي    اي أن املي    الواح  د ال  ذي 

 3خياجل ضمائر الناس واحد.
أن اللغة اليربية عكانة خاصة بني لغات الي ا . كم ا أن أةي ة ه ذه اللغ ة تزي د 

 عصران احلاضر. وترجع أةية اللغة اليربي ة إىل أس باب، عنه ا أهن ا لغ ة يوعا بيد يوم يف
الق  رآن الك   ر ، ولغ   ة الص  الة، ولغ   ة احل   ديث الش  ري ، واملكان   ة اإلقتص   ادية للي   رب، 

وقي  ل أن اللغ  ة اليربي  ة   1ولغ  ات ال  رتاة والفك  ر اإلس  الع . 4وع  دد عتكلم    اليربي  ة،
اوية ابللغ  ة اإل ليزي  ة واألملاني  ة والفرنس  ية كلغ  ة أجنبي  ة يف إندونيس  يا، هل  ا عكان  ة عتس  

والص  ينية كاللغ  ة األجنبي  ة. اللغ  ة اليربي  ة ع  ن إح  دد اللغ  ات املوج  ودة يف ه  ذا الي  ا ، 
وه  لغة اليتيلمها اليرب فقط، بل اآلخرون يتيلموهنا أيضا ويفهموهن ا. والي وم ا رور 

                                                           
 .  33(، ص. 1213)املصرية: دار الكتب،  ارصائصج ، أيب الفتح عثمان ابن  1
 .31م(، الطبية األوىل، ص. 1227سيود، )الرايض: جاعية امللك علم اللغة النفسية عبد اةيد سيد أمحد عنصور،  7
 .2م(، ص. 7222)بريوت: املكتبة اليصرية،  جاعع الدروس اليريبعصطفى الغالييين،  3
 .72-12(، ص. 1226)الرايض: اململكة اليربية،  أساليب التدريس اللغة اليربيةحممد عل  اروىل،  4
)الق اهرة: دار الكات ب الي ريب للطباع ة والنش ر، دون الس نة(،  ربعشكالت التيليم اللغة اليربي ة لغ ري الي على احلديدد،  1

   .12-2ص. 
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حس  ب، وإ   ا يش  تمل اليل  وم الزع  ان اليتيل  ق اس  تيمال اللغ  ة اليربي  ة ابليل  وم الديني  ة ف
 األخرد، على سبيل املثال اليلوم السياسة واحلضارة واإلقتصاد ووري ذلك.

إن تيل  م اللغ  ة األجنبي  ة عين  اه أن يك  ون الف  رد ق  ادرا عل  ى اس  تخدام لغ  ة و  ري 
لغته األوىل اليت تيلمها يف ص غره أو كم ا يطل ق عليه ا اللغ ة األم، أي ق ادرا عل ى فه م 

ولي  ل ع  ن أه  م  6ه  ا، وعتمكن  ا ع  ن ممارس  تها حمادث  ة وق  راءة وكتاب  ة.رعوزه  ا يس  تمع إلي
اليواع  ل امل  ؤثرة ال  يت ت  ؤدي إىل    اح تيل  يم اللغ  ة اليربي  ة بص  فة خاص  ة واللغ  ة األجنبي  ة 
بص  فة عاع  ة ت  وفري البيئ  ة اللغوي  ة اجلي  دة، وه    عب  ارة ع  ن مجي  ع امل  ؤثرات واإلعك  اانت 

ال   يت ع   ن ش   أهنا أن ت   ؤثر يف عملي   ة التيل   يم  املادي   ة واملينوي   ة حت   يط ابةتم   ع الدراس    
وال  تيلم وترو  ب الدارس  ني واملدرس  ني عي  ا يف ترقي  ة املس  تود اللغ  وي الي  ريب وتش  جيهم 

 على تطبيقها يف واقع حيافم اليوعية. 
إن البيئ  ة ه    عبييي  ة وه    ك  ل امل  ؤثرات واإلعك  اانت والق  وي احمليط  ة ابلف  رد 

ص    ول عل    ى اإلس    تقرار النفس      والب    دين يف وال    يت  كنه    ا أن ت    ؤثر عل    ى جه    وده للح
البيئ   ة ه     ك   ل ع   ا حولن   ا. وأع   ا ع   دخل البيئ   ة اللغوي   ة ه   و أح   د امل   داخل  2عييش   ته.

التيليمي   ة ال   ذي يه   دف أن يرق     كف   اءة ال   دارس يف اللغ   ة األجنبي   ة ابس   تخدام البيئ   ة  
كمص   در ال   تيلم. فف     تيل   م اللغ   ة، ينبغ     للم   درس أن ي   ريب ال   دارس لل   تكلم ابللغ   ة 

ألجنبي  ة يف يوعيات  ه. ه  ذه احلال  ة ت  دل أن البيئ  ة كث  ري ع  ا ت  ؤثر عل  ى عملي  ة اكتس  اب ا
 اللغة.

ق  ال هي  دي دوالي يف كت  اب عب  د ار  ري، أن ج  ودة البيئ  ة اللغوي  ة عهم  ة ج  دا 
لنجاح الطالب يف تيليم اللغة الثانية )األجنبية(. واملقصود ابلبيئة اللغوي ة ه   ك ل ع ا 
يس   ميه ويش   اهده امل   تيلم مم   ا يتيل   ق ابللغ   ة الثاني   ة املدروس   ة. وأع   ا ع   ا تش   تمله البيئ   ة 

أو الدكان، واحملادث ة ع ع األص دقاء، وح ني عش اهدة اللغوية ه  األحوال يف املقص  
                                                           

)الرابط: عطبية امليارف اجلدي دة، عرائق تدريس اللغة اليربية لغري الناعقني هبا حممود كاعل الناقة ورشدي أمحد عييمة،  6
 .  72-12ص.  م(،7223

 .122ص. )عصر: دار االعتصام، دون السنة(،  الرتبية اإلسالعية للطفل واملراهقمجال الدين حمفوظ،  2
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التلف     از، وح     ني ق     راءة اجلري     دة، واألح     وال يف عملي     ة التيل     يم وال     تيلم، وح     ني ق     راءة 
كانت بيئة اللغة اليربية كمنزل وعكان ملساعدة وتسهيل الطال ب    2الدروس، ووريها.

 سر  وقت عا  كن. يف ممارسة وتطبيق لغته حىت يستطيع أن يتكلم ابللغة اليربية أب
أن البيئ  ة اللغوي  ة هل  ا دور ه  ام وكب  ري يف تيل  يم اللغ  ة وال س  يما يف تيل  يم اللغ  ة 
اليربي    ة أو األجنبي    ة، وهل    ا س    يطرة فاعل    ة يف تيليمه    ا، ألن البيئ    ة ق    د  ث    ر يف ك    الم 
الشخص وصفته وأعماله، كما أن الصيب يستطيع أن يلق  الصوت بي د أن ع ع ع ن 

ال  ذي يف بيئت  ه. إن البيئ  ة  يت أث  را عميق  ا، وال  ق اتص  ال ار  ربات  أع  ه أو أبي  ه أو ع  ن
واالنفي   ال حلي   اة األوالد وه   ذا ستش   رتك اش   رتكا حس   نا حلي   افم يف املس   تقبل. ب   ل، إن 
يدعو امليلم ابلطلبة إىل البيئة اجلذابة يف تيليم اللغة اليربي ة الكتس اب اللغ ة فطبي ا أن 

 . يشجيهم على التكلم ابللغة اليربية
كث  ري ع  ن عؤسس  ة تيل  يم اللغ  ة اليربي  ة، ولك  ن ل  يس كله  م يف ترقي  ة اكتس  اب 
اللغ  ة الثاني   ة، ويف ذل  ك كث   رة اليواع  ل واح   د عنه  ا ه     البيئ  ة اللغوي   ة. وذك  ر ال   دكتور 
حمم   د عل     ار   ول أن البيئ   ة اللغوي   ة تنقس   م إىل قس   مني، البيئ   ة اللغوي   ة االص   طناعية 

وأع  ا البيئ  ة اللغوي  ة الرعي  ة  ك  ن ك  ل  2ة )و  ري الرعي  ة(.)الرعي  ة( والبيئ  ة اللغوي  ة الطبييي  
عؤسس  ة أن يس  تطيع تنفي  ذها وه    تس  تفيد عل  ى املراقب  ة أو حتلي  ل األخط  اء )حتس  ني 
عه    ارات اللغوي    ة يف اكتس    اب اللغ    ة( ولك    ن البيئ    ة اللغوي    ة و    ري الرعي    ة ل    يس كله    م 

قيق  ة ع  ا أكث  ر عؤسس  ة أن يس  تطيع تنفي  ذها وه    تس  تفيد عل  ى اكتس  اب اللغ  ة. وابحل
 يف الفيالة عنهما يف اكتساب اللغة الثانية ه  البيئة اللغوية وري الرعية.

تط وير بولتيويد استخدام اللغة اليربي ة ، قاع ت املياه د اإلس العية نندونيس يا 
وترقي   ة البيئ   ة اللغوي   ة. وع   ع ذل   ك أن فيه   ا تيل   يم الكت   ب الديني   ة ال   يت تس   تخدم اللغ   ة 

الطالب  ات ابس  تيمال اللغ  ة اليربي  ة لالتص  ال الي  وع  بي  نهم. عث  ال اليربي  ة، وفيه  ا تل  زم 

                                                           
8 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 

257-258. 

 . 61م(، ص. 1222)الرايض: جاعية علك سيود،  احلياة عع لغتني )الثنائية اللغوية(حممد عل  ارول،  2
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احلقيق ، بيئة اللغة ايهد الفاعمة اليصري بوجو ارا تي ين تل زم لطالبات ه عن دعا تس ري 
عل   ى الرتخ   يص أو س   تتحدة ع   ع األس   اتذ أو األس   تاذات الالزع   ة ابس   تخدام اللغ   ة 

ذن لألخذ النق ود، أو إذن للرج و  اليربية، على سبيل املثال عند اإلذن للخروج، أو إ
إىل البي   ت، أو إذن ل   ذهاب إىل املستش   فى، ووريه   ا. فل   ذلك لتحقي   ق الس   يطرة عل   ى 
اللغ   ة اليربي   ة ش   فوية كان   ت أم حتريري   ة حتت   اج األش   ياء املهم   ة كوس   يلة الس   يطرة عليه   ا 

 وه  البيئة اليربية الفيالة.
امليه  د ي  وفر بتك  وين  واملش  كالت يف ه  ذا امليه  د كم  ا تنظ  ر الباحث  ة، أن ه  ذا

بيئ  ة اللغ  ة اليربي  ة ولك  ن بي    الطالب  ات أو اررك  ات عنه  ا   تك  ون ع  ن امل  اهرات يف 
تطبي  ق اللغ  ة اليربي  ة ابجلي  دة، و  تس  توعب كث  ريا عل  ى امله  ارات األربي  ة، و  تس  توعب 
عل  ى القواع  د بدق  ة، و  تفه  م النص  وص جي  دا وأن البيئ  ة اليربي  ة قاع  ت س  نتني تقريب  ا 

  تستطيع أن تنه  وترفع احلماسة والغرية للطالب ات ال اليت تس كن يف امليه د  ولكن
الفاعم   ة اليص   ري بوجو    ارا. وك   أن وج   ود البيئ   ة القيم   ة هل   ا وال س   هم هل   ا يف تط   وير  

 كفاءة الطالبات إال قليال.
ه   ا ه     خلفي   ة البح   ث عن   د الباحث   ة لتحلي   ل املش   كالت املوج   ودة ابلبح   ث 

لكن يف الواقع كانت بي  الطالبات ال حتصل على األهداف  اليلم ، وارور الزعان
ال    يت ق    د قرره    ا عيه    د الفاعم    ة اليص    ري بوجو     ارا. ل    ذلك، يهي      عيه    د الفاعم    ة 
اليصري بوجو ارا عالجا لتل ك املش كلة ويرج   عنه ا ق درة الطالب ات عل ى اكتس اب 

س  تري حت  ت اللغ  ة اجلي  دة. فيش  جع ه  ذا البح  ث لتأخ  ذ الباحث  ة البح  ث اليلم    للماج
  "بيئة اللغة العربية يف اكتساب اللغة مبعهد الفاطمة العصري بوجوجنارا" املوضو  
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 أسئلة البحث  ب
 إنطالقا إىل خلفية البحث السابقة، فرتكز الباحثة أسئلة البحث كما يلى:

 عا نو  بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة ايهد الفاعمة اليصري بوجو ارا ؟ (1
ع    ن بيئ    ة اللغ    ة اليربي    ة يف اكتس    اب اللغ    ة ايه    د الفاعم    ة  ؤثرةاليواع    ل امل    ع    ا  (7

 اليصري بوجو ارا ؟
ع   ا امل   زاايت واليي   وب ع   ن بيئ   ة اللغ   ة اليربي   ة يف اكتس   اب اللغ   ة ايه   د الفاعم   ة  (3

 اليصري بوجو ارا ؟     
 

 أهداف البحث  ج
 لتال:وأعا أهداف البحث املناسبة أبسئلة البحث السابقة، فه  كما يف ا

مليرف     ة ن     و  بيئ     ة اللغ     ة اليربي     ة يف اكتس     اب اللغ     ة ايه     د الفاعم     ة اليص     ري  (1
 بوجو ارا.

ع  ن بيئ  ة اللغ  ة اليربي  ة يف اكتس  اب اللغ  ة ايه  د الفاعم  ة  ؤثرةمليرف  ة اليواع  ل امل   (7
 اليصري بوجو ارا.

مليرفة املزاايت والييوب عن بيئ ة اللغ ة اليربي ة يف اكتس اب اللغ ة ايه د الفاعم ة  (3
 يصري بوجو ارا.ال

      
  توائد البحث  د

 فوائد البحث تتكون على النوعني، الفائدة النظرية والفائدة التطبيقية.
 الفائدة النظرية  (1

لزايدة اليلوم وامليرفة عن النظرية وخاصة بنظرية يف عيايري عملية تطبيق  .أ
 . يف اكتساب اللغةبيئة اللغة اليربية اجليدة 
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لزايدة امليلوعات والفكرة اجلديدة يف فهم اللغة اليربية عموعا ويف توفر بيئة  .ب
 اللغة اليربية املناسبة خاصة. 

 الفائدة التطبيقية (7
سوف ييط  هذا البحث امليلوعات اإلضافية عن بيئة اللغة  للباحثة: .أ

 اليربية اجليدة يف اكتساب اللغة.    
سوف ييط  الفرصة للطلبة يف تنمية قدرفم وعهارافم يف اكتساب  للطلبة: .ب

 اللغة ابستخدام بيئة اللغة اليربية املناسبة واملرحية.
سوف يكون عساعدا مليلم اللغة اليربية يف عملية التيليم والتيلم  للميلم: .ج

وابألخص يف جتديد كيفية تكوين بيئة اللغة اليربية اجليدة يف اكتساب 
 اللغة.  

 ويف امليهد، جودة براعج ترقية يف للميهد عصدرا يكون سوف: للميهد .د
 .اللغة اكتساب يف اجليدة اليربية اللغة تطبيق بيئة عملية عيايري

 
 يدود البحث  ه

 حتدد الباحثة هذا البحث على األعور اآلتية:
 احلد املوضوع  (1

ايهد املوضو  اليت حتدد الباحثة ه  بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة 
 الفاعمة اليصري بوجو ارا.

 احلد املكاين (7
اتار الباحثة امليهد الفاعمة اليصري بوجو ارا، ألن له املكان اراص 
لطالبات الاليت تتيلم اللغة اليربية واللغة اإل ليزية واللغة اإلندونيسية واللغة 
اجلاوية أيضا وفيه بيئة اللغة اليربية. وهذا امليهد عن احدد املياهد املشهورة يف 

 د،   يبحث الباحثون كميدان البحث.   ح  اةتمع، وهو عكان البحث عتجدي 
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 احلد الزعين (3
 .م7212 اليام الدراس  هذا يفنجراء مجع البياانت  ستقوم الباحثة حبثا

 
 حتديد املصطلحات  و

 أعا املصطلحات يف هذا البحث كما يل :
 بيئة اللغة  (1

البيئة ه  اإلعار الذي يييش فيه اإلنسان اا يضم عن  اهرات عبييية، 
يتأثر ويؤثر هبا، وحيصل على عقوعات حياته عن وداء وكساء وعأود، وبشرية، 

املراد هنا قوة التأثري. تقصد ابلبيئة  12و ارس فيه عالقاته عع أقرانه عن البشر.
 ه  احلصول على النجاح أو التأثري عن عملية الشي  اي اللغة اليربية. 

فيما يتيلق ابللغة وأعا البيئة اللغوية ه  عا يسميه املتيلم وعا يشاهده 
ويسمى أيضا، كاملكان فيه املتكلم أو الساعع ةا يتحدثون  11الثانية املدرسية.

ويتكلمون ابللغة اليربية على كل أنشطته يف حياة اليوعية، وأنوا  احلالة عن 
 النشاعات اللغوية.  

 اكتساب اللغة  (7
 ,Second Language Acquisition   كن تيري  اكتساب اللغة الثانية 

SLA  ابلطريقة اليت يتيلم هبا الناس لغة وري لغتهم األم، سواء كان هذا التيلم
: ابإل ليزية) اللغة بطريقة داخل الفصل الدراس  أم خارجه. اكتساب

Language Acquisition)  على القدرة البشر هبا يكتسب اليت اليملية ه 

                                                           
 ،، )الق اهرة: عكتب ة اب ن س يناالبيئة عشاكلها وقضاايها ومحايتها عن التلوة )رؤية اإلس العية(حممد عبد القادر الفق ،  12

 .  2. م(، ص1223
11 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2012), 

hlm. 222. 
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 ألجل واجلمل الكلمات انتاج على القدرة وكذلك اللغة، واستيياب استقبال
  17.التواصل

 امليهد  (3
امليهد مجيه عياهد وهو اسم عكان عن َعِهَداَعِهَد إىل اي  عؤسسة 

عيهد الفاعمة اليصري ه  اسم امليهد يف عنطقة  13للتيليم أو البحث.
وتدرس بوجو ارا وإحدد املؤسسات الرتبية فيها عملية التيليم ابللغة اليربية 

 اليلوم اإلسالعية. وتسكن فيها عن النساء )الطالبات( اراصة.
   
 الدراسات السابقة  ز

الدراسات السابقات اليت تتيلق ابلدراسة اليت تبحث الباحثة يف هذا 
 البحث، عنها: 

"البيئة اليربية ودورها يف كفاءة عهارة  حتت املوضوع:(، 7217هناية الرمحة ) (1
الكتابة بداخلية خدكة اجلاعيية بنجوهلور ابعيكاسن عدورا جاو الشرقية". 

( مليرفة عن حال البيئة اليربية بداخلية خدكة اجلاعيية 1) وأهداف البحث:
( مليرفة عن أنشطة الطالبات ملهارة 7بنجوهلور ابعيكاسن عدورا جاو الشرقية. )

( 3بة بداخلية خدكة اجلاعيية بنجوهلور ابعيكاسن عدورا جاو الشرقية. )الكتا
لكش  عن دور البيئة اليربية يف كفاءة عهارة الكتابة بداخلية خدكة اجلاعيية 

املنهج الوصف   ومنهج البحث:بنجوهلور ابعيكاسن عدورا جاو الشرقية. 
خدكة اجلاعيية بنجوهلور  ( البيئة اليربية بداخلية1) والنتائج البحث:التقو  . 

ابعيكاسن عدورا جاو الشرقية تنقسم على بيئتني: البيئة داخل الفصل والبيئة 
( أنشطة الطالبات ملهارة الكتابة بداخلية خدكة اجلاعيية 7خارج الفصل. )

( 3بنجوهلور ابعيكاسن عدورا جاو الشرقية على اةلة احلائطية ووري ذلك. )
                                                           

12 http://ar.wikipedia.org/wiki/اكتساب-اللغة diakses pada (06 Agustus 2018). 
13 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ diakses pada (06 Agustus 2018). 

http://ar.wikipedia.org/wiki/اكتساب-اللغة
http://ar.wikipedia.org/wiki/اكتساب-اللغة
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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كفاءة عهارة الكتابة بداخلية خدكة اجلاعيية بنجوهلور   دور البيئة اليربية يف
ابعيكاسن عدورا جاو الشرقية نوعان: دور كثري للطالبات هلن الكفاءة اجليدة 

 ودور قليل للطالبات هلن الكفاءة وري جيدة. 
نظرا إىل املوضو  واألهداف فهناك التشابه واملخالفة. فمن وجه التشابه 

ئة اللغة اليربية، الباحثة يف هذا البحث ليس فقط هو أن البحث يتيلق ابلبي
تركز على كفاءة عهارة الكتابة كما تبحث للباحثة لكن على اكتساب اللغة. 

املنهج وأهدافها وعنهج حبثها تستخدم  اوأعا وجه املخالفة عن حمل حبثه
 الوصف  التقو  ، ويف حبث الباحثة ابملنهج الوصف  الكيف  على دراسة احلالة

 ائج حبثها عتفرقة. ونت
 

"تكوين بيئة اللغوية لرتقية  حتت املوضوع:(، 7213عيدروس حمسن بن عقيل ) (7
( لكش  1) وأهداف البحث:عهارة الكالم يف عيهد دار السيادة ااالنج". 

( 7عن دور البيئة اللغوية يف ترقية عهارة الكالم يف عيهد دار السيادة ااالنج. )
( مليرفة كيفية 3مليرفة أحوال بيئة اللغة اليربية يف عيهد دار السيادة ااالنج. )

املنهج  ومنهج البحث:حتسني البيئة اللغوية يف عيهد دار السيادة ااالنج. 
( أن دور البيئة 1)  والنتائج البحث:خل الكيف . الوصف  التقو   واملد

( وأن البيئة تكون 7اللغوية يف ترقية عهارة الكالم ال كري كما يرام. )
( أن تتمه حتسني بيئة اللغوية يف عيهد دار السيادة تتحقق على 3اصطناعية. )

ة تيلم اللغة اليربية ابلصفة املشتملة على كل نواح  املهارات األربع واألنشط
 اللغوية يف الفصل وخارجه. 

نظرا إىل املوضو  واألهداف فهناك التشابه واملخالفة. فمن وجه التشابه 
هو أن البحث يتيلق ابلبيئة اللغة اليربية، الباحثة يف هذا البحث ليس فقط 
تركز على ترقية عهارة الكالم كما يبحث للباحث لكن على اكتساب اللغة. 

املنهج الوصف  حبثه وأهدافه وعنهج حبثه يستخدم وأعا وجه املخالفة عن حمل 
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ونتائج  التقو  ، ويف حبث الباحثة ابملنهج الوصف  الكيف  على دراسة احلالة
 حبثه عتفرو.

        

"دراسة حالة عن تكوين البيئة  حتت املوضوع:(، 7211تلخيص املراد ) (3
( 1) وأهداف البحث: " اللغوية اليربية يف عيهد النور الثاين بولوالوانج عاالنج

( 7مليرفة تكون البيئة اللغوية اليربية يف عيهد النور الثاين بولوالوانج عاالنج. )
مليرفة الييوب وعزاايت البيئة اللغوية اليربية يف عيهد النور الثاين بولوالوانج 

( مليرفة فياليات البيئة اللغوية اليربية يف عيهد النور الثاين بولوالوانج 3عاالنج. )
والنتائج دراسة حالة ونو  عن املدخل الوصف .  ومنهج البحث:عاالنج. 
( إن البيئة اللغوية اليربية يف عيهد النور الثاين بولوالوانج عاالنج 1) البحث:

( الييوب يف هذه البيئة ه  املنهج 7تشكل إىل بيئة اصطناعية وبيئة عبييية. )
عيمل اللغة وعراقبة بني عدير وري املكتوبة، الكتب التيليمية حمددة ليس هلا 

امليهد ورئيس املدرسة وري حسن واملزاايت يف هذه البيئة ه  تكثي  تيليم اللغة 
( إعا فيالية هذه البيئة 3اليربية، املكان اجليد، التشجيع القوي ووري ذلك. )

 اللغوية اليربية يف عيهد النور الثاين فيال تظهر يف أنشطتها.
داف فهناك التشابه واملخالفة. فمن وجه التشابه نظرا إىل املوضو  واأله

ييين املنهج هو أن البحث يتيلق ابلبيئة اللغة اليربية واملنهج البحث املستخدم 
. وأعا وجه املخالفة عن حمل حبثه وأهدافه ونتائج الوصف  على دراسة احلالة

 حبثه. 
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 الفصل الثاين
 النظرياإلطار 

 بيئة اللغة العربيةاملبحث األول: 
 مفهوم البيئة اللغوية   أ

في  ل )ب  وأ(، ول  ه عي  ان ع  دة، فب  وأه عن  زال: ن  زل ب  ه الع  ن عش  تقة البيئ  ة يف اللغ  ة 
أي ل  ه في  ه، )تب  وأ( ن  زل وأق  ام، وعك  ان إىل س  ند جب  ل، وب  وأه ل  ه وب  وأه في  ه: هي  أه ل  ه 
اب ن عنظ ور لكلم ة )تب وأ( عيني ني ق ريبني ااذوا، واالسم البيئة اي  املنزل، وقد ذك ر 

ع    ن بيض    ها، األول: اي      إص    الح املك    ان وفيئت    ه للمبي    ت في    ه. والث    اين: الن    زول 
 14واإلقاعة.

وأع  ا تيريف  ات عتنوع  ة للبيئ  ة واتل    يف ألفا ه  ا وتتح  د يف ع  دلوهلا وتي  رض 
 الباحثة هنا بي  التيريفات، وه  كما يل :

 11ا  وعا زالت عتطورا.البيئة ه  كل شي   اهر يف الي (1
 16البيئة ه  كل شي  خارج نفس األوالد وتؤثر لتطورها. (7
البيئ   ة ه     ك   ل امل   ؤثرات واإلعك   اانت والق   وي احمليط   ة ابلف   رد، وال   يت  كنه   ا أن  (3

 12تؤثر على جهوده للحصول على االستقرار النفس  والبدين يف عييشته.
اليواع  ل تش  تمل عل  ى البيئ ة ه    عب  ارة ع  ن عواع ل عبيي  ة ا  ط ابإلنس  ان وه ذه  (4

األرض وامل   اء واملن   او والص   وت وال   روائح وال   دوو واليواع   ل البيولوجي   ة املرتبط   ة 
 12ابحليوانت والنبات واليواعل اإلجتماعية اجلمالية.

                                                           
 . 32-32السادسة، ص. الطبية ، م(1222ابب اهلمزة، فصل الباء )بريوت: دار صادر، ، لسان اليربابن عنظور،  14

15 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73. 
16 Amir Dain Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, tt), 

hlm. 83. 
 .122ص.  .....،الرتبية اإلسالعيةمجال الدين حمفوظ،  12
 .6(، ص. 7226)القاهرة: دار ألفاو اليربية،  البيئة واألعفال حممد مشال حسن، 12
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البيئ   ة اللغوي   ة فه     ع   ا يس   ميه امل   تيلم وع   ا يش   اهده فيم   ا يتيل   ق ابللغ   ة الثاني   ة  (1
ا ع      ن اللغ      ة الثاني      ة املدرس      ية أو ه        ك      ل ع      ا يس      مع ال      دارس وينظ      ره عاع      

  12املدرسية.
البيئة اللغوية كما رأد هيدد دوالي ه  كل عا يسميه املتيلم وعا يشاهده مما  (6

يتيل  ق ابللغ  ة األجنبي  ة املدروس  ة وأع  ا ع  ا تش  تمله البيئ  ة اللغوي  ة ه    األح  وال يف 
املقص  أو الدكان، احملاورة عع األصدقاء وحني عشاهدة التلف از، وح ني ق راءة 
اجلري     دة، واألح     وال ح     ني عملي     ة ال     تيلم يف الفص     ل، وح     ني ق     راءة ال     دروس 

 72ووريها.
 

وأع  ا التيريف  ات ال  يت ق  د ذك  رت الباحث  ة خمتلف  ة يف ألفا ه  ا لك  ن ترتك  ز عل  ى 
ه  دف واح  د، وه    ك  ل امل  ؤثرات واإلعك  اانت والق  وي احمليط  ة ابلف  رد، وال  يت  كنه  ا 

فس   والب دين. والبيئ ة اللغوي ة ال يت أن تؤثر على جهوده للحصول عل ى االس تقرار الن
تقصدها الباحثة ه  مجيع األشياء واليواعل املادية واملينوي ة ال يت ع ن ش أهنا أن ت ؤثر 
يف عملي  ة التيل  يم وترو  ب الط  الب يف ترقي  ة اللغ  ة اليربي  ة وت  دفيهم وتش  جيهم عل  ى 

 تطبيقها لتكلم يف واقع حيافم اليوعية ابللغة اليربية.
غوي  ة امل  درس يس  تطيع أن يق  وم الكف  اءة اللغوي  ة عن  د الط  الب، أن يف البيئ ة الل

ويي   رف اجلم   ل املس   تخدعة عن   د ع   ا ي   تكلم ع   ع الط   الب إع   ا يف التيل   يم، واللي   ب، 
والتمرين  ات ووريه  ا وك  ذلك مل  درس فيلي  ه أن يق  در عل  ى عيرف  ة الط  الب يف الكف  اءة 

وتيوي د البيئ ة اللغوية وعن خالل ذل ك أص بح امل درس تقو  ا عل ى علب تهم يف تط وير 
 اليربية. واللغة ال تنمو إال بوجود البيئة اللغوية.

   
 

                                                           
19 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran....., hlm. 222. 

)ع   االنج: عطبي   ة جاعي   ة ع   والان عال   ك إب   راهيم، اليربي   ة  اللغوي   ة: تكوينه   ا ودوره   ا يف اكتس   ابالبيئ   ة حليم     زه   دي،  72
 .32-32(، ص. 7212
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 أقسام البيئة اللغوية   ب
وذك  ر ال  دكتور حمم  د عل    ار  ول أن البيئ  ة اللغوي  ة تنقس  م إىل قس  مني: البيئ  ة 

 .(Natural)والبيئة اللغوية الطبييية  (Artifisial)اللغوية االصطناعية 
 )البيئة الرمسية(البيئة اللغوية االصطناعية  (2

البيئ  ة اللغوي  ة االص  طناعية ه     إح  دد البيئ  ات اللغوي   ة ال  يت ترتك  ز عل   ى 
-1221س  يطرة القواع  د أو نظ  ام اللغ  ة يف اللغ  ة اهل  دف ع  ع التوعي  ة )دوالد، 

( التوعي     ة عل     ى قواع     د اللغ     ة اهل     دف  ك     ن اقاعه     ا ابمل     نهج 1226إيل     يس 
نهج اإلس    تنتاج  ه    و أن واملقص    د ابمل     71اإلس    تنتاج  أو امل    نهج اإلس    تدالل.

يوضح امليلم للمتيلم عن قواعد اللغة اهلدف مث إن كان املتيلم فاة ا وعس توعبا 
عل  ى القواع  د فيحم  ل امليل  م إىل التطبي  ق. يي  ين حال  ة ملي  رف األش  كال )بني  ة( 

وإن عيرف   ة  77اللغوي  ة مث يس   وقه امليل   م ليك   ون واح   د نفس   ه ع   ن تل   ك القواع   د.
امل    تيلم  ك    ن احلص    ول عليه    ا ابلتيل    يم الرع      يف  قواع    د اللغ    ة ابلتوعي    ة عن    د

   73الفصل، أو عن كتب قواعد اللغة وممن له كفاءة اللغوية املدروسة.
وذك ر حمم  د عل    ار ول أن البيئ  ة االص  طناعية ه    بيئ ة تيل  م لغ  ة الثاني  ة 
يف الص . وه  سبيل الكتساب اللغة الثانية. تتكون البيئ ة االص طناعية عل ى 

ل   يم الرع    ، أكث   ر ع   ن ه   ذه البيئ   ة تك   ون يف الفص   ل أو يف خمت   رب جوان   ب التي
اللغة. تكوين هذه البيئة انجحة يف ترقية فهم الطالبات عل ى نظري ة اللغ ة )عل م 
ع  ن عناص  ر اللغ  ة( وامله  ارات اللغوي  ة، تتيل  ق عل  ى أ   اط تيل  يم اللغ  ة أو الط  رو 

الطالب ات عل ى فه م اليت يستخدعها امليلم. ولكن هذه البيئة متل إىل اس تيياب 
 نظرية اللغة.  

                                                           
 . 41ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  71
 جاعي  ة ع  والان عال  ك إب  راهيم )ع  االنج: ، رس  الة املاجس  تريتك  وين البيئ  ة اللغ  ة اليربي  ة يف ترقي  ة عه  ارة الك الم عم ر ف  ارو، 77

 .72(، ص. 7212 ،اإلسالعية احلكوعية
23 Henri Guntur Taringan, Prinsip-Prinsip Dasar Metode Riset Pengajaran dan 

Pembelajaran Bahasa (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 171. 
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 البيئة اللغوية الطبيعية )البيئة غري الرمسية( (1
البيئ  ة الطبييي  ة ه    اللغ  ة ال  يت يس  تخدعها األص  حاب يف نف  س املرحل  ة، 
لغ   ة الوال   دين أو املش   رفني، اللغ   ة يس   تخدعها املتيلم   ون، اللغ   ة املس   تخدعة يف 

تس  تخدعها األس  تاذات يف عملي  ة األخب  ار املطبوع  ة أو اإلليكرتوني  ة واللغ  ة ال  يت 
 74التيلم والتيليم يف الفصل أو وريه.

إن تيلم اللغة يف البيئة الطبييية، هو األسلوب األعثل الذي حيقق أفض ل 
النتائج ألنه ييتمد على روبة املتيلم نفسه، ال ذي يلم س يوع ا بي د ي وم الفائ دة 

عيلمي    ه، واجل    و اليملي    ة ل    تيلم اللغ    ة اليربي    ة. ويس    اعد عل    ى ذل    ك كث    رة ع    دد 
املش  جع املس  اند ال  ذي يتج  اوز ع  ن األخط  اء الش  كلية ويرك  ز عل  ى أةي  ة حم  ود 

     71الرسالة اللغوية.
وتيل   م اللغ   ة ابلطريق   ة الطبييي   ة يظه   ر األداء اللغ   وي األحس   ن ع   ن البيئ   ة 
الرعي  ة ال  يت ترك  ز يف تيل  يم قواع  د اللغ  ة أو اس  تخدام بني  ة اللغ  ة ابلتوعي  ة. ورأد 

يقة املتيلم يف االتصال تؤثر كثريا يف اللغة الثانية املدروسة.   ارس دوالد أن عر 
امل  تيلم يف االتص  ال عل  ى الق  راءة واالس  تما  ابللغ  ة الثاني  ة مث ي  رد وك  ب عليه  ا 

 ابللغة الثانية. وهلذا يظهر أةية البيئة اللغوية يف اتيان املثريات للمتيلم.   
اللغ    ة بغ    رض التف    اهم ونق    ل  يقص    د ابلبيئ    ة اللغوي    ة الطبييي    ة اس    تخدام

امليلوع    ات، أي ع    ع الرتكي    ز عل    ى احملت    ود. وه    ذا ع    ا نفيل    ه عن    دعا نتح    دة 
ويف  76عس    تخدعني اللغ    ة األوىل أو اللغ    ة الثاني    ة يف الش    ار  أو امللي    ب ع    ثال.

املقاب ل، عن دعا يس تخدم امليل م اللغ ة الثاني ة يف ورف ة الص   يف ت دريب لغ  وي، 
ك   ون عل   ى احملت   ود، ب   ل عل   ى الص   ي  اللغوي   ة. ف   ال ش   ك أن الرتكي   ز هن   اك الي

                                                           
 .11ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  74
 . 162-166ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  71
   .61ص.  .....،احلياة عع لغتنيحممد عل  ارول،  76
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يصبح ه دف اللغ ة يف ه ذه احلال ة اللغ ة ذاف ا. عث ل ه ذه البيئ ة اللغوي ة ن دعوها 
 بيئة شكلية أو اصطناعية.

ولق  د دل  ت البح  وة أن البيئ  ة الطبييي  ة ت  ؤدي إىل اكتس  اب أس  ر  اللغ  ة 
الثاني  ة ع  ن البيئ  ة االص  طناعية. كم  ا دل  ت البح  وة أن  ه كلم  ا زاد زع  ن التي  رض 
اللغ  ة الثاني  ة بص  ورفا الطبييي  ة، حتس  ن عس  تود اكتس  اب اللغ  ة الثاني  ة، وأن  ه إذا 

البيئ ة االص طناعية،  تساود ال زعن، ف إن البيئ ة الطبييي ة تيط   نت ائج أفض ل ع ن
اليت ه  بيئة ورفة الص . وهذا ييين أن تيلم اللغة الثاني ة يف عوعنه ا األص ل  
أفضل عن تيلمها كلغة أجنبية يف ورفة ص  عا يف عدرسة أو امليهد عا خارج 

 عوعنها األصل . 
  

 دور البيئة اللغوية يف اكتساب اللغة   ج
 دور البيئة االصطناعية  أ

 72هلا دور هام الكتساب اللغة الثانية وه :البيئة االصطناعية 
 يكون عتيلم خمتلفا يف استخدام لغته على حسب الظروف. .أ
 يكون عتيلم حمسنا يف استخدام اللغة ابعتبار القواعد. .ب
هذا التيليم يسر املتيلم الذي يريد استيياب القواعد اللغوية أو نظ ام اللغ ة  .ج

س    يطرة قواع    د اللغ    ة ع    ن قواع    د اللغ    ة املدروس    ة. يف انحي    ة أخ    رد، أن 
 اهلدف التساعد كثريا يف سيطرة املهارات اللغوية للغة اهلدف.

 

والبح   وة يف اكتس   اب اللغ   ة الثاني   ة ال   يت ت   دخل إىل البح   ث ع   ن دور 
البيئ      ة االص      طناعية يف        اح اكتس      اب اللغ      ة الثاني      ة، وه        دور التص      حيح 
)تصحيح األخطاء( يف اكتساب اللغة الثانية، ودور التوسيع يف اكتساب اللغ ة 

                                                           
 .42ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  72
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ذك ره كم ا الثانية، ودور التكرر يف اكتساب اللغ ة الثاني ة. والش رح ع ن ع ا س بق 
 يل :

 دور التصحيح )إصالح األخطاء( يف اكتساب اللغة الثانية .أ
أس  ابيع.  6عقال  ة إنش ائية ا دة  117( 1222حب ث حن دير كس ون )

وبي   املق  االت اإلنش  ائية تص لح يف ك  ل األخط  اء وبيض ها تص  الح امج  اال 
فحس     ب. واحلاص     ل هل     ذا البح     ث ي     دل عل     ى أن     ه ال عالق     ة عهم     ة ب     ني 

 وصحة استخدام قواعد اللغة. التصحيح بنظام خاص
 دور التوسيع يف اكتساب اللغة الثانية .ب

التوس      يع ه       و تق      د  قواع       د اللغ      ة للدارس       ني ابس      تيمال األعث       ال 
)ابستخدام األعثال النموذجية( بنظام، إعا حوار املتيلمني صحيحا ك ان أو 

حب    ث  72اكم    ل ب    دون علب    ة املتيلم    ني لك      يهتم    وا عل    ى ذل    ك التوس    يع.
( للمتيلمني اللغة عتيلق ابلتوسيع ي دل عل ى أن التوس يع 1261جاسدين )

ال  ذي أعط  ى امل  درس للم  تيلم س  اعة واح  دة يف ك  ل ي  وم بف  رتة ثالث  ة أش  هر 
 اليتأثر كثريا يف حوارهم.

( يف حب  ثهم أن األوالد ال  ذين 1223وأع  ا نتيج  ة نيلص  ان وأص  حابه )
ي  دل أن ع  ن أس  بوعا  13تق دم ال  يهم الدراس  ة املتناس قة بتوس  يع اجلم  ل مل دة 

الناحي ة اللغوي  ة أهن م يظه  رون التق  دم يف عه ارات اللغ  ة أكث ر ع  ن األوالد ع  ن 
فرق  ة املرق  ب. أن  ه قس  م األوالد إىل ف  رقتني، فرق  ة للتجرب  ة وفرق  ة للمراقب  ة. ويف 

 72هناية جتربته وجد أن هناك فرقا قليال بني هاتني الفرقتني.
يع ال  ذي ق  دم واحلاص  ل ع  ن البح  وة الس  ابق ذكره  ا وج  دان أن التوس  

 املدرس لدارسني اليتأثر كثريا على ترقية لغتهم.

                                                           
28 Sumarsono, Seluk-beluk Belajar Bahasa Indonesia (Singaraja: FKIP Universitas 

Udayana, 1985), hlm. 43. 

