
 البحث الجامعي
 دور البيئة العربية على قدرة الطالبات في مهارة الكتابة 

 بمعهد العصري رادين فاكو ترنجاليك
 

 إعداد الطالبة :
 إيلسا أنجي أنجرايني 

 ٥٥٥٥١٥١۱رقم القيد 
 

 إشراف :
 الدكتور الحاج زيد بن سمير الماجستير 

 ۱۱٣٠١٦۱٥٠١١١١٦۱١١٠رقم التوظيف : 
 

 
 

 
 غة العربية قسم تعليم الل

 كلية علوم التربية والتعليم
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

٠١٥٢ 



 دور البيئة العربية على قدرة الطالبات في مهارة الكتابة 
 بمعهد العصري رادين فاكو ترنجاليك

( لكلية علوم  S-1مقدمة إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درجة بكالوريوس )
 الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

 
 إعداد الطالبة :

 إيلسا أنجي أنجرايني 
 ٥٥٥٥١٥١۱رقم القيد 

 
 إشراف :

 الدكتور الحاج زيد بن سمير الماجستير 
 ۱۱٣٠١٦۱٥٠١١١١٦۱١١٠رقم التوظيف : 

 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم

 راهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إب
٠١٥٢



 أ
 

 استهالل
 
 

فَ  ُد  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
َنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا  َكِلَماُت رَبِّي َوَلْو ِجئ ْ

 ﴾٥١٢: الكهفسورة  ﴿

 
 

 

 

 

 



 ب
 

 إهداء
 

 :أهدي خالصا هذا البحث الجامعي إلى

 

 أمي المحبوبة: ليليك سورياني

عسى اهلل أن يغفر هلا ويرمحها وجيعل اجلنة مثواها ويقبل كل عملها الصاحل يف الدنيا، 
لمتين  أمي الىت ربتين منذ صغريي، اليت قد نصتحين وع وجيعل قربها روضة من رياض اجلنة

 كل العلوم واألشياء الكثرية

 

 أبي المحبوب: سوهندريك 

 رمحه ىف الدنيا واآلخرة ويعطيه طول العمر والصحة الدائمةعسى اهلل أن ي

 الذى علمىن كل شيء، الذى علمىن عن حمافظة النفس، الذى قد رباىن منذ صغريي

 

 

 

 
 



 ج
 

 شكر وتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أنعم على العباد فصب املاء صبا، وشق األرض شقا، ورزقهم  
أبا، أمحده سبحانه وأشكره على نعامه اليت ال تعّدة وال حتصى، خريات، وأطعمهم فاكهة و 

 وأشهد أن ال إله أال اهلل وحده ال شريك له القائل وحتبون املال حبا مجا، أما بعد.

أشكر شكرا إىل اهلل عّز وجّل على نعمة القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت  
لكتابة ة على قدرة الطالبات يف مهارة ادور البيئة العربي من البحث اجلامعى باملوضوع "

مبعهد العصري رادين فاكو ترجناليك ". وقد انتهيت كتابة هذا البحث اجلامعي وال ميكن 
 امتامه بدون مساعدة اآلخر، ولذلك تقدم الباحث الشكر إىل:

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك  .1
 سالمية احلكومية مالنج.إبراهيم اإل

فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميد الكلية كلية علوم الرتبية  .2
 والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

فضيلة الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .3
 اهيم اإلسالمية احلكومية مالنج.جبامعة موالنا مالك إبر 

حث. ، مشرف على كتابة هذا الب الدكتور احلاج زيد بن مسري املاجستريفضيلة  .4
وأقول شكرا على كل ما قدموه مساعدة من نعمة من اهلل سبحانه وتعاىل حىت 
 يتسىن جلميع األشياء اجليدة الىت حتصل على مكافأة من اهلل سبحانه تعاىل. وتوجيه

ل إعداد هذ البحث اجلامعي منذ بداية فكرة الباحث حىت االنتهائي يف كل مراح
 منه.

مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم  .5
 اإلسالمية احلكومية مالنج.



 د
 

فضيلة الدكتور احلاج شافعي املاجستري ، كمدير املعهد العصري رادين فاكو  .6
 ترجناليك.
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 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

عسى اهلل أن مين علينا رمحته الحد هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدرك 
هذا البحث اجلامعي وهناك بالتأكيد الضعف أو القصور، تتوقع التقرير  الباحث أن كتابة

انتقادات واقرتاحات بناء من أي طرف ملزيد من التحسني، وهذا قد يكون البحث اجلامعي 
 مفيدة يل ولنا مجيعا. أمني يا رب العاملني. جزاكم اهلل أحسن اجلزاء.

 

        2112أكتوبري  22ماالنج،  

 توقيع الباحثة

 
 

 إيلسا أجني أجنرايين
 1515114۱ رقم القيد: 
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 مستخلص البحث

دور البيئة العربية على قدرة الطالبات يف مهارة الكتابة  مبعهد العصري  .٠١٥٢إيلسا أنجي أنرايني. 
وم الرتبية لرادين فاكو ترجناليك. حبث جامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية ع

والتعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: 
 الدكتور احلاج زيد بن مسري املاجستري.

 البيئة العربية، مهارة الكتابة الكلمات اإلشارية:

هي كل شيء ما يؤثر على تطورها، خاصة على قدرة الطالب يف تعليم اللغة  العربيةالبيئة 
ل اليوم. هي كن عمال مؤثر يف عملية تعلم الطالب لتنمية اللعة العربية وممارسة ك العربية. البيئة العربية

رادين فاكو ترجناليك هو إحدى املعاهد اليت يقام فيها تطوير البيئة العربية وجيب معهد العصري 
وباخلصوص  كثرالطالبات أن تسكنن داخل املعهد. حىت ميكن الطالبات إكتساب املهارات اللغوية أ

 يف مهارة الكتابة.

أحوال البيئة العربية مبعهد العصري رادين فاكو وصف ( ل1وأما أهداف البحث وهو : 
ملعرفة  ( 3 .ملعرفة أنشطة الطالبات يف مهارة الكتابة مبعهد العصري رادين فاكو ترجناليك( 2. ترجناليك

 . اليكة مبعهد العصري رادين فاكو ترجندور البيئة العربية على قدرة الطالبات يف مهارة الكتاب

كان منهج البحث يف هذا البحث هي املنهج الكيفي بالبحث الوصفي وهي الطريقة يف 
عرض الظاهرة مناسب يف امليدان. وتأخذ اخلالصة من الظاهرات احلقيقية. وكانت مصادر البيانات 

حظة، ات البحث وهو املقابلة، واملالمن هذا البحث وهو التعبري والعمل املخرب، والوثائق، وكان أدو 
 والوثائقة.

تتزايد  و وتطبيق البيئة العربية من تأسيس املعهد حىّت األن( 1ومن نتائج البحث العلمي: 
 لعربيةامن سنة إىل أخرى، هذا ألن بعض اخلرجيني مكرسني لتدريس املعرفة اليت اكتسبوها. البيئة 

داخل الفصل  ةم إىل بيئتني يعين البيئة العربية االصطناعيمبعهد العصري رادين فاكو ترجناليك تنقس
لصحف ا( أنشطة الطالبات يف مهارة الكتابة حتتوي على: 2  االصطناعية خارج الفصل. العربية والبيئة

   .           (paperتعليم اإلنشاء واإلمالء، الوظيفية، كتابة الوظيفة النهائي )احلائطية، مسابقة الكتابة العلمية، 
طالبات على قدرة الطالبات يف مهارة الكتابة. األول دور أكثر لل العربية(  هناك قسمني يف دور البيئة 3

 هلن القدرة اجليدة يف مهارة الكتابة، والثاين دور قليل للطالبات هلن القدرة غري اجليدة يف مهارة الكتابة.
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ABSTRAK 

Anggraeni, Elsha Anggy. 2019. Peran Lingkungan Bahasa Arab Terhadap 

Kemempuan Siswi dalam Ketrampilan Menulis di Pondok Pesantren 

Modern Raden Paku Trenggalek. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Zeid B. Smeer, Lc, M.A 

Kata kunci: Lingkungan Bahasa Arab, Kemampuan Menulis 

 Lingkungan bahasa Arab merupakan segala sesuatu yang berpengaruh 

terhadap perkembangannya, khususnya terhadap kemampuan siswa dalam 

pembelajaran bahasa arab. Lingkungan bahasa Arab juga menjadi faktor yang 

berpengaruh dalam proses belajar mengajar siswa untuk mengembangkan bahasa 

arab dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Pondok Pesantren 

Modern Raden Paku Trenggalek merupakan salah satu pondok pesantren yang 

menerapkan lingkungan bahasa dan mewajibkan santrinya tinggal di dalam 

Pesantren sehingga memungkinkan santrinya memperoleh kemampuan bahasa 

lebih banyak khususnya dalam kemampuan menulis.  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan keadaan  

lingkungan bahasa arab di Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek. 2) 

Mengetahui kegiatan siswi dalam ketrampilan menulis di Pondok Pesantren 

Modern Raden Paku Trenggalek. 3) Mengetahui peran lingkungan bahasa arab 

terhadap kemampuan siswi dalam kemampuan menulis di Pondok Pesantren 

Modern Raden Paku Trenggalek. 

 Dalam penelitian ini peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian deskriptif, yaitu metode pemaparan fenomena sebagaimana kenyataan 

yang ada di lapangan dan menarik kesimpulan dengan fenomena-fenomena yang 

nyata. Sumber data meliputi ungkapan dan tindakan informan dan dokumentasi.  

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

 Dari  hasil penelitian ini adalah: 1) lingkungan bahasa Arab diterapkan sejak 

berdirinya pondok dan semakin berkembang dari tahun ke tahun, hal itu 

dikarenakan terdapat sebagian alumni yang mengabdikan diri di pondok. 