 . 42 ص. البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  72
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 دور التكرر يف اكتساب اللغة الثانية .ج
أكث   ر املدرس    ني يظن    ون أن التيل    يم الرع     )تيل    يم قواع    د اللغ    ة( ع    ع 
التك  رار اليدي  د يس  تطيع أن يرق    عه  ارات الدارس  ني يف اللغ  ة. ول  ذا، أكث  ر 

 أكث    ر مم    ا ك    ان. وج    د الرس    ني املدرس    ني يق    دعون قواع    د اللغ    ة للدارس    ني
( يف حبث  ه عل  ى أن التك  رار يف بني  ة لغوي  ة ل  ه عالق  ة عرتابط  ة 1226وفر   ان )

إكابي   ة يف س   يطرة املتيلم   ني يف قواع   د اللغ   ة. وكش   فا ة   ا "كلم   ا يكث   ر يف 
 استما  البنية اللغوية يكون سرييا يف سيطرة البنية اللغوية".

نت   ائج ال   يت وج   دها لرس   ني ولك   ن يي   ارض الب   احثون األخ   رون عل   ى ال
حات يف حبثهما لول د -ووت-(، واونار1222وفر ان، بي  عنهم برون )

ع تيلم اللغ  ة اإل ليزي  ة كلغ ة الثاني  ة خي  ربان أن اجلمل ة اإلس  تفهاعية ال  يت تظه  ر 
هن  اك عرتابط  ة ابس  تخداعها املتي  ددة. وه  ذا ي  دل عل  ى أن كث  رة اس  تما  بني  ة 

ونتيجتها يف البحث يكون هناك سؤال واح د وبتوعيتهم اليالية تؤثر لغتهم. 
فحسب الذي الي دل عل ى ارتباع ه اإلك ايب وه و س ؤال ال ذي حص له ذل ك 

 32الولد نفسه.
 

 دور البيئة الطبيعية  ب
أعا عارينا برت وهايدي دوليه فرتاين أن البيئة الطبييية اليت يي يش فيه ا 

 31:، وه الطفل تقوم بدور عهم يف تيلم اللغة
إن البيئة الطبييية للغة تك ون ذات أةي ة إض افية حينم ا يك ون تركي ز امل تكلم  (1

عل  ى التواص   ل اللغ  وي ال عل   ى اللغ   ة نفس  ها. فف     احل  ديث ب   ني شخص   ني 
تكون احملادثة عبييية، وكذلك تبادل األلف اظ بش كل عبيي  . إن املش اركني 

                                                           
 . 12ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  32
)ديب: حتاعل   ة كلي   ة الدراس   ات اليربي   ة واإلس   العية،  نظ   رايت اكتس   اب اللغ   ة الثاني   ة وتطبيقاف   ا الرتبوي   ةعوس   ى رش   يد،  31

 .73(، ص. 1222
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ت نفس  ه يف تب  ادل احل  ديث يهتم  ون بتب  ادل امليلوع  ات واألفك  ار، ويف الوق  
يستيملون أبنية اللغة، وحيدة ذلك علميا دون وع   أو إدراك لبن اء اجلم ل 

 الذي يستيملونه.
( 1216إن الك   اتبني عص   يبتان فيم   ا ذهبت   ا إلي   ه، ويؤك   د بنج   اعني وورف ) (7

ذلك بقوهلما: "إن الرتاكيب واليالقة اليت نس تيملها لك ى نفه م الي ا ،  يت 
املتكلم  ني للغ  ات خمتلف  ة، يفهم  ون  ع  ن داخ  ل لغتن  ا  اراص  ة، وهك  ذا ف  إن

بط  رو خمتلف  ة، وعلي  ه ف  إن اكتس  اب اللغ  ة، يي  ين ال  تيلم كي    نفك  ر، ول  يس  
 كي  نتكلم.

(: "لق  د حاولن  ا أن نض  ع 1221وتق  ول عارين  ا ب  ريت وهاي  دي دولي  ه )
امل   تيلم والبيئ   ة عي   ا لتق   د  حق   ائق ح   ول تيل   م اللغ   ة تك   ون قابل   ة للتطبي   ق يف 

 لنتائج اآلتية:الغالب"، وتوصلن إىل ا
 البيئة الطبييية ضرورية لالكتساب األعثل اللغة. .1
 كب أن يكون االتصال اللغوي استود حصيلة الطفل اللغوية. .7
 أن تكون اللغة املستيملة عفهوعة للمتيلم. .3

 
 اسرتاتيجية لتكوين البيئة اللغوية العربية  د

وه      كم    ا ي    رد بش    ريي أن تك    وين البيئ    ة اللغوي    ة حيت    اج إىل اس    رتاتيجيات 
 37يل :
إنش  اء س  كن ع  الب وذل  ك ليك  ون الط  الب عرك  زين يف عك  ان واح  د ويس  هل  (1

عل  ى املش  رفني واملدرس  ني ع  راعتهم وإرش  ادهم وإقاع  ة أنش  طة عربي  ة خ  ارج وق  ت 
 الدراسة.

                                                           
 .12-16ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  37
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تييني األعاكني احملظورة فيها التحدة والكالم بغري اللغة اليربية، عثل املقص   (7
 وعكاتب املدرسة.

بي     ة حي     ث افتت     اح عناقش     ة األوض     ا  املدرس     ية واالجتم     ا  عق     د لق     اءات الير  (3
والسياس  ة فيم  ا بي  نهم عل  ى ض  وء الكلم  ات واملف  ردات واملص  طلحات احملفو   ة 
واملدروس    ة وذل    ك لت    دريب الطال    ب خ    ارج الفص    ل الدراس      عل    ى االس    تما  
والتحدة والتيبري الش فه  ع ن انطب اعتهم ابللغ ة اليربي ة جت اه األوض ا  املياش ة 

 ذلك عن أصحاهبم. واستما 
إقاع  ة دورة تيل  يم اللغ  ة اليربي  ة خ  ارج احلص  ة الدراس  ة االص  طناعية وذل  ك لس  د  (4

ثغرات انمج ة ع ن قل ة زع ن حص ة اليربي ة داخ ل الفص ل الدراس   وذل ك لتزوي د 
الدارس   ني بث   روة لغوي   ة أكث   ر ع   ن الث   روات املوج   ودة داخ   ل الفص   ل )إن اعك   ن 

 ذلك(.
ني ع     ن أايم األس     بو  حبي     ث أن يتص     رف إقاع     ة األنش     طة اليربي     ة يف ي     وم عي      (1

الطال  ب عي  وهلم النفس  ية والفني  ة ع  ن عس  رحية وخط  اابت وعس  ابقات وك  ل ه  ذه 
األنش    طة أجري     ت حت    ت ض     وء اللغ     ة اليربي    ة وحت     ت رعاي    ة وإرش     اد املش     رفني 

 واملدرسني يف اللغة اليربية.
 ت   دريب الط   الب عل   ى إلق   اء ارطاب   ة اليربي   ة يف احملاض   رة ال   وجيزة بي   د ص   الة (6

 اجلماعة.
فيئ   ة ع   دد كب   ري ع   ن الكت   ب اليربي   ة حبي   ث تل   يب حاج   ات حس   ب عس   توايفم  (2

اليلمي    ة ويق    وم املدرس    ون بتش    جيع الدارس    ني ودع    وفم إىل الق    راءة واص    يص 
اوق ات خاص ة خ  ارج وق ت الدراس  ة لق راءة الكت ب اليربي  ة يف املكتب ة )أو إقاع  ة 

 وايت واجلرائد اليربية.النشاط املكتيب( وتيويدهم على قراءة اةالت والدر 
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اص   دار اة   الت أو عنش   ورات الطالبي   ة حي   ث يطب   ع فيه   ا كتاب   ة الط   الب ع   ن  (2
االنطباعات والتيبريات الكتابية عن األفكار املتبادرة عل ى أذه اهنم بي د اختي ار 

 األفضل واألحسن عنها لغوايت وفكراي.
تاب     ة اص     دار اإلع     الانت وامليلوع     ات ع     ن قب     ل املدرس     ني ابليربي     ة وك     ذلك ك (2

 اللوحات املدرسية.
تيوي     د الط     الب عل     ى اس     تما  وعتابي     ة ب     راعج الفص     حى اإلذاعي     ة ونش     رات  (12

األخب  ار اليربي  ة واالس  تما  احملاض  رات واألحادي  ث الطويل  ة ع  ن الي  رب أنفس  هم 
وذل   ك ابلتي   اون ع   ع س   فارات ال   دول اليربي   ة ابعتب   ار الش   ؤون الديني   ة واجله   از 

 الرع  اآلخر.
اد اليل  وم الديني  ة عل  ى أن تك  ون امل  واد الديني  ة املدروس  ة التي  اون ع  ع عدرس    ع  و  (11

 ابللغة اليربية سهلة اليبارات.
 
 

أن البيئ  ة اللغوي  ة تتيل  ق بتيل  يم اللغ  ة و ثريه  ا يف اكتس  اب اللغ  ة الثاني  ة، وك  ان 
التيليم وتيلم اللغة ه  األنشطة املربجم ة لتك وين األح وال أو البيئ ة التيليمي ة للم تيلم 

البيئة التيليمية وري حمدود على األسئلة التيليمية يف الفصل فحس ب ولك ن وتكوين 
 خارج الفصل أيضا.

خط  ط عرزوق    عل  ى كيفي  ة االس  تفادة ع  ن البيئ  ة يف ترقي  ة وحتس  ني تيل  يم اللغ  ة 
 33اليربية:

 اجيل تيليمك جذااب وعشوقا وعظهرك مجيل وكالعك فصيحا عؤداب لينا. (1
اليربي  ة ع  ع عالب  ك فتك  ون أس  وة حس  نة هل  م ذاهيب  ة الت  زم ب  دوام اس  تخدام اللغ  ة  (7

 يف أعينهم.

                                                           
 . 67-62ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  33
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ال ت   رتك الط   الب ييرف   ون عيوب   ك وقص   ورك لغ   ة وعلم   ا وعهن   ة فتك   ون س   اقطا  (3
أع   اعهم   يك   ن ل   ديك هيب   ة وابلت   ال فه   م ال يهتم   ون بتدريس   ك ب   ل بنفس   ك 

 أيضا.
بة أقلل عن الشرح والبيان وأكثر بدال ع ن ذل ك الت دريب والتطبي ق. فه ذا ابلنس  (4

 إىل اكتساب عهارة اللغة أكثر فيالية عن عريقة الشرح والبيان.
اجي  ل عالقت  ك هب  م عالق  ة انس  انية حبي  ث تتب  ادل عيه  م احل  ب والرمح  ة والرعاي  ة  (1

واالهتم  ام، وع  اعلهم عياعلت  ك ألوالدك حبي  ث تك  ون قريب  ا عن  ه ح  ىت ال يش  ير 
 بوخشة وحشونة وبييدا عنهم أيضا.

دات يف الس      بورة أو يف الكت      ب املدرس      ية ح      اول أن تك      ون الكلم      ات واملف      ر  (6
 واضحة سهلة بسيطة كى اليشير بصيوبة اللغة اليربية فيكرهوا وينفروا عنها.

 اجيل النشاعات الطالبية اللغوية أكثر عن نشاعاتك أنت.  (2
حف   ز وش   جع الط   الب عل   ى تيل   م وت   درب وتطبي   ق اللغ   ة. وذل   ك ع   ن عري   ق  (2

ق د  اهل دااي واجل وائز للمتف وقني واألخ د تيريفهم أةيتها ديني ا وعلمي ا ودني واي وت
 أبيدي املخالفني.

ك    ون فيم    ا بي    نهم روح التن    افس ع    ن عري    ق املس    ابقات فيم    ا بي    نهم يف نف    س  (2
املدرسة أو عع الط الب يف ع دارس األخ رد وحيس ن أن تك ون ه ذه املس ابقات 

 درواي أو شهراي أو كل أربية أشهر حيث تتبادل املدارس يف عنطقتك.
أن لطالب اللغة اليربية توقيات وعموحات عستقبلة عيب ة س واء  أكد الطالب (12

 يف الناحية الدينية أو اليلمية أو السياسية واالقتصادية أو وريها.
حاول أن تكون اإلعالع ات واملي ا  املدرس ية وك ذلك الش يارات وبي   أنظم ة  (11

 املدرسة الياعة عكتوبة ابللغة اليربية.
عل ى اللغ ة اليربي ة، عث ل خط اابت اليربي ة  أع ط الط الب فرص ة وجم اال للت دريب (17

 وقراءة اجلرائد واةالت احلائطية ووريها، وتشرفهم عليها.
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ض   ع عيه   م الق   وانني واألنظم   ة ال   يت ت   نظم الط   الب يف اس   تيمال وتطبي   ق اللغ   ة  (13
 اليربية يوعيا. 

 
 العوامل املؤثرة من البيئة اللغوية العربية   ه

اللغوي  ة ال ينفص  ل ع  ن تيل  يم اللغ  ة و ث  ريه يف اليواع  ل امل  ؤثرة يف تط  وير البيئ  ة 
اكتس   اب اللغ   ة الثاني   ة. الوجه   ة املهم   ة يف تيل   يم اللغ   ة اليربي   ة ه     أن تك   ون عن   د 
الطلب    ة أو الدارس    ني الكف    اءة اليالي    ة يف ال    تكلم ابللغ    ة اليربي    ة ح    ىت يس    تطييوا أن 

 يتواصلوا عع وريهم ابللغة اليربية.
 لطلبة على املهارات اليربية وةا:هناك عاعالن أساسيان الكتساب ا

 العوامل الداخلية (2
اليواع   ل الداخلي   ة ه     اليواع   ل ال   يت تك   ون يف داخ   ل الطلب   ة )اجلوان   ب 
النفس  ية اراص  ة ابل  دارس( وحتت  وي اليواع  ل الداخلي  ة عل  ى الدافي  ة، واملوه  ب، 

 والبيان عنها كما يف اآليت:  34والذكائية.
 الدافية .أ

ترقي  ة لغ  تهم اليربي  ة وإحيائه  ا. الدافيي  ة ه  ذا ال  دافع ي  ؤثر كث  ريا عل  ى 
ال   يت ص   درت ع   ن أنفس   هم ت   دافيهم عل   ى القي   ام ابألعم   ال وتقوي   ة الروب   ة 
وترقي   ات امله   ارات اللغوي   ة. وإذا ض   يفت اهلم   م ونقض   ت روبت   ه فل   م يق   م 
ابألنش   طة اللغوي   ة إال بكس   ل، والكس   ل يس   بب ع   دم اكتس   اب امله   ارات 

  31اللغوية.
 
 
 

                                                           
 . 176ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  34
 .172ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  31
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 املوهب .ب
امليج    م اإلندونس      ه    و أس    اس أو ص    فة الذكائي    ة ع    ن املوه    ب يف 

ال    والدة، أو عب     ارة أخ    رد، الطاق     ة ال    يت علكه     ا الطال    ب أو محله     ا عن     ذ 
  36والدته.

 الذكائية  .ج
الذكائي   ة ت   ؤثر كث   ريا عل   ى اكتس   اب امله   ارات اللغوي   ة، كم   ا كان   ت 
الذكائي   ة تس   ر  عل   ى اليم   ل األخ   ر. ألن الذكائي   ة هل   ا دور عه   م يف تنمي   ة 

الفك     ر وع    ن ييق     ل ويفك     ر عل    ى ش     ي  فين     ال ش    يئا عل     ى ق     در اليق    ل و 
  32التفكري.

 العوامل اخلارجية (1
اليواع    ل ارارجي    ة ه      اليواع    ل ال    يت تك    ون يف خ    ارج الطلب    ة، وحتت    وي 
اليواعل ارارجية على البيئة، وامليلم، واإلصالحات، واملواد الدراسية، واحلفت، 

الوس   ائل التيليمي   ة. والبي   ان عنه   ا  والتقلي   د، والو يف   ة، واحل   وافز، والتمرين   ات، و 
 32كما يف اآليت:

 البيئة .أ
البيئة تؤثر كثريا وهلا دور عه م وعظ يم عل ى اكتس اب اللغ ة، إع ا البيئ ة 
االص    طناعية أو البيئ    ة الطبييي    ة. البيئ    ة االص    طناعية ه      أح    وال الطلب    ة 
وأنش      طتهم داخ      ل الفص      ل، وأع      ا البيئ      ة الطبييي      ة ه        أح      وال الطلب      ة 

 الفصل.   وأنشطتهم خارج
 
 

                                                           
 .217ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  36
 .321ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  32
 .142-131 ص. البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  32
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 امليلم .ب
امليل    م ل    ه دور كب    ري عل    ى اكتس    اب اللغ    ة، ألن    ه عفت    اح يف تيلمه    م 
عليه   ا. وه   و كاملث    ل األعل   ى يف ت    رقيتهم امله   ارات اللغوي    ة. ويراق   ب عل    ى 
أح     واهلم ويش     رف عل     يهم ويرش     دهم ويص     حح أخط     ائهم إن وج     دت يف 

 املهارات وحيل املشكالت اليت يواجوها يف املهارات اللغوية. 
 االصالحات .ج

أن التص  حيح ل  ه دور عه  م يف اكتس  اب اللغ  ة، لك  ى نف  رو ب  ني ارط  أ 
والص        واب. إص        الح األخط        اء ه        و اص        الح اليب        ارات أو الكلم        ات 
املس    تخدعة أو خط    أ وض    ع الكلم    ات يف اجلمل    ة املنتش    رة ب    ني الطلب    ة أو 
ارط أ يف الق  راءة ويص لح عباش  رة، أو يف الك الم ينتظ  ر امليل م بي  د اإلنته  اء 

 حه، أو يف الكتابة. فيصل
 املواد الدراسية .د

املواد تؤيد عل ى اكتس اب اللغوي ة ب ني الطلب ة وت ؤثر كث ريا يف اكتس اب 
امله      ارات اللغوي      ة )االس      تما  والك      الم والكتاب      ة والق      راءة(. وأع      ا امل      واد 
الدراس   ية اليربي   ة ه     تزوي   د املف   ردات، واالس   تما ، واملطالي   ة، واحملادث   ة، 

واإلعالء، وارط، والتمرينات اللغوية والنصص األدبي ة واإلنشاء، والرتمجة، 
 والقواعد النحوية والبالوة، ووري ذلك. 

 احلفت .ه
احلفت عن اليمليات اليت تنشق عل ى كث ري ع ن الطلب ة، وه م يتف اوتون 
يف الق  درة علي  ه، بتف  اوت اس  تيدادهم، وق  د وج  د أن س  هولة احلف  ت ت  رتبط 

اعدة عل    ى احلف    ت وه     ، أبس    س نفس    ية وأس    اس لغوي    ة. واليواع    ل املس    
التكرار والفهم واختيار القطع الشائقة واالستيانة أبكثر ع ن حاس ة وح ث 
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اإلرادة وع   دم  جي   ل احلف   ت واإلكث   ار ع   ن الش   ير لص   غار الطلب   ة وحس   ن 
 نظم الكالم و ليفه.     

 التقليد .و
التقلي د ل ه دور عه م يف اكتس اب اللغ  ة. الطلب ة يس تميون ك ل احملادث  ة 
مث أع      ر األس      تاذ عل      ى تقلي      د احملادث      ة ال      يت ق      د عي      وا إليه      ا ابلطالق      ة 
والص   حيحة. واحملادث   ة عل   ى األحي   ان تص   در ع   ن األس   تاذ أو املس   جل أو 

 األسطوانة املرتاصة اليربية أو التلفاز ووريها.  
 الو يفة  .ز

الو يفة هلا دور كبري يف اكتساب اللغة. ويقصد ابلو يفة أو الواجب 
ن التكليفات ال يت يس ندها امليل م للط الب قب ل هناي ة احلص ة ذلك القدرة ع

ع   ن أج   ل أدائ   ه خ   ارج الفص   ل. وابلواجب   ات يس   تطيع هب   ا الط   الب عل   ى 
اكتس     اب امله     ارات اللغوي     ة وترقيته     ا وتنميته     ا واحيائه     ا وف     ق جه     دهم 

 ونشاعهم يف عمل الوجبات اليت اعطاها امليلم.  
 احلوافز .ح

شرف ش يئا بي د   اح الطلب ة يف اليم ل  احلوافز ه  إعطاء امليلم أو امل
كالواجب  ات املنزلي  ة ال  يت عمله  ا الط  الب بص  حيح وجي  د، أو يف املس  ابقة 
ال  يت يش  رتكها الط  الب وه  و ف  ائز فيه  ا، أو يف عفه  وم الق  راءة وامل  تيلم فهم  ا 
جيدا فييط  إليه امليلم احلوافز، أو إجابة املتيلم األسئلة ال يت ييط ى امليل م 

 إجابتها بصواب، ووريها. وهو يستطيع على 
 التمرينات .ط

التمرينات هلا دورا كبريا يف اكتساب اللغة وتنميتها. التمرينات اللغوية 
عندهم تستهدف متكني الطالب ع ن أن يس يطر عل ى األ  اط اللغوي ة ال يت 
تيلمه   ا يف الفص   ل. والتمرين   ات وس   يلة حلف   ز امله   ارة ال   يت تيلمه   ا امل   تيلم 
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ه بش  أهنا. ويف التم  رين عل  ى املمارس  ة اجلي  دة ع  ن وتثبيته  ا وت  دعيم ع  ا تيلم  
 املتيلم للمهارة اللغوية. 

 الوسائل التيليمية .ي
الوسائل التيليمية هلا دور عهم يف اكتساب اللغة، وتساعد كثريا عل ى 
إث    راء تيل    يم  وحتقي    ق اقتص    ادية التيل    يم واس    تثارة اهتم    ام امل    تيلم وإش    با  

ا كيل ه أكث ر اس تيداد لل تيلم واش رتاك حاجته لل تيلم وزايدة خ ربة امل تيلم مم 
 مجيع حواس املتيلم يف عملية التيليم. 

 
 

 32قال عبد جائري أن عن اليواعل احملددة يف اكتساب اللغة الثانية عا أييت:
 عاعل التشجيع (1

يف تيل    يم اللغ    ة الثاني    ة اف    رتاض أن ع    ن ل    ه اإلرادة أو اإللت    زام واحل    ث أو 
يري    د وص    وله يف تيل    م اللغ    ة الثاني    ة )لغ    ة التش    جيع واهل    دف يف نفس    ه ال    ذي 

اهلدف( فلذلك أسهل له يف اكتساب اللغة الثانية مم ن ل يس ل ه اإللت زام واحل ث 
 واهلدف يف نفسه.

 عاعل اليمر (7
هن     اك الظ     ن أن األعف     ال أحس     ن وأ      ح يف تيل     م اللغ     ة الثاني     ة أو يف 

 اكتساب اللغة عن الكبار.
 عاعل التيليم يف الفصل (3

ثاني   ة يف الفص   ل ل   ه آقر كب   رية لس   رعة و    اح يف اكتس   اب تيل   يم اللغ   ة ال
 اللغة الثانية ألن الفصل له اليواعل واملتغريات املوجودة فيه.

 
 
 

                                                           
39 Abdul Chaer, Psikolinguistik....., hlm. 251. 
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 عاعل اللغة األوىل )لغة األم( (4
صدو أهل اللغ ة أن اللغ ة األوىل )لغ ة األم( ل ه أث ر كب ري يف عملي ة تيل يم 

وىل )لغة األم( عزعجا يف عملي ة اللغة الثانية. بل عنذ زعان عويل تظن اللغة األ
 تيليم اللغة الثانية.  

 عاعل البيئة (1
ب ني دالئ    أن نوعي  ة بيئ ة اللغ  ة عهم  ة لل دارس يف اكتس  اب اللغ  ة الث  اين. 

 املراد بيئة اللغة ه  كل شي  املنظور واملسمو  املتيلق ابللغة املدروسة.
 

 خصائص البيئة اللغوية اجليدة  و
 42اجليدة، كما يل :وعن خصائص البيئة اللغوية 

أن تك    ون البيئ    ة املادي    ة عرحي    ة وجذاب    ة وجمه    زة ابألجه    زة والتقني    ات واملص    ادر  (1
واملواد التيليمية الالزعة، وعنظمة على حنو يت يح للط الب ف رص التيل يم الف ردي 

 والتيليم يف جمموعات.
وجود رس الة واض حة للبيئ ة، تظه ر جب الء ع ا ترك ز علي ه املدرس ة وع ا تس يى إىل  (7

ازه وعا فتم ب ه وتق دره، فيك ون للي املني فيه ا ع ن إداري ني وعيلم ني ولطلبته ا ا 
 وةتميها توقيات واضحة عن األدوار اليت عليهم  ديتها.

 أن تكون بيئة آعنة الحيس فيها املتيلم ابروف أو القلق أو التهديد. (3
ك ل   أن تكون بيئة ترعى املتيلم وحترص على تيلمه و ائه، وتس تحثه عل ى ب ذل (4

جه  د عس  تطا  يف ال  تيلم، وحت  اول إش  تغاله ابل  تيلم وص  ربه علي  ه، وب  ذل أقص  ى 
 عاقته لتحصيل اليلم وامليرفة.

                                                           
، رس الة املاجس تري البيئة اليربي ة ودوره ا يف ترقي ة عه ارة االس تما  والك الم ايه د الس الم راجاص ا بنت ور ع االنجمتيم هللا،  42

 . 32. ص (م7217عاالنج: كلية تيليم اللغة اليربية، جاعية عوالان عالك إبراهيم، )
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أن يتس  م البيئ  ة ابلتش  اركية ويقص  د ب  ذلك أن تك  ون عملي  ة ال  تيلم فيه  ا عملي  ة  (1
تشاركية يس هم فيه ا امليلم ون والطلب ة عي ا، ويك ون دور امليل م فيه ا دور املرش د 

 ر للميلوعات.وليس دور املصد
أن تق  وم البيئ  ة عل  ى الض  بط أو التس  ري ال  ذايت، وعي    ذل  ك أن الطالب  ة يف ه  ذه  (6

البيئ    ة يتيلم    ون أن يض    بطوا س    لوكهم وتص    رفافم أبنفس    هم، عل    ى حن    و يس    هل 
 تيلمهم و ائهم.

 أن يتسم صنع القرار ابملشاركة وال ينفرد به عدير املدرسة أو امليلم أو املتيلم. (2
ب  ني املتيلم  ني أنفس  هم وبي  نهم وب  ني عيلم  يهم داخ  ل الص  فوف  إكابي  ة التفاع  ل (2

 وخارجها.
 

 شروط تكوين البيئة اللغوية  ز
هن   اك بي     الش   روط األساس   ية يف تك   وين البيئ   ة اللغوي   ة ح   ول املدرس   ة أو 

 41امليهد أو اجلاعية عنها:
وجود املواق  اإلجايب حنود اللغة اليربية واملداوعة يف تق د  تيليمه ا ع ن مجي ع  (1

ع   راف، وامل   راد ابألع   راف ه     ع   درس اللغ   ة اليربي   ة ورئ   يس املؤسس   ة وع   ن األ
 املستحسن إىل مجيع املو فني املؤسسة.

وج    ود املمث    ل أو ع    ن ي    تكلم ابللغ    ة اليربي    ة الص    حيحة، وإن   يك    ن الن    اعق  (7
 األصل ، الذي سيكون حمركا وملشجيا وعبتكرا يف تطوير بيئة اللغة اليربية.

ك  اد الوس  ائل املس  تخدعة واحملتاج  ة إليه  ا يف ترقي  ة بيئ  ة وج  ود األع  وال كافي  ة إل (3
 اللغة اليربية.

 
 

                                                           
41 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran....., hlm. 224. 
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 طريقة تكوين البيئة اللغوية العربية   ح
 طريقة تكوين البيئة اللغوية العربية الرمسية (2

هذه ه   الطريق ة لك ى تك ون البيئ ة الرعي ة يس تفيد عل ى اكتس اب اللغ ة 
األنشطة التيليمية يف الص   ابنض مام وعيلوعافا، إذن ينبغ  للميلم أن يطبق 

 47املدخل االتصال واملوضوع ، فه  كما يل :
اس   تخدام اإلس   رتاتيجية التفاعلي   ة ال   يت تيتم   د عل   ى األنش   طة االتص   الية وال  .أ

 تركز على القواعد. 
اس   تخدام امل   ادة املت   وفرة بكث   رة امل   ادة الواقيي   ة واهتم   ام إىل املب   اد  اجلادبي   ة  .ب

 ة. والتطبيقية واملينوي
إل  زام امل  تيلم ابس  تخدام اللغ  ة اليربي  ة يف ك  ل وق  ت وعك  ان، وعن  ع اس  تخدام  .ج

 اللغة اإلندونيسية يف أي وقت عيني. 
إعط  اء امل   تيلم فرص   ة كافي   ة لالتص   ال اللغ  وي، وامليل   م عن   د التيل   يم الي   تكلم   .د

 كثريا بل يصحح األخطاء وييط  التوجيه.
ة، عثل: قراءة الكتب واة الت توسيع املساةة اللغوية ابعطاء املتيلم الو يف .ه

 واجلرائد اليربية وعشاهدة األفالم وفتح الشبكة الدولية اليربية. 
اس    تخدام الط    رو املناس    بة واألس    لوب املتنوع    ة ولك    ن اليتي    ارض ابمل    دخل  .و

 املقرر.
خيطط ويق يم اليلمي ة ال يت تي ني هب ا ترقي ة البيئ ة اللغ ة اليربي ة، عث ل: الت دريب  .ز

، وجمموع   ة احملادث   ة، ومترين   ات ارطاب   ة ابللغ   ة اليربي   ة، ةع   ن اإلنش   اء اليوعي   
 ووري ذلك. 

 
 

                                                           
42 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran....., hlm. 225.   
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 طريقة تكوين البيئة اللغوية العربية غري الرمسية (1
ترقي  ة البيئ  ة و  ري الرعي  ة ل  يس ع  ن األع  ور الس  هلة، ب  ل حيت  اج إلي  ه الص  رب 
واالجته  اد وع   ول الزع   ان، بي    امل   دارس واملياه   د ح  اولوا إىل ترقي   ة وتطويره   ا 

  43خمتلفة، فه  كما يل : بطريقة
 املوارد البشرية .أ

وجود املوارد البشرية اليت هل م الكف اءة االتص الية يف اللغ ة اليربي ة نطق ا 
أو كتاب   ة، ه   م يكون   ون حمرك   ات األنش   طات اللغوي   ة يف املدرس   ة أو امليه    د 
لك    يس  تطيع امل  تيلم التح  دة ابللغ   ة اليربي  ة ول  و قل  يال، والب  د للميل   م أن 

 اللغة اليربية.يرق  كفاءته 
 البيئة النفسية .ب

خل  ق بيئ  ة النفس  ية اجلي  دة عل  ى تط  وير تيل  يم اللغ  ة اليربي  ة، فه    تب  دأ 
نعط       اء امليلوع       ات اإلكابي       ة إىل أعض       اء امليه       د أو املدرس       ة، وامل       تيلم 

 خصوصا، بكيفية كما يل :
يش    رح امليل    م إىل امل    تيلم ع    ن أةي    ة دور اللغ    ة اليربي    ة كلغ    ة ل س    الم  (1

 اللغات املستخدعة يف اتصال هيئة األعم املتحدة.وإحدد عن 
ييط      امليل    م البي    ان أن عه    ارات اللغ    ة تفي    د فائ    دة هاع    ة يف حي    افم  (7

 اإلجتماعية، وكذلك يف امليدان اليمل .
للميلم البد له الوس يلة اجلذاب ة يف ك ل تيل م اللغ ة اليربي ة، لك ى يس هل  (3

 املتيلم يف فهم الدرس ويشيرهم بسرور وال امللل.
 
 
 

                                                           
43 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran....., hlm. 226-229.  
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 البيئة الكالعية .ج
البيئ   ة ال   يت تس   تخدم فيه   ا اللغ   ة اليربي   ة  وج   ود البيئ   ة الكالعي   ة وه    

لالتصال اليوع  تدركيا، وهذه البيئة هلا  ثري كبري يف اكتساب اللغة اليربية 
 للمتيلم. على سبيل املثال:

 يتكلم عيلم واملتيلم ابللغة اليربية ولو بكلمة بسيطة. (1
ابس   تخدام تيب   ريات اللغ   ة اليربي   ة يف املياعل   ة الي   وع  يف تيوي   د امل   تيلم  (7

املدرسة أو امليهد. عثل: أه ال وس هال، وص باح ار ري، وش كرا، وعف وا، 
 وعربوك ووري ذلك.

وج  ود الي  وم الي  ريب. اي    أن يف ذل  ك الي  وم ينبغ    عل  ى امل  تيلم لي  تكلم  (3
 عع اآلخرين ابللغة اليربية.

 ستخدم اللغة اليربية عند الكالم.وجود اليقوابت الرتبوية ملن الي (4
 البيئة السميية .د

تق  د ها عل  ى ش  كل إذاع  ة اإلع  الانت ابللغ  ة اليربي  ة، عث  ل تس  تخدم 
اللغة اليربية يف تدريب االصطفاف )إىل األعام، إىل اليسار ووريه(. وبذلك 

 يشير املتيلم بسرور وفخر.  
 البيئة البصرية .ه

 ق   وي للمتيلم   ني يف ه   ذه أس   هل لتطويره   ا يص   مم جي   دا، وهل   ا  ث   ري
اكتس   اب اللغ   ة. عث   ل: كتاب   ة اإلع   الانت واة   الت حائطي   ة ابللغ   ة اليربي   ة، 

 ووضع املفردات أو احملفو ات اليربية يف عكان املناسبة.
 البيئة البصرية السميية .و

ه  ذه البيئ  ة تطويره  ا ابلتكنولوجي  ا امليلوع  ات، عث  ل: عش  اهدة األف  الم 
 اليربية يف عيمل اللغة ووري ذلك.
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 جمموعة حمبني اللغة اليربية .ز
تك وين اةموع  ات حملب ني اللغ  ة اليربي ة ابليملي  ة ال يت فيه  ا أش كال ع  ن 
الرباعج ابللغة اليربية، عثل: مترينات ارطاب ة، واحملادث ة، واملناقش ة، واجل دال، 

 والغناء اليريب، واأللياب اليريب.
 أسبو  اليريب .ح

وكله   ا ابللغ   ة اليربي   ة،  جمموع   ة ع   ن اليملي   ات أو األنش   طات املتنوع   ة
عث    ل: عس    ابقة ارطاب    ة، وق    راءة أو كتاب    ة الش    ير، وكتاب    ة اإلنش    اء، وار    ط 

 اليريب، واملسرحية ووري ذلك. 
 عركز التيليم الذايت .ط

ت  وفري الغرف  ة اراص  ة ل  رباعج اللغ  ة اليربي  ة. تس  مى ارك  ز التيل  يم ال  ذايت 
ن امليل م. ارك ز التيل يم ألنه عركز للوصول امليلوعات املتنوعة بدون التوجيه ع 

ال   ذايت يرج   ى أن يس   توعب امل   تيلم اس   تيياب اللغ   ة الواس   ية. واملرك   ز التيل   يم 
ال    ذايت يتك    ون ع    ن ورف    ة امل    دير، وورف    ة اإلس    توديو ال    يت فيه    ا احلاس     وب 

 والشبكة الدولية والتلفاز وألة التصوير، وورفة اإلجتما  واملناقشة.
 

 بيةاملبحث الثاين: اكتساب اللغوية العر 
 مفهوم اكتساب اللغة  أ

قال بي  اليلماء على أن اكتساب اللغة ال حيدد ابلس ن، أي ل ديهم الق درة 
يف اكتس  اهبا يف أي س  ن ك  ان. ولك  ن إذا وج  د ش  خص   يس  تطع اكتس  اب اللغ  ة، 
فريجع ذلك ألسباب عارئ ة أو ع ؤثر خ ارج  ول يس بس بب تواض ع قدرات ه الفطري ة،  

وأع ا يتيل ق اكتس اب  األساس ية يف اكتس اب اللغ ة.كما أن لك ل الف رد لدي ه الق درة 
اللغ  ة الثاني  ة بدراس  ة الطريق  ة ال  يت يص  بح فيه  ا الف  رد ق  ادرا عل  ى تيل  م اللغ  ة أو أكث  ر، 
و   ري لغت   ه األوىل. و ك   ن أن حيص   ل ذل   ك اخاعب   ة أه   ل اللغ   ة. كم   ا أن التحص   يل 
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اللغوي أعر خاضع للنقاص، قد يبدأ ع ن الطفول ة أو بي د س ن البل ول، والف رد امل اهر 
 يف تيلم لغتني ويستطيع أن يتحدة بسجية وتلقائية  كن اعتباره ثنائ  اللغة. 

ويالح   ت أيض   ا أن األجه   زة الص   وتية ل   دد اإلنس   ان تس   اعد عل   ى اكتس   اب 
داد ل  دد الطف  ل لتيل  يم أد اللغ  ة. وه    عتكفي  ة يف الوق  ت نفس  ه لتقبله  ا. فاالس  تي

لغ  ة بش  رية    اهر بش  كل جل   . وأن الطف  ل يكتس  ب لغ  ة اةتم  ع ال  ذي حيي  ا فيه  ا. 
وأنه بيد سنة عيينة ال يستطيع اكتساب أي لغة بشرية على االعالو وع ادام األع ر  

ين   اقش اكتس   اب اللغ   ة  44ك   ذلك فه   ل  ك   ن للحي   وان أن يتيلم   وا اللغ   ة اإلنس   ان.
ء املي   دات أو األجه  زة ال  يت ه     أجه  زة الش   راء بن  اء عل   ى ال ك  ن فص  لها ع   ن اقتن  ا

نتائج افرتاضية إلدخال البياانت األولية لغوية للغ ة وتولي د خ رج تض م النح و الك ايف 
صفيا للغة. امليدات أو اإلعدادات كب أن يكون استقالل اكتساب اللغة أو اللغة 

 41عستقلة قادرة على تيلم أي لغة اإلنسان يف أي عكان آخر.
حاول علماء االجتما  األعركيني أعثال روبرت سريز وجون دوالو ونيل عيللر 
إابن عقدي الثالثينيات واألربيينيات أن يوحدوا التحليل النفس  عع عف اهيم ال تيلم 
لتحقي  ق فائ  دة أك  رب يف س  بيل تط  وير اإلنس  ان. وق  د أص  بحت ه  ذه الطريق  ة ش  ائية 

فس    بقي  ت عس  ألة عس  رية حبي  ث لي  دد ع  ن الس  نوات، لك  ن تفس  ريات التحلي  ل الن
يص  يب تفس  ريها أو فحص  ها، وكان  ت نت  ائج البح  وة واعض  ة وعتداخل  ة يف أول  ب 

( وبقي  ت احل  ال كم  ا ه    ع  ن دون إح  راز أي 1222األح  وال. ش  ابلن  وكروي  ك )
تق   دم ح   ىت ج   اء س   كنر وأح   دة انق   الاب يف جم   ال ال   تيلم وعبق   ت نظريت   ه يف جم   ال 

 46(.1227الفكر" جلفاند وآخرون )التيليم الصف ، واستيمال "اللغة و 
ويف احلقيق   ة ف   إن ع   دم اكتس   اب اللغ   ة ال يتوق     عل   ى ع   دد ق   درات الف   رد 
الفطرية فقط، بل هناك أسباب كث رية ج دا. عنه ا أن بي   الدراس ات تش ري إىل أن 

                                                           
 . 171م(، ص. 1222-1226)دعشق: كلية الرتبية،  يس اللغة اليربيةعرائق تدر حممد أمحد السيد،  44

45 Guntur Taringan, Psicolinguistic (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 20-21. 

 .11.....، ص. نظرايت اكتساب اللغةعوسى رشيد،  46
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فش  ل الط  الب األجان  ب يف إتق  ان اللغ  ة الثاني  ة، ييتم  د عل  ى الس  ن ال  ذي ب  د  في  ه 
ال  زعن ال  ذي  ض  ونه بص  حة أبن  اء اللغ  ة املس  تهدفة. فف     بدراس  ة تل  ك اللغ  ة، وعل  ى

إس  بانيا أجري  ت دراس  ة عل  ى عين  ة ع  ن الط  الب البولن  ديني واملغارب  ة ال  ذين يييش  ون 
هن اك، فكان ت نتيج ة الدراس ة أن إتق ان البولن ديني ل س بانية اليواج ه أي عش  كلة، 

ة عصاعب مجة، نظرا وذلك الندعاجهم يف اجلو املدرس ، بينما يواجه الطلبة املغارب
 42النيزاهلم عن اآلخرين وبقائهم عع بيضهم بيضا يف أولب األحيان.

وعص  طلح تيل  م اللغ  ة يش  ري إىل اليملي  ة الواعي  ة ال  يت يق  وم هب  ا الف  رد عن  د تيل  م 
اللغ    ة الثاني    ة. وعل    ى وج    ه التفص    يل ال    وع  بقواع    د اللغ    ة وعيرفته    ا والق    درة عل    ى 

ليت تطل ق عل ى ه ذه اليملي ة ال تيلم الرع   التحدة عنها. وعن األوصاف األخرد ا
أو تيلم الصريح، ويرد بي  اررباء أن اكتساب اللغة عملية خاصة ابألعف ال وأن 
تيلمه      ا عملي      ة خاص      ة ابلكب      ار. والواق      ع أن الكب      ار أيض      ا يلتقط      ون اللغ      ة أي 

 42يكتسبوهنا، فهذه قدرة الاف  عع النصح.
اللغ  ة إىل قس  مني، القس  م و ك  ن تقس  يم الدراس  ات ح  ول عوض  و  اكتس  اب 

أي اللغ ة األوىل، والقس م الث اين يتيل ق   (L1)األول ال ذي يتيل ق بدراس ات اللغ ة األم
أي اللغ   ة املس  تهدفة. وتتيل  ق عيظ   م الدراس  ات يف القس   م األول  (L2) ابللغ  ة الثاني  ة

ح ول اللغ  ة األم ابألعف  ال وتتيل  ق الدراس  ات املتيلق ة ابلقس  م الث  اين ابلب  الغني، لك  ن 
ألول     ب أن النظ     رايت املتيلق     ة ابكتس     اب اللغ     ة األوىل عالئم     ة الكتس     اب اللغ     ة ا

 42الثانية.