Lingkungan bahasa Arab di Pondok Pesantren Modern Raden Paku terbagi menjadi 

dua, yaitu lingkungan Bahasa Arab isthina’iyah dalam kelas dan lingkungan Bahasa 

Arab isthina’iyah luar kelas. 2) Kegiatan siswi dalam kemampuan menulis terdiri 

atas: majalah dinding, lomba karya tulis ilmiah, pelajaran insya’ dan imla’, 

penugasan, dan penulisan tugas akhir (paper). 3) Terdapat dua tingkatan peran 

lingkungan bahasa terhadap ketrampilan menulis siswi. Pertama sangat 

berpengaruh, hal ini terdapat pada siswi yang memiliki kemampuan menulis bahasa 

arab yang baik, kedua sedikit berpengaruh, hal ini terdapat pada siswa yang 

memiliki kemampuan menulis bahasa arab belum baik. 
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ABSTRACT 

 Anggraeni, Elsha Anggy. 2019. The Role of the Arabic Environment on the 
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 Arabic Language environment is everything that influences its 

development, especially towards the ability of students in learning arabic. The 

Arabic language environment is also an influential factor in the teaching and 

learning process of students to develop Arabic and practice it in daily life. Islamic 

Boarding School Modern Raden Paku Trenggalek is one of the boarding schools 

which has implemented the language environment and obligated the students to live 

in boarding school in order to obtain the language abilities, especially on writing 

skills. 
 

The purposes of research are: 1) Explain the condition of Arabic language 

environment at Islamic Boarding School Modern Raden Paku Trenggalek. 2) To 

know the proficiency of students in writing activites at Islamic Boarding School 

Modern Raden Paku Trenggalek. 3) To know the environment impact of the Arabic 

language writing skills of students at Islamic Boarding School Modern Raden Paku 

Trenggalek. 

In this research using qualitative approach with descriptive research that 

exposure method as the fact that there are phenomena in the field and conclude with 

a real phenomenon. Data sources include expressions and actions of informants, 

documentations, instruments research, interview guide, and observation. 

 The result of the research are: 1) The Arabic language environment has 

been applied since the founding of the boarding school and is growing from year to 

year, that is because there are some graduate who devote themselves to the boarding 

school. The Arabic language environment at the Raden Paku Modern Islamic 

Boarding School is divided into two, that is Arabic language environment 

isthina’iyah in class and Arabic language environment isthina’iyah outside class. 2) 

The students activites in writing skill consists of: wall magazine, scientific writing 

competition, writing class and dictation, assignment, final project writing (paper). 

3) There are two levels of the role of the Arabic language environment in student 

writing skills. First, very influential this is found in students who have good Arabic 

Language writing skills, second, a little influence on this is found in students who 

have the ability to write Arabic Language is not yet. 

 

 

 

 



 م
 

 محتويات البحث
 أ  ............................................................ استهالل 

 ب  .............................................................. إهداء 
 ج  ....................................................... شكر و تقدير 
 ه  ........................................................ تقرير املشرف 
 و  ......................................................... إقرار الطالبة 

 ز  ................................................... ة املناقشة تقرير جلن
 ح  .................................... تقرير كاتب قسم تعليم اللغة العربية 

 ط  .....................................................  مواعد اإلشراف
 ي  ................................................... مستخلص البحث 

 ك  .................................. مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
 ل  ..................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

 م  ..................................................... حمتويات البحث 
 ع  ........................................................ قائمة املالحق

 الباب األول : اإلطار العام
 1  .................................................... خلفية البحث .أ

 3  .................................................... أسئلة البحث  .ب
 4  .................................................. اف البحث أهد .ج
 4  ..................................................... أمهية البحث  .د
 5  ................................................... حدود البحث  .ه
 5  ............................................... حتديد املصطلحات  .و
 6  .................................................. الدراسة السابقة  .ز

 الباب الثاني : اإلطار النظري



 ن
 

 المبحث األول: البيئة العربية
 2  ............................................. مفهوم البيئة العربية .أ

 11  ............................................. أنواع البيئة العربية  .ب
 11  .............................................. دور البيئة العربية  .ج
 12  ................. اللغة العربية اسرتاتيجية البيئة العربية يف ترقية تعليم .د

 المبحث الثاني: مهارة الكتابة
 14  ................................................. مفهوم الكتابة .أ

 15  ..................................................  أمهية الكتابة .ب
 15  ........................................... أهداف تعليم الكتابة .ج
 16  .................................................. انواع الكتابة .د

 لباب الثالث : منهج البحثا
 18  .......................................... مدخل البحث ومنهجه  .أ

 18  ................................................... ميدان البحث  .ب
 12  ................................................. مصادر البيانات  .ج
 21  .............................................. طريقة مجع البيانات  .د
 21  ........................................... ت أسلوب حتليل البيانا .ه
 22  ........................................... مراحل التنفيذ البيانات  .و

 الباب الرابع : عرض البيانات و تحليلها
 البحث األول : الصورة العامة عن معهد العصري رادين فاكو ترجناليك

 23  ................. العصري رادين فاكو ترجناليكاملوقع اجلغرايف ملعهد  .1
 23  ................ العصري رادين فاكو ترجناليكتاريخ تأسيس املعهد  .2
 24  ................................................. املنهج التعليم .3
 25  ...............العصري رادين فاكو ترجناليكرؤية ورسالة يف  املعهد  .4



 س
 

 25  ................................................وسائل الطالب .5
 26  ................... العصري رادين فاكو ترجناليكاملنظمة يف املعهد  .6