                                                           
 .11.....، ص. نظرايت اكتساب اللغةعوسى رشيد،  42
املرج  ع يف عن  اهج تيل  يم اللغ  ة اليربي  ة للن  اعقني بلغ  ات  رش  دي أمح  د عييم  ة، عل    أمح  د ع  دكور، إ   ان أمح  د هري  دي، 42

 . 331(، ص. 7212)القاهرة: دار الفكر اليريب،  أخرد
 .26.....، ص. نظرايت اكتساب اللغةعوسى رشيد،  42
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( أن نظرية الياعة يف اكتس اب اللغ ة الثاني ة عل ى 1226يقول ولبريك كالين )
 12مخس فرضيات وه :

 الفرضية الشأوية (1
فرض  ية ه  ذه النظري  ة يوج  د تش  ابه ب  ني اللغ  ة األم وتيل  م لغ  ة قني  ة وتيل  م 

 جبية. والتشابه يقع يف بنية عوازية على اكتساب اللغة.  اللغات األ
 الفرضية التقبلية (7

فرض  ية تق  ول ه  ذه النظري  ة أن  ه يف دع  م تيل  م اللغ  ة يف كث  ري ع  ن األحي  ان 
 نقع يف خطأ يكش  عن الشخص حتت  ثري اللغة األوىل أو البيئة احمليطة. 

 الفرضية الكرشينية (3
فرض  ية ه  ذه النظري  ة الق  ول أبن اكتس  اب اللغ  ة حي  دة تلقائي  ا ع  ع ال  تيلم 

 واكتساب عملية جارية عع التيلم املوجهة. 
 الفرضية اليب اللغوية (4

فرضية هذه النظرية تش ري إىل أن اكتس اب اللغ ة يت أثر اللغ ة األوىل واللغ ة 
 الثانية ويشار إىل اللغة الوسيطة.

 الفرضية اإلختالعية (1
النظرية يقول يتأثر عملية تشكيل اللغة ع ن قب ل جمموع ة ع ن فرضية هذه 

 الناس الذين هم بني اللغتني.
 

 مرايل اكتساب اللغة   ب
ا  ت األس  ئلة كث  رية ش  غلت املفك  رين عن  د الق  د  يف امليرف  ة  كن  ه اللغ  ة وكي    
ي  تم اكتس   اهبا وع   ن الس   ؤال الس   ابقة يظه   ر أن احمل   والت كله   ا أن األعف   ال ال   ذين   
يتيلم  وا اللغ  ة ع  ن الص  غر ه  م   خيتلف  وا لغ  ة خاص  ة هب  م وأهن  م يتمكن  ون ع  ن التيل  يم 

                                                           
50 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT. Rosdakarya, 

2011), hlm. 43-48.  
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ىل أعا إذا  خروا عن س نوات الطفول ة األوىل اللغة بيد ذلك إذا كانوا يف سنيهم األو 
 فمن عتيذر تيليمهم اللغة اال بشكل حمدود جدا.

أع    ا عراح    ل اكتس    اب اللغ    ة اللغ    ة عن    د الطف    ل فيقس    مها عيظ    م عل    ى أرب    ع 
  11عراحل، وه :

 عرحلة عا قبل اللغة .أ
وه     عرحل   ة الص   ياح أو ص   راو ومتت   د ع   ن عول   د الطف   ل وق   د تس   تمر إىل 

الث   اعن وتب   دأ ه   ذه املرحل   ة ابلص   رخة األوىل وه     الص   رخة أس   بوعة الس   ابع أو 
الول    دة ذات الدالل    ة املهم    ة يف      و اللغ    ة حي    ث متث    ل أول اس    تيمال للجه    از 

 التنفيس  الدقية.
 عرحلة املناوة .ب

وه  عظهر خيل  الصراو ويس بق اللغ ة وه   نش اط الع ب ييتم د عل   
عظه   رين أح   دةا  تك  رار األص   وات وان ك   ان بي    الب   احثني ي   رون أن للمناو  ة

 تيربي واآلخر العب.
 عرحلة حماكاة .ج

يرد "قالون" أن الطفل ييرب حبركات وجهه كل عا  ر خياعره وأنه يلي ب 
أبفك  اره قب  ل أن يتلفظه  ا وأن بي  د الش  هر الثالث  ة أيخ  ذ احاك  اة ع  ن حول  ه يف 
ا    اءافم وتكش    ريافم وأن احلرك    ات املي    ربة عن   ده وه      جس    ر عوص    ل إىل لغ    ة 

 أن كلماته األوىل ال خذ وداللتها إال اا يصحبها عن حركات عيرب. الكالم و 
 عرحلة الكالم احلقيق  وفهم اللغة .د

وه     املرحل   ة ال   يت تب   دأ فيه   ا الطف   ل ابلك   الم ويفه   م ع   دلوالت األلف   اظ 
 وعيانيها.

 

                                                           
  . 136-172 ص......، عرائق تدريسحممد أمحد السيد،  11
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هناك عراحل أيضا يف اكتساب اللغة يستمر تشمل عع سن الطف ل إض افتها  
  17يستول اللغة الكاعلة وهم:إىل حتقيق عستود و كن 

 عرحلة عا قبل الوالدة. (1
 عرحلة الصيب. (7
 عرحلة الطفولة. (3
 عرحلة البلول. (4
 عرحلة املراهقة. (1
 عرحلة الكبار. (6
 عرحلة عنتص  اليمر. (2
 عرحلة القد ة. (2

                                                           
52 Mamluatul Hasanah, Proses Manusia Berbahasa (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 

hlm. 59. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

للحص    ول عل    ى بي    اانت لغ    رض فائ    دة إن عنهجي    ة البح    ث ه      عريق    ة اليلمي    ة 
حقيقة لكل البحث اليلم  عريقة عس تخدعة في ه. يف األس س أن البح ث ش ي   13عيينة.

ع  ن أنش  طة أو عملي  ة نظاعي  ة ليح  ل املش  كالت أو املس  ائل املوج  ودة في  ه بتطبي  ق الطريق  ة 
س  س اليلمي  ة. اهل  دف ع  ن مجي  ع البح  ث اليلم    لتبي  ني وتنب  أ وعراقب  ة الظ  اهرة املوج  ودة. وأ

 14اهلدف على اإلفرتاض أن مجيع األفيال والوقائع عنتظم ولكل اليواق ب أس باب عيلوع ة.
وامل    راد بطريق    ة البح    ث كيفي    ة التفك    ري واليم    ل إلقاع    ة البح    ث وني    ل اهل    دف يف عي    دان 
البحث. الطريقة ه  كيفية اليت البد عن إقاعتها حلصول اهلدف، وأعا األسلوب شي  عن 

 وعنهجية البحث اليت تستخدم الباحثة فيما يل : 11ريقة.الكيفية لتنفيذ تلك الط
  

 مدخل البحث ومنهجه  أ
 املدخل (2

املدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيف . املدخل الكيف   ه و 
عريق  ة البح  ث ال  يت تس  تخدم لفح  ص حال  ة ع  ن األش  ياء الطبييي  ة، حي  ث الباحث  ة 

وحتلي ل البي اانت ه و االس تقرائ ، ه   أداة رئيس ية والتقني ة التثلي ث مج ع البي اانت، 
امل  دخل الكيف    ه  و ع  دخل عه  م  16ونت  ائج البح  ث الن  وع  يوك  د أةي  ة التيم  يم.

ج  دا لفه  م الظ  اهرة االجتماعي  ة وعنظ  ور املبح  وة وهدف  ه األس  س لوص    ودرس 
وتبي      ني الظ      اهرة املوج      ودة. وأع      ا املفه      وم يف الظ      اهرة ه      ذه عكتس      ب بوص      فه 

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

D (Bandung: Alfabeta, 2009) p. 3. 
54 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif Dan Kualitatif (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), hlm. 3. 
55 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 203.  
56 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan....., hlm. 1. 
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امل دخل الكيف   ه و البح ث للحص ول عل ى  12ة.واستكشافه يف احلكاي ة أو القص 
النت  ائج أو الكش    عم  ا ال ك  ن حص  وله بطريق  ة االحص  ائية أو امل  نهج الكم   ، 
حيث تبدأ الباحثة عن البياانت وقد تستخدم النظرية اليملية للتوضيح وينته  إىل 

  12النظرية اجلديدة تؤيد عاقبلها أو تبطلها.
ت عن عصادر خمتلفة، ق د تك ون جمه زة يف املدخل الكيف ، ليتم أخذ البياان

الب   احثون أنفس   هم ال   يت ه     اثاب   ة أداة مج   ع البي   اانت )أداة البش   ري( ع   ع جمتم   ع 
عتنوعة عن األدوات، ومجع البياانت أداء جمموعة عتنوعة عن التقنيات أيض ا، عث ل 

ت، املقابلة، واملالحظة، وصيد األعاك، وقئق عراجية، واحلل ، املكانية، واإل  اءا
  12وكيفية اللباس، ووريها.

وعملية البح ث يف حب ث الكيف   بتك وين ال دورات، اجلم ع وحتلي ل البي اانت 
عل   ى س   بيل االس   تمرار. املقابل   ة واملالحظ    ة يف حب   ث الكيف     عهمت   ان يف عملي    ة 
البحث عند مجع البياانت وكذلك الباحثة أفصح عن ةا كم ا ق ال ع ولينج أن ع ن 

ك  ادات البح  ث عن  د مج  ع البي  اانت، وت  ؤدي الباحث  ة   عالع  ة حب  ث الكيف    الباحث  ة
املقابلة واملالحظة والوثيق ة ومج ع الص ورة البح ث ووريه ا وك ل ع ن الط رو البح وة 

 62تتيلق على الباحثة بشخص أو اوضو  البحث.
تس  تخدم الباحث  ة ع  دخل الكيف    يف ه  ذا البح  ث ألن ه  دف الباحث  ة يي  ين 

ة ال   يت ه     يف عوض   ع البح   ث ح   ني عملي   ة مج   ع البي   اانت وتيبي   ري املس   ألة الواقيي   
البح   ث، بيملي   ة مج   ع الب   اانت يف عي   دان البح   ث بوس   يلة املراقب   ة عباش   رة واملقابل   ة 
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وحتليل البياانت. ونو  البحث أو جنس الكيف  هو نظام البحث للحص ول عل ى 
  61بينة الوصفية، قوال وكتابة وعبيية اليت تتم عراقبتها عن البشر.

 املنهج (1
تخدم ه  و ع  نهج الوص  ف . أن ع  نهج الوص  ف  ه  و أس  لوب ع  ن امل  نهج املس  

أس اليب التحلي ل املرك ز عل ى عيلوع ات كافي ة ودقيق ة ع ن   اهرة أو عوض و  حم دد 
أو ف  رتة أو ف  رتات زعني  ة عيلوع  ة وذل  ك ع  ن أج  ل احلص  ول عل  ى نت  ائج علمي  ة، مث 
تفس    ريها بطريق    ة عوض    وعية، ا    ا ينس    جم ع    ع امليطي    ات الفيلي    ة للظ    اهرة. وي    رد 

خ   رون أن ال   نهج الوص   ف  عب   ارة ع   ن عريق   ة لوص     املوض   و  امل   راد دراس   ته ع   ن آ
خ   الل عنهجي   ة علمي   ة ص   حيحة، وتص   وير النت   ائج ال   يت ي   تم التوص   ل إليه   ا عل   ى 

 67أشكال رقيمة عيربة  كن تفسريها.
وامل   نهج الوص    ف  ينقس    م إىل كث    رة ع    ن الدراس    ات وه      الدراس    ة املس    حية 

حلالة والدراسة التحليلية والدراسة التقابلية والدراسة ودراسة النمو والتطور ودراسة ا
وذك   ر ج   ابر عب   د اةي   د ج   ابر وامح   د خ   ري ك   ا يم أن امل   نهج الوص   ف   63الطولي  ة.

عنقس   م إىل ثالث   ة أن   وا  وه     الدراس   ات املس   حية والدراس   ات اليالق   ات املتبادل   ة 
ن  وعني وة  ا  والدراس  ات النم  و الط  وور. والدراس  ات اليالق  ات املتبادل  ة عنقس  ة إىل

 64دراسة احلالة والدراسات املقارنة.
وأعا الدراسة املستخدعة أو نو  البحث يف ه ذا البح ث ه   دراس ة احلال ة. 
دراسة احلالة اي   حب ث عتيم ق يف حال ة ع ن احل االت، وحب ث يف اليواع ل امليق دة 

ال يت اليت أثرت فيها، والظروف اراصة اليت أحاع ت هب ا، والنت ائج الياع ة واراص ة 

                                                           
61 Arief Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan 

Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Social (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21-22. 
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63 Mohammad Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 155. 
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ألن اهلدف عن هذه الدراسة ه  لتقد  الص ورة الفكري ة  61نتجت عن ذلك كله.
عفصلة عن ارلفية، والصفات، أو الطبيية اراصة عن احلالة أو احلال ة الفردي ة. مث 

 66عن تلك الصفات اراصة سوف تكون الصفات الياعة.
 
 يضور البايثة  ب

عطلق     ا يف مج     ع  ق     د علمن     ا أن حض     ور الباحث     ة يف البح     ث الكيف       حتت     اج
البي  اانت ك  األداة الرئيس  ية، كم  ا ق  ال س  وويونو "يف حب  ث الكيف    أداة مج  ع البي  اانت 

ألن  ه س  وف  ك  ن أن حيل  ل البي  اانت احملص  ول ح  اال وس  رييا ويي  ني  62الباح  ث ذات  ه".
إىل أي عملي   ة عالحظ   ة س   تكون. بس   بب الباحث   ة ك   أداة أساس   ية، ف   تمكن أن تط   ور 

حض  ور الباحث  ة يف ه  ذا البح  ث ت  دور   62ز البح  ث.أدوات البح  ث بي  د وض  وح املرك  
كاملالحظ    ة يف املي    دان ولك    ن ال تش    رتك يف عمليته    ا. وحض    ور الباحث    ة عباش    رة إىل 

 عيدان البحث لتلتق  املخربين وتالحت عن بيئة اللغوية اليربية يف اكتساب اللغة.
  

 البياانت ومصادرها  ج
هن اك عريق ة عت  وفرة وعتي ددة لتك  ون الباحث ة حاص لة عل  ى البي اانت املطلوب  ة، 
فتتص  ل الباحث  ة ابر  رباء ال  ذين ييرف  ون ويفهم   ون ع  ن بيئ  ة اللغ  ة اليربي  ة يف اكتس   اب 
اللغة ايهد الفاعمة اليصري بوجو ارا. البياانت املأخوذة يف هذا البحث تنقسم إىل 

لبي اانت الثانوي ة. البي اانت األساس ية  ه   ك ل ع ا قسمني، وة ا البي اانت األساس ية وا
حصلتها الباحثة عن املالحظة وعا حدثت يف عيدان البحث اليت تتيلق اا اليت حبثه ا 
الباحث   ة. املث   ال: ع   ا حص   لتها ع   ن املقابل   ة ع   ع ع   دير امليه   د وعدرس   ني اللغ   ة اليربي   ة 
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األش ياء ال يت تس اعد وحمركات قسم اللغة وبي   عالب ات. وأع ا البي اانت الثانوي ة ه   
أو تكاعل هذا البحث. املثال: كش  الغياب ونتيجة الطالبات وكتاب املستخدم يف 

 التيليم واتريخ قيام امليهد ووسائل اليت تستيمل لألنشطة التيليمية ووريها. 
وك     ذلك عص     ادر البي     اانت يف ه     ذا البح     ث تنقس     م إىل قس     مني، املص     ادر 

ادر األساس  ية وه  م ع  دير امليه  د، واملدرس  ني اللغ  ة األساس  ية واملص  ادر الثانوي  ة. املص  
اليربي  ة، وحمرك  ات قس  م اللغ  ة، وعالب  ات يف عيه  د الفاعم  ة اليص  ري بوجو   ارا، ألهن  م 
عتيلقة عباشرة يف عملية بيئة اللغة اليربية يف عيه د الفاعم ة اليص ري بوجو  ارا. وأع ا 

 ر اليت تتيلق هبذا البحث. املصادر الثانوية ه  كتب تيليم اللغة اليربية وكتب اآلخ
  
 أدوات مجع البياانت  د

وللحص  ول عل  ى البي  اانت احملتاج  ة، تس  تخدم الباحث  ة الط  رو جلم  ع البي  اانت  
 كما يل : 

 املالحظة (1
تستخدم الباحث ة عري ق املالحظ ة ابملش اركة وابملالحظ ة املباش رة أيض ا ه   

لباحث ة االحظ ة عريقة حبيث تكون الباحثة جزءا عن النشاعات اللغوية. وتقوم ا
 62سلوك عيني عن خ الل اتص اهلا عباش رة ابألش خاص أو األش ياء ال يت تدرس ها،

وتكتب وتسجل الباحثة البياانت. وتقوم الباحث ة هب ذه املالحظ ة للحص ول عل ى 
البي     اانت ال     يت تتيل     ق أبنش     طة الطالب     ات يف عملي     ة اللغ     ة اليربي     ة واكتس     اهبا، 

وب  ني عالب  ات واآلخ  ر، ومجي  ع الطالب  ات واالتص  االت ب  ني املدرس  ني والطالب  ات، 
 يف عملية تيليم اللغة اليربية وتيلمها، والطريقة التيليمية املستخدعة.
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 املقابلة (7
املقابل  ة ه    عريق  ة مج  ع البي  اانت للحص  ول عل  ى امليلوع  ات ع  ن عص  ادرها 
البش    رية الش     فوية. واملقابل     ة أداة هاع     ة للحص     ول عل     ى امليلوع     ات ع     ن خ     الل 

البش رية. ول ذلك، املقابل  ة ك أدة حب ث تتطل  ب اطيط ا واع دادا عس  بقا،  عص ادرها 
واس تخدعت الباحث ة ه ذه الطريق ة لطل ب  22كما تتطلب  هيال وتدريبا خاص ا.

 احلقائق والبياانت املتيلقة ابلبيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة. 
حل  االت اس  تخدعت املقابل  ة مليرف  ة الواق  ع املتيمق  ة ع  ن املش  ارك يف تفس  ري ا

والظواهر املتح دة حي ث ل ن توج ه بطريق ة املالحظ ة. فاملقابل ة املناس بة لكش   
البي   اانت يف ه   ذا البح    ث ه     املقابل    ة الدقيق   ة، وه      عقابل   ة ح    رة يوج   ه فيه    ا 
الباحث  ة أس  ئلة عل  ى حس  ب دلي  ل املقابل  ة ابملوض  و . وق  د قاع  ت الباحث  ة اقابل  ة 

اعم   ة اليص   ري بوجو    ارا وحمرك   ات عدرس   ني واملدرس   ات اللغ   ة اليربي   ة ايه   د الف
 اللغة وبي  عالبات عن بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة.   

 الوقئق (3
الطريقة الوقئقية ه   عريق ة البح ث لطل ب احلق ائق والبي اانت ع ن الوقئ ق 
والكتب واةالت والرسائل واملذكرات ووريه ا ع ن امل واد املكتوب ة. فبه ذه الطريق ة 

احلق  ائق أوبي  اانت ع  ن بيئ  ة اللغوي  ة اليربي  ة يف اكتس  اب اللغ  ة ستكتش    الباحث  ة 
اجلي     دة. ه     ذه عريق     ة لتأك     د بي     اانت احملص     ولة بط     ريقني س     ابقني عث     ل، ع     دد 
الطلبات، وصوار امليهد، عكتبته وعيمله وأنشطة اللغوية داخل امليه د أو خ ارج 

 امليهد وابإلضافة نتيجة الطالبات عن كفاءة اللغوية. 
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 يل البياانتطريقة حتل  ه
عريق  ة حتلي  ل البي  اانت ال  يت ستس  تخدعها الباحث  ة يف ه  ذا البح  ث ه    عريق  ة 

إن التحلي   ل  21،(Miles and Huberman)التحلي   ل الكيفي   ة عن   د عيل   يس وهوبرع   ان 
البياانت يف البحث الكيف  يقوم بشكل التفاعل  ويس تمر عل ى ال زعن ح ىت جتي ل ب ه 

وعملي   ة مج   ع البي   اانت وتص   بح امليلوع   ات بي   د عل   ب امليلوع   ات البي   اانت الكاعل   ة. 
عت   وفرة ل   دد الباحث   ة ال   يت وج   دت ع   ن خ   الل املقابل   ة واملالحظ   ة والوقئ   ق، مث تب   دأ 

ا. وحتلي ل البي اانت املوج ودة يف ه ذا البح ث الباحثة يف تنفيذ حتليل البياانت وتفسريه
 يتوقع يف وقت واحد عع عملية مجع البياانت.

 انت كما يل : البيالتحليل وأعا ارطوات 
 البياانت صني ت (1

بيد أن تطبق الباحثة أدوافا ومجع البي اانت قتق وم بتص نيفها، والتص ني  
ه   و ترتي   ب التنس   يق للميلوع   ات تب   دأ بوض   ع األش   ياء هل   ا الص   فات املش   رتكة أو 
املتيلق  ة يف جمموع  ات كب  رية مث تقس  م اةموع  ة الكب  رية إىل الوح  دات الص  غرية مث 

إىل جنس واحد. واي  آخر فإن التصني  هو وضع كل ف رد األنوا  وعن النو  
 يف فئة خاصة حبيث تسهل عيرفته ومتيزه عن وريه. 

مث ييمل على نق ل البي اانت ع ن ه ذه األدوات إىل ج دول للتبوي ب وفق ا 
للنظ  ام بتجدي  د وتيي  ني البي  اانت النافي  ة والبي  اانت و  ري النافي  ة ح  ىت تبق  ى ل  ديها 

ف    رو الباحث   ة البي    اانت اةموع   ة وتفص    يلها عل   ى حس    ب البي   اانت النافي   ة، مث ت
 عشكلة البحث اليت قدعتها الباحثة.  

 عرض البياانت (7
يف هذه املرحلة جتمع الباحثة البي اانت يف عوض ع البح ث. حيت وي ع رض 
البي  اانت ع  ن عملي  ة التحري  ر والتنظ  يم ح  ىت ترتي  ب البي  اانت يف اجل  دول وك  ذلك 
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عملي     ة اختص     ار مج     ع البي     اانت وتفريقه     ا إىل الفك     رة والفص     يلة امليين     ة أو إىل 
املوضو  امليني. فغرض البياانت كمجموعة البياانت املنتظم ة واملرتب ة ح ىت  ك ن 
عن استنباعها واطيط أية خطوة عنها، فبهذا اليم ل تق وم الباحث ة حبري ر وتنظ يم 

 تلك البياانت. 
 حتليل البياانت (3

بياانت يف البحث يتم بصورة كيفية فحسب، والتحلي ل الكيف   وحتليل ال
ه  و الرتكي  ز يف عياجل  ة التج  ارب الواقي  ة واألح  داة اجلاري  ة س  واء ك  ان يف املاض    
أو احلاضر على عا تدركه الباحثة عنها وتفهمه وتستطيع تصني  وملح اليالقات 

ية ابت   دأ ال   يت  ك   ن عالحظ   ة عقلي   ة. وحتلي   ل البي   اانت الكيفي   ة ه     حب   ث وص   ف
بتفص  يل البي  اانت املناس  بة بناحي  ة بيض  ها وبي    آخ  ر مث اتي  ان الش  رح وإعط  اء 
عي  امليلوعات يف كل بي  عن الناحية واليالقة بني الناحية واألخ رد. إذن يف 
حتلي   ل والش   رح ك    ري عل   ى س   بيل اجلم    ع إىل األس   ئلة ابلكيفي   ة االس    تقرائية ويف 

لناحي  ة يرتق  ى إىل الناحي  ة اراص  ة وه  ذه التحلي  ل األخ  ري عل  ى س  بيل اجلم  ع ب  ني ا
 ارطوات هلا دور خاص. 

تس    تخدم الباحث    ة امل    نهج الوص    ف  كم    ا أن    ه يه    دف لتص    ور األح    وال 
مث حتل ل الباحث ة ابمل نهج التحليل    27واحلوادة والوقائع املتيلقة اوضو  البحث،

ه النق  دي. وتفس  ري جمموع  ة ع  ن البي  اانت أن تق  وم الباحث  ة احاول  ة تش  كيل ه  ذ
البي  اانت عل  ى أس  اس جمموع  ة ع  ن املص  طلحات األساس  ية ال  يت ق  د تك  ون إع  ارا 
نظراي تظل الباحثة عؤعنا به سواه تؤيده نتيجة حب ث عي ني أم تيارض ه ابس تخدام 

 التفسري النقدي.    
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 حتقيق صحة البياانت   و
الب  د للباحث  ة أن تفح  ص ص  دو نت  ائج حبثه  ا قب  ل أن حتل  ل وتفس  ر البي  اانت. 

س  تكررها الباحث  ة عل  ى ع  دة ع رات وس  تذاكر ع  ع املتخصص  ني. كم  ا ق  ال  ه ذه عملي  ة
عولي  ونج أن هن  اك بي    األس  لوب لفح  ص ص  دو البي  اانت، وه   : ع  ول االش  رتاك، 

وعناقش  ة األص  حاب، وكفاي  ة املراج  ع،   (Triangulation)وعم  ق املالحظ  ة، والتثلي  ث
  23.(Auditing)بة وحتليل احلالة السلبية، وعراقبة األعضاء وتفصيل الشرح، وحسا

وع ن ه ذه األس لوب لفح ص ص دو البي اانت، ات ار الباحث ة ع ايليق ببحثه  ا، 
 ه :
 عول االشرتاك (1

ع    ول االش    رتاك عه    م ج    دا للحص    ول عل    ى امليلوع    ات الص    حيحة، ألهن    ا 
تيي   ني يف مج   ع البي   اانت. واس   تفاد ه   ذا االش   رتاك يف س   ائر النش   اعات وال   رباعج 

 اليربية واكتساهبا.واليملية املتيلقة ابلبيئة 
 عمق املالحظة (7

لكش      ارص    ائص يف الظ    روف املالئم    ة ابملش    كالت ال    يت تري    د حله    ا 
 ومليرفة صحة البياانت، فف  حاجة إىل املالحظة اليميقة الدقيقة. 

 التثليث (3
التثلي   ث ه   و ع   ن إح   دد الط   رو لفح   ص ص   دو البي   اانت ابس   تخدام أو 

لبي   اانت أو للموازن   ة، رأد تنفي   ذ الش   ي  خ   ارج البي   اانت نفس   ها لفح   ص تل   ك ا
دنز  أن تنفيذ خطوات فحص صدو البي اانت يس تخدم عل ى: ص دو الباحث ة، 
عصادر البياانت، الطريقة، والنظرية. وتستخدم الباحثة التثليث  اصادر البي اانت 

 والطريقة للتفتيش املوازنة عن البياانت املوجودة.
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 عناقشة األصحاب (4
املصاحبة لتكون حاصلة إىل صحة البياانت تستخدم الباحثة أيضا عريقة 

فيليه   ا عل   ى بي     األص   حاب ليناقش   وا ويص   لحوا ع   ايلزم إص   الح البي   اانت إذا 
  24وجدوا، وهذه املناقشة ستكش  فيها عن امليلوعات الصحيحة الضابطة.

 
 هيكل البحث  ز

املقدع     ة. حيت     وي ع     ن خلفي     ة البح     ث، وأس     ئلة البح     ث،  الفصووووول األول:
ئ       د البح       ث، وح       دود البح       ث، وحتدي       د املص       طلحات، وأه       داف البح       ث، وفوا

 والدراسات السابقة. 
اإلع  ار النظ  ري. يتك  ون ع  ن املبحث  ان، املبح  ث األول: بيئ  ة  الفصوول الثوواين:

 اللغوية اليربية. واملبحث الثاين: اكتساب اللغة.  
يتض  من ع  ن  ع  دخل البح  ث وعنهج  ه،  عنهجي  ة البح  ث.الفصوول الثالووث: 
البياانت، وأدوات مج ع البي اانت، وعريق ة حتلي ل البي اانت، وحضور الباحثة، وعصادر 

 وحتقيق صحة البياانت، وهيكل البحث.
تيرض الباحث ة يف ه ذا الفص ل البي اانت وحتليله ا وعناقش تها،  الفصل الرابع:

ويتك ون ذل  ك ع ن ثالث  ة عباح ث. املبح  ث األول حيت وي عل  ى: الوص   الي  ام ملي  دان 
بي  اانت وحتليله  ا. واملبح  ث الثال  ث، حيت  وي عل  ى: البح  ث. واملبح  ث الث  اين، ع  رض ال

 عناقشة نتائج البحث.   
ارامت     ة. يتض     من ع     ن قس     مني: األول علخ     ص نت     ائج  الفصووووول اخلوووووامس:
 البحث، والثاين االقرتحات. 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 الوصف العام مليدان البحثاملبحث األول: 
 مبعهد الفاطمة العصري بوجوجناراموقع اجلغراتية   أ

عيه  د الفاعم  ة ه    عيه  د اليص  ري ال  ذي خيصص  ه لطالب  ات ال  اليت تق  ع يف 
بوجو ارا.  -عدينة بوجو ارا، بضبط يف الشار  عيهد ابعبوا، رقم األوىل سوكورجا 

كيل  و ع  رت توج  د حمط  ة راجكوس    بوجو   ارا ال  يت تيط      1.1وجن  ويب امليه  د ح  ول 
ت ل   زايرة بناف   ا يف عيه   د الفاعم   ة اليص   ري. أرض     عيه   د ال   والة س   هولة عواص   ال

الفاعم  ة داخ  ل يف والي  ة عنطق  ة بوجو   ارا ال  يت تق  ع يف ع  رف الوالي  ة داخ  ل املدين  ة 
بوجو    ارا. وعوق   ع امليه   د الفاعم   ة ع   دي الس   هل وحبال   ة البيئ   ة ح   ول امليه   د س   كينة، 

 21ت الوافية لطلب اليلم.وعرحية، وعليلة احمليط املزرعة والبيئة النظيفة عع التسهيال
 26وأعا حدود الوالية عيهد الفاعمة اليصري كما تل :

 مشال : عزرعة متلك عرتة (1
 جنويب : عساكن (7
 شرق  : عستيمرة عرتة واملزرعة  (3
 وريب : حتديد استيمرة عرتة (4

 
 اترخيية مبعهد الفاطمة العصري بوجوجنارا   ب

يف أويل امل  رة ع   ن اإلرادة كي   اه  احل   اج مت   ام س   ي  ال   دين املاجس   تري لتأس   يس 
املص     لى وامليه     د الفاعم     ة اليص     ري يف الش     ار  عيه     د ابعب     وا )مش     ال ع     ن حمط     ة 
راجكوس    بوجو   ارا(. اعان  ة ع  ن والدي  ه كي  اه  احل  اج مت  ام س  ي  ال  دين الس  تمرار 
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م، مث 7221فاعم  ة يف الس  نة اجله  اد وال  دعوة اإلس  العية والرتبي  ة. أساس  ه عص  لى ال
 22الذي استمر  سيسه روضة الرتبية القرآن النهضية.

عؤسس  ة للرتبي  ة اإلس  العية الفاعم  ة ه    عؤسس  ة التكثيف    يف الي  ا  التيليمي  ة 
واالجتماعية، وعؤسس هذه املؤسسة الدكتور احلاج متام سي  الدين املاجستري، يف 

سوكورجا، انطقة بوجو ارا، جاود الشرقية أو م، يف قرية 7221سبتمرب  2التاريخ 
كلو ع رت إىل املدين ة س وراباي. االس م الفاعم ة ع أخوذة ع ن االس م األم احلاج ة   122

سيت فاعمة وه  والدة متام سي  ال دين وه و الول د األص غر ع ن كي اه  احل اج عب د 
سورعاين امليط  واحلاجة سيت فاعمة. وأعا احلاج متام سي  الدين يزوج عع احلاجة 

 صافيا ورزو ابلبنني اعه أنسح البليا.
م، عؤسس    ة للرتبي    ة اإلس    العية رعي    ة ع    ع  7226ع    ن أبري    ل  12يف الت    اريخ 

م عل     ى أس     اس 7226-4-12ا1371كات     ب الي     دل "رزا ف     رفيس كالي     ا" ب     رقم 
واإلس   الم. وع   ع تط   ور وتق   دم اة   ال  1241القواع   د ارم   س والق   انون األساس     

ة كاإل ه  ار املطال  ب ع  ن اةتم  ع ال  ذين يري  دون األس  لوب التيليم   ، وه  ذه املؤسس  
م 7222ع   ن س   بتمرب  6التيليمي  ة اإلندعاجي   ة )ال   دين والي   ام( اجل  ودة. و  الت   اريخ 

عيهد الفاعمة اليصري عفتوحا رعيا عع كي اه  احل اج هاش م ع وزادي ك رئيس الي ام 
       22جملس التنفيدية النهضة اليلماء جاكرات.

، ه   ذه املؤسس   ة ق   ادرة عل   ى إثب   ات وجوده   ا كمؤسس   ة بيايف س   ن عبك   رة نس   
، س   ابقا عل   ى ق   ادرة عل   ى الش   راكة ع   ع اةتم   عالديناعيكي   ة املوجه   ة إىل املس   تقبل، 

التغريات وه  قادرة لتوفري اردعات تيليم اجلودة وإرضاء اةتمع، إشارفا ه  ع دد 
ال داخل  وار ارج .  ملس توينيواإل ازات اليت  كن أن تفخر عل ى االطالبات زايدة 

وأع   ا الغ   رض واهل   دف عؤسس   ة للرتبي   ة اإلس   العية الفاعم   ة ه     للرتبي   ة خاص   ة دي   ن 
اإلسالعية واألنشطة اإلجتماعية ألجل عساعدة احلكوعة عل ى ب رانعج ل ذهن احلي اة 

                                                           
77 Ibid, Profil Pondok.......(01 November 2018).  
78 Ibid, Profil Pondok.......(01 November 2018). 



51 
 

األع   ة والتمك   ني ع   وارد البش   رية ع   ع ترقي   ة الدرج   ة، واملرتب   ة، والرفاه   ة األع   ة خاص   ة 
  22ن أجل عواجهة عهد اليوملة واليصر اآلن.عنطقة بوجو ارا وع

ابلنظ   ر التط   وير االزده   ار، فتش   كل املؤسس   ات الرتبي   ة األخ   رد. وه   ذه ف   رو  
 22عؤسسة للرتبية اإلسالعية الفاعمة، كما يف التال :

 عيهد الفاعمة اليصري (1
 عدرسة الثانوية الفاعمة اإلضايف  (7
 عدرسة املتوسطة الفاعمة اإلضايف  (3
 عدرسة الدينية  (4
 وضة الرتبية القرآن النهضيةر  (1
 عدرسة اللغة الياملية ا عركز الفاعمة اللغوية )اليربية واإل ليزية والياابنية( (6
 عدرسة الطفولة املبكرة  (2
 جملس التيليم )احياء علوم الدين وحفت القرآن( (2
 استغاثة، والتهليل وحبث املسائل امليهد (2
 عركز املمارسة، والندوة، وامليتمر (12
 التياونية الفاعمةنقابة  (11
 عؤسسة الرتبية لليتيم األبوين  (17
 جلنة حبث املسائل (13
 جلنة الفلكية (14
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 21الرؤية والبعثة والشعار ملعهد الفاطمة العصري بوجوجنارا  ج
 الرؤية (2

 يف اإل از، واالعتماد على اليلوم التكنولوجية واإل ان والتقود.     التفوو -
 البعثة (1

 التفوو. نلديهالبات الاليت اعداد الط -
 تنمية اإل ان والتقود عع امليرفة اليلوم التكنولوجية واإل ان والتقود.  -
 تطبيق االنضباط اليال يف التيلم واليبادة واألخالو الكر ة.  -

 الشعار (2
علموا أوالدكم فإهنم خملوقون لزعن و ري زع نكم )إع ام الغ ازال : يف إحي اء  -

 علوم الدين(
 عش كر ا أو عت شهيدا.  -

 
 التنظيمي وإدري ملعهد الفاطمة العصري بوجوجناراهيكل   د

هن  اك اةموع  ة ال  يت تنف  ذ عس  ؤول جبمي  ع ح  وائج واألواع  ر ال  يت تتيل  ق ابمليه  د 
حت     ت إش     راف ع     دير امليه     د. ويف اآليت هيك     ل تنظيم       وإداري مليه     د الفاعم     ة 

  27اليصري بوجو ارا:
 : عيهد الفاعمة اليصري    اسم املؤسسة 

 : شار  عيهد ابعبوا، رقم األوىل   الينون                         
 سوكورجا، بوجو ارا، جاود الشرقية                                          

   223422( 2313: )    اهلات  
 hoo.co.idalfatimahplus@ya:    الربيد اإلليكرتوين
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 : احلاج متام سي  الدين املاجستري،        املؤسس                        
 واحلاجة سوعرين صافيا                                      

 : احلاج بدر الدين أمحد     رئيس امليهد 
 : األستاذ خري الرازي     سكرتري

  : األستاذ فتح الرحيم  رئيس عكتب التيليمية 
 : األستاذة سيت سيفية اهلداية    رئيس عكتب املالية 

 : األستاذة عرأة النورية رئيس عكتب اإلدارة والتنظيم  
 : األستاذ عبد احلكم رئيس عكتب التياونية واملؤسسية 

 : األستاذ حمني   رئيس عكتب األعمالية 
 

 منظمة للطالبات معهد الفاطمة العصري بوجوجنارا  ه
ه       عنظم     ة ال     يت  OPPMA))عنظم     ة للطالب     ات عيه     د الفاعم     ة اليص     ري 

عأخوذة عن بي  الطالبة يف عيهد الفاعمة اليصري أو تسمى ابحملركة. وأعا عيظم 
ال   رباعج يف عيه   د الفاعم   ة اليص   ري تتب   ع ال   رباعج املثب   ت هب   ذه املؤسس   ة، ك   الرباعج 

دريس اإلض  ايف(. س ود ه  ذه الواجب ة )تيل يم الق  رآن والكت اب واحملاض  رة واملناقش ة وت 
ال     رباعج، توج     د ال     رباعج اآلخ     ر يف عيه     د الفاعم     ة اليص     ري ال     يت حت     رك عنظم     ة 

 للطالبات عيهد الفاعمة اليصري. 
يتم التنفيذ هذه الرباعج ملنظم ة الطالب ات عيه د الفاعم ة اليص ري ع ن خ الل 

  23األنشطة وقسمها، كما يف التال:
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 قسم التيليم (1
تق    ام الص   لوات ارم   س ع    ع رواتبه   ا ابجلماع    ة يف أوج   ب الطالب   ات أن 

املس     جد، وجتي     ل اجل     دول اإلرش     ادات، كش       احل     ي ، وجتم     ع الص     ناديق 
 اإلجتماعية، والتياون عع قسم اآلخر.

 قسم اللغة  (7
تنظ    يم اللغوي    ة يف بيئ    ة امليه    د واملدرس    ة، وييل    ن خم    ال  اللغوي    ة عؤقت    ا، 

اجلاوي   ة واإلندونيس   ية يف ي   وم وتوج   ب أن تس   تخدم اللغ   ة اليربي   ة واإل ليزي   ة، و 
 عيني، ويراقب األنشطة اللغوية يف امليهد، والتياون عع قسم اآلخر.  

 قسم األعن (3
تنفيذ الشغب أو اإلنتهاكات الرتتي ب الطالب ات وتفت يش ارزان ة وارم ار 

 الصغري عؤقتا، والتياون عع قسم اآلخر.  
 قسم النشيط (4

تيق  د األنش  طة يف امليه  د كم  ا يف تنظ يم األنش  طة املق  ررة يف ه  ذا امليه د. 
اآليت: ق    راءة ال    ديبي ، واحملاض    رة، وارطاب    ة وو    ري ذل    ك، والتي    اون ع    ع قس    م 

 اآلخر.
 قسم التنظي  (1

ابت   داء ع   ن ب  اين،   مجي   ع املينظي  تنظ  يم األنش   طة )التي  اون اإلجتم   اع ( 
 التي    اون اإلجتم    اع  أو التنظي      الك    ربد وتنفي    ذ .خ    ارج القاع    ةأو  ال    داخل

   .فقط، والتياون عع قسم اآلخر يف أايم اليطالت الطالباتميع جب
 قسم الصحة (6

 ع    نالب    ات للط التم    ري  ت    وفريوفيت    اعني، و  األدوي    ةتنظ    يم احتياج    ات 
 .، والتياون عع قسم اآلخراملرض
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 قسم القيادة (2
اعداد األجهزة املراسيم ويرتب الطالبات وتفتيش اراص ية املدراس ية عن د 

 عملية املراسيم، والتياون عع قسم اآلخر. 
 اللوجستيةقسم  (2

ت   دوين وحتفيظ   ه قائم   ة اجل   رد، وتوزي   ع األعيم   ة عن   د ال   رباعج يف امليه   د، 
 واعطاء اردعات احلسنة، والتياون عع قسم اآلخر.  

 

 2اجلدول: 
 24م1028للعام الدراسي  بات معهد الفاطمة العصريمنظمة للطال

 

 اسم الكاملة وظيفة
 لوك  فطريندا  ريئسة

 لذي اليزية انئبة الرئيسة
 نبيلة فوتري اردينشه سكراترية

 مجيليا أديندا ساكينة انئبة السكراترية
 حبيبة نور عني أعينة الصندوق 

  ود رعضاين  1انئبة األعينة الصندوق  
 حسن النداي 7األعينة الصندوق  انئبة 

 
 
 

 قسم األعن
)األستاذ. فتح الرحيم، 

 سيت محدية 
 ريسكا نبيال نور هداية 
 ألية نور عزيزة آيكا يونري
 رسكيتا كسوي فرداين

 حنيفة سربينا رحادة الييش
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 واألستاذة سري آع (
 

 شيه زنداة الرسول
 جين نريينا أووستني
 آيكا فوتري حسنة
 آملوليا دلني لطفياان

 
 
 

 قسم التنظي 
)األستاذة. نيني  مخسيتور، 
 واألستاذة أع  كورنيا ني  عني(

 

 رانتيش ألفيال عوليدة
 أدليا روفا محريا

 زهود نور أدليا حس 
 فريسا جونيتا أوليا
 آمل  ويتا دعاينيت

 شليا شفاء دلسيفيينا
 عيتا دوي دل ننيت

 دينتا قو ةديفا عليا 
 آلفيدا عورار سهال رافية

 
 

 قسم اللغة
)األستاذة. يونيتا فور اساري، 
 واألستاذة. إحدد فائزة الرمحة(

 عزة عورين سفريا
 ويسدا أورا جرال

 إيسبال إنداه نوورهاين 
 أ ل  رمحة أوليا

 ريسما عوليداي عونتيا نيغروم
 خوليفيا أول فيغا
 زاهرياجريي زلفى ضان 

 بواين وسيت سكتييت 
 ديندا أيو فديال فوتري

 أليا سلسابيال الزهراء  
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 قسم النشيط
)األستاذة. فائقة اهلمة، 
واألستاذة دوي سفتياان 

 أووستينا(

 جوفيتا نينا راشيدة
 نيئال جنر أنديين

 لطف  نصرينا رعينيت
 الزهراء وح  كانيا
 أنينداي علة املختار

 سلسابيال فرح د سسف  
 رسنيا قرآنكو سوكما

 فرنسسكا نزور أزليندا 
 
 
 

 قسم القيادة
 )األستاذ. عبد احلكم(

 آرفينا ليل  نور الزكية
 واديع بوالان فدال

 عائشة الثانية الفرحنة
 نورا أورليا

 إندي جزيلة النيمة
 أل  الزهراء ويدودوا
 نيلوك خافيذوتييندا

 أملريا عوفائريافيدئيال 
 جندي الزهراء ففرنندا

 
 
 

 قسم التيليم
)األستاذة. عرأة النورية، 
 واألستاذة. نور هداية(

 أعلى عمليا
 فريوزا زحواان

 عوتية السيدية
 لولوء أم رشيدة

 فهمة جزيلة نود
 انئيلة رمحوايت الغافري
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 حنيفة عائشة
 أزعى نور احلبيبة امليلمة

 أديبة نيئال النجاح 
 
 
 

 قسم الصحة
)األستاذة. سيت كوروايت، 
 واألستاذة. انني  إعرأة الفائزة(

 ويزلدا عروارات فطرينا
 سكر آسا فراعسواري
 ندي رمحة علييندرا

 وريلدا عوفذة حنان أمحد
 نيكن نبيلة ألفني

 ألفديال فريح إيفانري
 دس  رسكييا أريينيت

 جهيانيغرومليتا تري 
 أعودي آستورنيا 

 
 

 
 قسم اللوجستية

)األستاذة. ألوك رشيدة، 
 واألستاذة نور امليرفة(

 أليا رفيداي الزهراء
 فوتري أريكا أوريين

 رعا عصلوحة
 فرحة ألبيا سوكارنوا

 حفريا نورالتق  عوليدة
 أوون دوي سنتا فربينيت

  ود سفريا جندرانيغتياس
 دوي رتنا فريبوايت 

 شاديرا ريسنا خري النيد
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 معهد الفاطمة العصري بوجوجنارايف أيوال األساتذ واألستاذات ونشاطهم   و
م، عل    ى 7222يب    دأ التوجي    ه ايه    د الفاعم    ة اليص    ري بوجو     ارا يف الس    نة 

االق  رتاح ع  ن احل  اج األس  تاذ مت  ام س  ي  ال  دين املاجس  تري، كاملؤس  س وع  دير امليه  د 
 الفاعمة اليصري بوجو ارا. 

س    ود، كاملدريس    ني واملدرس    ات يف ه    ذا امليه    د ه    م ين    الون املس    ؤولية أيض    ا  
التيل يم، وحت اول امل ربيني واملربي ات كاألس تاذ واألس تاذة أو املس مى ابمل ريب واملربي ة يف 

ك   أفراد والكائن   ات الطالب   ات   ع   ن خ   الل االنتب   اه إىليف اعط   اء اإلعان   ة للطالب   ات، 
 جتي  ل الطالب  ات تس  تطيع أنف  رد، حبي  ث  ات ب  نيجتماعي  ة واالنتب  اه إىل االختالف  إلا

ح  ل املش  اكل  يف عملي  ة التنمي  ة وح  ىت  ك  ن ذل  كع  ا  ك  ن أفض  ل  املرحل  ة املتقدع  ة
الرفاهي  ة ة بش  كل خاص   ةتق  دم احلي  اة الس  ياد ع  ن أج  ل نف  س الطالب  ات املوج  ودة يف

 ه  د ه  ذا املي س  اعة يف 74مل  دة  الب  اتيي  يش ع  ع الط ربيني واملربي  اتأن امل   ي  ة.ذهنال
 ألخ  وة، واآلابء واألعه  ات واكاألس  تاذ أو األس  تاذةك  ل الي  وم. وه  و إس  قاط ال  نفس  
مجي ع  عسؤولية كب رية فيم ا يتيل ق حبال ةلكون الذين   وامليلمني واإلداريني واألصدقاء

 21الطالبات يف امليهد.
 26وو ائ  املربيني واملربيات يف عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا، ييين:

 عش اكل، عش اكل شخص ية، عش اكل هال ديب ات لاوهو ملس اعدة الطكاملرشد،  (1
 ووري ذلك. السلوكو الصحة، و عع األصدقاء، عشاكل يف التيلم، 

 كاملسهل، وهو توسط بينهن األعور الطالبات يف امليهد أو املدرسة.  (7
كامليلم، وهو ييلم الطالبات يف عيهد الفاعمة اليصري اليت تتضمن عن تيليم  (3

 يم الديين، وتيليم الدين التطبيق ، وتيليم املوق  اليصري.األخالق ، وتيل
 

                                                           
85 Ibid, Profil Pondok.......(01 November 2018). 
86 Ibid, Profil Pondok.......(01 November 2018).  
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وأع  ا ع  دد األس  اتذ واألس  تاذات يف عيه  د الفاعم  ة اليص  ري بوجو   ارا، كم  ا 
  22يف اآليت:
 

 1اجلدول: 
 عدد األساتذ واألستاذات يف معهد الفاطمة العصري 

 م 1021-1028للعام الدراسي 
 

 عدد جنس رقم
 2 ا عريب  أستاذ 1
 13 ة ا عربيةأستاذ 7
 62 عدرسني واملدرسات خارج امليهد 3

 22 املبلغ الكلي  
 

 معهد الفاطمة العصري بوجوجنارايف أيوال الطالبات ونشاطها   ز
اليص    ري ه    ن كالطالب    ات ع    ن املدرس    ة املتوس    طة فاعم    ة  عالب    ات يف عيه    د

 ع   ن خمتل     املن   اعق يف إندونيس   يا عث   ل ع   ن خ   ارج املدين   ة نه   واملدرس   ة الثانوي   ة. و 
خلفي  ة التيليمي  ة، س  ود ذل  ك، ع  ن نفس  ها.  بوجو   اراع  ن عنطق  ة  ه  نولك  ن عيظم

عالب    ات يف . ةأيض    ا خمتلف    ية واآلابء واألعه    ات واالجتماعي    ة والثقافي    ة، واالقتص    اد
 م ة اليص ريه ذا عيه د الفاعوالبي ة النس اء، ألن ارا بوجو  اليص ري فاعمة ال عيهد

املتوس   طة واملدرس   ة الثانوي   ة، وواج   ب املدرس   ة  ت   تيلم يف اليتللطالب   ات ال   اص   ص 
 22سنة. 12-13عليهن لتسكن يف امليهد. وعمر عن الطالبات عيدل بني 

                                                           
87 Ibid, Administrasi Pondok.......(01 November 2018).     
88 Ibid, Profil Pondok.......(01 November 2018). 
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 كم ا  ،عالب ة 222 ات ايهد الفاعمة اليصري بوجو  ارابالعدد اإلمجال للط
 81:يف اجلدول التال التوضيح
 

 2اجلدول: 
 م1021-1028الطالبات يف معهد الفاطمة العصري للعام الدراسي عدد 

 

 عدد مريلة رقم
 122 عدرسة املتوسطة 1
 723 عدرسة الثانوية 7

 222 املبلغ الكلي  
 

بي    د الحظ    ت الباحث    ة ع    ن ح    ال عيه    د الفاعم    ة اليص    ري، في    ه أن    وا  ع    ن 
واحملادث     ة والنش     اعات النش     اعات اللغوي     ة اليربي     ة، إع     ا ع     رب احملاض     رة األس     بوعية 

األخ    رد. ه    ذه ه      حماول    ة األس    اتذ واألس    تاذات وعس    ؤول امليه    د لس    هولة تيل    م 
الطالبات يف فهم واس تيياب اللغ ة اليربي ة. وأع ا النش اعات ايه د الفاعم ة اليص ري 

 22بوجو ارا، كما يل :
 

 8اجلدول: 
 النشاطات للطالبات يف معهد الفاطمة العصري بوجوجنارا

  

 األعمال اليومية الوقت )الساعة( الصفة
 
 
 

 استيقت عن النوم 42،22
 صالة الصبح مجاعة  42،22-42،32
 تالوة القرآن 42،32-12،22

                                                           
89 Ibid, Administrasi Pondok.......(01 November 2018).     
90 Ibid, Administrasi Pondok.......(01 November 2018).  
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 يوعية

 إلقاء ا تزويد املفردات 12،22-12،32
 استيداد إىل املدرسة 12،32-62،32
 تناول الفطور 62،32-22،22
املتوس           طة دخ           ول إىل املدرس           ة  22،22-17،41

 واملدرسة الثانوية
 صالة الظهر مجاعة  17،41-13،22
 الغداء والرحة 13،22-14،22
 دخول املدرسة الدينية  14،22-16،22
 صالة اليصر مجاعة 16،22-16،11
 اسرتاحة واالستحمام 16،11-12،22
ت       الوة الق       رآن مث ص       الة املغ       رب  12،22-12،32

 مجاعة
 اليشاء 12،32-12،11
 تكرير املفردات 12،11-12،32
 صالة اليشاء مجاعة 12،32-72،22
 حمادثة  72،22-71،22
 عطالية الدرس 71،22-77،22
 قراءة كش  احلضور مث النوم 77،22-42،22

 
 
 
 

 أسبوعية

 حماضرة عريتني يف األسبو  
كل أسبو  األول 

والثالث )ابللغة اليربية( 
)ابللغة وكل الثاين والرابع 
 اإل ليزية(

 أسبو  اللغة اليربية واإل ليزية
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 الرايضة أو جري الصباح  كل يوم األحد 
 جملس احياء علوم الدين   كل يوم اجلمية
 اإلستغاثة أوالديبي  كل ليلة ارميس

 تيليم كتب الرتاة كل يوم السبت صباحا
 استما  يف عيمل اللغوية حسب اجلدول الفصل

 
 
 شهرية

 

 ختم القرآن  كل آخر الشهر
لث حسب الثا األسبو 

 اجلدول الفصل
 عشاهدة األفالم

حسب  األسبو  الثاين
 اجلدول الفصل 

 عسرحية

 
 
 

 سنوية

 عسابقة اللغوي وفنون اإلسالع  حسب اجلدول
 اإلختبار الشفه  والتحريري حسب اجلدول
 سفري رعضان حسب اجلدول
 عولد امليهدية حسب اجلدول
 عولد النيب األكرب حسب اجلدول
 حفلة آخر السنة حسب اجلدول

 

 
 املواد التعليمية يف معهد الفاطمة العصري بوجوجنارا  ح

التيليم امليهدي يف هذا امليه د عش هور ابملدرس ة الديني ة. وأع ا امل واد التيليمي ة 
-7212تفص    يال ابملدرس    ة الديني    ة الفاعم    ة اليص    ري بوجو     ارا، للي    ام الدراس      

 21م، كما يل :7212
 

                                                           
91 Ibid, Administrasi Pondok.......(01 November 2018).  
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 5اجلدول: 
 املواد التعليمية يف معهد الفاطمة العصري بوجوجنارا

 

 رقم اسم الكتاب تصل
 
 
 
 
 
 

 السابع
 

  1 (7-1حنو الواضح )جزء 
 
 
 
1 
 
 

 7 صرف األعثلة التصريفية
 3 (7-1عباد  الفقه )

 4 توحيد عقيدة األوم
 1 أال التنال اليلم

 6 هداية الصبيانجتويد 
 2 ارط اليريب

 2 رسالة احملي 
 2 (1دروس اللغة اليربية )

 12 (4عباد  )جزء 
 11 تيليم املتيلم

 
 

 الثاعن 

  1 حنو عنت جروعية
 
7 
 

 7 (7دروس اللغة اليربية )
 3 خريدة البهية
 4 ارط اليريب

 1 جتويد رسالة القراء وارفاظ
 6 (4)جزء عباد  

 
 التاسع

  1 حديث األربيني
 7 (1اتريخ خالصة نور اليقني )جزء  3
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  3 (1اللغة اليربية )قراءة الرشيدة، جزء  
 4 ( 4عباد  )جزء 
 1 ارط اليريب

 
 
 
 

 
 الياشر

 
 

  1 خمتصر جدا
 
 
 
 
4 
 

 7 صرف األعثلة التصريفية
 3 فقة فتح القريب
 4 رسالة القراء وارفاظجتويد رسالة 

 1 رسالة احملي   
 6 األخالو تيليم املنت 

 2 ( 1اللغة اليربية )قراءة الرشيدة، جزء 
 2 (4عباد  )جزء 

 2 عقيدة اإلسالعية
 12 األخالو البنات

 11 ارط اليريب 
 
 

 احلادية عشر

  1 ( 4عباد  )جزء 
 
1 

 7 األخالو البنات
 3 اليباد نصائح

 4 (7اللغة اليربية )قراءة الرشيدة، جزء 
 1 عقيدة اإلسالعية

 6 جزء عم 
 
 

 الثانية عشر

  1 (4عباد  )جزء 
 
6 

 7 حديث األربيني
 3 ( 1اتريخ خالصة نور اليقني )جزء 
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 4 ( 3اللغة اليربية )قراءة الرشيدة، جزء 
 1 تيسري البالوة 

 6 البناتاألخالو 
 

 معهد الفاطمة العصري بوجوجنارايف وسائل التعليمية   ط
نظ   را إىل ع   ا حص   لتها الباحث   ة يف عالحظته   ا، ف   ذكرت أن الوس   ائل التيليمي   ة 
املوج  ودة يف عيه  د الفاعم  ة اليص  ري بوجو   ارا، إن ش  اء هللا جي  دة وكاعل  ة وعناس  بة 

احلكوع  ة واةتم  ع  ا  ا حتتاجه  ا الطالب  ات. وتوج  د ه  ذه الوس  ائل بي    ع  ن عس  اعدة
الذين يدفيون عن أعواهلم إىل هذا امليه د وع نهم ال والة الطالب ات وع ا حيص له امليه د 

  27بنسبة عن عداخيل أو أرابح املشرو  الذي ينفذه امليهد.
وتل  ك الوس  ائل ليس  ت ع  ن انحي  ة التيل  يم فق  ط ولك  ن هن  اك ن  و  آخ  ر ع  ن  

عرف  ت الباحث  ة أن الوس  ائل امليه  د األش  ياء ال  يت اليس  تغ  امليه  د والطالب  ات عن  ه. و 
وس   ائل املدرس   ة ه     عتس   اوية، امليه   د واملدرس   ة ال يبتي   دان. تس   كن الطالب   ات يف 
عك     ان واح     د. إذا الوس     ائل املس     تخدعة يف التيل     يم امليه     دي ه       الوس     ائل ال     يت 

  23يستخدعوهنا يف التيليم الدراس . وتلك الوسائل عذكورة يف اجلدول اآليت:
 

 6اجلدول: 
 التعليمية يف معهد الفاطمة العصري وسائل

 

 عدد وسائل التعليمية رقم
 عرت املربع 6122 عساحة األراض  1
 عرت املربع 4222 عساحة املباين 7

                                                           
 . 7212نوفمرب  2-1بني التاريخ  ،.....املالحظة 27

93 Ibid, Administrasi Pondok.......(01 November 2018).  
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 1 عسجد 3
 1 عليب كرة الريشة 4
 1 عليب كرة املضرب 1
 3  عقص  6
 1  قاعة اإلجتما  2
 1 عكتبة املدير 2
 1 عكتب اإلدارة 2
 1 األساتذ واألستاذاتعكتب  12
 1 عكتب للمنظمة الطالبات 11
 1  عيمل املتيددة  17
 1  عيمل اللغة 13
 1 عيمل الكيماوي واالجتماع  14
 1 عكتبة 11
 33 ورفة اإلستحمام وعرحاض 16
 1  ورفة الضيوف 12
 32 ورفة التيليم   12
 7 ورفة الصحة  12
 1 ورفة املوسيق  72
 71 الشاشة 71
 32 احلاسوب 77
 7 عكرب الصوت 73
 2   لوحات املفردات ا اليبارات 74
 7 جمالت احلائطية 71
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 7 سيارة 76
 7 عكان الغسيل 72

 
 ترتيب يف معهد الفاطمة العصري بوجوجنارا  ي

 24أعا الرتتيب املطرد يف عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا، كما يف التال:
 أدب اللباس (1

جت  ب أن تس  تيمل الطالب  ات لباس  ا عرتب  ا، عت  أداب وس  رت الي  ورة. جت  ب أن 
تس  تيمل الطالب  ات لباس  ا ع  ويال ح  ىت س  رت اليج  ز، أو تس  تيمل اجلب  ة وجلب  اب 

 الطويل. وال جتوز أن تستيمل الطالبات زينة كثرية.  
 التسهيالت (7

مجي     ع الطالب     ات ممن     و  حلم     ل آل     ة املواص     الت يف امليه     د أو املدرس     ة،  
كاهل ات  أو املس  تخدم وس  يلة الوص ول اإلنرتني  ت. كه  ز امليه د عقه  ى التلف  ون 
وعقه    ى اإلنرتني    ت للمواص    الت، آل    ة كاحلاس    وب، تس    مح الطالب    ات حلمله    ا 

 ولكن تستخدم للو يفة فقط.  
 األنشطة  (3

ة امليه    د، كق    راءة ال    ديبي ، وتيل    يم جت    ب أن تش    رتك الطالب    ات األنش    ط
القرآن أو الكتاب األخرد، ووري ذلك. وجت ب أن تش رتك الطالب ات للص لوات 

 ارمس ابجلماعة والصالة الرواتب والصالة السنة اآلخر. 
 عسكن  (4

ك  ل الطالب   ات واجب   ة عل   يكن لتس  كن يف عيه   د. والجت   وز الطالب   ات أن 
 ساتذ أو األستاذات. ترتك امليهد دون احلصول على اإلذن عن األ

 

                                                           
94 Ibid, Profil Pondok.......(01 November 2018).  
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 ازالتلفعشاهدة  (1
تيي     ني ع     ن عش     اهد التلف     از ترت     ب انظم     ة الطالب     ات عيه     د الفاعم     ة 

 اليصري.
 استقبال الضيوف (6

ك  ل الطالب  ات جت  وز اس  تقبال الض  يوف يف خ  ارج احلص  ات األنش  طة إال 
 الضغط.  

 البواب  (2
كل الطالبات الاليت تريد للخروج أو الدخول عيهد واج ب عل يكن ع ن 

 البواب الرئيس .  خالل
 اإلذن  (2

 شرتك األنشطة امليهد.تاإلذن نوعان: اإلذن لرتك امليهد واإلذن ال .أ
 شروط اإلذن، كما   اآليت: .ب

إن كان   ت التش   رتك األنش   طة يف امليه   د، جت   ب ك   ل الطالب   ات اإلذن  -
 قبلها.  

 جتب أن تكون الطالبات بطاقة التصريح. -
ت    زور إىل األس    اتذ أو ك    ل الطالب    ات ال    اليت تق    دم اإلذن فتج    ب أن  -

 األستاذات.
 اعطاء اإلذن عكتوبة. -
 تسمح الطالبات ابلذهاب عع اآلابء واألعهات.  -
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 لتعزير يف معهد الفاطمة العصري بوجوجناراوا تجاوزامل  ك
 21عتجاوزين (1

 عتجاوز ارفي  .أ
 كثرية.   جموهراتارتداء  .1
 تؤدي األنظمة امليهد.ارتداء املالبس وري عهذبة، ال .7
 على نظام امليهد.خارج  ازالتلفعشاهدة  .3
 التشرتك األنشطة دون اإلذن. .4
 اإلذن.دون امليهد ارروج عن  .1
 التيمل الواجبات يف امليهد أو املدرسة. .6

 عتجاوز الوسط  .ب
 احتمال اهلات  دون اإلذن. .1
 استيمال احلاسوب حباجة خارج الواجبات امليهد أو املدرسة. .7
 ر.عع اجلنس اآلخ ذهاب .3
 أايم دون اإليضاح أو التصريح. 3x التشرتك األنشطة حىت .4
 التستخدم اللغوية يف بيئة امليهد واملدرسة. .1

 ج. عتجاوز الشديد
 الزىن .1
 السرقة  .7

 26التيزيرات (7
 التيزيرات ارفي   .أ

ب أن تؤخ   ذ جت    ،1التي   دد ارف   ة ب   رقم  يقوع   ون اليتال    الب   اتللط
 6، 1، 4، 3، 7لليق  وابت رق  م  ق  د يرتدين  ه. ول  يس إىل البي  تاة  وهرات 

                                                           
95 Ibid, Profil Pondok.......(01 November 2018).  
96 Ibid, Profil Pondok.......(01 November 2018).  
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 املخت    ارة)الس    ورة احلص    ول عل    ى ت    وبيخ وحف    ت ج    زء ع    م  ك    ونتس    وف 
 امليينة(، وإذا تكرر حىت عرتني فتجد التيزير اإلضايف. 

 التيزيرات الوسط .ب
س   ورة ، حف   ت 7، 1التي   دد الوس   ط ب   رقم  ق   ومت اليتال    الب   اتللط
 حف  ت س  ورة ي  س  4، 3وأع  ا التي  دد الوس  ط ب  رقم  ال  رمحن. س  ورةالواقي  ة و 

ح دير وتطل ب التوقي ع إىل امل ريب واملربي ة. والتي دد الوس ط جتيل رس الة التو 
حفت سورة يس وحفت املفردات واحملفو ات املي ني بقس م اللغوي ة  1برقم 

ويطب  ع التس  ميات التي  دي وتقلي  دها. عراح  ل التيزي  ر يي  ين اعط  اء التح  ذير 
جتي   ل رس   الة و  تم اس   تدعاء الوال   دينس   يأوال، إذا تتج   اوز ع   رتني أو أكث   ر، 

 التحدير وتطلب التوقيع إىل عدير امليهد. 
 التيزيرات الشديد .ج

فيس   تدع  ع    دير ، 1التي    دد الوس   ط ب    رقم  ق   ومت اليتال     الب   اتللط
. 7التيدد الوس ط ب رقم امليهد للخروج عن امليهد دون االحرتام. وكذلك 

وإذا تك    رر ح    ىت ع    رتني فيس    تدع  ع    دير ال    والة وا    رج ع    ن امليه    د دون 
 .  االحرتام

وبوجود األنظم ة واليق وابت أو التيزي رات ال اليت تيط   الطالب ات بقص د 
إلعط  اء االنض  باط وت  ريب الطالب  ات لك  ى تك  ون عالب  ة حس  نة وبوج  ود التيزي  ر 

 22ستكون الطالبات ارتدعة.
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 عرض البياانت وحتليلهااملبحث الثاين: 
 يف اكتساب اللغة مبعهد الفاطمة العصري بوجوجنارانوع بيئة اللغة العربية   أ

البيئة اليربية يف عيهد الفاعمة اليص ري ه   املك ان ال ذي في ه األنش طة اللغ ة 
اليربي    ة داخ    ل الفص    ل وخارج    ه، يت    أثروا هب    ا وي    ؤثروا عليه    ا يف ترقي    ة اللغ    ة اليربي    ة 

باحثة بيئة فتصني  ال 22وتدفيهن وتشجيهن على تطبيقها يف واقع حيافن اليوعية.
اللغ   ة اليربي   ة يف عيه   د الفاعم   ة اليص   ري عل   ى نوع   ان، ة   ا البيئ   ة االص   طناعية أو 
تسمى ابلبيئة الرعية )داخل الفصل وخارجه( والبيئة الطبييية أو تس مى ابلبيئ ة و ري 

 الرعية )خارج الفصل(. 
 البيئة االصطناعية )البيئة الرمسية / داخل الفصل وخارجه( (2

ع واد الدراس ية اليربي ة وإجرا ف ا يف ال تيلم والتيل يم، تيرض الباحث ة ع ن 
والوس   ائل التيليمي   ة املس   تخدعة يف بيئ   ة اللغ   ة اليربي   ة ايه   د الفاعم   ة اليص   ري 
بوجو   ارا. يف احلقيق  ة ان امل  واد الدراس  ية يف ه  ذا امليه  د ال تنحص  ر عل  ى امل  واد 

لدراس   ية اليربي   ة فحس   ب، ولك   ن ه   ذا البح   ث تكتف     الباحث   ة بي   رض امل   واد ا
املتيلق  ة ابللغ  ة اليربي  ة ك  ى اليتس  ع ويط  ول البح  ث. البيئ  ة االص  طناعية نوع  ان، 

 وه  داخل الفصل وخارج الفصل.
ال  يت وج  دت ن  و  البيئ  ة االص  طناعية أو البيئ  ة الرعي  ة )داخ  ل الفص  ل( 

، وه : املطالي ة، واإلنش اء، واإلع الء، واحملادث ة، ودروس الباحثة يف هذا امليهد
بي    ة )التمرين    ات(، وتيل    يم القواع    د النحوي    ة والص    رفية، وتيل    يم كت    ب اللغ    ة الير 

ال  رتاة، وتيل  يم الرتمج  ة، وتيل  يم البالو  ة، وار  ط الي  ريب، واختب  ار امليه  د. وأع  ا 
البيئ    ة االص    طناعية أو البيئ    ة الرعي    ة )خ    ارج الفص    ل(، وه     : عيم    ل اللغ    ة، 

  22وعشاهدة الفلم أو استما  الغناء، وإلقاء املفردات.
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 لبيئة االصطناعية )البيئة الرمسية / داخل الفصل(ا  أ
الباحث   ة ع   ن األح   وال البيئ   ة الرعي   ة داخ   ل الفص   ل عتيلق   ا  تي   رض

 ابملواد الدراسية، كما يل : 
 املطالعة )تهم املقروء(  2

هذه الدراسة ه  إحدد عن عمليات التدريس اللغة اليربية يف 
الطالب  ات ع  ن عيه  د الفاعم  ة اليص  ري بوجو   ارا، والب  د عل  ى مجي  ع 

الفص  ل الس  ابع إىل الفص  ل احلادي  ة عش  ر أن ي  تيلمن ويش  اركن ع   ادة 
املطالي  ة عناس  بة بفص  وهلن. ورج  اء عل  ى الطالب  ات حت  ب أن تس  تطيع 
وتفه  م جي  دا يف الق  راءة وعطالي  ة امل  واد الدراس  ية ابلص  حيح. يف درس 
 املطالي ة هل  ا  ث ري كب  ريا يف اكتس اب امله  ارات اللغوي ة للطالب  ات، عنه  ا
ييل  م امل  درس ع  ن املف  ردات اجلدي  دة قب  ل ال  درس ويش  رح امل  ادة ابللغ  ة 

 122اليربية أو ابستخدام عريقة املباشرة.
الب  د عل  ى يف عقابل  ة ع  ع الباحث  ة، "كم  ا قال  ت رع  ا عص  لوحة 

الطالب     ات ل     تحفت امل     ادة املاض     ية عوافق     ا ابملوض     و  املدروس     ة أع     ام 
همه     ن يف الفص     ل، وذل     ك كله     ن مت     ارس عل     ى ك     الم الطالب     ات وف

أن الطريق  ة املس  تخدعة يف و  121نص  وص اليربي  ة اجلي  دة والص  حيحة".
ه    ذا ال    درس عريق    ة املباش    رة، بوس    يلة الطباش    ري، والس    بورة، والقل    م، 
والكت  اب. أع  ا الكت  اب املس  تيمل هل  ذا ال  درس "ق  راءة الرش  يدة )ج  زء 

1-3.")127 
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وهذا البيان عن ق ول األس تاذ عب د احلك م )ع درس اللغ ة اليربي ة 
عريب امليه د( يف عقابل ة ع ع الباحث ة، أن ارط وات يف إلق اء ه ذه وهو 

  123املادة كما يل :
 يسأل املدرس سؤاال عن الدرس السابق. (1
 يلقى املدرس املفردات الغريبة يف املوضو  ويكتبه يف السبورة. (7
 يرتجم املدرس املفردات ابللغة اليربية األخرد )املرادف(. (3
 يشرح املدرس النص فقرة ففقرة.  (4
 أيعر املدرس عالبة أو أكثر لتقرأ النص املذكور يف الكتاب. (1
أيع   ر امل   درس عالب   ة لتبح   ث الفق   رة الرئيس   ية ع   ن ك   ل الفق   رات  (6

 وتستنبط عن النصوص.
ييط  املدرس الفرصة للطالبة لتقد  األس ئلة ع ن الكلم ات ال يت  (2

  تفهمهن، ويف هذا احلال تش رح امل درس ع رة أخ رد ح ىت تفه م 
 تفه   م بي   د ش   رح الثاني   ة، فيش   رح امل   درس ابللغ   ة الس  ائلة، ف   إن  
 اإلندونيسية.

 االختتام. (2
 اإلنشاء )التعبري التحريري(   1

هذه الدراسة ه  إحدد عن عمليات التدريس اللغة اليربية يف 
عيه    د الفاعم    ة اليص    ري بوجو     ارا، وي    درس ه    ذه الدراس    ة جلمي    ع 

هذا ال درس الطالبات عن الفصل السابع إىل الفصل الثانية عشر. يف 
يس    تطيع امل    درس مليرف    ة كف    اءة الطالب    ات يف ترتي    ب اجلم    ل املفي    دة 
وعيل     وعتهن ع     ن القواع     د والص     رف، ألن يف ترتي     ب اجلم     ل املفي     دة 
واملراتبة حيتاج إىل القواعد. وتستطيع الطالبات أن متارس على كش  
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األفك     ار مث تض     يها يف الكتاب     ة برتتي     ب ص     حيح وأيض     ا يزي     د عل     ى 
 124صنع اإلنشاء.املفردات عند 

قال  ت األس  تاذة يونيت  ا فور اس  اري )عدرس  ة اللغ  ة اليربي  ة وه    
، "رجاءا على الطالبات أن تكت ب عربية عيهد( يف عقابلة عع الباحثة

اإلنش      اء ع      رة أو ع      رتني يف األس      بو  وه      ذه ه        الطريق      ة ملمارس      ة 
الطالب   ات يف كش     األفك   ار وت   ذكر املف   ردات مث تركيبه   ا يف اجلمل   ة 

. هذه األنشطة تتيلق ابلبيئة اللغوية ألن فيها مت ارس الطالب ات املفيدة
 121يف الكتابة وتضع الكلمة على الكلمات املفهوعة واملفيدة".

األس    تاذة يونيت    ا فور اس    اري، انل    ت الباحث    ة ع    ن املقابل    ة ع    ع 
 126عريقة تدريس اإلنشاء كما يل : البياانت عن

 يفتح املدرس الدراسة. (1
 ييني املدرس املوضو . (7
أيع   ر امل   درس الطالب   ات لتكش     ع   ايف فك   رفن عوافق   ا اوض   و   (3

 امليينة حىت تكون فكرة جيدة وإنشاءا كاعال.
 أيعر املدرس الطالبات لتجمع الكراسات فيها اإلنشاء. (4
 ييط  املدرس الواجبات املنزلية إىل الطالبات. (1
 االختتام. (6

يف ه    ذا ال    درس اليس    تخدم امل    درس الكت    اب ار    اص، ولك    ن 
املوض  وعات اراص  ة املتيلق  ة ب  ه. إذن، الب  د للم  درس أن  امل  درس ل  ه

يس  تيد امل  ادة قب  ل التيل  يم ك  ى تك  ون عملي  ة ال  تيلم والتيل  يم انس  جاعا 
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وانجح  ا. والوس  ائل التيليمي  ة املس  تخدعة يف ه  ذا ال  درس ه    القل  م، 
 122والكراسات، والسبورة، والطباشري، وامليجم.

 اإلمالء )االستماع والكتابة(  2
ادة خاص      ة يف الفص      ل الس      ابع إىل الفص      ل ي      درس ه      ذه امل      

الياشر. أن الكتاب هلا اليالق ة يف ترقي ة اللغ ة اليربي ة، إذا خطئ ت يف 
الكتاب    ة فليثب    ت إىل النط    ق واملي     ، أن كف    اءة الطالب    ات يف الكتاب    ة 
س   وف يبي   د عل   ى األخط   اء. يف ه   ذا ال   درس ت   تيلم الطالب   ات كيفي   ة 

ئ   ة اللغوي   ة. ه   ذا اي     أن ايص   ال احل   رف، وه   ذه عبي   ا ي   ؤثر إىل البي
الطالبات البد عليهن أن تكت ب املف ردات والكلم ات عناس با بقواع د 

 122الكتابة كى ال اطأ يف اللفت والنطق.
األس    تاذ عب    د احلك    م )ع    درس اللغ    ة اليربي    ة وه    و ع    ريب ق    ال 

ارط  وات إلق  اء ه  ذه امل  ادة وه     امليه  د( يف عقابل  ة ع  ع الباحث  ة، ع  ن 
  122كما يل :

 يفتح املدرس درس اإلعالء.  (1
 يشرح املدرس التيليمات والتوجيهات ملادة اإلعالء.  (7
 يقرأ املدرس املفردات مث تستمع وتكتبها الطالبات. (3
أيعر املدرس الطالبات ليكتنب يف كراسافن ويكرر املدرس النص  (4

 يف النطق أو الكلمة وفق عوهلا وقصريها.
 تسميها عن املدرس.أحياان أيعر بي  الطالبات لتلفت عا  (1
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بي   د انته   اء امل   درس ق   راءة ال   نص املي   ني وبي   د انته   اء الطالب   ات  (6
بكتاهب ا. فيك  رر امل درس ق  راءة ال نص ع  رة أو ع رتني ع  ن األول إىل 

 األخري. 
 تنظر الطالبات وتصحيح كتابتهن اليت كتبنها. (2
 تقدم الطالبات كراستهن إىل املدرس للتصحيح. (2
 ة ارطيئة.ييط  املدرس التصحيح يف الكتاب (2
 االختتام. (12

الوس      ائل التيليمي      ة املس      تخدعة ه        الكراس      ات، والس      بورة، 
والطباش  ري، والقل  م، وو  ري ذل  ك. يف ه  ذه األنش  طة تس  تطيع أن تزي   د  

  112كفاءة الطالبات يف استما  الكلمة اليربية وتكتبها صحيحة.
 احملادثة )االستماع والكالم(  8

الطالب   ات ك  ى تتي   ود ف  دف ه   ذه األنش  طة إىل ت   دريب ألس  نة 
وت  تكلم اللغ  ة اليربي  ة ابلفص  يحة، ولرتقي  ة عه  ارة الك  الم اللغ  ة اليربي  ة، 
وتستطيع على ترمجة وفهم كالم اللغة اليربية عن املتكلم إعا عن ك الم 
أصحابه وكالم األصل والشريط وو ري ذل ك، ول زايدة احملب ة عل ى اللغ ة 

م اليمي   ق، وع   ن إرادة اليربي   ة والق   رآن الك   ر  ح   ىت تك   ون إرادة التيل   ي
ال        تيلم اليمي        ق، وإرادة ال        تكلم فته        تم عل        ى تركي        ب الكلم        ات 

  111الصحيحة.
األس  تاذ عب  د احلك  م )ع  درس اللغ  ة اليربي  ة وه  و ع  ريب ق  ال كم  ا 

امليه  د( يف عقابل  ة ع  ع الباحث  ة، ع  ن خط  وات الت  دريس ال  يت يق  وم هب  ا 
 117املدرس كما يل :
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 يفتح املدرس دراسة احملادثة. (1
 الدرس السابق. يسأل املدرس (7
 يشرح املدرس املفردات اجلديدة مث يكتبه يف السبورة.  (3
 يقرأ املدرس املوضو  الذي سيلقيه.  (4
 يبني املدرس املادة املذكور حىت تفهمها الطالبات وتيربها. (1
أيع   ر امل   درس عالبت   ان أو أكث   ر لتطبي   ق احملادث   ة بص   حيح وجي   د  (6

 أعام الفصل ابلتبادل.
 مث يقدم الواجبات املنزلية.  خيتم املدرس درس احملادثة (2

يف ه    ذا ال    درس الكت    اب املس    تخدم خمتلف    ا وف    ق املرحل    ة ال    يت 
جتلسها الطالبة، عثل كتاب احملادثة الذي في ه احل وار والقص ة ووريه ا. 
أع   ا امل   درس يس   تخدم الطريق   ة املباش   رة يف ه   ذه الدراس   ة. والوس   ائل 

م، والكراس  ة وو  ري التيليمي  ة عنه  ا الس  بورة، والطباش  ري، وامليج  م، والقل  
  113ذلك.