 البحث الثاين : عرض البيانات وحتليلها

 22  ............ العصري رادين فاكو ترجناليكأحوال البيئة العربية مبعهد  .1
 31  ........................ لاالصطناعية داخل الفص العربيةالبيئة  .أ

 31  ........................ االصطناعية خارج الفصل العربية البيئة .ب
   33 كرادين فاكو ترجنالي العصريأنشطة الطالبات يف مهارة الكتابة مبعهد  .2
دور البيئة العربية على قدرة الطالبات يف مهارة الكتابة مبعهد العصري رادين فاكو  .3

 37  ...................................................... ترجناليك
 الباب الخامس : ملخص نتائج البحث واإلقتراحات

 44  ................................................ نتائج البحث .أ
 45  .................................................. اإلقرتاحات .ب

 47  ................................................. املراجع ومصادر عربية
 42  ........................................................ املراجع أجنبية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ع
 

 قائمة المالحق
 رسالة اإلستئذان للبحث .1
 رسالة انتهاء البحث .2
 أدوات املقابلة .3
 الوثائق .4

 

 

 



1 
 

 

 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث .أ

ليم الرمسي )الفصل( بية. يف تعأن البيئة العربية هي بيئة اليت تستخدم اللغة العر 
صا للطالب إما يف املدرسة أو يف مكان حصو  العربيةتستطيع األساتيذ يف تكوين بيئة 

أن البيئة هلا دور مهم وكبري يف جناح اكتساب  Boarding School(.۱(أو يسمى مبعهد 
 اللغة.

أهنا أن تؤثر شالبيئة العربية هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية الىت من 
يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على 
تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية أو هي كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده من املؤثرات 
 املهيئة واإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة العربية املدروسة، واليت ميكنها أن تؤثر يف

 2هوده للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية.ج
علق هنا هي كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده مما يت العربيةإن ما يقصد بالبيئة 

ف، يف اجلمعة على االحوال يف املقص العربية باللغة الثانية املدروسة. وتشمل هذه البيئة
االنشطة، بني االصدقاء خالل الدراسة و  التعاونية، يف الفصل، يف امللعب، يف واحملاورة

م اللغة من أهم األشياء لنجاح املتعلم يف تعلي العربيةيف املسكن وغريها. وإن البيئة 
  ٣الثانية.

                                                           
1Hornby, AS. Tanpa tahun. Oxford Advanced Leaners D ictionary of Current English. England: 

Oxford University Press. Hal. 91 
 ، ماالنج: مطبعة اجلامعة موالنا ملك إبراهيمالبيئة اللغوية تكوينها ودوزها يف اكتساب العربية، 2112حليمي زهدي،  2

 32احلكومية ماالنج، ص. اإلسالمية

سالمية ، ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلوية لرتقية مهارة الكالمتفعيل البيئة باأللعاب اللغ، 2112نور الفضيلة،  3
 2احلكومية مباالنق، ص. 
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معهد رادين فاكو مثال، هو املعهد اليت تلزم الطالبة أن يكون االتصال مع 
ملعاهد اليت اكو هو احدى االطالبة آخر باللغة العربية يف احلياة اليومية. معهد رادين ف

ة و اإلجنليزية كل ت فيه اللغة العربيبا، حيث تتكلم الطالالعربيةلبيئة تقوم بتكوين ا
 وقت.

ل داخ االصطناعية العربية ( البيئة1عموما تتقسم إىل قسمني  العربية إن البيئة
هلا  صطناعيةالا العربية ، أما البيئة خارج الفصلاالصطناعية  العربية ( البيئة2، الفصل

( يكون متعلم خمتلفا يف استخدام لغته على 1دور هام الكتساب اللغة الثانية و هي: 
( هذا 3( يكون متعلم حمسنا يف استخدام اللغة باعتبار القواعد، 2حسب الظروف، 

التعليم يشبع املتعلم الذى يريد استيعاب القواعد اللغوية أو نظام اللغة اهلدف التساعد  
االصطناعية هي أكثر  العربية البيئة 4طرة املهارات اللغوية للغة اهلدف.كثريا يف سي

 ملهارات الكتابة.
 قد تباينت تعريفات الكتابة، ووردت هلا بعض التعريفات املبتسرة اليت قلصت
مفهوم الكتابة إىل جمرد رسم احلروف باليد )اخلط( أو حتويل رموز اللغة الصوتية إىل 

كال مرئية )خط وإمالء(. والشك أن هذا التعريف من رسوم خطية مكتوبة أو أش
الشمول حبيث ينسحب على التعبري الكتايب بشقيه الوظيفي واإلبداعي، كما ينسحب 

    5على اهلجاء واخلط على السواء.
أن الكتابة هي النتيجة وحصيل العقل اإلنساين، جبالف االستماع والقراءة، 

وتعترب الكتابة من  6أداة من أدوات تثقيف العقل.حيث إهنما نافذة من نوافذ املعرفة و 
أهم مهارات اللغة، كما تعترب القدرة على الكتابة هدفا رئيسا من أهداف تعلم اللغة 

 األجنبية. والكتابة كفن لغوي التقل أمهية عن احلديث أو القراءة.
                                                           

  45. ص.املرجع السابقحليمي زهدي.   4
مية ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكو املوجه لتعليم املهارات اللغوية الناطقني هبا. . 2111نورهادي.   5
 116–115ص  مباالنق،

 والنا ملك. ماالنج: مطبعة اجلامعة متطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه علي مهارة الكتابة. 2111أوريل حبر الدين.  6
  64اإلسالمية احلكومية ماالنج، ص.  إبراهيم
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هارات هي م العربيةمن احدى املهارات اللغوية اليت تنال الدعم من البيئة 
 لكتابة، ألن الكتابة أيضا تعترب وسيلة من وسائل االتصال بني الفرد وغريه، ممن تفصلها

عنهم املسافات الزمانية أو املكانية، خبالف الكالم الذي حيتاج إىل توحيد الزمان دون 
املكان. وقد أكد الناقة على هذا املفهوم وقال بأن الكتابة هي نشاط حركى ونشاط 

 7صال وللتعبري عن التفكري. واملشاعر واالنطباعات.فكري وهي وسيلة لالت
ففيه األنشطة يف مهارة الكتابة هي كإعطاء املفردات ويفهم الكتاب )املطالعة( 

 واإلنشاء ودرس اللغة العربية وتدريب اإلمالء وغري ذلك.
واختارت الباحثة هذا املعهد يف هذا البحث ألنه أحد املعاهد الذي يقام فيه 

 الباتلطداخل املعهد. حيت أمكن ل نأن يسكن الباتويوجب للط العربيةة طوير البيئت
يف  لعربيةااكتسب املهارات اللغوية وباخلصوص يف مهارة الكتابة، وهذا بوجود البيئة 

 هذا املعهد.
قدرة  ربية علىالع ر البيئةدور يد إجراء البحث بعنوان "مما سبق، فإن الباحثة تر 

لباحثة أن تعرف  " تريد ارادين فاكو ترجناليك العصريمبعهد  يف مهارة الكتابة اتالطالب
  يف مهارة الكتابة. باتالعربية على قدرة الطال دور البيئةكيف 

 
 أسئلة البحث .ب

 أسئلة البحث يف هذا البحث هي:
 ؟ العصري رادين فاكو ترجناليك( كيف أحوال البيئة العربية مبعهد ۱
 ؟ العصري رادين فاكو ترجناليكبة مبعهد يف مهارة الكتا اتالطالب ما أنشطة( 2
عصري رادين اليف مهارة الكتابة مبعهد  لباتالبيئة العربية على قدرة الطا دور ما (3

 ؟ فاكو ترجناليك
 

                                                           
 64، ص :  املرجع النفسه ٧
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 ج. أهداف البحث
بالنظر إىل مشكالت البحث اليت أينتها الباحثة فيما سبق، فاألهداف اليت أردات كما 

 يلى:
 .العصري رادين فاكو ترجناليكربية مبعهد أحوال البيئة الع لوصف( ۱
 .اليكالعصري رادين فاكو ترجنيف مهارة الكتابة مبعهد  اتالطالب أنشطة( ملعرفة 2
لعصري رادين ايف مهارة الكتابة مبعهد  باتالعربية على قدرة الطالالبيئة  دور( ملعرفة  3

 .فاكو ترجناليك
 

 د. أهمية البحث
 ( الناحية النظرية۱

عصري رادين الوللمعهد  ةى من هذا البحث تعطي املعارف واملعلومات للباحثأ. ترج
ارة الكتابة يف مه باتألنشطة اإلضافية على قدرة الطالا دورعن  فاكو ترجناليك

 العصري رادين فاكو ترجناليك. مبعهد
مرجعا  نب. ترجى نتائج هذا البحث يدافع باحثني آجرين احملبني اللغة العربية ليكو 

وضوع هذا البحوث العلمية العربية القادمة اليت تتعلق مب بةوترغيبا هلم يف كتاهلم 
 البحث.

 ( الناحية التطبيقية2
 اتالبالعربية خاصة على قدرة الطيف البيئة  دورإعطء املعلومات من ال:  أ. للمعهد

 يف مهارة الكتابة.
كتابة ة يف مهارة ال: أن يكون هذا البحث مرجعا من مراجع اللغة العربي ب. للمعلم

  مهارة الكتابة.يف اترها على قدرة الطالبدو يعرفوا  بتطبيق البيئة العربية لكي
  : لرتقية قدرة يف مهارة الكتابة بتطبيق البيئة العربية. ج. للطالبات
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: أن يكون هذا البحث مصدرا يف البحوث التالية وتطوير املعرفة واخلربة ة للباحث .د
يف  اتقدرة الطالب العربية علىالبيئة  دورعربية خاصة يف معرفة للغة اليف تعليم ا

 مهارة الكتابة.
 