 دروس اللغة العربية )التمرينات اللغوية(  5
ي    درس ه    ذا ال    درس للمبت    دئني ع    ن فص    ل الس    ابع إىل فص    ل 
الث   اعن. رج   اء ع   ن ه   ذا ال   درس أن يس   تطين ويفهم   ن اللغ   ة اليربي   ة 
ش   فاهية كان   ت أم حتريري   ة يف ك   ل أن   وا  امله   ارات اللغ   ة األرب   ع. ه   ذه 

لب  ات لرتقي  ة لغ  تهن ألهن  ن الب  د عل  ى األنش  طة ف  دف إىل وس  يلة الطا
إجاب   ة األس   ئلة، وعقي    اس تف   رتض فيه    ا أن تتنب   أ وتف    رو ب   ني أولئ    ك 
الدارس   ات ال   اليت ل   ديهن الفه   م ل   تيلم اللغ   ة وأولئ   ك ال   اليت تق   ل أو 

  114تنيدم لديهن هذا الفهم.
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أن التيليم دروس اللغة ل ه املف اهيم ملمارس ة الطالب ات يف النط ق 
ال درس ابلطريق ة املباش رة وه   مت ارس الطالب ات يف اليريب. يلق   ه ذا 

اس   تما  اللغ   ة اليربي   ة وتكلم   ه. ه   ذا ال   درس ي   ؤثر كث   ريا يف اكتس   اب 
اللغ  ة الطالب  ات اليربي   ة، ألن املف  ردات والكلم   ات تيل  م الطالب   ات يف 
الفص  ل س  وف يطبقه  ا يف احملادث  ة اليوعي  ة. امل  درس يس  تيمل الكت  اب 

(". وأع     ا األدوات التيليمي     ة ه       7-1"دروس اللغ     ة اليربي     ة )ج     زء 
الكت    اب نفس    ه، والص    ور، والس    بورة، والطباش    ري. واحل    ق أن امل    درس 

  111حياول أن يكون تيليمه عشتمال على كل عهارات اللغة األربع.
)ع درس اللغ ة اليربي ة وه و ع ريب وهذا قول األستاذ ف تح ال رحيم 

ق  وم هب  ا خط  وات الت  دريس ال  يت ي، ع  ن يف عقابل  ة ع  ع الباحث  ة امليه  د(
  116املدرس كما يل :

 يفتح املدرس الدرس. (1
 يسأل املدرس درس السابق. (7
يش  رح امل  درس املف  ردات الص  يوبة ابس  تخدام الص  ور أو األدوات  (3

 أو نشارة اآلالت املستيملة.
يقرأ املدرس تلك الصور أو اآلالت )ابلتلف يت( وتت ابع الطالب ات  (4

 اا قراءه املدرس.
فقل    يال وأيع    ر الطالب    ات ليلخص    ن يش    رح امل    درس امل    ادة قل    يال  (1

 )االستنباط(.
 يكتب املدرس املادة يف السبورة  عع التلخيص. (6
بي   د أن يفهم   ن عل   ى ال   درس، فتب   دأ التمرين   ات نجاب   ة األس   ئلة  (2

 اليت وجدت يف الكتاب، ويقدم املدرس ابلواجبات املنزلية.
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 تعليم القواعد النحوية   6
اليربي   ة، مليرف   ة كي     أن تيل  يم القواع   د عه   م ج   دا مل   تيلم اللغ   ة 

ترتي    ب الك    الم الص    حيح يف النط    ق. وه    ذه امل    ادة ل    يس إال التيل    يم 
والتفهيم ولك ن حيت اج إىل التطبي ق يف تكل م اللغ ة اليربي ة ع ع القواع د، 

 112وكري هذا التطبيق ابلبيئة اللغوية.
)ع درس اللغ ة اليربي ة وه و ع ريب وهذا قول األستاذ ف تح ال رحيم 

خط  وات الت  دريس ال  يت يق  وم هب  ا ، ع  ن ع الباحث  ةيف عقابل  ة ع   امليه  د(
 112املدرس كما يل :

 يفتح املدرس الدرس. (1
 يراجع املدرس درس السابق. (7
 يبني املدرس حول املوضو . (3
 يبني املدرس عفردات جديدة ويشرح عيانيها وقواعدها.  (4
 يبني املدرس عن املثال عع الرتكيب الكلمات أوال قبل التيري .  (1
ى البي   اانت ع   ن امل   درس، فييط     التيري     وبي   د فه   م الطلب   ة عل    (6

 ويكتب امليلم على السبورة. 
 يشرح املدرس عن التيري . (2
 يقدم امليلم فرصة للسؤال. (2
 خيتتم املدرس ويقدم الو يفة املنزلية.  (2

يرجى أن تكون حمبني القواعد النحوية وفاةات عليها، عطابقا 
ابمل     ادة املدروس     ة، وتس     تطيع الطالب     ات أن تص     نع األعثل     ة )الكلم     ة 
املفي     دة( يف اجلم     ل املتنوع     ة، ويش     ري اإلع     راب يف اجلم     ل بص     حيح 
وتفص    يل، ويطب    ق القواع    د النحوي    ة يف املطالي    ة واحملادث    ة واإلنش    اء. 
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"حن     و الواض     ح وع     نت جروعي     ة". وأع     ا  وامل     درس يس     تيمل الكت     اب
الوس    ائل التيليمي    ة ه      الس    بورة، والطباش    ري، والكراس    ات، والقل    م، 

  112والكتاب املقرر.
 تعليم القواعد الصرتية  1

مليرف   ة تغي    ري  الطالب    ات قواع   د الص    رفية يف ه   ذا امليه    د ت   درس
أح   وال الكلم   ات يف زع   ن املاض     واحل   ال واالس   تقبال، وه   ذا لتزوي   د 

الكلم   ات وق   ت ال   تكلم ع   ع   تس   هيلهن عن   د اس   تخدامالطالب   ات يف
 172الغري.

وهذا البيان عن ق ول األس تاذ ف تح ال رحيم )ع درس اللغ ة اليربي ة 
وهو عريب امليهد( يف عقابلة ع ع الباحث ة، ع ن ارط وات ال يت يس لكها 

  171املدرس كما يل :
 يفتح املدرس الدرس )القوعد الصرفية(. (1
 يسأل املدرس درس السابق. (7
 ملدرس املواد التصريفية.يشرح ا (3
يق   دم امل   درس عف   ردات جدي   دة ع   ن ذل   ك املوض   و  ويكتبه   ا يف  (4

 السبورة.
 يقدم املدرس األعثلة عع الرتكيب الكلمات ويبينها واضحا. (1
 تقد  املدرس فرصة للسؤال. (6
يق   دم امل   درس الو يف   ة املنزلي   ة لتي   رف ب   ني الطالب   ات الفاة   ات  (2

 واليكس.
 .يف حياة اليوعية املواد وتطبيقهاأيعر املدرس أن حيفظن تلك  (2
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وعريق    ة املس    تخدعة يف ه    ذا ال    درس إجاب    ة الس    ؤال والرتمج    ة. 
امل      درس يس      تخدم الكت      اب "األعثل      ة التص      ريفية". وأع      ا الوس      ائل و 

التيليمي     ة يف ه     ذا امليه     د ه       الس     بورة، والطباش     ري، والكراس     ات، 
  177والقلم، والكتاب املقرر.

 تعليم كتب الرتاث  8
ه     ذه األنش     طة ف     دف إىل ترقي     ة امله     ارة اللغ     ة األرب     ع ل     دي 
الطالب   ات ألهن   ن يق   رأن الكت   ب وي   تكلمن عن   د البي   ان ويس   مين عن   د 
املناقشة ويكت نب اإلس تنباط بي د املناقش ة، زايدة اليل م ل دي الطالب ات 

ه ذه األنش طة يف علم الدين االسالع  عند اليلماء الصاحل الق دعاء. 
الفصل احلادية عشر والفص ل الثاني ة عش ر،  خمصصة جلميع الطالبات

ويق     وم ابللجن     ة ع     ن األس     اتذ واألس     تاذات واحملرك     ات اللغ     ة لفص     ل 
ك  ل ي   وم الس   بت احلادي  ة عش   ر والثاني  ة عش   ر. وتيق   د ه  ذه األنش   طة  

 173صباحا.
ه  ا ه    عملي  ة الدارس  ة يف حب  ث ع  ن كت  ب ال  رتاة اإلس  الع ، 

ابملناقش  ة ب   ني  ه  ذه األنش  طة تيم   ل كق  راءة الكت  ب ال   رتاة مث قاع  ت
الطالب ات عتبادل ة عل ى املوض  و  املخت ار ع ن األس اتذ أو األس  تاذات. 
ه  ذا الكت  اب يس  مى بكت  اب ال  رتاة، أن  ه عكتوب  ة اراج  ع إىل الكت  ب 
الس   لف  الق   د  ويظه   ر يف زع   ان ق   د  ع   ن اليلم   اء الس   ل  الص   احل 

 174القدعاء.
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بي  ة )عدريس ة اللغ ة الير  األس  تاذة إح دد ف ائزة الرمح  ةكم ا قال ت 
وه    عربي  ة امليه  د( يف عقابل  ة ع  ع الباحث  ة، ع  ن عريق  ة الت  دريس هل  ذه 

 171التيليم كما يل :
 جتمع الطالبات يف القاعة االجتما  حبمل الكتاب والقلم. (1
تقس  م الطالب  ات حس  ب الفرق  ة، ولك  ل فرق  ة تق  وم  مس  ة عش  ر  (7

 عالبات.
 يقوم األستاذ ابالعالانت عن املوضو .  (3
ع   ن الكت   ب ال   يت يتيل   ق اوض   و ، مث تب   دأ الطالب   ات يف البح   ث  (4

 قرأن وكتنب يف كتاهبا إستيدادا للمناقشة.
تبح   ث الطالب   ات حس   ب الفرق   ة بتق   د  حب   ثهن عتب   ادال، ولك   ل  (1

 عوضو  حبث به شخصني.
 يراقب املدرس حوهلن يف عمليتهن.  (6
ا    تم تيل    يم كت    ب ال    رتاة اناقش    ة الياع    ة حي    ث تبح    ث مجي    ع  (2

الطالب     ات مجاع     ة، مث ق     ام األس     تاذ ابلتوجيه     ات واإلرش      ادات 
 والنتيجة لكل الطالبات. 

 تعليم الرتمجة  1
املدرس الرتمجة لك   تي رف الطالب ات عي   أو املف ردات  يدرب

يه دف ه ذا النش اط  اجلديدة عن اللغة اليربي ة إىل اللغ ة اإلندونيس ية.
لفيالية الطالبات يف ف تح امليج م وواس ية أف ق الطالب ات يف املف ردات. 
وه     ذا ال     درس يس     تخدم عريق     ة النح     و والرتمج     ة. امل     درس يس     تيمل 

دروس اللغ     ة اليربي     ة" ملرحل     ة املتوس     طة والكت     اب "ق     راءة الكت     اب "
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والوسائل التيليمية املستخدعة ه   الس بورة، الرشيدة" ملرحلة الثانوية. 
 176ات، والقلم، وامليجم، والطباشري.والكراس

وهذا البيان عن ق ول األس تاذ ف تح ال رحيم )ع درس اللغ ة اليربي ة 
وه  و ع  ريب امليه  د( يف عقابل  ة ع  ع الباحث  ة، ع  ن عريق  ة الت  دريس هل  ذه 

 172املادة كما يل :
 يفتح املدرس الدرس. (1
 يقدم املدرس املفردات الغريبة أو اجلديدة )تزويد املفردات(. (7
 س عياين الكلمات الغريبة مث يكتبها على السبورة.يشرح املدر  (3
أيع  ر امل   درس الطالب  ات أن ي   رتمجن تل  ك اجلم   ل بوق  ت حم   دد يف   (4

 كراسافن.
تصحيح الرتمجة مجاعة، وأيعر امل درس بي   الطالب ات لقراءف ا،  (1

 واآلخرون يسمين عليها. 
 تعليم البالغة  20

رج اءا أن درس البالوة اتص لطالبات يف فصل الثاني ة عش ر. 
ع     ن ه     ذا ال     درس عس     تطييني وف     اةني الطالب     ات ع     ن قواع     د عل     م 
البالو   ة، عثاهل   ا وت   دريبها. وللوص   ول عل   ى امله   ارة اللغوي   ة ل   يس ع   ن 
انحي  ة املف  ردات، والفص  احة، وتركي  ب اجلم  ل عناس  بة ابلقواع  د النح  و 
والص  رف، ولك  ن للحص  ول عليه  ا أيض  ا حيت  اج إىل اس  تخدام اللغ  وي 

 172مل عناصر األدبية.سياقيا، اليت فيها تش
وفض  يلة ع  ن ه   ذا ال  درس تك  ون الطالب   ات ع  اهرات يف تركي   ب 
اجلم   ل األدبي   ة وتفه   م ع   ن املي     اللغ   ة اليربي   ة عميق   ا. إذ يطب   ق يف 
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إجراء اليوعية سوف تتكلم الطالبات ابلطالق ة والفص احة والسالس ة. 
يف ه     ذا ال     درس الكت     اب املس     تخدم ه     و "كت     اب عل     م البالو     ة". 

يليمي  ة املس  تخدعة هل  ذا ال  درس ه    الكت  اب والكراس  ة، والوس  ائل الت
  172والقلم، والسبورة، والطباشري.

)عدريس ة اللغ ة اليربي  ة  األس  تاذة إح دد ف ائزة الرمح  ةكم ا قال ت 
وه    عربي  ة امليه  د( يف عقابل  ة ع  ع الباحث  ة، ع  ن عريق  ة الت  دريس هل  ذه 

  132التيليم كما يل :
 يفتح املدرس درس البالوة. (1
 السابق.عطالية الدرس  (7
يش  رح امل  درس ع  ن املف  ردات الص  يوبة يف الكت  اب وفق  ا اوض  و   (3

 املدروسة.
 ييني املدرس املوضو  ويشرح عنه شرحا واضحا.  (4
 يسأل املدرس املادة   تفهم الطالبات. (1
 مترينات أو الواجبات املنزلية ) كيل الشير ووريه(.  (6
 االختتام. (2

 اخلط العريب  22
يب  دأ ه  ذا ال  درس ع  ن الفص  ل الس  ابع إىل الفص  ل الياش  ر. ه  ذا 
ال  درس ت  درس الطالب  ات يف كتاب  ة ح  رف اهلج  ائ  ووص  لها يف اجلمل  ة 
وأع  ا كيفي  ة الكتاب  ة اجلي  دة عتيلق  ة ابلفني  ة. يف ه  ذه الكتاب  ة هل  ا عالق  ة 
يف تيل   يم اللغ   ة اليربي   ة، ل   يس إال فق   ط كتاب   ة احل   رف اهلج   ائ ، لك   ن 

ا كت   نب ع   ن ار   ط. الب   د جلمي   ع الطالب   ات هل   ن فيل   يهن أن يفهم   ن ع   
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امليلمة لكتابة ارط. والوسائل التيليمي ة املس تخدعة ه   الكراس ات، 
 131وامليلمة، والسبورة، والطباشري.

، انل   ت الباحث   ة إح   دد ف   ائزة الرمح   ةاألس   تاذة ع   ن املقابل   ة ع   ع 
  137عريقة تدريس ملادة ارط كما يل : البياانت عن

 يفتح املدرس هذا الدرس.  (1
يراج    ع كتاب    ة ار     ط الس    ابق، وأيع    ر امل     درس بي      الطالب     ات  (7

 لتكتب على السبورة اادة ارط املاض .
يق     دم امل     درس كتاب     ة ار     ط اجلدي     د بكتابت     ه يف الس     بورة وف     تم  (3

 الطالبات عريقة الكتابة. 
أيع     ر امل     درس بي       الطالب     ات لتكت     ب ار     ط املكت     وب عل     ى  (4

 اليت ييلمها املدرس على أقل ثالة عرات. السبورة ابلطريقة
 يرشد املدرس الطالبات عريقة كتابة الصحيحة. (1
 التمرينات وأيعر املدرس جبمع الكرسات. (6
 يقدم املدرس الواجبات املنزلية. (2

 اختبار املعهد   21
انل ت  س ي  ال دين )ع دير امليه د(األستاذ مت ام عن املقابلة عع 

"يف هذا امليهد كيفية االختبار ينقس م إىل قس مني،  الباحثة البياانت،
أوهلما ييين االختبار الشفوي الذي يتكون عن االختب ار ق راءة الق رآن 
ع   ع التجوي   د، ع   ن عملي   ة اليبودي   ة والتطبي   ق، واالختب   ار ع   ع اللغت   ني 
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)اللغ    ة اليربي    ة واللغ    ة اإل ليزي    ة(، والث    اين االختب    ار التحري    ري ال    ذي 
 133اد التيليمية يف كلية امليلمني اإلسالعية".يشمل على مجع املو 

ك       ري االختب       ار الش       فوي ع       ادام س       تة أايم قب       ل االختب       ار 
التحريري، يف هذا االختبار كان املمتحن ون ع ن األس اتذ واألس تاذات 
داخ  ل امليه  د وخ  ارج امليه  د، وهل  ذا احل  ال تنبغ    عل  ى الطالب  ات ألن 

يف الي     ادة عيظ     م يس    تيدن نفوس     هن وفك     رفن ملواجه    ة االختب     ار. و 
الطالب    ات حلف    ت ع    ن التجوي    د، وال    دعاء اليوعي    ة، وامل    واد الدراس    ية 
احملف  وظ. عث  ل: احملفو   ات، واملطالي  ة )ق  راءة الرش  يدة(، وأحي  اان ع  ن 
القواع    د النحوي    ة والقوع    د الص    رفية. بوج    ود ه    ذا االختب    ار يس    تطيع 

   134املمتحن مليرفة كفاءة الطالبات واستيدادهن يف االختبار.
 

 البيئة االصطناعية )البيئة الرمسية / خارج الفصل(  ب
الباحث   ة ع   ن األح   وال البيئ   ة الرعي   ة خ   ارج الفص   ل عتيلق   ا  تي   رض

 ابملواد الدراسية، كما يل : 
 معمل اللغة  2

عيم    ل اللغ    ة يف ه    ذا امليه    د خاص    ة لتيل    يم اللغ    ات األجنبي    ة 
 للطالب  ات عيه  د الفاعم  ة اليص  ري بوجو   ارا، وه    مله  ارة االس  تما 
والك    الم. تس    تطيع الطالب    ات أن ت    تيلم في    ه بوس    يلة االس    تما  ع    ن 
املس  جل الص   ويت واش   اهدة شاش   ات التلف  از ح   ىت مت   ارس وتفه   م مم   ا 
عي     ن ع     ن الك     الم الي     ريب يف تل     ك الشاش     ات أو إال الس     ما  ع     ن 
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الشريط. وتش رف ه ذه اليملي ة ا دريس أو املدريس ة اللغ ة اليربي ة. وأع ا 
  131فقا ابجلدول عن اإلدارة.استخدام هذا امليمل عوا
انل ت  سي  الدين )عدير امليهد(األستاذ متام وعن املقابلة عع 

"عملي  ة عيم  ل اللغ  ة عاع  ة ف  دف ملمارس  ة اس  تما   الباحث  ة البي  اانت،
الطالبات يف النطق اليريب وكالعه ن الص حيحة، وق درفن عل ى اع ادة 

تلخ يص أ  اط تيبري عادة اللغة اليربية ش فواي وعالق ة، وق درفن عل ى 
عادة اللغة اليربية كاعال. وتتكون املادة يف امليمل اللغة عثل، اس تما  

    136األحلان اليريب، والفلم اليريب، ووري ذلك".
 مشاهدة الفلم واستماع الغناء  1

ه      ذه األنش      طة إىل بي      ان امل      ادة التيل      يم أحس      ن ألن  ف      دف
والغن اء( عتس اوية الطالبات ترين وتسمين عن الوس ائل التيل يم )الفل م 

و  ري عتفرق  ة،  عملي  ة التيل  يم ذو جي  د وأحس  ن ح  ىت فرح  ت الطالب  ات 
ابملالحظ   ة اجلي   دة، عملي   ة التيل   يم فيالي   ة، ال حيت   اج إىل وق   ت عويل   ة 
ألن ع   ادة التيل   يم يس   تطيع عل   ى إقتص   اره ع   ن الوق   ت وحمت   ود امل   ادة 
الطوي  ل، ارتف  ا  كف  اءة ال  تيلم ألهن  ن تس  مع وت  رين ع  ن ص  ور وص  وت 

ص  ل  ع  ن امل  تكلم، عملي  ة التيل  يم تيط    أي عك  ان وزع  ان عاش  اء، األ
التيليم املتنوعة ال يستخدم عل ى عريق ة واح دة ح ىت تك ون الطالب ات 

  132سائمات يف التيلم.
ك   ل األس   بو  الثال   ث حس   ب اجل   دول  ه   ذه األنش   طة وإج   راء

 132الفصل. وعريق تنفيذه كما يل :
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 صالة الصبح.جتمع الطالبات أعام قاعة االجتما  بيد  (1
تف  تح ابالفتت  اح وبي  ان عم  ا يتيل  ق أبف  الم أو الغن  اء ال  يت ستش  هد  (7

 الطالبات.  
 تبدأ اشاهدة الفلم أو عاعة الغناء. (3
أع  ر أح  د أو أكث  ر ع  ن الطالب  ات أن تتق  دم إىل األع  ام لتب  ني ع  ا  (4

فهمن عن عشاهدة الفل م أو عاع ة الغن اء، نص الح إذا وج دت 
 املخطأ عن بياهنا.

اليملي    ة ابالختي    ار، وتس    ري الطالب    ات لتجي    ب ع    ن  ا    تم ه    ذه (1
الس  ؤال وتيط      تس  تطيع ع  ن اإلجاب  ة لت  تحمس الطالب  ات يف 

 عالحظة التيلم.
ييل  ن امل  درس امليلوع  ات واإلرش  ادات عم  ا يتيل  ق بتش  جيع اللغ  ة  (6

 مث ختم ابلسالم.    
 إلقاء املفردات   2

ودة كان إلقاء املفردات ه و اإح دد ع ن األنش طة اللغوي ة املوج 
يف عيهد الفاعم ة اليص ري بوجو  ارا، وك ري ه ذه األنش طة ك ل ي وم 
يف الص  باح إال ي  وم الس  بت واألح  د. أن عملي  ة يف إلق  اء املف  ردات يف 
هذا امليهد تيمل عن قسم حمركات اللغة خاصة حت ت رايس ة األس اتذ 

 132واألستاذات. واملادة يف كل املرحلة خمتلفة، عناسبة حباجافا.
ف   دف إىل ت   دبري الطالب   ات ابلس   ماعة الكلم   ة ه   ذه األنش   طة 

اجلدي   دة مث نط   ق الص   حيح للكلم   ة، وزايدة املف   ردات اجلدي   دة ل   دد 
الطالب  ات يف ك  ل ي  وم، ولت  دبريهن يف تك  وين اجلمل  ة املفي  دة، وإض  افة 

  142إىل ذلك حىت ال تنام الطالبات يف الصباح بيد الصالة الصبح.
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دة يف عيه  د الفاعم  ة وه  ذا إج  راء أنش  طة إلق  اء املف  ردات اجلدي  
 141اليصري يتم فيما يل :

 تقوم حمركات اللغة ابالستيداد اللقاء املفردات ليال. (1
جته  ز احملرك  ات اللغ  ة الوس  ائل التيليمي  ة ك  أالت عك  رب الص  وت،  (7

 والصورة،، ووري ذلك لسهولة الفهم عن الكلمة اجلديدة.
تنط   ق حمرك   ات اللغ   ة املف   ردات اجلدي   دة ع   رات كث   رية مث تقل   دها  (3

 لطالبات.ا
تس  أل حمرك  ات اللغ  ة ع  ن املي    املض  مون عنه  ا، وتض  ع ع  ثال يف  (4

 اجلملة املفيدة لكى تستطيع الطالبات أن امن املي  عنها. 
 ع  ر حمرك  ات اللغ  ة بي    الطالب  ات لتجي  ل اجلمل  ة املفي  دة ال  يت  (1

 فيها املفردات اجلديدة. 
 ع   ر حمرك   ات اللغ   ة بي     الطالب   ات ل   تحفت املف   ردات اجلدي   دة  (6

 أعام الطالبات اآلخرون تبادال. 
ا    تم حمرك    ات اللغ    ة إلق    اء املف    ردات ابالختب    ار والتش    جيع ع    ن  (2

حمرك ات اللغ  ة ع  ن محاس ة ال  تيلم وع  ا تتيل ق برتقي  ة اللغ  ة، مث خ  تم 
 ابلدعاء والسالم.  

 
 البيئة الطبيعية )البيئة غري الرمسية / خارج الفصل( (1

الطبييي ة جبان ب ك ون البيئ ة عيهد الفاعمة اليص ري ل ه بيئ ة تيل يم اللغ ة 
االص  طناعية ال  يت كان  ت في  ه، ووجب   ت عل  ى الطالب  ات ال  اليت تس  كن فيه   ا أن 
ي   تكلمن ويتح   دثن ابللغ   ة اليربي   ة ك   ل ي   وم وذل   ك لتثقي     وتي   ود عل   ى امله   ارة 

ال   يت ن   و  البيئ   ة الطبييي   ة أو البيئ   ة و   ري الرعي   ة )خ   ارج الفص   ل( و  147اللغوي   ة.
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وج    دت الباحث    ة يف ه    ذا امليه    د، وه      احملادث    ة، واةل    ة احلائطي    ة، واإلذاع    ة 
اللغوي  ة، واحملاض  رةاارطابة، وأس  بو  اللغ  ة، واملس  ابقات اللغوي  ة، وق  راءة الش  ير، 

 وتقد  القصة، واملسرحيةاالتمثيلية، ولوحة اللغة، وحمكمة اللغة. 
ايه  د  ج الفص  لالرعي ة خ  ار و  ري الباحث  ة ع  ن األح وال البيئ  ة  تيرضوس 

 ، كما يل :الفاعمة اليصري
 احملادثة  2

تيق  د ه  ذه احملادث  ة ك   ل ي  وم لي  ل إال ك   ل ليل  ة ارم  يس ألن عوج   ود 
األنش  طة االس  تغاثة أو ال  ديبي . وجت  ري ه  ذه احملادث  ة يف اليل  ة بي  د ص  الة 

. ه      ذا النش      اط ال      ذي حت      ث 71،22-72،22اليش      اء عن      د الس      اعة 
بي   ة، ه   ن ي   تكلمن أع   ام حج   رفن أو وتش   جع الطالب   ات لل   تكلم اللغ   ة الير 

  143فصوهلن وجها بوجه.
احملادث       ة اليوعي       ة س       تتم ت       دريب الطالب       ات عل       ى أن تك       ون ق       وة 
االستيداد بقوي جيد، ستكون ق ادرة عل ى التح دة ابللغ ة اليربي ة وجتي ل 
الطالب   ات أن مت   ارس عل   ى دراي   ة يف احملادث   ة ب   دون االس   تيداد ول   و قل   يال. 

على الطالبات يف ترقية لغتهن خاصة يف عه ارة  وهذا النشاط تساعد كثريا
الكالم. والكالم ل ه دور ه ام، قل يال فقل يال تن ال الطالب ات املف ردات كث رية 

 144حىت يسرعهن على تكلمهن اللغة اليربية ابلطالقة.
قالت األستاذة عرأة النورية )عدرسة اللغ ة اليربي ة وه   عربي ة عيه د( 

 141تنفيذه كما يل :عريق يف عقابلة عع الباحثة، عن 
 حمركات اللغة هبذا امليهد أعام ورفهن. جتمع (1
  عر احملركات أن تتوجه الطالبة عع األخر )وجها بوجه(. (7

                                                           
 م. 7212نوفمرب  74-72املالحظة.....، بني التاريخ  143
 م. 7212نوفمرب  74-72املالحظة.....، بني التاريخ  144
  ملقابلة املرتمجة عن اللغة اإلندونيسية(.م هنارا )ا7212نوفمرب  4املقابلة عع األستاذة عرأة النورية، يف املكتب، التاريخ  141



91 
 

 تتكلم الطالبات اوضو  خاص اليت عينته حمركات اللغة.  (3
احملرك  ات ي  رافقن ويش  رفن وي  راقنب وإن وج  دت الطالب  ة ال ت  تكلم اللغ  ة  (4

اليربي   ة فيوص   يها عباش   رة وإن كررف   ا فأعطاه   ا اليق   اب. وإن وج   دت 
 املشكالت أو املفردات الغريبة فسألت إىل األستاذ أو األستاذة. 

 اجمللة احلائطية   1
لطالب ة اةلة احلائطية ه  عن وسائل االتصال اليت بواسطتها متكن ل

أن تيرب عن أفكارها، وأن تق  على أفك ار وريه ا، وأن ت ربز عال ديها ع ن 
عفهوع    ات وعش    اعر، وتس    جل ع    ا ي    ود تس    جيلها ع    ن ح    وادة ووق    ائع. 
ونشرها كل األسبو  ويسلسل كل ال دائرة ابملوض و  املختلف ة ال ذي تيينه ا 
و حمرك    ات لقس    م اللغ    ة، وأع    ا املض    مون يف اةل    ة احلائطي    ة ه      املقال    ة، أ

  146الشير أو وريها عن النشرة اليلمية ويناسب ابملوضو  اجلديد.
وتتكون هذه اةالت احلائطية على املسؤولني، عثل: رئ يس التحري ر 
والس     كرتري، وأع     ني الص     ندوو، وأعض     اء التحري     ر ووريه     ا. وع     ن بي       
التطبيق    ات ل    بي  عه    ارات اللغ    ة اليربي    ة األرب    ع خاص    ة مله    ارة الكتاب    ة 

وين اةل     ة احلائطي      ة، واة     الت احلائطي     ة ال     يت تض      ع يف والق     راءة يف تك     
   142عكاانت اراصة والسرتاتيجية لتقرأ الطالبات سهلة.

 اإلذاعة اللغوية  2
ه      ذه اإلذاع      ة عهم      ة ج      دا إلع      الن األش      ياء الض      رورية إع      ا ع      ن 
النش   اعات اللغوي   ة أو ع   ن النش   اعات األخ   رد املتيلق   ة أبع   ور امليه   د أو 
الطالب     ات. وتص     در اإلذاع     ة ع     ن عك     رب الص     وت ال     ذي وج     د يف ورف     ة 
االس   تيالعات. تيم   ل اإلذاع   ة ع   ن الس   اعة السادس   ة ص   باحا إىل التاس   ية 
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ذاع  ة ه    ك  ل احملرك  ات وخصوص  ا حمرك  ات اللغ  ة ل  يال. واملس  ؤول هب  ذه اإل
 142حتت رعاية األستاذ واألستاذة.

عريق    ة اإلذاع    ة ه      الق    اء الطالب    ات أو الض    يوف األخب    ار ابللغ    ة 
اليربية أو اللغة اإل ليزية إىل امل ذيع اللقائ ه إىل ع ن يقص ده، ف أخرب امل ذيع 

في ة ج دا، ألن ونشر امليلوعات أو الوصية وفق املقصود. اإلذاعة اليربي ة ان
هب  ذه األنش  طة مت  ارس الطالب  ات يف احلص  ول عل  ى إتق  ان عه  ارة االس  تما  
ابللغة اليربية أو اللغة اإل ليزية، وكذلك حت اول الطالب ات عل ى فه م املي   

   142عن ذلك االعالن.
 احملاضرة / اخلطابة  8

ه   ذا النش   اط في   ه الت   دريب عل   ى ارطاب   ة ابللغ   ة اليربي   ة واإل ليزي   ة 
ة واإلندونيسية. ويف ه ذا النش اط أيض ا هن اك الت دريب عل ى رئيس ة واجلاوي

اجللس  ة لتح  دة ابللغ  ات حس  ب اجل  دول. وييق  د ه  ذا النش  اط ع  ريتني يف 
األس     بو  يي     ين ي     وم اإلثن     ني واجلمي     ة ص     باحا، واملش     رتكات ه     ن مجي     ع 

 112الطالبات يف امليهد نشراف األساتذ واألستاذات واحملركات اللغوي.
ا األنش طة ارطاب  ة تل  زم الس تخدام اللغ  ة ق  د تي  ني يف عملي ة ع  ن ه  ذ

سابقة، إذا كانت الطالبات حتصل على التحدة ابللغة اليربي ة، والب د أن 
اط   ب بتل   ك اللغ   ة، وعن   دعا حتص   ل عل   ى التح   دة ابللغ   ة اإل ليزي   ة أو 
اجلاوي    ة أو اإلندونيس    ية، وال ب    د أن اط    ب بتل    ك اللغ    ة، ولك    ن خمتل      

س    تخدام اللغ    ة أي حس    ب اجل    دول ع    ن إفتت    اح برئيس    ة اجللس    ة الب    د اب
  111الربانعج حىت إختتام الربانعج.
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وهذه األنشطة جتري ح ول س اعة واح دة. عملي ة ع ن ه ذه احملاض رة 
ه  أول ممثلة عن قسم اللغة، وتتقدم ألول ع رة وت دعو رئيس ة اجللس ة ال يت 
س    تحمل ال    ربانعج يف ذل    ك الي    وم. بي    د رئيس    ة اجللس    ة يف    تح ال    ربانعج، 
ويس   تمر ال   ربانعج األول يي    ين ق   راءة الق   رآن، وال    ربانعج الث   اين يي   ين ق    راءة 
احل  ديث النب  وي مث ق  راءة الص  لوات، ويس  تمر ابرطب  ة ابللغ  ات امليين  ة ع  ن 

 117قبلها.
ابلنس    بة ع    ن ه    ذا ال    ربانعج احملاض    رة، لتجي    ل الطالب    ات أن تك    ون 

رد شجاعة وتس تمر لتج رب أن تتق دم أع ام أص دقائها، وع ن جان ب األخ 
ه  ذه األنش  طة تي  ين ارطاب  ة تس  تطيع أن ت  درب عل  ى التح  دة أع  ام مجي  ع 
الن   اس، وأيض   ا ت   درب عف   ردافن ال   يت حتف   ت يف الوق   ت الس   ابق. وعهم   ا   
يكن هذا الت ديب جي دا وك اعال، ب ل جتي ل عه ارة الك الم الطالب ات ترتق   

  113عن خالل ارطابة ورئيسة اجللسة.
 أسبوع اللغة  5

ني احملادث ة وأس  بو  اللغ ة أو ش هر اللغ ة كث  ريا. يف احلقيق ة الخيتل   ب 
ألن الب    د لك    ل الطالب    ات أن يتح    دثن ابللغ    ة األجنبي    ة يف ذل    ك الوق    ت 
والف  رو بينهم  ا أع  ا يف احملادث  ة الب  د لطالب  ات أن يتح  دثن ابللغ  ة اليربي  ة أو 

ل      يال حت      ت إرش      اد  71،22-72،22اإل ليزي      ة ك      ل ي      وم يف الس      اعة 
 114األساتذ واألستاذات.

ا أس   بو  اللغ   ة أو ش   هر اللغ   ة ه   و وق   ت خ   اص ل   تكلم وحمادث   ة وأع   
ساعة )كل ي وم( وعريقت ه قس م عس ؤول اللغ ة زع انني،   74ابللغة األجنبية 

ك   ل أس   بو  األول والثال   ث يي   ين ي   وم اإلثن   ني وال   ثالقء واألربي   اء )ت   تكلم 
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ابللغة اليربية( وكل أسبو  الثاين والرابع يي ين ي وم اجلمي ة والس بت واألح د 
ت  تكلم ابللغ  ة اإل ليزي  ة(، ومل  ن الت  تكلم ابللغ  ة اليربي  ة أو اللغ  ة اإل ليزي  ة )

 111فتجد اليقوابت عن قسم اللغة.
 املسابقات اللغوية   6

وعن براعج نشاعات اللغة املسابقات اللغوية، ييين كل عا فيه ا ع ن 
املسابقات يشتمل أو يتيلق ابللغة أعا لغة اليربية أو اإل ليزية عن ارطاب ة 
وق  راءة الش  ير وتق  د  القص  ة وق  راءة كت  ب ال  رتاة واةل  ة احلائطي  ة وع  ا إىل 
ذلك. وخصصت هذه املسابقات اللغوية جلميع فصل الس ابع إىل الفص ل 
احلادي  ة عش  ر. ووق  ت عق  دها وف  ق احلاج  ة. واهل  دف ع  ن عق  د املس  ابقات 
 اللغوي ة مليرف  ة تط  وير لغ  ة الطالب  ات ولتقو ه  ا، ح  ىت تس  تطيع عس  ؤول اللغ  ة
يف تنميتها وإحياءه ا إن وج دت فيه ا النقص ان، إع ا يف عريق ة تيليمه ا أو 

  116عوادها ووريةا عن األدوات الدراسية يف تيلم اللغة اليربية.
 قراءة الشعر  1

تص  نع املش  رتكة الش  ير أي )الطالب  ات( وف  ق كف  اءفن وتش  اورها ع  ع 
ي    ة  جمموعه    ا، واملوض    و  و    ري حم    ددة. واهل    دف بوج    ود ه    ذه املس    ابقة لرتق

كف     اءة الطالب     ات يف ع     رض الفك     رة واألدب وممارس     ة الك     الم واللهج     ة 
اليريب، وتشجييهن يف التيب ري. وأع ا النتيج ة ع ن ق راءة الش ير ع أخوذة ع ن 
حمت     وايت الش     ير، وإلق     اء الش     ير، والنغم     ة، واحلرك     ة، واللهج     ة، و ث     ري 

  112املستميني.
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 تقدمي القصة  8
املش   رتكة أي )الطالب   ات( كيفي   ة لتق   د  ه   ذه املس   ابقة ه     تص   نع 

القص      ة أو احلكاي      ة املتسلس      لة، وع      دد األعض      اء هل      ذه املس      ابقة أربي      ة 
األشخاص أو مخسة األش خاص، ييط   اللجن ة حري ة يف اختي ار املوض و  
ولك      ن قب      ل يب      دأ املس      ابقة الب      د عل      ى املش      رتكات أن جتم      ع أو تق      دم 

ة ع     ن عوض    وعهن إىل اللجن     ة. وأع     ا النتيج     ة ع    ن ه     ذه املس     ابقة ع     أخوذ
   112حمتوايت القصة، واكتناز اةموعة، واإلبتكار، واللهجة، واحلركة.

 املسريية / التمثيلية  1
حت  ت عنظم  ة للطالب  ات  املس  رحية أو التمثيلي  ة ع  ن ب  راعج قس  م اللغ  ة

عيه   د الفاعم   ة اليص   ري بوجو    ارا. ه   ذه األنش   طة ع   ن ت   دريبات لغوي   ة 
اب ة والق راءة ألن عه ارة خاصة ملهارة الكالم واالستما  وكذلك عه ارة الكت

الكتابة تساعد كثريا على كتابة النص وص قب ل التمثي ل أو الي رض، وعه ارة 
 112القراءة يف قراءة النصوص املستخدعة يف التمثيلية.

وهذه التمثيلية هلا دور عهم لتكوين الطالبات عشجيني على عرض 
لغ   تهن أع   ام أص   حاهبن وملمارس   ة عل   ى إلق   اء الكلم   ات بلهج   ة ص   حيحة 

رك   ة عطابق   ة ع   ع اللغ   ة اليربي   ة. أحي   اان تيق   د املس   رحية ع   رة واح   دة يف وح
شهر، وهذه األنشطة عرووبة للطالبات، ألن يف اليادة املسرحية عن قصة 

ه   ذه األنش   طة ف   دف إىل . احلي  اة وه   ن يس   تطين أن  خ   ذ احلكم  ة عنه   ا
ة ترقية عهارة اللغة لدد الطالبات، ت دبري الطالب ات عل ى تكل م اللغ ة اليربي 

فص     يحة، ت     دبري ال     ذهن الطالب     ات عل     ى التمثي     ل أع     ام اةتم     ع امليه     د، 

                                                           
 م هنارا. 7212نوفمرب  4املالحظة واملقابلة عع األستاذة عرأة النورية.....، التاريخ  112
 م هنارا. 7212نوفمرب  2املالحظة واملقابلة عع األستاذ عبد احلكم.....، التاريخ  112



96 
 

اس    تطاعة عل    ى تنفي    ذ اللغ    ة اليربي    ة ال    يت تيلم    وا يف الفص    ل دون الش    ك 
 162واروف حىت تكون اللغة اليربية تطورت.

  161وأعا ارطوات اليت تسلك يف املسرحية كما يل :
ريهن خيت    ار األس     تاذ الطالب     ات يف ك     ل الص      ع     ن الص     فوف ويش      (1

 ليرض املسرحية.
تيي    ني عوض    و  املس    رحية، أحي    اان يف    وض األس    تاذ عل    ى الطالب    ات  (7

 الختيار املوضو .
 تييني أعضاء املسرحية. (3
تفوض الطالبات النصوص إىل املدرس للتصحيح ولتدريب اللهجات  (4

 واحلركات ليكون اليرض كاعال.
 عرض املسرحية أعام اآلخرون يف األسبو  الثاين كل الشهر.  (1

وه  ذه التمثيلي  ة ت  دور ك  ل الفص  ول )عتب  ادال ب  ني الطالب  ات( ف  إن   
ييلم  ن ع  ن ه  ذا األع  ر فله  ن اليق  اب. وعوج  ه ه  ذه التمثيلي  ة جلمي  ع فص  ل 

 السابع إىل الفصل احلادية عشر. 
 لوية اللغة  20

يطبيق هذا امليهد لوحة اللغة وه  اللوحة فيها عكتوبة عن املف ردات 
. ويض  ع ه  ذه اللوح  ة ح  ول امليه  د، عث  ال: وف  ق احلاج  ة يف األع  اكن امليين  ة

يف عكان الوضوء، يف املصلى، يف احلمام ووري ذل ك. وتل ك املف ردات ع ن 
املص    ادر عيج    م اللغ    ة اليربي    ة واللغ    ة اإل ليزي    ة، وكت    ب اللغ    ة األجنبي    ة، 
واحلوار اللغ ة األجنبي ة. إلق اء ابلكتاب ة يف اللوح ة املف ردات هل ا دور ه ام يف 

                                                           
 م. 7212نوفمرب  74-72املالحظة.....، بني التاريخ  162
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نبي   ة. وب   دلت املف   ردات اللغ   ة اليربي   ة واللغ   ة اإل ليزي   ة يف تيل   يم اللغ   ة األج
 167اللوحة كل يوم عرة ييين بيد صالة املغرب احركات قسم اللغة.

وأع  ا املض  مون فيه  ا يتيل  ق ابألنش  طة أو اليم  ل ح  ول ذل  ك املك  ان 
الذي استخدعها يف كل ي وم. واهل دف ع ن ه ذه لوح ة اللغ ة ه   ملس اعدة 

تطبي  ق اللغ  ة اليربي  ة خصوص  ا يف النط  ق الي  ريب، الطالب  ات ولتس  هيلهن يف 
وتس   اعد الطالب   ات يف كتاهب   ا وحفظه    ا اللغ   ة األجنبي   ة. ع   ثال، ألن ح    ني 
يش   رتي الطالب   ة اجلدي   دة أو القد    ة يف املقص     و  تي   رف كي     عريق    ة 
االش  رتاء ابللغ  ة اليربي  ة فالب  د عل  يهن أن يق  رأن ع  ا يف اللوح  ة. وهب  ذا احل  ال 

ط ق الي ريب أو اإل لي زي قل يال فقل يال ولنش أة تش جيع ستحول الطالب ات لن
 163الطالبات يف الكالم.