 ه. حدود البحث
 نظرا إىل وسعة املشكالت املرتبطة بالبحث فستخّدد الباحثة على ثالثة حدود، وهي:

عربية على الالبيئة  دورالباحثة موضوع هذا البحث يف احلدود املوضوع : حتدد  –۱
 وأما نوع الكتابة هي اإلنشاء )التعبري احلر(  مهارة الكتابة.يف اتقدرة الطالب

ين فاكو العصري راداحلدود املكانية : موقع مكان هذا البحث العلمي يعين مبعهد  –2
 .ترجناليك

حث باحلدود الزمانية : من حيث احلدود الزمانية، حتددت الباحثة هلذه عملية ال –3
 2121–2112يف السنة الدراسية 

 
 حديد المصطلحاتو. ت

 ( البيئة العربية1
 هي كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده من املؤثرات املهيئة واإلمكانات العربيةالبيئة   

 امليطة به املتعلقة باللغة العربية املدروسة، واليت ميكنها تؤثر يف جهوده للحصول على
 النجاح يف تعلم وتعليم اللغة اللعربية.

 ( مهارة الكتابة2 
هارة الكتابة هي القدرة على استعمال اللغة يف صورة الكتابة إلبداع آراء أو م  

اقرتاحات أو ما خياجل الضمري مع مراعاة صحة القواعد وتنظيم الكلمة واختيار األلفاظ 
 وتنسيق الفقرات.  
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 ز. الدراسة السابقة
مذخل البحث  العنوان الباحث رقم

 ومنهجه
 النتائج

وندا  1
يولستيكا 

(2114) 

حماولة معهد 
األمني 
)تربية 

املعلمات 
اإلسالمية( 

برندوان 
سومنب 

مادورا يف 
ئة تكوين البي

اللغوية 
رة لرتقية املها
االنتاجية 

 العربية

الكيفي  املنهج
 بالبحث الوصفي

كانت حماولة املعهد األمني يف 
تكوين البيئة اللغوية وبينها  

( نظام اللغة، تطبيق 1كمايلي: 
لتزام واقرتاح نظام تتكون من ا

وية وحظر للطلبة اليت تتعلق يف اللغ
)مناسب بالنظام وسنن املعهد 

( دور tengko ."2املكتوية يف "
قسم اللغة، دور هام يف تطوير 
اللغة الطلبة يف هذا املعهد ولذلك 
اعطاء الوظيفة لرتتيب وبناء 
وتكون مسؤولية على كل األنشطة 

( 3اللغوية يف البيئة غري الرمسية. 
ورة حمكمة اللغة، جبانب أشراك د

من قسم اللغة معهد األمني )تربية 
املعلمات اإلسالمية( أشراك أيضا 
من دور حممكمة اللغة يف حماولة 
 معهد يف تكوين البيئة اللغوية، وأن

القاضيات هلا السلطة ألن تعطي 
 العقوبات إىل متجوزات اللغة.
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إثنا  2
صاف 
  الفطرة

)2118) 

ة تأثري البيئ
  غوية علىالل

كفاءة 
الطلبة يف 

مهارة 
الكالم 

مبعهد دار 
األخوة 
للبنات 
 ماالنج

املنهج الوصفي 
بنوع الدراسة 

املسحية، 
ومبدخلني يعين 
 الكيفي و الكمي

( كانت البيئة اللغوية يف معهد 1
دار األخوة للبنات ماالنج هي 

ن البيئة الطبيعية وانشطاهتا تتكو 
 من حفظ املفردات وإقامة احملادثة

وأسبوع اللغة أو شهر اللغة 
وتدريب اخلطابة أو احملاضرة ونشر 

(مدى كفاءة الطلبة 2املفردات. 
يف مهارة الكالم يف مستوى جيد 

 ٪54‚7وجيد  ٪2‚43جدا 
وضعيف  ٪32‚1ومقبول 

( أن البيئة اللغوية 3. 3٪‚77
تؤثري يف كفاءة الطلبة يف مهارة 
الكالم بالنسبة نتائج احلصائي 

 1‚15أصغر من  ۰‚25بصحيح 
ونتائج املعامل اجلزم حصلن على 

 .  1‚124الدرجة 
نور  3

السعادة 
فطرية 

(2112) 

ية البيئة العرب
يف معهد 

مصدوقية  
كركسان 
 بروبولنجا

طريقة الوصفية 
 املدخل كيفي

إن البيئة اللغة العربية مبعهد 
املصدوقية إىل بيئتني بيئة 
اصطناعية وبيئة طبيعية 

يف بيئة  والنشاطات اللغوية
اصطناعية تنقسم على تزويد 
املفردات واحملادثة )التعبري 
الشفوي( واإلستماع )فهم 
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املسموع( وفهم املقروء واإلنشاء 
والكتابة والتمرينات اللغوية ويف 
خارج الفصل هو اجمللة احلائطية 
وكتابة املقالة، أن معهد املصدوقية  
كركسان فوربولنجا ميلك أهداف  

شطة ونظام كثرية، جمتمع وأن
وطريقة واسرتاجتية ووسائل ونظامه 
 على حيي ويبين بيئة اللغوية هي

طالبة تستطيع أن تستعمل اللغة 
 اجليدة يف أي مهارة.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المبحث األول: البيئة العربية

 العربيةمفهوم البيئة  .أ
 ا يلي:عرض الباحث هنا تعريفات متعددة للبيئة وهي كم

ويرى بشريى أن البيئة هي الوسط أو املكان  الذى تتوافر فيه العوامل املناسبة ) 1
ملعيشة كائن حي أو جمموعة كائنات حية خصة، وهلا عوامل وقوي خارجية 

 تؤثر يف اإلنسان وسلوكه.
مرزوقي يقول أن البيئة هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من ) 2

عهم تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدف شأهنا أن
 وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية.

حممد مجال يقول البيئة هي كل املؤثرات واإلمكانات والقوي احمليطة بالفرد، ) 3
والىت ميكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على االستقرار النفسي والبدين 

 عيشته. يف م
البيئة التعلمية هي كل العناصر الىت حيشدها املريب من الكتاب املدرسي وطريقة ) 4

التعلم وأنشطة تربوية أثناء الفصل الدراسي وقبله وبعده، والىت هتدف كلها 
 إىل اسرتاجتية تربوية واحدة تشكل استجابة املتعلم بالشكل املرغوب فيه.

دىي دوالي هي كل ما يسمعه املتعلم وما وأما البيئة اللغوية كما رأى هي) 5
يشاهده مما يتعلق باللغة الثانية املدروسة وأما ما تشتمله البيئة اللغوية هي 
األحوال يف املقصف أو الدكان، احملاورة مع األصدقاء وحني مشاهدة التلفاز، 
وحني قراءة اجلريدة، األحوال حني عملية التعلم يف الفصل، وحني قراءة 

 غريها.الدروس و 
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أما التعريفات اليت قد ذكرنا سابقا خمتلفة يف الفاظها لكن ترتكز على هدف واحد 
وهو أن البيئة هي كل املؤثرات واإلمكانات والقوي احمليطة بالفرد، والىت ميكنها أن تؤثر 

 على جهوده للحصول على االستقرار النفسي والبدين.
نا مجيع األشياء للغة العربية إذن البيئة هأما البيئة اليت قصدها الباحث هنا هي بيئة  ا

والعوامل املادية واملعنوية الىت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية 
اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية أو هي كل ما يسمعه 

ية املدروسة، نات احمليطة به املتعلقة باللغة العربالتعلم وما يشاهده من املؤثرات املهية واإلمكا
 1والىت ميكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية.

 العربيةأنواع البيئة   .ب
قد اقتبس أمحد فؤاد ايفندي رأى كريسن أن البيئة اللغوية نوعان، ومها بيئة 

تستخدم  مل اللغوية. وبيئة الطبيعية، مثل اللغة اليتاصطناعية مثل الفصول الدراسية واملعا
 2املدرس، والطالب، والكتب، واجملاّلت، والراديو، والتلفاز، واالفالم، وغري ذلك.

 االصطناعية العربية البيئة) 1
ت االصطناعية عند دوالي وإيليس هي إحدى البيئا العربية يقصد بالبيئة

دفة مع اعد أو نظام اللغة يف اللغة املستهاللغوية اليت ترتكز على استيعاب القو 
 التوعية على قواعد اللغة املستهدفة. وخصائص البيئة االصطناعية كما يلي:

صناعية قصدية أي أهنا جعلها املدرس قصدا ملساعدة الطالب يف  .أ
 تعليم اللغة الثانية.

 وهي جزء من جمموعات تعليم اللغة يف املدرسة. .ب

                                                           
 ، ماالنج: مطبعة اجلامعة موالنا ملك إبراهيمكتساب العربيةالبيئة اللغوية تكوينها ودوزها يف ا ، 2112حليمي زهدي،  1

 32–36اإلسالمية احلكومية ماالنج، ص.
2 Ahmad Fuad Effendy, 2012, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat. Hal 223 
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فيها  كي يعلموا األنشطة اللغوية اليت كانتيوجه املعلم على التعلمني ل .ج
القواعد اللغوية اليت قد تعلموها. ويقدم هلم رد الفعل من املدرس وهو 

 تصميم األخطاء أو إصالح خطاء املتعلمني.
 وملعرفة القواعد اللغوية بالتوعية يستطيع الطالب وجداهتا بالتعلم الرمسي يف

ن االخرين الذين ميلكون الكفاءة يف الفصل، أو من كتب القواعد اللغوية أو م
 معرفة القواعد اللغوية املدروسة.

 الطبيعية العربية البيئة) 2
 الطبيعية ضد البيئة االصطناعية، فإهنا ليست من صناعة العربية البيئة

قصدية، كما رأى علماء اللغة أن البيئة الطبيعية هي ما يتعلق باكتساب اللغة 
و ا قواعد اللغة، وإمنا االهتمام يف حمتوى الكالم أو فخحيث ال يرتكز االهتمام فيه

اخلطاب. ويقصد بالبيئة اللغوية الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاهم ونقل 
املعلومات، أي مع الرتكيز على احملتوى. وهذا ما نفعله عندما نتحدث مستخدمني 

 اللغة األوىل أو اللغة الثانية يف الشارع أو امللعب مثال. 
تمل البيئة الطبيعية هي اللغة اليت استخدامها األصحاب يف نفس تش

املرحلة، اللغة اليت استخدامها املتعلمون، اللغة اليت استخدامها يف األخبار املطبوعة 
صل أو ايليكرتونيتحا واللغة اليت استخدامها األساتيذ يف عملية التعليم والتعلم يف ف

 3اللغة أو غريه.
البيئة الطبيعية تؤدي إىل الكتساب أسرع اللغة  ولقد دلت املبحوث أن

 الثانية من البيئة االصطناعية.
 العربيةج. دور البيئة 

البيئة هلا دور هام يف اكتساب اللغة هي تستطيع أن تراقي بل تستطيع اعطاء  
الدوافع لتعليم اللغة، بالبيئة اللغوية كان شحص يستطيع الشرعة يف اكتساب اللغة الن 

                                                           
 55. ص. املرجع السابقحليمي زهدي.  3
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ية تكون من العوامل املادة أو غري املادة يف عملية تعليم اللغة اليت تستطيع يف تنمالبيئة ت
 الشجاعة الطالب يف استعمال اللغة يف احلياة اليومية.