 حمكمة اللغة   22
فدف هذه األنشطة إىل وه  جتيل الطالبات على النداع ة اليميق ة 
وال ييمل ملرة عديدة املتساوية يف وقت عس تقبلة، وه ذه اليملي ة ال تقص د 

وض ي  س لوكها، على إعطاء اليقاب الش ديد ح ىت تك ون امليقب ة عريض ة 
ترقية الطالبات على التكلم اللغة الرعي ة ة ا اللغ ة اليربي ة واإل ليزي ة ألهن ن 
خفن عن اجلاسوس اللغة اليت تكتب اعاء اةاوز اللغة عل ى ورق ة اة اوز، 
وترقي    ة الطالب    ات عل    ى عاع    ة النظ    ام اللغ    وي خاص    ة عل    ى ترقي    ة عه    ارة 

م   ة املوج   ودة يف امليه   د، وأع   ا الك   الم، دراي   ة الطالب   ات عل   ى إعاع   ة املنظ
  164اهلدف اراص هذه األنشطة ه  لتنمية البيئة اليربية يف هذا امليهد.

                                                           
  م.7212نوفمرب  74-72املالحظة.....، بني التاريخ  167
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، انلت الباحثة البي اانت إحدد فائزة الرمحةاألستاذة عن املقابلة عع 
إج  راء أنش  طة حمكم  ة اللغ  ة يف عيه  د الفاعم  ة اليص  ري بوجو   ارا ي  تم  ع  ن

 161فيما يل :
ورقة احملكم ة إىل بي   الطالب ات لتكت ب أع اء اعطاء احملركات اللغة  (1

 جماوزة اللغة كتكلم اللغة وري رعية وعنطق اللغة الفاسدة.
تق   وم قس   م حمرك   ات اللغ   ة عل   ى كتاب   ة أع   اء جم   اوزة اللغ   ة يف الس   بورة  (7

 احملكمة اللغة.
جتم    ع قس    م حمرك    ات اللغ    ة إىل الغرف    ة الواح    دة لتس    هل عل    ى اعط    اء  (3

 ملن دخلن حمكمة اللغة. اليقاب وامليرفة والتيليم
يك    ون امل    درس عل    ى االص    الحات ع    ن األخط    اء ل    دد الطالب    ات،  (4

 لتكون الطالبات امليرفة على اللغة الصحيحة. 
ي   تم قس   م حمرك   ات اللغ   ة عل   ى التوجيه   ات واالرش   ادات عم   ا تتيل    ق  (1

 برتقية اللغة اليربية. 
 

من بيئة اللغة العربية يف اكتسواب اللغوة مبعهود الفاطموة العصوري  ؤثرةالعوامل امل  ب
 بوجوجنارا

يف ه  ذا امليه  د، ك  ان هن  اك اليواع  ل امل  ؤثرة ع  ن بيئ  ة اليربي  ة يف اكتس  اب اللغ  ة 
ايه   د الفاعم   ة اليص    ري بوجو    ارا، كم   ا ع    رب األس   تاذ مت   ام س    ي  ال   دين )ع    دير 

 امليهد( يف عقابلة عع الباحثة:
وتيلم اللغة اليربية، فطبي ا هن اك اليواع ل الداخلي ة وارارجي ة  "يف عملية تيليم

 166وابرصوص اليت تؤثر على كفاءة تكلم الطالبات هبذا امليهد".
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 وستيط  الباحثة البياانت عن هذه املقابلة واملالحظة، كما يل :
 العوامل الداخلية (2

 التشجيع القوي  أ
 عقابل  ة ع  ع ق  ال األس  تاذ مت  ام س  ي  ال  دين )ع  دير امليه  د( يفكم  ا 

 الباحثة:
"يف تيليم اللغة الثانية، أن الطالبات اليت يف نفس ها اإلرادة أو اهلم ة 
القوية أو التشجيع القوي أو األه داف امل راد حتقيقه ا يف تيل م اللغ ة الثاني ة 

 162متيل إىل النجاح عن الطلبة دون األساس التشجيع أو اهلمة القوية".
يك  ون  اح  ا إذا ك  ان بوج  ود فل  ذلك  ك  ن الق  ول أن ال  تيلم س  وف 

 دافع لدد الطلبة أنفسهم. 
 خلفية الرتبوية  ب

يف الواق      ع، كث      رية ع      ن الطالب      ات وه        عتخرج      ات ع      ن املدرس      ة 
املختلفة، بيض هن ع ن املدرس ة اإلس العية وبيض هن ع ن املدرس ة اليموع ة. 
ه  ن عتخرج  ات ع  ن املدرس  ة اليموع  ة ال  اليت   تتيلم  وا اللغ  ة اليربي  ة قبله  ا 

 شرتكون التيليم. ابلصيوبة والبطيئة لت وتشيرون
)عدريس ة اللغ ة اليربي ة وه    األستاذة إحدد ف ائزة الرمح ةكما قالت 

 عربية امليهد( يف عقابلة عع الباحثة:
"الطالبات الاليت تسكن يف هذه امليهد هن ع ن املخت ارين ومتلك ون 

اليربي  ة ايه  د يتق  د أن ترتف  ع بيئ  ة اللغوي  ة تالق  درة والكف  اءة املختلف  ة، وق  د 
الفاعم  ة اليص  ري بوجو   ارا. ورو  م ع  ن ذل  ك، ه  ن الي  تيلمن اللغ  ة اليربي  ة 
فقط بل إ ا هن يتيلمن كي  تدعو األصحاب لتنه ي  األح وال اللغوي ة 

   162يف هذه البيئة وتكون ان مة يف كل ورفة أو فصل".
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 درجة الذكائية   ج
وه   رئيس ة  قالت عزية عورين سفريا )الطالبة يف الفصل الياشر "أ"،

 قسم اللغة( يف عقابلة عع الباحثة:
"ال    ذكاء يف تيل    م اللغ    ة اليربي    ة ي    ؤثر كث    ريا يف اكتس    اب اللغ    ة، إن  
كان     ت عالب     ة جاهل     ة أو قليل     ة الفه     م أو س     يئة احلف     ت فيحج     ب عل     ى 
اكتساب اللغة اليربية السيما اجلاهلة وليست هل ا إرادة قوي ة يف تيل م اللغ ة 

  162ة".فال تكتسب اللغة إال قليل
 

 العوامل اخلارجية (1
 خلفية العائلة والبيئة   أ

كم  ا قال  ت األس  تاذة يونيت  ا فور اس  اري )عدرس  ة اللغ  ة اليربي  ة وه    
 عربية عيهد( يف عقابلة عع الباحثة:

"كث   رية ع   ن الطالب   ات ايه   د الفاعم   ة اليص   ري بوجو    ارا ع   رديه إىل 
اليربي  ة، ه  ن ع  ن ذري  ة اجلاوي  ة ل  ذلك ل  ديهن البيئ  ة ليس  ت ع  ن بيئ  ة اللغوي  ة 

اةتمع اليت يتكلمون يوعيا بلغة احملل  أو لغ ة اجلاوي ة عل ى األكث ر، ول يس 
 122هذا كاليادة ليتكلمون ابللغة اليربية".

 القدوة الصاحلة من املدرسني  ب
ع ن عواع ل امل ؤثرة ع ن قال األستاذ متام سي  الدين )ع دير امليه د( 

 يف عقابلة عع الباحثة:بيئة اللغوية 
ت واملدرس   ني هل   م دور عه   م يف تيل   م اللغ   ة الثاني   ة أو اللغ   ة "املدرس   ا

املدروسة. الب د عل يهم الكف اءة اجلي دة ع ن اللغ ة املدروس ة ال يت س ييلموهنا 
                                                           

م هن  ارا 7212ن  وفمرب  2الت  اريخ جان  ب عيم  ل املتي  ددة، "أ"،  ياش  رع  ورين س  فريا ع  ن فص  ل العالب  ة ع  زة املقابل  ة ع  ع  162
 )املقابلة املرتمجة عن اللغة اإلندونيسية(. 

 .م7212 نوفمرب 4التاريخ .....، يونيتا فور اساري ملقابلة عع األستاذةا 122
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للطالب   ات. ع    ن انحي    ة امله   ارات األربي    ة، عه    ارة الك   الم وعه    ارة الكتاب    ة 
 121وعهارة االستما  وعهارة القراءة".

 التصحيحات   ج
األستاذ عبد احلكم )ع درس اللغ ة اليربي ة وه و ع ريب امليه د( يف قال 

 عقابلة عع الباحثة: 
ه       التص     حيح والتق     دير  امل     ؤثرة ع     ن بيئ     ة اللغوي     ة "فم    ن اليواع     ل

اإلك     ايب للغ     ة اليربي     ة ع     ن مجي     ع س     كان امليه     د، عنه     ا: ع     دير امليه     د، 
 127واملدرسني، واحملركات، والطالبات".

ا )الطالب   ة يف الفص   ل الياش    ر "أ"، وأك   دت ق   ول ع   زية ع   ورين س   فري 
 وه  رئيسة قسم اللغة( يف عقابلة عع الباحثة: 

"التص  حيح أو اإلص  الحات تيط     ث  ري كب  ري عل  ى اكتس  اب اللغ  ة 
ألنه عع ه ذا النش اط متك ن للطالب ات تي رف ع ا ه و االس تخدام الص حيح 

  123للغة واستخدام اللغة اليت ه  خاعئة".
 الوسائل التعليمية  د

ت األس  تاذة يونيت  ا فور اس  اري )عدرس  ة اللغ  ة اليربي  ة وه    كم  ا قال  
 عربية عيهد( يف عقابلة عع الباحثة:

"الوس    ائل أو اليواع    ل املادي    ة لتنمي    ة البيئ    ة اليربي    ة اجلي    دة عكتمل    ة 
واحملس  نة حل   وائج الطالب  ات. إذا كان   ت الوس  ائل املس   تخدعة كاعل  ة وعرحي   ة 

 124فتدفع الطالبات للتكلم اللغة اليربية".
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لتكثي     تط   وير البيئ   ة اللغ   ة وج   دت الباحث   ة بي   د املال    ة واملقابل   ة 
  121اليربية حتتاج إىل األشياء املتيلقة ابحلياة اليوعية، عثل:

وض  ع األل   وح ال  يت فيه   ا احل   ث أو األع  ر عل   ى ال  دوام اس   تخدام اللغ   ة  (1
 اليربية يف االتصال اليوع  يف كل حال وكل وقت.

ال   يت ت   دل عل   ى األع   اء الغ   رف أو  وض   ع األل   واح أو الكتاب   ة اليربي   ة (7
 األعكنة امليينة.

 تكثري املراجع أو النصوص اليربية.  (3
 املواد التعليمية ابللغة العربية   ه

"أ"، وه     ياش رع زية ع ورين س فريا )الطالب ة يف الفص ل ال كم ا قال ت
 رئيسة قسم اللغة( يف عقابلة عع الباحثة:

اليربي ة يف ه ذا امليه  د،  "كان ت عيظ م امل واد التيليمي ة تكت  ب ابللغ ة 
كمثل، دروس اللغة اليربية، األخ الو البن ات، النح و، األعثل ة التص ريفية، 
ف  تح القري  ب، ورس  الة الق  راء واحلف  اظ وو  ري ذل  ك. فه  ذه امل  واد تس  تطيع أن 

  126تفتح ابب امليرفة وحب وفهم اللغة اليربية، بيميقة اليلوم فيها".
أن املواد التيليمي ة يف ه ذا امليه د عتيلق ة بكت ب اليربي ة. وإع ا كت ب 
الرتاة أو الكتب احلديثة ابللغة اليربية، عثل: دروس اللغة اليربية، النحو، 
األعثلة التصريفية، ف تح القري ب، رس الة احمل ي ، املنط ق وأش به ذل ك. بغ ري 

واد تس اعد عل ى وه ذه امل املباشر، تلك امل واد عس اعدة يف اكتس اب اللغ ة. 
اكتس   اب اللغ   ة ب   ني الطالب   ات وت   ؤثر كث   ريا يف اكتس   اب امله   ارات اللغوي   ة 

   122األربع، االستما  والكالم والقراءة والكتابة.
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املوووزاايت والعيووووب مووون بيئوووة اللغوووة العربيوووة يف اكتسووواب اللغوووة مبعهووود الفاطموووة   ج
 العصري بوجوجنارا

لبيئ  ة هن  اك األش  ياء ال  يت تك  ون عهم  ة لتكم  ل البيئ  ة وع  ا تتيل  ق فيه  ا يف ه  ذه ا
خاص  ة لتيل   يم اللغ  ة اليربي   ة يف اكتس  اب اللغ   ة ايه  د الفاعم   ة اليص  ري بوجو    ارا، 

 وبيد حبثت الباحثة على عاتتيلق يف هذه البيئة هناك املزاايت والييوب فيها. 
 املزاايت (2

ايه  د الفاعم  ة اليص  ري بوجو   ارا، وه  ذه امل  زاايت ع  ن بيئ  ة اللغ  ة اليربي  ة 
 122ه :
 املواد تستخدم كتب الرتاث والعصري   أ

ال   ذي حس   ب، ب   ل س   لف  أيض   اا ف  ل   يس ح   ديث ه   ذا امليه   د أص   له
الصفراء. هناك تساعد الطالب ات أن تش حذ  يؤكد على التمكن عن كتاب
 122عهارة القراءة وعهارة الكتابة.

امليهد( ع ن امل زاايت بيئ ة كما عرب األستاذ متام سي  الدين )عدير 
 اللغة اليربية ايهد الفاعمة اليصري، يف عقابلة عع الباحثة:

"يف ه  ذا امليه  د عوج  ود األنش  طة ال  يت تس  مى بتيل  يم كت  ب ال  رتاة، 
وه      أنش    طة الواجب    ة ع    رة واح    دة يف األس    بو  وف    دف إىل ترقي    ة عه    ارة 

غ  ة فجمي  ع اليل  م اللغوي  ة ل  دد الطالب  ات ألن اللغ  ة عفت  اح اليل  م، اه  ارة الل
حتت أيدان، بقراءة كتب الرتاة ترجى أن تك ون الطالب ات عل ى تيل م عل م 
الصرف والنحو عند قراءفن، زايدة امليرفة والتفكري الواسية عما تتيل ق ا ا 

 122قرأن يف هذه األنشطة".
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 وجود النظام والتعزير   ب
وق  ال األس  تاذ عب  د احلك  م )ع  درس اللغ  ة اليربي  ة وه  و ع  ريب امليه  د( 

 يف عقابلة عع الباحثة: 
"أهداف التيزير أو اليقاب ه  حماول ة املن ع، وتغي ري اليل م الس يئات 
إىل ار ري ك تكلم اللغ  ة الرعي ة، والرتبي  ة. أن مجي ع عملي  ة التيزي ر ف  دف إىل 

ن  ع وال  رد ع  ن عملي  ة ح  ىت ال ه  دف اآلخ  ر، كم  ا أن التيزي  ر ف  دف إىل امل
تيم   ل مل   رة الثاني   ة، ولك   ن أن التيزي   ر ال ف   دف إىل اليق   اب الش   ديد ح   ىت 

 121يضره له".
 إعطاء اجلوائز أو اهلدية   ج

كم  ا ق  ال األس  تاذ مت  ام س  ي  ال  دين )ع  دير امليه  د( يف عقابل  ة ع  ع 
 الباحثة:

"امليه  د أو املدرس  ة س  ييط  اجل  وائر أو اهلدي  ة مل  ن ال  اليت الطالب  ات 
امل  اهرات يف أي اة  ال الدراس  ية والديني  ة. وع  ثال، الطالب  ات ال  اليت تك  ون 

ف  ائزة يف املس  ابقات. واجل  وائز ع  ن  ة ع  ن امليه  د أو ه  ذه املدرس  ة وه   وف ود
كمث    ل الك    أس والكت    ب والنق    ود وو    ري   ه    ذا امليه    د أو املدرس    ة عتنوع    ة،

  127ذلك".
 تنمية الثقة النفسي  د

"أ"، وه   رئيس ة  الياشرعزية عورين سفريا )الطالبة يف الفصل  قالت
 :قسم اللغة( يف عقابلة عع الباحثة
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 كف   اءة وعه   ارات"بيئ   ة اللغ   ة اليربي   ة يف ه   ذا امليه   د، س   ود تنمي   ة  
اللغوي  ة للطالب  ات، وأيض  ا تنمي  ة الثق  ة النفس    والش  جاعة للطالب  ات عن  د 

 123تقد  أعام اجلمهور".
 اثبتةاللغوية األنشطة   ه

وهذا البيان عن قول األس تاذ عب د احلك م )ع درس اللغ ة اليربي ة وه و 
 عريب امليهد( يف عقابلة عع الباحثة: 

"بشكل عام، كثرية عن األنش طة اللغوي ة يف ه ذا امليه د ال يت نف ذت 
التتغ    ري، وه      قبت    ة. ع    ع تك    رار ه    ذا النش    اط ك    ل ع    ام، س    وف تش    ير 

  124الطالبات كالروتينية اليادية".
األنشطة اللغوية اليربية كمثل أحواهلم داخ ل الفص ل وأح واهلم  هناك

خ  ارج الفص  ل. وه  ذه البيئ  ة ت  ؤثر كث  ريا وهل  ا دور كب  ري عل  ى اكتس  اب اللغ  ة 
الثانية ايهد الفاعمة اليصري بوجو ارا. إن سلسلة عن األنش طة يف ه ذا 
امليه   د جت   ري عتواص   لة ألج   ل تك   وين اة   ال الفض   يلة. األنش   طة يف ه    ذا 

يهد فدف إىل تنمية بيئة اللغة عن عريق إجراء األنش طة الروتيني ة يوعي ا  امل
كانت أم أسبوعيا. وتشجيع قدرة الطالبات يف اكتساب اللغ ة وعه ارفن، 
واس    تيياب عف    ردافن إض    افية يف احلي    اة اليوعي    ة، وممارس    ة كالعه    ن ع    وال 

  121زعان تيلمهن يف عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا.
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 العيوب (1
مث جت   د الباحث   ة اليي   وب ع   ن بيئ   ة اللغ   ة اليربي   ة ايه   د الفاعم   ة اليص   ري 

 126بوجو ارا، كما يل :
 ضعف يف استخدام طريقة التعليم  أ

"أ"، وه     الياش رع زية ع ورين س فريا )الطالب ة يف الفص ل  قال ت كم ا
 رئيسة قسم اللغة( يف عقابلة عع الباحثة:

ايه   د الفاعم   ة بيئ   ة اللغ   ة اليربي   ة ب ع   ن "عن   د الرأي    ، كان   ت اليي   
بوجو    ارا، ه    نقص   ان أو ض   ي  يف اس  تخدام عريق   ة التيل   يم،  اليص  ري

ح     ىت  ه     رت عريق     ة التيل     يم املتس     ائمة. أكث     ر ع     ن بي       املدرس     ني أو 
املدرسات يستخدم عريقة املباشرة يف مجيع إجراء التيليم اللغة ويف أنش طة 

 122وال فتم حني ذلك". اللغة حىت أحياان تسئم الطالبات وتنيس
 نقص املدرسني املؤهلني يف جمال اللغة العربية  ب

يف كم    ا قال    ت رع    ا عص    لوحة )الطالب    ة يف الفص    ل التاس    ع "ب"( 
 عقابلة عع الباحثة: 

"ش   يرت ابلس   ائم عن   د عملي   ة التيل   يم واألنش   طة اللغوي   ة ألن ل   يس 
 فيها ش ي  جدي د، بي   ع ن امل درس واملدرس ة أو حمرك ات اللغ ة تس تخدم
تل       ك عريق       ة التيل        يم دائم       ا و  تغ       ري، إىل الطريق        ة اجلدي       دة املفرح        ة 

 122للطالبات".
 نقص املعية بني الطالبات يف استخدام اللغة   ج

عربي ة ه   األستاذة إحدد فائزة الرمحة )عدريسة اللغ ة اليربي ة و  قالت
  امليهد( يف عقابلة عع الباحثة:
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الفاعم     ة اليص     ري "ك     ان اليي     ب ع     ن بيئ     ة اللغ     ة اليربي     ة ايه     د 
بوجو   ارا، وه    كم   ا يف الواق  ع عن   د إلق  اء املف   ردات، بي    املدرس   ني أو 
املدرس    ات ق    د تيط      املف    ردات اجلدي    دة وأع    رت الطالب    ات لتكريره    ا، مث 
تس   مع وتكت   ب الطالب   ات وأحي   اان ال أح   د ع   نهن تس   أل إىل املدرس   ني أو 

  122.املدرسات عع أهنن   تفهم، مث عند تطبيق يشيرن الصيوبة"
 عدم الناطق األصلي )أهل اللغة العربية(  د

يف عقابل   ة يف الفص   ل التاس   ع "ب"( قال   ت رع   ا عص   لوحة )الطالب   ة 
  عع الباحثة:

"بوج     ود الن     اعق األص     ل  للغ     ة اليربي     ة فتقل     د الطالب     ات، وت     تيلم 
الطالب ات ع  ن لغت  ه س  هال، لك  ن األس ي  يف ه  ذا امليه  د   حتض  ر امل  تكلم 

 122اليريب األصل ".
األس  ي ، يف ه  ذا امليه  د   حتض  ر امل  تكلم الي  ريب األص  ل . ع  ع ع  ن 

أن، هذه احلالة تساعد اللغوية اجليدة اليت تقارب إىل بيئة اليربية األصلية. 
لك    ت  تيلم الطالب  ات إىل امل  تكلم الي  ريب األص  ل  عباش  رة وف  ورا. وه  ذا ه  و 

    121أهم ارربة اجليدة يف تيلم اللغة اليربية.
 بني اللغة اإلندونيسية واجلاوية اختالط اللغوية   ه

قالت األستاذة عرأة النورية )عدرسة اللغ ة اليربي ة وه   عربي ة عيه د( 
 يف عقابلة عع الباحثة: 

اخ    تالط اللغوي    ة ب    ني اللغ    ة اإلندونيس    ية واجلاوي    ة، هن    اك املياعل    ة "
اليوعية بني الطالبات امليهد عع اةتمع حول امليهد )ع ثال عملي ة البي ع يف 
املقص   ( واةتم  ع ح  ول امليه  د اليس  تخدعون اللغ  ة اليربي  ة، لك  ن اجلاوي  ة 

                                                           
 هنارا. م7212نوفمرب  6، التاريخ .....املقابلة عع األستاذة إحدد فائزة الرمحة 122
 هنارا. م7212 نوفمرب 4، التاريخ .....رعا عصلوحةقابلة عع عالبة امل 122
 م. 7212نوفمرب  32-71، بني التاريخ .....املالحظة 121



118 
 

 ث   ريا  ع   ن انحي   ة اللغ   ة املس   تخدعة نواإلندونيس   ية، فت   أثرت الطالب   ات هب   
  127."عميقا، ويشيرن ابلصيوبة ملمارسة اليربية كل يوم بوجود تلك األثر

 االستحياء وخوف الوقوع يف اخلطاء  و
كم  ا قال  ت األس  تاذة يونيت  ا فور اس  اري )عدرس  ة اللغ  ة اليربي  ة وه    

 عربية عيهد( يف عقابلة عع الباحثة:
"كان     ت الطالب     ات تش     ير ابلص     يوبة حينم     ا ن     دعوهن الس     تخدام 

بية كل يوم، ولو عنهن حتب اللغة اليربية لكن ع ازال يش يرن ابلص يوبة الير 
يف استخداعها اليوعية، وتقع يف اليادة ابستخدام اللغ ة اجلاوي ة )لغ ة األم(  
ك  ل ي  وم بس  بب قب  ل ه  ذه هن  اك النظ  ام الس  تخدام اليربي  ة ك  ل ي  وم، وه  ذا 
م احل  ال يس  بب ألهن  ن وج  ود االس   تحياء وخ  وف الوق  و  يف ارط  اء لل   تكل

  123اللغة اليربية اجليدة".
 لغة األم   ز

ه     وقال   ت األس   تاذة إح   دد ف   ائزة الرمح   ة )عدريس   ة اللغ   ة اليربي   ة و 
  عربية امليهد( يف عقابلة عع الباحثة:

"هناك كثري عن بي   الطالب ات تس تخدم اللغ ة خمالط ة عن د ال تكلم 
ع       ع أص       دقائها، تش       ير الطالب       ات ابلص       يوبة، ع       ن حي       ث املف       ردات، 

  124والقواعد".
فوج   ب امل   درس أو امليل   م ييط     ه   ذا امل   ؤثر إىل الطالب   ات اس   تمرار 
وييويدن أن يتكلمن ابليربية كلغة قنية يف عملية تيليم اللغ ة يف الفص ل أو 
خ  ارج الفص  ل. يف ه  ذه احلال  ة، حت  اول مجي  ع الطالب  ات ل  تيلم وإتق  ان اللغ  ة 

يطرة اليربي   ة، س   تكون س   هلة إذا ك   ني وج   دن التش   ابه ع   ع اإلندونيس   ية وس   
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علي  ه. إذا   ك  دن، فيش  يرن الص  يب يف عملي  ة إتق  ان اللغ  ة اليربي  ة س  واء  
  121كان يف قواعد أو االتصال.

 املنهج غري املكتوب  ح
عربي ة ه   األستاذة إحدد فائزة الرمحة )عدريسة اللغ ة اليربي ة و  قالت

  امليهد( يف عقابلة عع الباحثة:
امل   نهج املس   تخدعة للغ   ة أن امل   نهج يف امليه   د و   ري املكت   وب، وأع   ا "

 126".7213اليربية يف املدرسة ييين املنهج 
وهذه بيئة اللغوية اليربية لطالبات ايهد الفاعمة اليصري بوجو ارا 
جت  ري ابلش  كل الطبيي    ولك  ن ب  دون امل  نهج امليتم  د ع  ع أن أح  د و يف  ة 
امل      نهج يف تيل       يم ه       و آل       ة الت       دريس الب       د هل       ا أن ييط         اردع       ة إىل 

   122الطالبات.
 

 املبحث الثالث: مناقشة نتائج البحث 
 نوع بيئة اللغة العربية يف اكتساب اللغة مبعهد الفاطمة العصري بوجوجنارا  أ

ع  ن بي  اانت البح  ث يف املبح  ث الث  اين ع  ن البيئ  ة اللغوي  ة اليربي  ة تظه  ر هن  اك 
أبن البيئ    ة يف عيه    د الفاعم    ة اليص    ري بوجو     ارا، تنقس    م إىل قس    مني ة    ا البيئ    ة 
االص  طناعية أو تس  مى ابلبيئ  ة الرعي  ة )داخ  ل الفص  ل وخارج  ه( والبيئ  ة الطبييي  ة أو 

 تسمى ابلبيئة وري الرعية )خارج الفصل(.
كم  ا ق  ال حمم  د عل    ار  ول يف كتاب  ة احلي  اة ع  ع لغت  ني، أبن البيئ  ة تنقس  م إىل 

ة اس تخدام قسمني: البيئة الطبييية والبيئة االصطناعية. يقصد ابلبيئة اللغوي ة الطبييي 
اللغة بغرض التفاهم ونقل امليلوعات أد عع الرتكيز على احملتود، وأعا البيئ ة اللغوي ة 

                                                           
 م. 7212نوفمرب  72-16، بني التاريخ .....املالحظة 121
 هنارا. م7212نوفمرب  6، التاريخ .....املقابلة عع األستاذة إحدد فائزة الرمحة 126
 م.7212نوفمرب  32-71بني التاريخ .....، املالحظة 122



111 
 

االص طناعية ه    بيئ  ة تيل م اللغ  ة الثاني  ة يف الص    وه   س  بيل الكتس  اب وا  اللغ  ة 
الثانية وروم أن هذه البيئة حمدودة األثر يف تكوين عهارات اتص الية فيال ة إال أن هل ا 

   122ن إنكارها.فوائد ال ك
 البيئة االصطناعية )البيئة الرمسية / داخل الفصل وخارجه( (2

البيئ  ة االص  طناعية ه     إح  دد البيئ   ات اللغوي  ة ال  يت ترتك   ز عل  ى س   يطرة 
وس  تناقش الباحث  ة ع  ن  122القواع  د أو نظ  ام اللغ  ة يف اللغ  ة اهل  دف ع  ع التوعي  ة.

 األحوال البيئة الرعية داخل الفصل عتيلقا ابملواد الدراسية، كما يل : 
 البيئة االصطناعية )البيئة الرمسية / داخل الفصل(  أ

 املطالعة )تهم املقروء(  2
الق     راءة عه      ارة رئيس      ية يف عيه     د الفاعم      ة اليص      ري، ألن هب      ا 

وهن  اك دراس  ة الق  راءة  الطالب ات ق  ادرات عل  ى افتت  اح الفك رة وتطويره  ا.
لك  ى تك  ون الطالب  ات ع  اهرة يف الق  راءة وفهمه  ا. عث  ل، درس املطالي  ة 
)فه       م املق       روء( ودروس فه       م الكت       ب واملق       ررات، ودروس امله       ارات 
القرآني    ة، وق    راءة الش    ير، وق    راءة النش    رات، وعطالي    ة الكت    ب الرتاثي    ة 

 واحلديثة.
راءة تس   اعد وه   ذه ال   دروس لتنمي   تهن يف الق   راءة وفهمه   ا، وابلق   

الف      رد يف اإلع      داد اليلم      ى. فم      ن عريقته      ا ت      تمكن الطالب      ات ع      ن 
التحص      يل اليلم      ى ال      يت تس      اعدها عل      ى الس      ري بنج      اح يف حياف      ا 
املدرس  ية، وع  ن عريقه  ا متك  ن أن حت  ل الكث  ري ع  ن املش  كالت اليوعي  ة، 

 ويف حتقيق عملية تيلم انجحة لبقية املواد الدراسية.
ه   م املق   رؤء. والنظري   ة ال   يت تتيل   ق عل   ى ف ع   ادة املطالي   ة كإح   دد

هب   ذه األنش   طة يي   ين أن الق   راءة ع   ن عه   ارة اللغوي   ة املتمث   ل يف احملادث   ة 
                                                           

 .66-61ص.  .....،احلياة عع لغتنيحممد عل  ارول،  122
 . 41ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  122
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واالستما  وعملية القراءة ليست عن عهارات البسيطة وإ ا ه  عملية 
عيق  دة تش  مل جمموع  ة ع  ن عه  ارات زاد ك  ان املفه  وم احل  ديث للق  راءة 

عل    ى تيري      احل    روف  يش    تمل عل    ى الفه    م احل    ديث للق    راءة يش    تمل
 722والكلمات والنطق هبا صحيح.

 اإلنشاء )التعبري التحريري(  1
كتاب    ة اإلنش     اء تيم     ل بكتاب    ة ال     يت كت     ب الطلب    ة ليي     رب ع     ا يف 
القل   ب، والفك   رة وار   ربة ابللغ   ة اليربي   ة. وه   ذه األنش   طة عناس   بة بق   ول 
ع   زا، أن اإلنش   اء ه   و أل     كتاب   ة ابللغ   ة اليربي   ة ليي   رب ع   ا يف القل   ب، 

 721فكرة وارربة اليت  لكها الطلبة.وال
يف عملية الكتابة فرصة أكثر عفتوحة إلعداد عا نريد التيبري عن ه 
وعريقت    ه، و ك    ن علين    ا أيض    ا اختي    ار الكلم    ات واألس    اليب والص    ي  
تص   نيفها تص   ميما عنهجي   ا وفق   ا للقواع   د اللغوي   ة الص   حيحة لتس   هيل 

كتاب ة ابلرس الة ال يت يري د الفهم عند قراءفا. وبيبارة أخرد فتم عهارة ال
  727توصيلها وجوانب اللغوية يف نفس الوقت.

 اإلمالء )االستماع والكتابة(  2
الي      رض ع      ن اإلع      الء ه      و ت      دريس كتاب      ة الكلم      ات بص      ورة 
صحيحة، وتدريس الطلبة استيمال عالعات الرتقيم، ونظافة الكراس ة، 

وقس   م أمح   د ف   ؤاد أفن   دي، ينقس   م اإلع   الء إىل  723وتنظ   يم ع   ا يكت   ب.
وع ن األفض ل أن يي ني امل درس ع ادة  724قسمني: عيهود وو ري عيه ود،

                                                           
 . 333ص. عرائق تدريس.....، حممد أمحد السيد،  722

201 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humaniora, 2009), 

hlm. 125. 
202 M. Soenardi Dwiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran (Bandung: Penerbit ITB, 

1996), hlm. 44. 
 . 716م(، ص. 1222)القاهرة: دار الثقافة،  أساسيات تدريس اللغة اليربيةفتح  عل  يونس وحممد كاعل الناقة،  723

204 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran....., hlm. 139. 
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قرائي   ة يتم   رن عليه   ا الطلب   ة يف البي   ت لييط   يهم عنه   ا اإلع   الء. وينقس   م 
التم رين اإلع الء إىل ارط وات وه    االس تيداد مث اإلع الء مث الكتاب  ة مث 

وه  ذه النظري  ة  721التص  حيح مث املناقش  ة وارط  وة األخ  رية ه    االع  ادة.
 عوافقة نجراء تيليم اإلعالء يف هذا امليهد.

 احملادثة )االستماع والكالم(  8
احملادث  ة عن  د أمح  د أفن  دي، ه    تب  ادل الفك  ر وال  رأي عم  ا يتيل  ق 
اوض    و  خ    اص ب    ني شخص    ني أو أكث    ر، احملادث    ة ه      أس    س عه    ارة 

ق   د أك   د ه   ذه النظري   ة، وه      726الك   الم ص   بيا ك   ان أو ش   يوخا ك   ان.
عملي   ة ال    تكلم اللغ    ة اليربي   ة ب    ني الشخص    ني أو أكث   ر ملمارس    ة عه    ارة 
اللغوية وابألخص يف تطبيق عهارة الكالم. والدق ة يف احملادث ة يكتس ب 
االستما  الدقيق إىل املتحدة الدقيق ذلك ألن  و عهارات االستما  

 722تساعد على النمو يف االنطالو يف احملادثة.
ن النظري   ة الس   ابقة، ت   رد الباحث   ة أبن احملادث   ة ه     عملي   ة ب   ني ع   

عتحدة وعستمع أو أكثر، عتحدة هو عرسل للفك رة، وعس تمع ه و 
عس      تقبل للفك      رة. وك      ل عنهم      ا ل      ه دوره يف عملي      ة االتص      ال، ودور 
املتحدة يتلخص يف توضيح أفكاره عن عري ق نظ م الكلم ات بيض ها 

س  ار ع  ن املي    الغ  اع  يف ع  ع بي    يف وح  دات حتم  ل فك  رة واالستف
   722احلديث.

 دروس اللغة العربية )التمرينات اللغوية(  5
الطلب    ة يف إجاب    ة األس    ئلة  ملي    ةالتمرين    ات يف ه    ذا امليه    د كالي

والتمرينات يف كتاب التمرينات، وو يفة لكل الطلبة، وج ب عل ى ك ل 
                                                           

 . 131ص. .....، احلياة عع لغتنيحممد عل  ارول،   721
206 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran....., hlm. 6. 

 .324 ص.عرائق تدريس.....، حممد أمحد السيد،  722
208 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran....., hlm. 109. 
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 الطلبة إلجابة التمرينات عن الكتاب، ومجيه إىل األستاذ أو األس تاذة.
وحي   ث يك   ون الطلب   ة ق   ادرا عل   ى ح   ل املش   كالت اللغ   ة ب   تيلم اللغ    ة 
اليربي  ة، ألهن  م ق  د ت  درب نجاب  ة األس  ئلة. التمرين  ات عن  د حمم  د عل    
ارول، ه  اختب ار عق نن يق يس عس تود كفاي ة اللغ ة اليربي ة ل دد و ري 
الن   اعقني هب   ا، عص   مم وف   ق امليي   ري واألس   س اليملي   ة املتي   ارف عليه   ا 

 722ل القياس والتقو .عامليا يف جما
ق    ال األس    تاذ ف    تح ال    رحيم "ه    ذه األنش    طة ف    دف إىل ت    دريب 
الطالبات يف إجابة األسئلة حىت تكون بتيلم اللغ ة اليميق ة ألهن ن الب د 
عل  ى إجاب  ة األس  ئلة يف كت  اب التمرين  ات، مليرف  ة ع  دد اس  تطاعة الف  رد 

ة عل ى يف ضوء خرباته املرتاكمة السابقة، وللمدرس فدف إىل املس اعد
عيرف  ة نق  اط الض  ي  والق  وة ل  دد الدارس  ة، وعقي  اس تف  رتض فيه  ا أن 

   712تتنبأ وتفرو بني املاهرة واجلاهلة".
 القواعد النحوية تعليم   6

تدريس  ها يب دأ امل  درس نعط اء القواع  د ال ذي جتيبه  ا  يف إج راءت
الطالبات أن حتفت وتفهمها. فأعطى عدرس األعثلة وبيدها أن تيطى 
الطالبات فرصة لتم ارس وإع ادة وتط ابق القواع د والرع ز ال يت ق د تيط   
إليهن. لك ن اليي وب هب ذه الطريق ة بنظ ر الطالب ات، جتيله ن انقص ة أن 

ت وكث  ري ل  يحفظن القواع  د. ويف النهاي  ة ه  ن يش  اركن يف عملي  ة التفاة  ا
تيل      يم   يس      تطين أن تط      ابق قواع      د يف ممارس      ات اللغوي      ة حقيقي      ا. 

القواعد النحوي ة كاليم اد لتحقي ق عه ارات اللغ ة فإهن ا ليس ت الغاي ة يف 

                                                           
 . 34ص.  م(،1227)الرايض: دار اليلوم، دراسات لغوية حممد عل  ارول،  722
 م هنارا. 7212نوفمرب  4املالحظة واملقابلة عع األستاذ فتح الرحيم.....، التاريخ  712
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ت      دريس اللغ      ة لك      ن كوس      يلة ل      يمكن أن اس      تيمال اللغ      ة التص      ال 
    711صحيحا.

 تعليم القواعد الصرتية   1
اس        الرئس        هل      ذه التيل      يم حف      ت القواع      د وحتليله      ا أن األس

وترمجته   ا وأع    ا اهتماعه   ا إىل عه    ارة الك   الم قلي    ل. إنطالق   ا ع    ن ذل    ك 
البي   ان أن ه   ذه التيل   يم ال ترتك   ز عل   ى ت   دريب الطلب   ة ك     يق   در عل   ى 
التح    دة واحملادث    ة ولكنه    ا ترتك    ز عل    ى فه    م اللغ    ة اليربي    ة ع    ن انحي    ة 

ا يي ين أن يه تم عالق ة ع ن اجلمل ة وتيليم الصرف عوض وعي 717القواعد.
 املستخدعة واليضغط التصري  فحسب. 

 تعليم كتب الرتاث  8
يف ه  ذا امليه  د، ش  رحت ه  ذه النظري  ة ال  يت تواف  ق أبنش  طة اللغ  ة 

الباحثة عن التيليم كتب الرتاة ه  عملية الدراسة يف حبث عن كت ب 
اعت الرتاة اإلسالع ، هذه األنشطة تيمل كقراءة الكتب الرتاة مث ق

ابملناقش  ة ب  ني الطالب  ات عتبادل  ة عل  ى املوض  و  املخت  ار ع  ن األس  اتذ أو 
األس  تاذات. كت  ب ال  رتاة عن  د دوام رهرج  وا، تس  مى بكت  اب األص  فر 
ألن الكتاب تطبع بقرعاس األصفر، وأهم قراءة كتب الرتاة هو زايدة 
عل  م يف النح  و والص  رف وب  ذلك فه  م الطلب  ة ع  ا ق  رأ ع  ن عل  م اإلس  الم 

     713القدعاء.
 تعليم الرتمجة   1

تيليم الرتمجة كما ه  تيليم القواعد النحوية أو الصرفية أو تيل يم 
البالو    ة   ي    دل عل    ى بيئ    ة التيل    يم املمطيي    ة ألهن    ا عن    د تيل    يم الرتمج    ة 

                                                           
211 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran....., hlm. 104. 

 رس   الة املاجس   تري ،بيئ   ة تيل   يم اللغ   ة اليربي   ة يف عيه   د ن   ور احل   رعني نرع   ادا ملب   وك الغربي   ة تنج   ارا الغربي   ةعلم   ان ف   ارس،  717
 . 44 ( ص.م7216، عاالنج: كلية الدراسات اليليا، جاعية عوالان عالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية)

213 Dawam Raharjo, Pergulatan Dunia Pesantren (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 55.  



115 
 

يس   تخدم امل   درس عريق   ة ارطاب   ة، ع   ا فيه   ا الليب   ة، ع   ا فيه   ا اس   تخدام 
ط ييط     الطلب   ة الوس   ائل، وك   ذلك املناقش   ة ب   ني الطلب   ة واألس   تاذ، فق   

تيتم  د ه  ذه ترمج  ة ع  ن الكت  اب، تيل  يم ترمج  ة يرتك  ز لفه  م النص  وص. و 
التيل  يم عل  ى ت  دريب الدارس  ات عل  ى ق  راءة النص  وص وترمجته  ا، وتيت  رب 

  714التدريب على الكتابة وتقليد النصوص شيئا عهما رئيسا.
 تعليم البالغة  20

تكون الطالب   ات ع   اهرات يف تركي   ب اجلم   ل يف تيل   يم البالو   ة س   
وش رحت الباحث ة الس ابقة ألدبية وتفهم عن املي  اللغة اليربية عميقا، ا

عناس    بة أبربي    ة خص    ائص أساس    ية عن    د تيل    يم البالو    ة، ه      تركي    ب 
اجلمل    ة، تيب    ري، ذوو، وأس    لوب واع    رتف عموع    ا ص    يوبة لطلب    ة عل    ى 
حف   ت املص   طلحات ال س   يما ع   ن الس   يطرة علي   ه. عل   ى ال   روم ع   ن أن 

ى قدرت     ه يف ت     وفري ار     دعات التيليمي     ة قيم    ة عملي     ة مل     نهج يي     ني عل    
لتش   جيع الطلب   ة عل   ى حتقي   ق األه   داف التيليمي   ة املتوقي   ة، س   واء ع   ن 

 711الطلبة أنفسهم واةتمع والنظام االجتماع .
 اخلط العريب  22

يدعم عا يتلقاه الطالب ات يف الفص ل ع ن  اللغوي إن هذا النشاط
ع  ادة ار  ط، ويتمث  ل ه  ذا ال  دعم يف إقاع  ة درس إض  ايف للخ  ط الي  ريب، 
نشراف عدرس أو عالب عتقدم عوهوب، فيفيد الطلبة ال ذين كي دون 
ارط يف كتابة الصح  احلائطية، واأللفاظ والشيارات اليت تيل ق زوااي 

نه      ا: النس      خ ، والرقي       ، امليه      د. وللخ      ط الي      ريب أن      وا  خمتلف      ة، ع

                                                           
  .22، ص. )1222 بريوت: دار النفائس،) اخصائص اليربية وعرائق تدريسه  حممود عيروف، ئان 714

215 http://Staincholis.blogspot.co.id/2010/10/28/pembelajaran-balaghah-dengan-

pendekatan/ diakses pada (13 Februari 2019).  

http://staincholis.blogspot.co.id/2010/10/28/pembelajaran-balaghah-dengan-pendekatan/
http://staincholis.blogspot.co.id/2010/10/28/pembelajaran-balaghah-dengan-pendekatan/
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وال  ديواين، والك  ويف، والثل  ث، فيل  ى الطلب  ة أن تك  ون لدي  ه ق  درة عل  ى 
    716قراءة النصوص املكتوبة هبذه ارطوط.

 اختبار املعهد  21
االختب  ار ينقس  م إىل قس  مني، يي  ين االختب  ار الش  فوي واالختب  ار 

وه      ذا عناس      بة بوج      ود االختب      ار يف عيه      د الفاعم      ة  712التحري      ري.
وجو ارا. وهلذا األنشطة تنبغ   عل ى الطالب ات ألن يس تيدن اليصري ب

نفوس   هن وفك   رفن ملواجه   ة االختب   ار، بوج   ود ه   ذا االختب   ار يس   تطيع 
  املمتحن مليرفة كفاءة الطالبات واستيدادهن يف االختبار.  

  
 البيئة االصطناعية )البيئة الرمسية / خارج الفصل(  ب

 معمل اللغة  2
ع  ن وس  ائل امليه  د أو املدرس  ة املهم  ة ابحلقيق  ة امليم  ل اللغ  ة ه    

يف تيليم اللغة. فيها األجهزة املساعدة عند استما  ألن امليمل اللغوي ة 
ع   ن عص   ادر ال   تيلم، ف   التجهزات التقني   ة ال   يت ك   ب أن ت   وفر للجاعي   ة 

إذا نس  تطيع أن نس  تفيد  712وامل دارس واملياه  د يف عرك  ز عص ادر ال  تيلم.
يم. وأن اس   تخدام امليم   ل عن    د امليم   ل جبي   د فيس   اعد ع    درس يف التيل   

تيل  يم االس  تما  س  وف تتس  اهل الطالب  ات يف فه  م امل  ادة وأيض  ا ارتف  ا  
 على ورية الطالبات.

 

                                                           
البيئة اليربية ودوره ا يف كف اءة عه ارة الكتاب ة بداخلي ة خدك ة اجلاعيي ة بنجله ور ابعيكاس ن ع دورا ج اود هناية الرمحة،  716

 . 41م(، ص. 7213رسالة املاجستري )عاالنج: كلية الدراسات اليليا، جاعية عوالان عالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية، الشرقية، 
الك الم دراس ة احلال ة يف عيه د الرتبي ة اإلس العية احلديث ة رادي ن ف اكو  ملمارس ة البيئ ة اللغوي ة اليربي ةفيستا يسري أفي دا،  712

 . 76م(، ص. 7214املاجستري )عاالنج: كلية الدراسات اليليا، جاعية عوالان عالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية، ، رسالة تر اليك
 . 12م(، ص. 7214)الرايض: عكتبة الرشد،  تقنيات التيليم عن األصالة إىل احلداثةإيناس السيد حممد انسة،  712
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 مشاهدة الفلم واستماع الغناء  1
عش  اهدة الفل  م وعاع  ة الغن  اء يف عيه  د الفاعم  ة اليص  ري تيم  ل 
لتدريب الطلبة على ع ا  والنظ ر ع ن امل تكلم األص ل  ك   تيل م الطلب ة 

ل  ى فه  م ك  الم اللغ  ة اليربي  ة األص  ل  أو اللغ  ة الفص  حة. ق  ال ةالي  ك، ع
أن استخدام الوس ائل التيليمي ة ف دف إىل ق وة محاس ة الطلب ة يف ال تيلم 

 712والتشجيع لدد الطلبة حىت حيمل السلوك الطلبة.
س   ود ذل   ك، إعط   اء ال   دوافع واحلماس   ة للطلب   ة وتقوي   ة احلف   ت، 

ووج  دان اإلبتك  اري للطلب  ة. هب  ذه املن  افع تك وين احلال  ة املرحي  ة وجذاب  ة، 
جتي   ل عملي   ة التيل   يم وال   تيلم فرح   ة والس   رور ح   ىت جتي   ل س   هولة الفه   م 
للمادة نظراي وتطبيقيا، أبن الغناء أو الفلم يف عشكلة علوم اللغة يوجد 

   772دوافع ابلتيبري الشفه  وتصنع اجلملة والكلمة.
 إلقاء املفردات  2

يهد جتري بيملية التيليم ع ن املف ردة أن إلقاء املفردات يف هذا امل
اجلديدة عن قسم حمركات اللغ ة، يك ون التيل يم نعط اء املف ردات ونط ق 
الطالب  ات مث ك   ون إىل اجلم   ل املفي   دة. تيل   يم املف   ردات عن   د أمح   د ف   ؤاد 
أيفن   ادي، ه     عملي   ة إلق   اء ع   ادة التيليمي   ة عم   ا تتيل   ق ابلكلم   ات أو 

  771اليربية. تطوير كأسس املهمة يف تيليم اللغة
ألس  تاذة ع  رأة النوري  ة )عدرس  ة اللغ  ة اليربي  ة وه    اه  ذا ع  ا قال  ت 

"عملي  ة إلق اء عف  ردات ف  دف إىل  عربي ة عيه  د( يف عقابل ة ع  ع الباحث ة،
زايدة املف  ردات اجلدي   دة ل   دد الطالب   ات ، تيم   ل عن   د الص   باح لتك   ون 

                                                           
219 Azzar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grefindo Persada, 2007), hlm. 15. 
220 Hastomidan Sumaryati, Terapi Musik (Yogyakarta: Buku Kita, 2012), hlm. 87.  
221 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran....., hlm. 99.  
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س   اهلة يف حف   ت الكلم   ات اجلدي   دة، وأن التك   ون الطالب   ات انئم   ات 
  777لصبح".بيد ا

 
 البيئة الطبيعية )البيئة غري الرمسية / خارج الفصل(  (8

البيئ  ة الطبييي  ة ه    اللغ  ة ال  يت يس  تخدعها األص  حاب يف نف  س املرحل  ة، 
لغ   ة الوال   دين أو املش   رفني، اللغ   ة يس   تخدعها املتيلم   ون، اللغ   ة املس   تخدعة يف 

ات يف عملي  ة األخب  ار املطبوع  ة أو اإلليكرتوني  ة واللغ  ة ال  يت تس  تخدعها األس  تاذ
الباحث   ة ع   ن األح   وال البيئ   ة  وس   تناقش 773ال   تيلم والتيل   يم يف الفص   ل أو و   ريه.

  الرعية خارج الفصل، كما يل :وري 
 احملادثة  2

كب    رية يف املدرس    ة أو  اظ      اكان    ة أن ينبغ      وج    دان أن احملادث    ة
امليه د ف ال ب د أن ت  تيلم الطالب ات أن تك ون ل ديها ق  درة عل ى جماعل ة و  ريه 

أثن    اء احملادث    ة، وأن تك    ون ق    ادرة عل    ى تغي    ري جم    رد احل    ديث، وعيرف    ة يف 
األع  اكن واألوق  ات ال  يت ال تنبغ    الك  الم فيه  ا، والب  د أن أن تك  ون ق  ادرة 

أن احملادث  ة ع  ن أه  م أل  وان النش  اط  774عل  ى تق  د  الن  اس بيض  هم ل  بي .
للص    غار والكب    ار. ف    إذا أض    فنا إىل ذل    ك ع    ا تقتض    يه احلي    اة احلديث    ة ع    ن 

 ام ابحملادثة.اهتم
احملادثة نشاط أساس  عن أنشطة االتصال بني البشر، وهو الطرف 
الث  اين ع  ن عملي  ة االتص  ال الش  فوي، وإذا ك  ان االس  تما  وس  يلة لتحقي  ق 
الفهم، فإن الكالم وس يلة إلفه ام. والفه م واإلفه ام عرف ا عملي ة االتص ال، 

حل   وار ويتس   ع احل   ديث ع   ن الك   الم ليش   مل نط   ق األص   وات واملف   ردات وا
                                                           

 م هنارا. 7212نوفمرب  4املالحظة واملقابلة عع األستاذة عرأة النورية.....، التاريخ  777
 .11ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  773
 . 142م(، ص. 7223)الرايض: عكتبة التوبة، عرائق تيليم اللغة اليربية حممد بن إبراهيم ارطيب،  774
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والتبري الشفوي. فالكالم كنشاط اتصال عبارة عن حوار يدور ب ني ف ردين 
  771يتبادالن األدوار. فالفرد قد يكون عتكلما مث يصري عستميا وهكذا.

 اجمللة احلائطية  1
اةلة احلائطية يف ه ذا امليه د كاليملي ة الكتاب ة الطالب ات يف ص ناعة 

وملمارس  ة الطالب  ات عل  ى عه  ارة  اةل ة ال  يت تيل  ق أع  ام حج  رافن ابجلماع  ة،
الكتاب  ة.  عن  د عص  ري ش  اريب، ص  ناعة اةل  ة ه    الكتاب  ة ال  يت أخرج  ت 
عتصلة وييلق يف احل ائط وحتت وي عل ى أخ رب ع ن الص حافة ونظري ة الظ اهرة 

  776الواقيية، فدف إىل ممارسة الطلبة يف عهارة الكتابة.
 اإلذاعة اللغوية   2

عهم    ة إلع    الن األش    ياء الض    رورية. وه    ذه اإلذاع    ة ع    ن  أن اإلذاع    ة
األنش   طة اللغوي   ة أبع   ور الطلب   ة. ك   ان اإلذاع   ة جائ   ت ع   ن عك   رب الص   وت 
ال  ذي وج  د يف اإلدارة امليه  د، وه  ذه املس  ؤول جبمي  ع حمرك  ات اللغ  ة حت  ت 
رعاي     ة األس     اتذ واألس     تاذات وتيم     ل ه     ذه اإلذاع     ة يف أي وق     ت ح     ول 

ة ك   ى تس   تطيع الطالب   ات أن مت   ارس واهل   دف ع   ن ه   ذه اإلذاع    772عيه   د.
     772عهارفن يف استما  الكالم ابللغة اليربية أو اللغة اإل ليزية.

 احملاضرة / اخلطابة  8
األنش   طة احملاض   رة أو ارطاب   ة يف ه   ذا امليه   د ه     تكل   م الطالب   ات 
أعام أصحاهبن ابللغة اليربي ة واإل ليزي ة، ويك ون كالتش جيع وال دع  وو ري 

الطالب   ات يف ال   تكلم اللغ   ة الرعي   ة. عن   د ع   وتيفريد، ذل   ك حي   ث ت   دريب 

                                                           
املرج  ع يف عن  اهج تيل  يم اللغ  ة اليربي  ة للن  اعقني بلغ  ات عل    أمح  د ع  دكور، رش  دي أمح  د عييم  ة، إ   ان أمح  د هري  دي،  771

 .326-321 .م(، ص7221ها1431ر الفكر اليريب، )القاهرة: داأخرد 
226 https://wanwa03.wordpress.com/2017/02/04/majalah-dinding-sekolah-dan-

pengelolaannya/ diakses pada (13 Februari 2019).  

 م 7212مرب نوف 74-72املالحظة.....، بني التاريخ  772
 .76ص.  .....،بيئة اللغويةالفيستا يسري أفيدا،  772

https://wanwa03.wordpress.com/2017/02/04/majalah-dinding-sekolah-dan-pengelolaannya/
https://wanwa03.wordpress.com/2017/02/04/majalah-dinding-sekolah-dan-pengelolaannya/
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ارطاب  ة ه    أنش  طة ال  تكلم ليي  رب فكرت  ه ورأي  ه، أو يي  رب ع  ن الص  ورة عم  ا 
  772تتيلق ابحلال الذي يسري به اةتمع.

 أسبوع اللغة   5
اللغ      ة اليربي     ة عتب     ادال ابللغ      ة  أس     بو  اللغ     ة ه      و نظ     ام اس     تخدام

أس   بو  اآليت اللغ   ة اإل ليزي   ة وآخ   ره اإل ليزي   ة، ه     أس   بوعا للغ   ة اليربي   ة و 
عتب  ادال. يف ه  ذا امليه  د ممن  و  عل  ى مجي  ع الطالب  ات لتتح  دة ابللغ  ة و  ري 
اليربية واإل ليزية، هناك قسم اللغة لينظم هذه النظ ام وييط   اليق اب مل ن 
ال يتب   ع ع   ن ه   ذا النظ   ام. وأع   ا ش   كل اليق   اب عتيلق   ة ابللغ   ة نفس   ها أو 

يلوعات الطالب ات، عث ل: حف ت املف ردات، خطاب ة األشياء املفيدة لزايدة ع
     732)اإلنشاء( ابملوضو  املقرر عن قسم اللغة وأشبه ذلك.

 املسابقات اللغوية   6
ع ن إح دد األنش  طة اللغوي ة ه   املس  ابقات اللفوي ة، وعش رتك ه  ذه 
املس  ابقة جلمي  ع الطالب  ات يف عيه  د الفاعم  ة اليص  ري، وأع  ا وق  ت عق  دها 

س    ابقات اللغوي    ة س    يكون ل    دد الطلب    ة تش    جيع وف    ق احلاج    ة. بوج    ود امل
الطلب  ة ل  تيلم اللغ  ة اليربي  ة ولتنمي  ة روب  تهم يف التخاع  ب ابللغ  ة اليربي  ة ويف 

   731صيال الفكرة جبد ونشاط، وعنها تيرف كفاءة الطلبة يف اليربية.
 قراءة الشعر  1

فن إلقاء الشير هو أن تقرأ النصوص الشيرية بش كل جي د، أي أن 
دون أخط اء وبش كل س ليم، ويف ذات الوق ت أن متتل ك  تنطق الكالم ع ن

القدرة عل ى إرس ال انفي االت الياعفي ة ع ن خ الل ال نص الش يري، وذل ك 
لتوص  ل الفك  رة كاعل  ة و  ري عنقوص  ة، ويك  ون ذل  ك ع  ادة أع  ام حش  د ع  ن 

                                                           
229 Montefiore, Simon Sebag, Pidato-pidato Yang Mengubah Dunia (Surabaya: Erlangga, 

2009), hlm. 5. 
 م 7212نوفمرب  74-72املالحظة.....، بني التاريخ  732

 م. 7212نوفمرب  74-72املالحظة.....، بني التاريخ  731
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املتلقني يسميوهنا ويتذوقوهنا عن خالل إلقائك وانفياالت ك فتبق   راس خة 
     737يف نفوسهم وعقلهم.

 تقدمي القصة  8
تيري  عن األنش طة اللغوي ة تق د  القص ة ه   حكاي ة نثري ة تس تمد 
أح   داثها ع   ن اري   ال أو الواق   ع أو عنهم   ا عي   ا، وتب     عل   ى قواع   د عيين   ة، 
وحكاي  ة القص  ص ع  ن أل  وان الك  الم اهلاع  ة، فالقص  ة خ  ري عي  ني للت  دريب 
عل   ى عه   ارات الك   الم، فح   ب الن   اس لقص   ص كيله   ا ع   اعال ع   ن عواع   ل 

   733ة الكالم.ترقي
 املسريية / التمثيلية  1

أنش  طة املس  رحية يف ه  ذا امليه  د ال   يت توص    بلي  ب الش  يور وو   ري 
اليلمي  ة لك  ن اليملي  ة. وك  ان عوض  وعه ع  ن احلي  اة اليوعي  ة وابس  تخدام الغ  ة 
اليوعي ة ول يس الرعي ة وابس تيمال األع اء والقص ص امليروف ة ل دد اةتم ع. 

ب   ة ل   دد الطالب   ات، ألن يف الي   ادة لك   ن يف احلقيق   ة، ه   ذه األنش   طة عروو 
قص  ت املس  رحية ع  ن قص  ة احلي  اة وه  ن يس  تطين أن  خ  ذ احلكم  ة عنه  ا. 
فف     تنفي   ذها ابس   تخدام اللغ   ة اليربي   ة. فينبغ     أن خيت   ار اليب   ارة والك   الم 

 البسيط لدد الطالبات حيث تفهم ايية احلركة عن كل املمثلة.
ص يف عه ارة الك الم املسرحية ه  عملية تطبي ق عه ارة اللغوي ة خمص 

حي ث يك ون الطلب  ة ال تكلم ابللغ  ة اليربي ة اجلي  دة والفص يحة ح  ىت فه م مل  ن 
ع     ع، وليك     ون الطلب     ة الش     جاعة يف ال     تكلم أع     ام اةتم     ع. املس     رحية أو 
التمثيلي   ة عن    د لووس    اعبول ه   و أح    د ع    ن االس   تيراج الف    ين ال    ذي حيكي    ه 

  734ابحملادثة بني املمثل.
                                                           

232 http://mawdoo3.com diakses pada (13 Februari 2019).  
 . 126ص.  م(،1227)الرايض: دار املسلم،  املهارات اللغوية عاهيتها وعرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  733

234 https://sendratasik.wordpress.com/2017/04/03/pengertian-drama-dan-teknik-

penulisan-naskah-drama/ diakses pada (13 Februari 2019).  

http://mawdoo3.com/
https://sendratasik.wordpress.com/2017/04/03/pengertian-drama-dan-teknik-penulisan-naskah-drama/
https://sendratasik.wordpress.com/2017/04/03/pengertian-drama-dan-teknik-penulisan-naskah-drama/
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 لوية اللغة   20
كان اللوحة اللغة إح دد ع ن وس ائل تيل يم اللغ ة اليربي ة. وأع ا ه ذه 
اللوح   ة اللغ   ة تس   تخدم لس   هولة الطالب   ات أن حيفظ   ن عرتادف   ات وك   ذلك 

ل   وك  فطرين   دا تس   تطيع أن تس   اعد عل   ى فه   م اللغ   ة اليربي   ة. كم   ا قال   ت 
)رئيسة عنظمة الطالبات ايه د الفاعم ة اليص ري( يف عقابل ة ع ع الباحث ة، 

عهم لسهولة عالبات تتيل ق برتقي ة اللغ ة خصوص ا اللغ ة اليربي ة  "هذا شي 
ألن اللوح    ة اللغ    ة نس    تطيع أن نس     اعد عل    ى عيرف    ة املرتادف    ات اجلدي     دة 

  731خصوصا لطالبات اجلدد".
 حمكمة اللغة   22

احملكمة ه  اليقاب ال ذي عص ابه عتج اوز ع ن النظ ام وو ري ذل ك، 
 736خطائ ه وعم ل س وء. أن اليقاب ه و عملي ة ال يت حي زن عن د اة اوز ع ن

وأعا قاله زين الدين، أن احملكمة ه  عملي ة ال يت تيم ل قص دا لتج ويز ع ن 
نظ     ام ال     ذي ق     د عوافق     ة اجلماع     ة، ابليق     اب عملي     ة اليم     ل ج     ري كم     ا 

وه   ذا النظ   ام ي   ؤثر كث   ريا إىل ترقي   ة لغ   ة الطالب   ات وجتيله   ن عل   ى  732ي   راد.
ن النظ    ام إص    الح عه    ارات لغ    تهن، املقص    ود ابلنظ    ام هن    ا ع    ن يتج    وز ع    

عملية إعطاء اليق اب عل ى عتج اوز ع ن  فيليها اليقاب. حمكمة اللغة ه 
 ، كتكلم اللغة وري رعية والفاسدة. املوجودة يف امليهد النظام اللغة

وبي    د تالح    ت الباحث    ة أن األنش    طة اللغوي    ة احملكم    ة اللغوي    ة ه      
األشياء املتيلقة ابلبيئة اللغوية ايهد الرشيد بوجو ارا وه  عملية لتحكيم 
خمالف    ة اللغ    ة املوج    ودة يف عيه    د. ل    ذا، بوج    ود حمكم    ة اللغ    ة أو اليقوب    ة 

                                                           
م ص باحا )املقابل ة 7212ن وفمرب  4، الت اريخ يف الفص لاملقابلة ع ع عالب ة ل وك  فطرين دا ع ن فص ل احلادي ة عش ر "أ"،  731

  املرتمجة عن اللغة اإلندونيسية(.
236 Al-Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islam (Bandung: Cita Pustaka, 2008), hlm. 98. 
237 Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan Al-Ghazali (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 86.  



123 
 

يل  يم للمتج  اوزين ي  تمكن أن ك  ري تط  وير البيئ  ة اليربي  ة جي  دا ويص  ل إىل ت
  732اللغة اليربية.

 
من بيئة اللغة العربية يف اكتسواب اللغوة مبعهود الفاطموة العصوري  ؤثرةالعوامل امل  ب

 بوجوجنارا
 العوامل الداخلية (2

اليواع   ل الداخلي    ة ه     ال    يت تك   ون يف ذات الطلب    ة أو اجلان   ب النفس      
وحتت   وي اليواع   ل  ار   اص ابلدارس   ني ع   ن التش   جيع ال   ذي ص   در ع   ن أنفس   هم.

 732على الدافية، واملوهب، والذكائية. الداخلية
وبي    د املالحظ    ة واملقابل    ة وج    دت الباحث    ة اليواع    ل الداخلي    ة يف عيه    د 

  742الفاعمة اليصري، وه  التشجيع القوي، وخلفية الرتبوية، ودرجة الذكائية.
 التشجيع القوي  أ

عتيلق   ة بق   ول عب   د ج   ائري وه   و أن يف تيل   يم  ل   ك التش   جيع الق   ويذ
اللغة الثانية إفرتاض يي ين أن ع ن ل ه اإلرادة أو اإللت زام واحل ث أو التش جيع 
واهل  دف يف نفس  ه ال  ذي يري  د وص  وله يف تيل  م اللغ  ة الثاني  ة )لغ  ة اهل  دف( 
فذلك أسهل له وص وله أي يف اكتس اب اللغ ة الثاني ة مم ن ل يس ل ه اإللت زام 

 741 نفسه.واحلث واهلدف يف
هذا التشجيع القوي ل ه دور كب ري للم تيلم يف اش رتاك الدراس ة، ي ؤثر  
كث     ريا عل     ى ترقي     ة لغ     تهن اليربي     ة وإحيائه     ا. كان     ت عالب     ة ليس     ت هل     ا 
املشكالت الكبرية يف حيافا سوف تتحمس التب ا  الدراس ة يف امليه د أو 

                                                           
 م.7212نوفمرب  74-72املالحظة.....، بني التاريخ  732

 . 176ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  732
  م.7212نوفمرب  74-72املالحظة.....، بني التاريخ  742

241 Abdul Chaer, Psikolinguistik....., hlm. 251.  
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ع ا علي م يف املدرسة بسرور وفتم على عا شرح للميلم فتفهمه ا عل ى امل ادة 
هبا. وه و ستس ر  أن تكتس ب الطالب ات عل ى امله ارات يف هن ايتهن. لك ن 
عازالت كثرية ع ن الطالب ات ال اليت ليس ت هلم ن الغ رية أو التش جيع الق وي 
بسبب وجود االعباء املييش ة أو املش كلة الشخص ية ع ع أس رافن ع ثال ع ع 

الرتكي ز  أصحاهبن أو عع اآلخ رين. فك ان اليواع ل اعب اء الفك ر أيذي عل ى
 242وهذا يسببهم بطي  يف اكتساب اللغة.

 الرتبوية خلفية  ب
أن الطالب  ات جت   ء ع  ن امل  دارس املتنوع  ة، بيض  هن ق  د ع  رفن اللغ  ة 
اليربي   ة وبيض   هن   تي   رف اللغ   ة اليربي   ة ح   ىت  ث   ر إىل كف   اءفن يف حف   ت 
والفهم عن املفردات واملادة اجلديدة. وبتلك خلفية الرتبوي ة املختلف ة ح ول 
املدرسني واملدرسات يف عيهد الفاعمة اليصري بفرو بينهن   تقدر اللغ ة 
اليربي    ة وال    ذي ق    د ق    در ع    ن اللغ    ة اليربي    ة، ولت    دبري التمرين    ات الكث    رية، 
وييط     هل   ن األوق   ات الكث   رية للس   ؤال عم   ا يتيل   ق ا   ادة ال   يت   تق   درها، 

يحة، وتصلح هلن ع ن ارط أ ح ىت تفه م الطالب ات ع ن اللغ ة اليربي ة الص ح
 743وبني عن احلركة واالشارة وبلغة وريها عند بيان املي  الصيبة.

وهذه احملاولة عوافق ة عن د هي دايت س وعوفو، أن عملي ة التفري ق ه و 
عريقة التفريق حسب كفاءة الطالبات. بوجود الفرقة أن الطالبات بكفاءة 
 األعل  ى ع  ع كف  اءة األعل  ى والطالب  ات بكف  اءة األدىن ع  ع الطالب  ات كف  اءة

  744األدىن، فدف إىل ترقية محاسة الطالبات يف التيلم.
الرتبوي      ة ت      ؤثر كث      ريا يف اخ      تالف الطالب      ة  يف احلقيق      ة، أن خلفي      ة

الكتس   اب اللغ   ة اليربي    ة. تق   ع ه    ذه احلال   ة يف عيه    د الفاعم   ة اليص    ري. 
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الطالب    ات ال    اليت هل    ن خلفي    ة الرتبوي    ة ع    ن املدرس    ة احلكوعي    ة أو األهلي    ة 
هل    ن تيل    م اللغ    ة اليربي    ة، ف    ال تكتس    بها بس    رعة أو الياع    ة، وع    ا س    بقت 

تكتس    بها بطيئ    ة. وابليك    س، ع    ن كان    ت خلفي    ة ترب    ويتهن ع    ن املدرس    ة 
الديني  ة وفيه  ا ق  د تيل  م اليل  وم الديني  ة ابلنص  وص اليربي  ة فتكتس  بها بس  رعة 

  741وسهولة وجودة.
 درجة الذكائية   ج

ك الم،  درجة الذكائي ة ت ؤثر كث رية عل ى اكتس اب عه ارة االس تما  وال
كما كانت الذكائية تسر  على اليمل األخر. ألن درجة الذكائية هل ا دور 
عهم يف تنمية اليقل والفكر وعن ييقل ويفكر على شي ، تنال شيئا على 
ق  در التفك  ري، إن كان  ت فكرف  ا جي  دة فاحلاص  ل مجيل  ة وممت  ازة وإن كان  ت 

 746سيئة فنتيجتها قبيحة وفاسدة.
 

 العوامل اخلارجية (1
رارجي    ة ه      اليواع    ل ال    يت تك    ون يف خ    ارج الطلب    ة، وحتت    وي اليواع    ل ا

اليواع     ل ارارجي      ة عل     ى البيئ      ة، وامليل      م، والتص     حيحات، وامل      واد الدراس      ية، 
 742واحلفت، والتقليد، والو يفة، واحلوافز، والتمرينات، والوسائل التيليمية.

وبي    د املالحظ    ة واملقابل    ة وج    دت الباحث    ة اليواع    ل ارارجي    ة يف عيه    د 
الفاعمة اليصري، وه   خلفي ة اليائل ة والبيئ ة، والق دوة الص احلة ع ن املدرس ني، 

  742والتصحيحات، والوسائل التيليمية، واملواد التيليمية ابللغة اليربية.
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 خلفية العائلة والبيئة  أ
على سبيل املثال، إن كان ت الطالب ات ت درس يف عائلته ا الق رآن أو 

هلة يف عيه   د الفاعم   ة اليص   ري، وإن  امل   واد عتيلق   ة ابليربي   ة فتكتس   بها س   
كان  ت يف أس  رفا الي  تيلمن الق  رآن أو و  ريه فتكتس  بها ص  يوبة. وه  ذا ي  ؤثر 
على اختالفهن يف اكتساب اللغ ة. خلفي ة اليائل ة والبيئ ة ه   الياع ل امله م 
لنج    اح اكتس    اب اللغ    ة ألهن    ا تس    تطيع أن تس    اعد الطالب    ات يف ممارس    ة  

 742كالعها يف اعماهلن اليوعية.
البيئ ة اللغوي ة ه   ك ل ع ا كما قد بينت الباحثة يف فصل الثاين، أن 

يس  ميه امل   تيلم وع   ا يش   اهده مم   ا يتيل   ق ابللغ   ة األجنبي   ة املدروس   ة وأع   ا ع   ا 
تش   تمله البيئ   ة اللغوي   ة ه     األح   وال يف املقص     أو ال   دكان، احمل   اورة ع   ع 

ني األص  دقاء وح  ني عش  اهدة التلف  از، وح  ني ق  راءة اجلري  دة، واألح  وال ح  
 712عملية التيلم يف الفصل، وحني قراءة الدروس ووريها.

 القدوة الصاحلة من املدرسني  ب
املدرس   ني واملدرس   ات هل   م دور عه   م يف تيل   م اللغ   ة الثاني   ة أو اللغ   ة 
املدروس   ة. كم   ا ق   ال ع   دير يف ه   ذا امليه   د، كاملدرس   ني واملدرس   ات الب   د 

للطالب   ات. ع   ن  علين   ا الكف   اءة اجلي   دة ع   ن اللغ   ة املدروس   ة ال   يت س   نيلمها
انحي   ة امله    ارات األربي   ة، وه      عه   ارة الك    الم وعه   ارة االس    تما  وعه    ارة 

ع  ن األس  ي ، يف عيه  د الفاعم  ة اليص  ري  ولك  ن الق  راءة وعه  ارة الكتاب  ة.
  711املدرسني واملدرسات متلك كفاءة اللغوية عالية جدا حمددة.

امليل   م ل   ه دور كب   ري عل   ى ابلنظ   ر عل   ى كتاب   ة األس   تاذ حليم    ، أن 
اكتس   اب اللغ   ة، ألن   ه عفت   اح يف تيلمه   م عليه   ا. وه   و كاملث   ل األعل   ى يف 
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ت  رقيتهم امله  ارات اللغوي  ة. ويراق  ب عل  ى أح  واهلم ويش  رف عل  يهم ويرش  دهم 
ويص حح أخط ائهم إن وج دت يف امله ارات وحي ل املش كالت ال يت يواجه ا 

 717يف املهارات اللغوية.
 التصحيحات  ج

األحك ام النحوي ة للغ ة الثاني ة، أن امليهد أو املدرسة قد فتم بيرض 
وه   ذا ق   د يتناس   ب ع   ع س   ن بي     املتيلم   ني ال   ذين يروب   ون يف اكتش   اف 
أس   رار اللغ   ة الثاني   ة ع   ن عري   ق اس   تقراء الق   وانني )ع   ن خ   الل تق   د  أعثل   ة 
عديدة سابقة( أو عن عريق استنباط القوانني )تطبيقها على أعثل ة عدي دة 

للغوي    ة ق    د تس    اعد يف عراقب    ة الحق    ه(. إض    افة عل    ى ذل    ك، إن الق    وانني ا
امل  تيلم لنفس  ه وه  و يكت  ب اللغ  ة الثاني  ة أو يتكلمه  ا. كم  ا أهن  ا تس  اعده يف 

يراق ب امل درس لغ ة ال دارس، وأحي اان فهن اك  713تصحيح نفس ه إذا اخط أ.
عن  دعا وج  د امل  درس أخط  اء الطالب  ات ع  ن س  العة اللغ  ة والقواع  د، فيق  وم 

التك رار والت دريب والتيزي  ز امل درس بتص حيحها. وع ع ذل ك، يكث  ر امل درس 
 714على مجيع الطالبات.

 الوسائل التعليمية   د
عند انئ  حممد عيروف فقد عرف الوسائل التيليمية أهن ا ع ا يلج أ 
إلي   ه امل   درس ع   ن أدوات وأجه   زة وع   واد لتس   هيل عملي   ة التيل   يم وحتس   ينها 

وأعا عند أوريل حبر الدين، أن الوسائل أو الوسائط التيليمية  711وتيزيزها.
 716تيني على التيليم والتيلم وتؤدي إىل إسراعه.
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والوسائل التيليمية املس تخدعة يف تيل يم اليربي ة نوع ان، وة ا وس ائل 
حس   ية ووس   ائل لغوي   ة. امل   راد ابلوس   ائل حس   ية وه     ع   ا ت   ؤثر يف الق   وي 

  عن  د ع  ا يي  رض امليل  م نف  س الش  ي  أو اليقلي  ة ع  ن عري  ق اإلدراك احلس  
 وذجا له أو صورته. واملراد بوسائل لغوي ة وه   ع ا ت ؤثر يف الق ود اليقلي ة 
 عن عريق األلفاظ عند عا ييرض امليل م األعثل ة أو التش بيه أو األض داد أو

  712املرادفات.
 املواد التعليمية ابللغة العربية   ه

يكون يف عيه د الفاعم ة عاعل عن اليواعل يف اكتساب اللغة الذي 
اليص   ري بوجو    ارا وه   و امل   واد التيلمي   ة. ويف عملي   ة تيل   يم وال   تيلم امل   واد 
الديني  ة، كان  ت هن  اك بي    الكت  ب ال  يت تص  يب ش  رحها ابليربي  ة، كمث  ل 
الكت    ب الديني    ة )ف    تح القري    ب، وعقي    دة اإلس    العية، واألخ    الو البن    ات، 

ات تص   يب فهمه   ا إذا  ورس   الة الق   رآء واحلف   اظ، ووريه   ا(، وكان   ت الطالب   
ك       ان امل       درس أو املدرس       ة يش       رحها ابليربي       ة. إذن، عيظ       م املدرس       ون 

  712يستخدعون عريقة النحو والرتمجة يف شرحها.
 

املوووزاايت والعيووووب مووون بيئوووة اللغوووة العربيوووة يف اكتسووواب اللغوووة مبعهووود الفاطموووة    ج
 العصري بوجوجنارا 

 املزاايت (2
د الفاعم  ة اليص  ري بوجو   ارا، وه  ذه امل  زاايت ع  ن بيئ  ة اللغ  ة اليربي  ة ايه  

 712ه :

                                                           
(، ص. 1222)الكوي    ت: دار القل     م،  7ط. وس    ائل االتص     ال والتكنولوجي    ا يف التيل     يم،حس    ني مح    دي الط     وحى،  712

144. 
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 املواد تستخدم كتب الرتاث والعصري  أ
األه    داف عن    د نس    تخدم كت    ب ال    رتاة واليص    ري يف ه    ذا امليه    د 

تدبري الطالبات يف قراءة كتب الرتاة اليت ال تيلم يف الفصل، وه   سوف
زايدة عل ى عه  ارة الق راءة ل  دد الطالب ات، وت  دبريهن يف فه م ع  ا ق رأن ح  ىت 
يس  تطين عل  ى بي  ان أع  ام أص  حاهبن عن  د املناقش  ة ألن فه  م ع  ن الكت  اب 
 حيت  اج إىل فه  م اليمي  ق ع  ن اللغ  ة اليربي  ة، ت  دبري عه  ارة الك  الم عن  د إلق  اء
البي  ان، زايدة امليرف  ة والتفك  ري الواس  ية ع  ن عل  م احل  ديث واليقي  دة والفق  ه 
وو   ري ذل   ك. والق   درة عل   ى ادخ   ال امل   دخالت ع   ن أص   حاهبا واألس   تاذ أو 
األس تاذة، وتك  ون الطالب  ات دقيق  ة ال تيلم يف عل  م الص  رف والنح  و لتس  هل 

 762على قراءة كتب الرتاة.
ة اإلس الع ، ه  ذه ه ا ه   عملي ة الدارس ة يف حب ث ع ن كت ب ال رتا

األنش  طة تيم  ل كق  راءة الكت  ب ال   رتاة مث قاع  ت ابملناقش  ة ب  ني الطالب   ات 
عتبادلة على املوضو  املختار عن األساتذ أو األستاذات. كتب ال رتاة يف 
ه ذا امليه د تس مى بكت اب األص فر ألن الكت اب تطب ع بقرع اس األص  فر. 

توب  ة اراج  ع ه  ذا الكت  اب يس  مى بكت  اب ال  رتاة، تس  مى ابل  رتاة أن  ه عك
إىل الكت    ب الس    لف  الق    د  ويظه    ر يف زع    ان ق    د  ع    ن اليلم    اء الس    ل  

 761الصاحل القدعاء.
 وجود النظام والتعزير   ب

النظ  ام دون التيزي  ر ل  يس ل  ه فائ  دة، وذل  ك النظ  ام سيض  يع بنفس  ه، 
لكن إذا كانت هن اك التيزي ر س يكون النظ ام أق ود. أع ا التيزي ر أو اليقوب ة 

غ   ة للمتج   اوزين عتنوع   ة. وع   ن اليقوب   ة املقدع   ة ه      ال   يت تق   دعها قس   م الل
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كتاب  ة اإلنش  اء ابللغ  ة اليربي  ة أو اإل ليزي  ة، أو تلخ  يص املق  االت املكتوب  ة 
يف اةالت أو اجلرائ د اليربي ة أو اإل ليزي ة، أو حف ت املف ردات ال يت نش رها 

 767قسم اللغة ووريها عن اليقوابت.
اوز ع  ن النظ  ام اللغ  ة،  عملي  ة إعط  اء اليق  اب عل  ى عتج   التيزي  ر ه   

ك   تكلم اللغ   ة و   ري رعي   ة والفاس   دة. احملكم   ة ه     اليق   اب ال   ذي عص   ابه 
عتج   اوز ع   ن النظ   ام وو   ري ذل   ك، أن اليق   اب ه   و عملي   ة ال   يت حي   زن عن   د 

وأع ا قال ه زي ن ال دين، أن احملكم ة ه    763اةاوز عن خطائ ه وعم ل س وء.
اجلماع   ة، عملي   ة ال   يت تيم   ل قص   دا لتج   ويز ع   ن نظ   ام ال   ذي ق   د عوافق   ة 

 764ابليقاب عملية اليمل جري كما يراد.
واهل  دف ه  ذه األنش  طة لتجي  ل الطالب  ات عل  ى النداع  ة اليميق  ة وال 
تيم   ل مل   رة عدي   دة املتس   اوية يف وق   ت عس   تقبلة، وه   ذه اليملي   ة ال تقص   د 
إعط    اء اليق    اب أو التيزي    ر الش    ديد ح    ىت تك    ون امليقب    ة عريض    ة وض    ي  

م اللغ     ة الرعي     ة ة     ا اللغ     ة اليربي     ة س     لوكها، ترقي     ة الطالب     ات عل     ى ال     تكل
واإل ليزية ألهنن خفن ع ن اجلاس وس اللغ ة ال يت تكت ب اع اء اة اوز اللغ ة 
على ورقة اةاوز، وترقية الطالبات عل ى عاع ة النظ ام اللغ وي خاص ة عل ى 
ترقي    ة عه    ارة الك    الم، دراي    ة الطالب    ات عل    ى إعاع    ة املنظم    ة املوج    ودة يف 

اص هذه األنشطة ه  لتنمية البيئ ة اليربي ة يف ه ذا امليهد، وأعا اهلدف ار
 761امليهد.

 إعطاء اجلوائز أو اهلدية   ج
كم    ا ق    ال األس    تاذ مت    ام س    ي  ال    دين )ع    دير امليه    د(، امليه    د أو 
املدرس   ة س   ييط  اجل   وائر أو اهلدي   ة مل   ن ال   اليت الطالب   ات امل   اهرات يف أي 
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ة ع ن امليه د تك ون وف وداةال الدراس ية والديني ة. وع ثال، الطالب ات ال اليت 
ف   ائزة يف املس   ابقات. واجل   وائز ع   ن ه   ذا امليه   د أو  أو ه   ذه املدرس   ة وه    

  766كمثل الكأس والكتب والنقود ووري ذلك.  املدرسة عتنوعة،
إضافة عل ى ذل ك، ه ذا عناس ب بق ول األس تاذ حليم  . أن احل وافز 

اجب ات ه  إعطاء امليلم أو املش رف ش يئا بي د   اح الطلب ة يف اليم ل كالو 
املنزلي  ة ال  يت عمله  ا الط  الب بص  حيح وجي  د، أو يف املس  ابقة ال  يت يش  رتكها 
الط الب وه و ف  ائز فيه ا، أو يف عفه  وم الق راءة وامل تيلم فهم  ا جي دا فييط    
إليه امليلم احلوافز، أو إجابة املتيلم األسئلة اليت ييطى امليلم وه و يس تطيع 

 762على إجابتها بصواب، ووريها.
 نفسيتنمية الثقة ال  د

بيئة اللغة اليربية يف عيهد الفاعمة اليصري بوجو  ارا، س ود تنمي ة  
كفاءة وعهارات اللغوي ة للطالب ات، وأيض ا تنمي ة الثق ة النفس   والش جاعة 

تش  حذ الطالب  ات املوه  ب جت  اه اللغ  ة  للطالب  ات عن  د تق  د  أع  ام اجلمه  ور،
الب    ات . وه    ذه احلال    ة تس    بب أن تتي    ود الطاليربي    ة ال    يت ق    د تك    ون خمفي    ة

امارس     ة التق     د  أع     ام الطالب     ات اآلخ     رون يف ب     رانعج حماض     رة واحملادث     ة 
  762وبرانعج اآلخر.

 األنشطة اللغوية اثبتة  ه
عع تك رار ه ذا النش اط ك ل ع ام، س وف تش ير الطالب ات كالروتيني ة 

الثابت   ة. أن عريق   ة امل   تيلم يف االتص   ال ت   ؤثر كث   ريا يف اللغ   ة الثاني   ة  اليادي   ة
املدروس   ة. مت   ارس الطالب   ات يف االتص   ال عل   ى الق   راءة واالس   تما  ابللغ   ة 
الثانية مث ترد وجتب عليها ابللغة الثانية. وهلذا تظهر أةية البيئ ة اللغوي ة يف 

                                                           
 صباحا. م7212فمرب نو  1التاريخ  ،.....املقابلة عع األستاذ متام سي  الدين 766
 .144ص.  البيئة اللغوية.....،حليم  زهدي،  762
 م. 7212نوفمرب  74-72بني التاريخ  ،.....املالحظة 762
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ة واملمت    ازة عناس    بة األنش    طة اللغوي    ة املتنوع     762إتي    ان املث    ريات للم    تيلم.
للطالب   ات يف عيه   د الفاعم   ة اليص   ري بوجو    ارا لتنمي   ة البيئ   ة اللغوي   ة يف 
اكتس   اب اللغ   ة، ألن ب   ذلك األنش   طة أن مت   ارس الطالب   ات ع   ن الس   ما  

 والتحدة ابللغة اليربية واإل ليزية. 
 

 العيوب  (1
مث جت   د الباحث   ة اليي   وب ع   ن بيئ   ة اللغ   ة اليربي   ة ايه   د الفاعم   ة اليص   ري 

 722بوجو ارا، كما يل :
 ضعف يف استخدام طريقة التعليم  أ

ض    ي  يف اس    تخدام عريق    ة التيل    يم، ح    ىت  ه    رت عريق    ة التيل    يم 
املتس  ائمة. ينبغ    امل   درس واملدرس  ة بتط  وير عريق   ة التيل  يم املواف  ق بكف   اءة 
الطالبات يف عيهد الفاعم ة، وحماول ة عل ى التق و  عريق ة املس تخدعة ح ىت 

واملدخالت الصالح عملية التيليم. وهذه احملاول ة عوافق ة ع ع ينال التبادل 
ق ول ص ربي س وتكنو، ال ذي يق ول أن عريق ة التيليمي ة ه   ع رو ال يت في أ 
ع  ادة التيل  يم وتيم  ل ل  دد امل  تيلم ك    تك  ون التيل  يم عن  د نف  س امل  تيلم يف 

  721حماولة على حصول األهداف.
ة تك    ون عش    هورة وكم    ا يق    ول عولينط    وا، أن التيل    يم اللغ    ة األجنبي    

   اح عملي  ة التيل  يم وعكس  ها  ث  ر ع  ن عريق  ة  727بطريق  ة ال  يت تس  تخدم.
التيليم. هذه املسألة تس بب ع ن عريق ة ال يت تس تخدم ذو أةي ة يف حتص يل 

                                                           
ع االنج: كلي ة رس الة املاجس تري ) تكوين البيئة اللغوية لتيليم اللغة اليربية يف عيهد دار التوحي د، عبد اهلادي املخضار، 762

 .  23ص.  م(،7212، الدراسات اليليا، جاعية عوالان عالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية
 م. 7212نوفمرب  32-71بني التاريخ  ،.....املالحظة 722

271 M. Sobri Sutikno, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), 

hlm. 88.  
272 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing; Sebuah Tinjauan dari Segi 

Metodologis (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 7. 
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حمتود التيليم. الطريقة كاجليش لتحص يل النج اح عملي ة التيل يم. فل ذلك، 
لب     ات ف     ال  إن كان     ت الطريق     ة س     يئة وو     ري عناس     بة يف اس     تخداعها للطا

تكتس  ب جي   دة، وإن كان   ت الطريق   ة جي  دة وج   ديرة فتكتس   ب الطالب   ات 
  723اللغة بسهولة وأسر  عا  كن.

 نقص املدرسني املؤهلني يف جمال اللغة العربية  ب
وه      ذا كل      ه ال      تمكن يف اللغ      ة ال      يت ه        الوس      يلة لنق      ل األفك      ار 

أن كيل  وامليلوعات فمىت عاكان امليلم عتمكنا وعاهرا ابللغة فإنه يستطيع
اليملي ة التيليمي  ة س  هلة للطلب  ة. وع  دم حتقي ق البيئ  ة اليربي  ة ايه  د الفاعم  ة 
اليص    ري ألن قل    ة املدرس    ات واملدرس    ني امل    ؤهلني يف اللغ    ة اليربي    ة ال    ذين 
ل     ديهم الكف     اءة اجلي     دة ع     ن حي     ث ال     تكلم هب     ا واس     تخداعها يف عملي     ة 

الفص ل أبس لوب التيليمية، فال نكاد  د عدريسا أو عدريسة ي درس داخ ل 
عريب وإ ا ييتمد على شرح الدروس عرب عريق ة القواع د والرتمج ة إىل اللغ ة 
اإلندونيسية الذي الحتقق الطالب ات كث ريا ع ن اكتس اب اللغ ة اليربي ة، ألن 
بي   املدرس ني أو املدس  ات ال يتح دة ابليربي ة فيس  تمين إلي ه مث يقلدن  ه 

  724يف كالعه.
 تخدام اللغة نقص املعية بني الطالبات يف اس  ج

كثرة احملادثة بني املدرس والطالبات عند التيليم أو بيد التيليم ح ىت 
تكون الطالبات تسأل كثريا ا ا   تفه م ع ن امل ادة، وتك وين عملي ة التيل يم 
فيالي  ة بش  رح امل  ادة اجلي  دة. وه  ذه احملاول  ة عوافق  ة بق  ول كرس  يدي، التياع  ل 

والتلمي   ذ وييم   ل يف عملي   ة ه   و ص   ورة اليالق   ة ب   ني الشخص   ني ب   ني امليل   م 
إذن،  721أه    داف ال    تيلم، ويه    دف إىل تغي    ري الس    لك وعم    ل الش    خص.

                                                           
 م. 7212نوفمرب  32-71بني التاريخ  ،.....املالحظة 723
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لك  يكون التيليم فيالية البد على التكلم ب ني امليل م وامل تيلم عن د التيل يم 
 أو بيده أو قبله، وال كتنب التيليم اجليد.    

 عدم الناطق األصلي )أهل اللغة العربية(   د
لغ   ة( ل   ه دور عه   م وأث   ر كب   ري يف ترقي   ة لغ   ة الن   اعق األص   ل  )أه   ل ال

الطالبات اليربي ة ألن ه كالشخص ية الب ارزة واملتوب ع ال ذي تبي ه الطالب ات يف 
تكل   م ابللغ   ة اليربي   ة. شخص   ية ابرزة أو املمث   ل، ال   يت تبي   ت وقل   دت ع   ع 
مجي    ع الطالب    ات هب    ذا امليه    د. ب    ذلك تك    ون الطالب    ات اتبي    ني ا    ا في    ل 

 726اللغة اليربية كل يوم. الشخصية البارزة عن تكلم
وبوجود الناعق األصل  للغة اليربية فتقلد وتتيلم الطالبات عن لغته 

إذا حنن ال نيرف هل اللغة اليربي ة املس تخدعة لن ا ص حيحة أم ال؟ سهال. 
فنبس  ط إذا كني  ا نق  ع ارط  أ يف اس  تخدام اللغ  ة اليربي  ة يف يوعيتن  ا. والن  اعق 

وج  ود األص  ل  ه  و إح  دد ع  ن ش  روط تك  وين وتنمي  ة بيئ  ة اللغ  ة اليربي  ة، 
املمث      ل أو ع      ن ي      تكلم ابللغ      ة اليربي      ة الص      حيحة، وإن   يك      ن الن      اعق 

ل ، ال    ذي س    يكون حمرك    ا وعش    جيا وعبتك    را يف تط    وير بيئ    ة اللغ    ة األص    
 722اليربية.

 اختالط اللغوية بني اللغة اإلندونيسية واجلاوية   ه
قابل ة ع ع األس تاذ مت ام س ي  ال دين )ع دير كما تالح ت الباحث ة وامل

امليه  د(، هن  اك عملي  ة التيل  يم ع  ن كت  ب ال  رتاة )كت  اب ص  فراء( وأحي  اان 
درسات يستخدم اللغة اجلاوية الفصيحة يف تيليم ه عن بي  املدرسني وامل

 722لفهم عيانيه إىل الطالبات.
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وه  ذه تك  ون أث  ر كب  ري عل  ى البيئ  ة اليربي  ة وقل  ة عي  رفتهن ع  ن األةي  ة 
وس  ود ذل ك، ه  ذه األس  باب أبهن ن ي  رجين إىل بي  تهن ش  هرا اللغ ة اليربي  ة. 

الوعني  ة أو واح  دا أو زارت األس  رة ع  ن البي  ت إىل امليه  د وي  تكلمن ابللغ  ة 
اةتم  ع ح  ول امليه  د اليس  تخدعون أو  عملي  ة البي  ع يف املقص   اجلاوي  ة، و 
 722يؤثر هذا احلال إىل اللغة الطالبات. اللغة اليربية

 االستحياء وخوف الوقوع يف اخلطاء  و
أش    د أث    را وهل    ا دور كب    ري يف تش    كيل ال    ذوو الس    ليم  البيئ    ة اللغوي    ة

 ع    ا ص    ار ض    بط النص    وص وتنمي    ة امللك    ة املبدع    ة ل    دي االنس    ان، فم    ىت
وإتق  ان اس  تخداعها وع  دم التف  ريط حبقوقه  ا ع  ن حن  و وص  رف وحس  ن أداء  
كان ذلك دلي ل عل ى اب دا  امل تكلم واعتالك ه لناحي ة اللغ ة والك الم، وع ىت 

 722عاكان على عكس ذلك دل على عدم التمكن عن اللغة.
وع   ن اليي   وب ال   يت أدت إىل ض   ي  البيئ   ة اليربي   ة، يف ه   ذا امليه   د 

اس  تحياء الطالب  ات ع  ن اللح  ن وارط  اء يف الك  الم وه  ذا ت  ؤدي إىل     اهر
احج اعهن ع  ن الك الم ابللغ  ة اليربي  ة متاع ا، وه  ذه    اهرة عب ارة ع  ن عق  دة 
نفس ية ك ب عل  ى امليلم ني عياجلته  ا نرش اد الطالب  ات عل ى أن ارط  اء يف 
الكالم ليس عيبا. واألصل يف املتيلم أن يص در عن ه ارط اء لك   يص حح 

  721ز بني ارطاء والصواب.و ي
 لغة األم  ز

وجدت الباحثة يف عيدان البح ث، هن اك اخ تالط اللغوي ة ال يت ت ؤثر 
اكتس  اب اللغ  ة. ق  د اعتق   د ار  رباء تيل  م لغ   ة قني  ة أن اللغ  ة األوىل أو لغ   ة 
األم ال يت   احلص ول عليه ا ألول ع رة هل ا  ث ري عل ى عملي ة اكتس اب اللغ ة 
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الثاني  ة. كم  ا نط  ق أح  د الطالب  ات عن  دعا الحظ  ت الباحث  ة، وقال  ت: "أان 
pinjem  ني  لsebentar ya..."  واملقص  ود عنه  ا "أس  تيري نيل  ك حلظ  ة" ع  ن

هنا نيرف أن الطالبات بغري وع  تقوم بتدخل اللغة اليربي ة )اللغ ة الث اين( 
ي   رف أن ابللغ   ة اإلندونيس   ية )اللغ   ة األوىلااللغ   ة األم(. ع   ن ه   ذا احل   ال ن
 727عازالت تؤثر لغة اإلندونيسية أو اجلاوية على نطق اللغة اليربية.

ص  دو أه  ل اللغ  ة أن اللغ  ة ه  ذا عاع  ل عناس  ب ابل  رأي عب  د ج  ائري، 
له أثر كبري يف عملي ة تيل يم اللغ ة الثاني ة. ب ل عن ذ زع ان عوي ل تظ ن  األوىل

فهن   اك  723اللغ   ة األوىل )لغ   ة األم( عزعج   ا يف عملي   ة تيل   يم اللغ   ة الثاني   ة.
أوال،  :احلل ول لك   تيت رب اخ تالط اللغوي ة يف عملي ة اكتس اب اللغ ة، عنه ا

 امارسة نطق اللغة الثاين كثرية وعتكررة. وقنيا، نتقان اللغة.  
 املنهج غري املكتوب  ح

أن امل      نهج يف امليه      د و      ري تظه      ر ع      ن ه      ذه املقابل      ة واملالحظ      ة 
يف املدرس   ة يي   ين امل    نهج املكت   وب، وأع   ا امل    نهج املس   تخدعة للغ   ة اليربي    ة 

البيئ      ة اللغوي      ة اليربي      ة لطالب      ات ايه      د الفاعم      ة اليص      ري  7213.724
بوجو ارا جتري ابلشكل الطبيي  ولكن بدون امل نهج امليتم د ع ع أن أح د 
و يف   ة امل   نهج يف تيل   يم ه   و آل   ة الت   دريس الب   د هل   ا أن تيط     اردع   ة إىل 

، أن الطالب  ات ال  اليت الطالب ات عل  ى حس ب ف  رو الق درة والكف  اءة واملي  
متل  ك الق  درة أك  رب ع  ع الغ  ري الب  د تيط  ى هل  ن خدع  ة قوي  ة حس  نة عتناس  بة 
لتنمي  ة ق  درفن تنمي  ة اتع  ة، ومتل  ك الطالب  ات الق  درة أص  غر ع  ع الغ  ري الب  د 

  721تيطى هلن خدعة قوية حسنة عتناسبة أيضا.
 

                                                           
 م. 7212نوفمرب  72-16بني التاريخ  ،.....املالحظة 727

283 Abdul Chaer, Psikolinguistik....., hlm. 251.  

 هنارا. م1272نوفمرب  6، التاريخ .....املالحظة واملقابلة عع األستاذة إحدد فائزة الرمحة 724
285  http://maiderawati50120990.blogspot.com/5103019/kedudukan-kurikulum/ di akses 

pada (07 November 2018).  

http://maiderawati50120990.blogspot.com/5103019/kedudukan-kurikulum/%20di%20akses%20pada%20(07
http://maiderawati50120990.blogspot.com/5103019/kedudukan-kurikulum/%20di%20akses%20pada%20(07


137 
 

ي ة لكن، اعتقدت الباحثة إذا كانت هناك اإلرادة القوية والكبرية ع ن رعا
الطالب  ات واحملرك  ات واملدرس  ني واملربي  ون واملربي  ات وع  دير امليه  د إلحي  اء اللغ  ة 
اليربي  ة أو اإل ليزي  ة ابلبيئ  ة اللغوي  ة ف  إن ش  اء هللا يس  تطيع ه  ذا امليه  د أن ينم    

 وتكون البيئة اليربية أو اإل ليزية فيها جيدة وفيالة.
عي وب بيئ ة  بيد نظرت الباحثة هذه الييوب، هناك حل املش كالت ع ن

 اللغة اليربية هبذا امليهد، مما يل :
حتسني وتطوير اللغة يف امليهد بتوفري املدرسني واملدرسات متلك كفاءة اللغة  (1

 األجنبية اجليدة.
حماولة لتصليح بيئة اللغوية يف هذا امليه د ف ال ب د لألس اتذ واألس تاذات ألن  (7

تنمي ة البيئ ة اليربي ة خاص ة  يدربوا على عريقة تيليم اللغة اليربية الفيالة، ويف
 ملمارسة الكالم.

إلص  او عالع  ات أو القرع  اس يف ك  ل الغ  رف أو املك  ان املي  ني بلغ  ة اليربي  ة  (3
واللغة اإل ليزية، اليت كتب ت عليه ا عف ردات وعب ارات املهم ة كتش جيع عل ى 
الكالم ابللغة اليربية جلميع سكن امليهد واملدرسة، وبوج ود تل ك إلص اقات 

ه   د تس   تطيع أن تس   هل وتس   اعد عل   ى الطالب   ات يف اس   تيياب يف ه   ذا املي
 اللغة.

 أوجد الدراسة اإلضافية خارج حصص املدرسة أو امليهد الرعية. (4
إلزام الطالبات على أن تكون لديهن قاعوس أو عيجم صغري ومحلت ه يف أي  (1

عك     ان، ألن الق     اعوس عه     م ج     دا وتس     اعد الطالب     ات عل     ى إدراك عي     اين 
 املفردات.

قب    ل أن  ع    ر الطالب    ات ف    ال ب    د لألس    اتذ واألس    تاذات أن ييط      الق    دوة  (6
 احلسنة يف التكلم ابللغة اليربية. 
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تيويد الطالبات ألن ي تكلم ابللغ ة اليربي ة اجلي دة ق در اس تطاعتهن واس تيالء  (2
 يف املفردات واجلملة املفيدة مث تطبيق يف احملادثة. 

 ن الوسيلة لتطبيق وتنفيذ اللغة. إقاعة النشاط اللغوية يف امليهد اليت تكو  (2
استخض  ر امل  تكلم الي  ريب األص  ل ، وه  ذه احلال  ة يس  اعد للميه  د يف  كي  د  (2

على نيتهم يف اصطناعة البيئة اللغوية اجلي دة، وامليه د ييط   هل م الفرص ة أن 
يلق  وا احملاض  رة أع  ام الطالب  ات لك    ت  تيلم الطالب  ات عباش  رة ع  ن التنغ  يم يف 

حى، املخ  رج للح  روج ح  روف اليربي  ة، وحرك  ة الي   د الك  الم، واللهج  ة الفص  
 ووري ذلك.

إعط   اء الدافي   ة القوي   ة واملس   تمرة ع   ن األس   اتذ واألس   تاذات امليه   د لل   تكلم  (12
  ابليربية أو اإل ليزية. 
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 خلامسالفصل ا
 اخلامتة

 

 ملخص نتائج البحث (2
بي   د قاع   ت الباحث   ة ابلبح   ث ع   ن بيئ   ة اللغ   ة اليربي   ة يف اكتس   اب اللغ   ة ايه   د 

 الفاعمة اليصري بوجو ارا، قد وصلت الباحثة إىل االستنتاج األخري، كما يل :  
 نوع بيئة اللغة العربية يف اكتساب اللغة مبعهد الفاطمة العصري بوجوجنارا (2

اب اللغ  ة ايه  د الفاعم  ة تص  ن  الباحث  ة ن  و  بيئ  ة اللغ  ة اليربي  ة يف اكتس  
اليص   ري عل   ى نوع   ان، ة   ا البيئ   ة االص   طناعية أو تس   مى ابلبيئ   ة الرعي   ة )داخ   ل 
 الفصل وخارجه( والبيئة الطبييية أو تسمى ابلبيئة وري الرعية )خارج الفصل(. 

ال    يت وج    دت ن    و  البيئ    ة االص    طناعية أو البيئ    ة الرعي    ة )داخ    ل الفص    ل( 
املطالي   ة، واإلنش   اء، واإلع   الء، واحملادث   ة، ودروس  ، وه    الباحث   ة يف ه   ذا امليه   د

اللغ     ة اليربي     ة )التمرين     ات(، وتيل     يم القواع     د النحوي     ة والص     رفية، وتيل     يم كت     ب 
الرتاة، وتيليم الرتمجة، وتيليم البالوة، وارط اليريب، واختبار امليهد. وأعا البيئة 

غة، وعشاهدة الفلم االصطناعية أو البيئة الرعية )خارج الفصل(، وه  عيمل الل
 أو استما  الغناء، وإلقاء املفردات.

ال   يت وج   دت ن   و  البيئ   ة الطبييي   ة أو البيئ   ة و   ري الرعي   ة )خ   ارج الفص   ل( 
الباحث     ة يف ه     ذا امليه     د، وه       احملادث     ة، واةل     ة احلائطي     ة، واإلذاع     ة اللغوي     ة، 
واحملاض   رةاارطابة، وأس   بو  اللغ   ة، واملس   ابقات اللغوي   ة، وق   راءة الش   ير، وتق   د  

 القصة، واملسرحيةاالتمثيلية، ولوحة اللغة، وحمكمة اللغة. 
مووون بيئوووة اللغوووة العربيوووة يف اكتسووواب اللغوووة مبعهووود الفاطموووة  ؤثرةالعوامووول املووو (1

 العصري بوجوجنارا
يف هذا امليهد، كان هناك اليواعل املؤثرة عن بيئة اللغة اليربية يف اكتساب 

 اللغة ايهد الفاعمة اليصري بوجو ارا، كما يل : 
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 العوامل الداخلية  أ
لب  ة )اجلوان  ب اليواع  ل الداخلي  ة ه    اليواع  ل ال  يت تك  ون يف داخ  ل الط

النفسية اراصة ابلدارس( وحتتوي اليواعل الداخلية على الدافية، واملوه ب، 
 والذكائية.

 وه     وأع   ا اليواع   ل الداخلي    ة ال   يت وج    دت الباحث   ة يف ه    ذا امليه   د، 
 التشجيع القوي، وخلفية الرتبوية، ودرجة الذكائية.

 العوامل اخلارجية  ب
يف خ  ارج الطلب  ة، وحتت  وي اليواع  ل ارارجي  ة ه    اليواع  ل ال  يت تك  ون 

اليواع    ل ارارجي    ة عل    ى البيئ    ة، وامليل    م، واإلص    الحات، وامل    واد الدراس    ية، 
 واحلفت، والتقليد، والو يفة، واحلوافز، والتمرينات، والوسائل التيليمية.
 وه     وأع   ا اليواع    ل ارارجي    ة ال    يت وج   دت الباحث    ة يف ه    ذا امليه    د، 

ة ع    ن املدرس    ني، والتص    حيحات، خلفي    ة اليائل    ة والبيئ    ة، والق    دوة الص    احل
 والوسائل التيليمية، واملواد التيليمية ابللغة اليربية.

املووزاايت والعيوووب موون بيئووة اللغووة العربيووة يف اكتسوواب اللغووة مبعهوود الفاطمووة  (2
 العصري بوجوجنارا

 املزاايت  أ
 وه املزاايت عن بيئة اللغة اليربية ايهد الفاعمة اليصري بوجو ارا، 

امل   واد تس   تخدم كت   ب ال   رتاة واليص   ري، ووج   ود النظ   ام والتيزي   ر، وإعط   اء 
 اجلوائز أو اهلدية، وتنمية الثقة النفس ، واألنشطة اللغوية قبتة.

 العيوب  ب
وه      ذه اليي      وب ع      ن بيئ      ة اللغ      ة اليربي      ة ايه      د الفاعم      ة اليص      ري 

نق     ص املدرس     ني ض     ي  يف اس     تخدام عريق     ة التيل     يم، و بوجو      ارا، وه       
امل   ؤهلني يف جم   ال اللغ   ة اليربي   ة، ونق   ص امليي   ة ب   ني الطالب   ات يف اس   تخدام 
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اللغ   ة، وع   دم الن   اعق األص   ل  )أه   ل اللغ   ة اليربي   ة(، واخ   تالط اللغوي   ة ب   ني 
اللغ   ة اإلندونيس   ية واجلاوي   ة، واالس   تحياء وخ   وف الوق   و  يف ارط   اء، ولغ   ة 

 األم، واملنهج وري املكتوب. 
 

 االقرتايات  ب
ي   د االع   ال  عل   ى ع   رض البي   اانت ونت   ائج البح   ث، تق   دعت الباحث   ة بي     ب

 االقرتاحات عسى أن  يت ابملنافع والفوائد، وه  كما يل :
 للميهد (1

جي   ل االتس   او يف األنش   طة اللغوي   ة وخاص   ة ابألنش   طة اللغ   ة اليربي   ة يف  .أ
ه  ذا امليه  د، وك  ب أن يك  ون هن  اك ب  رانعج واض  ح فيم  ا يتيل  ق احاول  ة 

 ئة اليربية.تنمية البي
 كب أن ييرف أبي كيفية اجلذابة لتنمية البيئة اللغة اليربية. .ب
لك    ل عيه    د  ل    ك البيئ    ة اليربي    ة أن يه    تم هب    ذا البح    ث ك      يص    حح  .ج

 النقائص وحيسنه. 
 للمدير امليهد (7

يف حال    ة بيئ    ة اللغ    ة اليربي    ة يف ه    ذا امليه    د، أن الي    رتك ع    دير امليه    د،  .أ
ممرسات واهتمام أبحوال الطالبات، ألن ليست ع نهن نف س املي ارف يف 

 تيليم اللغة اليربية. 
ينبغ  ل ه أن ي دفع امل درس واملدريس ة اللغ ة اليربي ة لتنمي ة كف اءة الطالب ات  .ب

 املساعدة لنجاح التيليم. يف تيليم اللغة اليربية ابلطريقة اجليدة
ينبغ     عل   ى مجي   ع األس   اتذ واألس   تاذات ألن ييط   ى الق   دوة احلس   نة إىل  .ج

 الطالبات يف التكلم اللغة اليربية الصحيحة.
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 لألساتذااألستاذات  (3
ينبغ  على مجيع األساتذ واألستاذات أن حيثوا وييطوا القدوة احلس نة يف  .أ

اس  تخدام اللغ  ة اليربي  ة الص  حيحة داخ  ل وخ  ارج الفص  ول الدراس  ية وأن 
 يتكلموا عع الطالبات عن أنشطة يوعيافن ابللغة اليربية. 

ينبغ     عل   ى مجي   ع األس   اتذ وألس   تاذات ألن يس   تيمل وس   ائل التيليمي   ة  .ب
 لزايدة محاسة الطالبات يف اتبا  الدراسة واألنشطة اللغوية. 

ينبغ       عل     ى مجي     ع األس     اتذ واألس     تاذات ألن يس     تخدم اس     رتاتيجيات  .ج
 وعريقة التيليم اجليد واملناسبة ابملادة لكى الفيالة عند الدراسة.

س  اتذ واألس  تاذات عم  ا يتيل  ق ابلتيل  يم اللغ  ة اليربي  ة ينبغ    عل  ى مجي  ع األ .د
 أن يستيدون قبل إجراء عملية التيليم وأنشطة اللغة اليربية. 

ينبغ      عل    ى مجي    ع األس    اتذ واألس    تاذات أن يرتق      كفاءت    ه التدريس    ية  .ه
 و هيله يف إتقان اللغوية عن خالل تدريباته املكثفة. 

 للمحركات )خاصة لقسم اللغة(   (4
لى احملركات امليهد أن يسيى نقاعة الدورة اليربية يف كل املرحلة ينبغ  ع .أ

 التيليمية، لرتقية عدخالت لغويتهن وممارسة التكم ابليربية أينما كن.
ينبغ    عل  ى حمرك  ات قس  م اللغ  ة للت  درج يف إعط  اء املف  ردات اليوعي  ة، وأن  .ب

ل خي  رتن املف  ردات واليب  ارات الس  هلة ع  ن األخ  رد الص  يبة وأن يطبقنه  ا ك  
 يوم ابملمارسة واإلستقاعة.

ينبغ     جليمي   ع احملرك   ات خاص   ة قس   م اللغ   ة أن يبح   ث األنش   طة اللغوي   ة  .ج
 اجليدة األخرد لتنمية البيئة اللغوية وإلزالة امللل.

 للطالبات  (1
تنبغ     الطالب   ات أن تنش   ط يف تيل   يم اللغ   ة اليربي   ة، لك   ى يق   درن عل   ى  .أ

اش    رتاك النش    اعات اللغوي    ة يف البيئ    ة اللغوي    ة ايه    د الفاعم    ة اليص    ري 
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بوجو     ارا، ألن ك    ل األنش    طة اللغوي    ة ف    دف إىل ترقي    ة عه    ارات اللغ    ة 
 واكتساهبا.

، الكتساب تنبغ  الطالبات أن تتكلم اللغة اليربية أينما كن قليال فقليال .ب
اللغ    ة ولرتقي    ة عه    ارات لغ    تهن، ألن عه    ارة اللغ    ة ابلتطبي    ق وال ابلتيل    يم 

 فقط.
تنبغ    الطالب  ات عل  ى عوافق  ة ب  نمط ه  ذه البيئ  ة اليربي  ة وامليي  ة يف إقاعته  ا  .ج

عي  ا بك  ل وا  وحال  ة عس  رورة، وعل  يهن أن متل  ك الدافي  ة والروب  ة لل  تكلم 
 ابللغة اليربية.

س  هن يف تيل  م اللغ  ة اليربي  ة ومتارس  ها يف جلمي  ع الطالب  ات أن تش  جع أنف .د
 أعماهلا اليوعية خصوصا يف تنمية بيئة اللغة اليربية. 

 للباحثة وللقارئني (6
ترج    وا الباحث    ة أن حتس    ن ه    ذا البح    ث مل    ن يقرئ    ه وييط      امل    داخالت  .أ

واالنتق     ادات واالقرتاح     ات ألن ع     ازال كث     ري ارطيئ     ات حي     ث جبان     ب 
 احملتود أو الكتابة.

ة أن تس تمر ه ذا البح ث ألن حيتاج ه إىل االس تمرار لتيمق ه ترجوا الباحث .ب
  عن عالقة بني نظرية تيلم اللغة اليربية عع البيئة اليت تؤثرها.
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 امليدانيةيف الصور امللحق األول : 
 

 عقابلة الباحثة عع عدير امليهد )كياه . متام سي  الدين( (1

 
 

  (عبد احلكمس اللغة اليربية وهو عريب امليهد )األستاذ. عدر عقابلة الباحثة عع  (7

 
 

 م(األستاذ. فتح الرحي)عريب امليهد س اللغة اليربية وهو عدر عقابلة الباحثة عع  (3
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األس  تاذة. إح  دد ف  ائزة )اللغ  ة اليربي  ة وه    عربي  ة امليه  د عدريس  ة ع  ع عقابل  ة الباحث  ة  (4
 (الرمحة

                    
 

. يونيت     ا األس     تاذة) وه       عربي     ة امليه     د عدرس     ة اللغ     ة اليربي     ةع     ع عقابل     ة الباحث     ة  (1
  (فور اساري

    
 

       (عرأة النورية .األستاذةعربية امليهد )وه   عدرسة اللغة اليربيةعقابلة الباحثة عع  (6

                 



153 
 

الفصل الياشر "أ"، وه   رئيس ة قس م اللغ ة )ع زية ع ورين  الطالبة يفعقابلة الباحثة عع  (2
 سفريا(

               
 

وه   رئيس ة عنظم ة الطالب ات الفصل احلادية عشر "أ"،  الطالبة يفعقابلة الباحثة عع  (2
 (لوك  فطريندا) ايهد الفاعمة اليصري

                      
 

 يف الفصل التاسع "ب" )رعا عصلوحة(الطالبة عقابلة الباحثة عع  (2
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 حمادثة ابللغة اليربية (12

                
 

 حماضرة (11

                 
 
  إلقاء املفردات (17
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 عسرحية اللغوية  (13

               
 

 عشاهدة األفالم اليربية (14

                           
 

 خطابة (11
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 عسابقة اللغوي وفنون اإلسالع  )وهذا عيرض عن وناء اليريب( (16

                
 

 قراءة الشير اليريب  (12

                
 

 إجراء التيليم اللغة اليربية  (12
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 جتوال اللغوية (12

               
 

 تقد  القصة (72

                
 

 لوحات اللغة  (71
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 جملة احلائطية (77

                          

 

 كتب اللغة اليربية املستخدعة يف هذا امليهد (73

              
              

 األساتذ واألستاذات (74
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 تصور الباحثة عع عنظمة الطالبات لقسم اللغة  (71

              
 
 بناء عيهد الفاعمة اليصري (76

                    
              

 بناء لدراسة والتيليم امليهدي (72
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 الطالبات حال الغرفة (72

                   
 

 واألستاذات ذاألسات عكتب ا (72

               
 

 عيمل اللغة (32
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 عيمل املتيددة (31

                
                

 عكتبة  (37

                
 

 ورفة املوسيق  (33
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 دليل املقابلةامللحق الثاين : 
 مقابلة البايثة مع مدير املعهد  أ

 عا ه  حماولة امليهد لتيويد الطالبات يف استخدام اللغة اليربية ؟   (1
 عاذا يفيل املدرسون لتسهيل الطلبات على اكتساب اللغة اليربية اجليدة ؟ (7
 ؟  اليصريالفاعمة  اللغة اليربية يف اكتساب اللغة اجليدة ايهد بيئة تستييدكي   (3
 ؟تساب اللغة اجليدة هبذا امليهد يف اك تساعد الطلباتاليواعل ه  عا  (4
   عا الصيوابت يف انشاء بيئة اللغة اليربية هبذا امليهد ؟ (1
      عن أين تكتسب الطالبات اللغة اليربية ؟ وكي  تتيلمها ؟ (6
 عا نشاعات اللغوية داخل الفصل وخارجه لتهييئة البيئة اليربية ؟  (2
 اللغوية ؟عا الذي حيث حىت يكون هذا امليهد عهيأ البيئة  (2
 عا تسهيالت جتهزها امليهد لتساعد الطالبات على اكتساب اللغة ؟  (2
 

 مقابلة البايثة مع مدرسني واملدرسات اللغة العربية  ب
 عا حماوالتكم يف إشراف الطالبات ابستخدام اللغة اليربية ؟  (1
 عاذا تفيل لتسهيل الطلبات على اكتساب اللغة اليربية اجليدة ؟ (7
 ؟  الفاعمة اليصريكي  تستييد بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة اجليدة ايهد  (3
 عا ه  اليواعل تساعد الطلبات يف اكتساب اللغة اجليدة هبذا امليهد ؟ (4
 كي  دور بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة اجليدة ايهد الفاعمة اليصري ؟ (1
 ذا امليهد ؟   عا الصيوابت يف انشاء بيئة اللغة اليربية هب (6
 عن أين تكتسب الطالبات اللغة اليربية ؟ وكي  تتيلمها ؟      (2
 كي  ارطوات أو الطرو املستخدعة عند عملية التيليم اللغة اليربية هبذا امليهد ؟  (2
 كي  أحوال الطالبات حني تشرتكون تيليم اللغة اليربية يف امليهد ؟  (2
 ة اليربية اجليدة ؟عا النشاعات اللغوية لتكونوا عكتسبني اللغ (12
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 اليصري بوجو ارا ؟ عا الوسائل التيليمية املستخدعة يف عيهد الفاعمة  (11
 عا الكتاب املستخدم يف تلك املادة ؟ و عا املنهج الدراس  هلذه املادة ؟ (17
 عا اليقوابت للطالبات املتجاوزين عن النظام يف امليهد ؟ (13

 
 مقابلة البايثة مع قسم اللغة  ج

 عا و ائ  قسم اللغة الذي يكون يف رعاية رابطة الطالبات ؟  (1
 ملاذا أيسس قسم اللغة يف هذا عيهد ؟  (7
 عا احملاولة اليت قام هبا قسم اللغة لتنمية روبة الطالبات يف التخاعب اللغة اليربية ؟ (3
 هل عيك الصيوابت يف اكتساب اللغة يف هذا امليهد ؟ (4
 اللغة اجليدة ؟ كي  تستييد بيئة امليهد يف اكتساب  (1
 ؟  هبذا امليهد اكتساب اللغة على اليت تساعدكاليواعل  ه  عا (6
 عا ه  األنشطة اللغوية اليت تقوم هبا قسم اللغة لتكونوا عاهرين يف اكتساب اللغة ؟ (2
 عا اليقاب للطلبات املتجاوزين عن النظام ؟ (2
 عا الدوافع اليت تدفع الطالبات على تنفيذ بيئة اللغة اليربية ؟ (2
 عا املشكلة املوجهة يف تيليم اللغة اليربية يف هذا امليهد ؟ (12

 
 مقابلة البايثة مع بعض الطالبات  د

 هل حتب اللغة اليربية ؟ ملاذا ؟ (1
      عن أين تكتسب اللغة اليربية ؟ وكي  تتيلمها ؟ (7
 هل عيك الصيوابت يف اكتساب اللغة يف هذا امليهد ؟ (3
 كي  تستييد بيئة امليهد يف اكتساب اللغة اجليدة ؟  (4
 ؟  هبذا امليهد اكتساب اللغة على اليت تساعدكاليواعل  ه  عا (1
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 ؟  عا املميزات والييوب بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة (6
 كم سنة تقريبا تقدر أنت، لتكلم اللغة اليربية ؟  (2
 هل تتيود بنطق اليربية يوعيا ؟  (2
 اليربية تساعد الطلبات يف التكلم اللغة اليربية بطالقة ؟ هل بيئة اللغة (2
 

 امللحق الثالث : دليل املاليظة
 تطبيق وحالة البيئة اللغوية يف عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا. (1
 احملاولة لتيويد تكلم الطالبات ابللغة اليربية. (7
 هبذا امليهد. دور بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة اجليدة (3
 اللغة اليربية يف اكتساب اللغة. عن البيئة ؤثرةواعل املالي (4
 والييوب بيئة اللغة اليربية يف اكتساب اللغة. املزاايت (1
 األنشطة اللغوية، اليت تتكون عن احملاورة، واحملاضرة، واملسرحية ووري ذلك.  (6
 عملية التيليم والتيلم للمواد اليربية داخل الفصل وخارج الفصل. (2
 ايهد الفاعمة اليصري بوجو ارا. يف تيليم اللغة اليربية الكتب املستخدعة (2
 عريقة تيليم اللغة املستخدعة يف امليهد، خاصة يف تيليم اللغة اليربية. (2
 كفاءة املدير واملدرسني واحملركات والطالبات يف التكلم ابليربية. (12
 اليربية.البات يف عملية التيليم والتيلم اللغة التفاعل بني املدرسني والط (11
 يليم اللغة اليربية هبذا امليهد.استجاابت الطالبات يف ت (17
 .واليقوابت مليهد الفاعمة اليصري بوجو اراالنظام  (13
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 امللحق الرابع : دليل الواثئق
 ة عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا.حمل (1
 اتريخ  سيس عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا. (7
 الغاية وهدف عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا.  (3
 هيكل التنظيم  وإداري مليهد الفاعمة اليصري بوجو ارا.  (4
 بيان عؤسسة الرتبوية يف هذا امليهد.  (1
 الكتب والوسائل املستخدعة يف تيليم اللغة اليربية.  (6
 املواد التيليمية ابللغة اليربية يف هذا امليهد. (2
 هيئة الطالبات.  برانعج عمل  لقسم اللغة عن (2
 جدول األنشطة اللغوية مليهد الفاعمة اليصري بوجو ارا.  (2
 املنهج الدراس  يف هذا امليهد. احلصص الدراسية و  (12
 عدد املدرسني واملدرسات وعدد الطالبات يف هذا امليهد.  (11
  مليهد الفاعمة اليصري بوجو ارا. نظامال (17
 الصور عن البيئة اليربية وأنشطة لغوية يف عيهد الفاعمة اليصري بوجو ارا.  (13
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