يرى هيدي الدوالي أن البيئة اللغوية هلا دور كبري للطالب الذي يتعلم اللغة لنجاح  
قرر عملية تعلم وم به املعلم يف الفصل يباهر يف تعلم اللغة احلديثة. تعليم اللغة الذي يق

 4اللغة للطالب.
 في ترقية تعليم اللغة العربية عربيةال د.  استراتيجية البيئة

من املعلوم أنه ليس لكل مدرسة من املدارس اإلسالمية كل عوامل البيئة املادية  
عامل وكذلك املواملعنوية وليس يف قدرة املدرس إجيادها. فال إمكانات والوسائل احلديثة و 

األبنية والفصول املمتازة الميتلكها كل مدرسة من هذه املدارس. لذا البد على املدرس أن 
يستفيد من عوامل البيئة املوجودة يف مدرسته أحسن وأقصى ما يكون من االستفادة مع 

 على كيفية االستفادة من البيئة يف 5احملاولة الدائمة لزيادهتا كما ونوعا. خطط مرزوقي.
 ترقية وحتسني تعليم اللغة العربية:

 اجعل تعليمك جذابا ومشوقا ومظهرك مجيل وكالمك فصيحا مؤدبا لينا.) 1
التزم أنت بدوام استخدام اللغة العربية مع طالبك فتكون أسوة حسنة هلم ذا هيبة ) 2

 يف أعينهم.
مهم االترتك الطالب يعرفون عيوبك وقصورك لغة وعلما ومهنة فتكون ساقطا أم) 3

 مل يكن لديك هيبة وبالتايل فإهنم اليهتمون بتدريسك بل بك أيضا.
أقلل من الشرح والبيان وأكثر البد من ذلك التدريب والطبيق. فهذا بالنسبة إىل  (4

اكتساب مهارة اللغة أكثر فعالية من طريق الشرح والبيان ألهنا تدرب املدرس أكثر 
 تدريبهم هم التدريبه.من تدريب الطالب، واملقصود من التعليم 

                                                           
 FKIP: )ترمجة سومرسونو(، سيعاراجا  Bahasa Indonesia Seluk Beluk Belajar. 1285هيدي دوالي،   4

Universitas Udayana .14. ص 
. ص. )يف وقالته اليت القاها ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج: ماالنج(، البيئة التعليمية للغة العربية. 2111مرزوقي،  5

12 
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اجعل عالقتك هبم عالقة انسانية حبيث تتبادل معهم احلبة والرمحة والرعاية  (5
واالهتمام وعاملهم معاملتك ألوالدك حبيث تكون قريبامنه حىت اليشعر بوخشة 

 وحشونة وبعيدا عنهم أيضا حىت اليسيء معك األدب واليفتقربك. 
يف السبورة أو يف الكتب املدرسية واضحة حاول أن تكون الكلمات واملفردات  (6

 سهلة بسيطة كي اليشعر بصعوبة اللغة العربية فيكرهوا عنها.
 اجعل النشاطات الطالبية اللغوية أكثر من نشاطاتك أنت. (7
حفز وشجع الطالب على تعلم وتدرب وتطبيق اللغة. وذلك عن طريق تعريفهم  (8

أيدي دايا واجلوائز للمتفوقني واألخذ بأمهيتها دينيا وعمليا ودنيويا وتقدمي اهل
 املخالفني.

كون فيما بينهم روح التنافس عن طريق املسابقات فيما بينهم يف نفس املدرسة أو   (2
مع الطالب يف مدارس األخرى. وحيسن أن تكون هذه املسابقات دوريا شهريا أو 

 يف كل أربعة أشهر حيث تتبادل املدارس يف منطقتك.
ب أن لطالب اللغة العربية توقعات وطموحات مستقبلة طيبة سواء يف أكد الطال (۱1

 الناحية الدينية أو العملية أو السياسية واالقتصادية أو غريها.
حاول أن تكون اإلعالمات واملعامل املدرسية وكذلك الشعارات وبعض أنطمة  (۱۱

 املدرسة العامة مكتوبة باللغة العربية.
 للتدرب على اللغة مثل اخلطابات العربية واجلرائد أعط الطالب فرصة وجماال (۱2

 واجملالت احلائطية وغريها، وتشرفهم عليها.
 ضع معهم القوانني واألنظمة الىت تنظم الطالب يف استعمال وتطبيق اللغة يوميا.  (۱3

هذه كلها ما ميكن للمدرس عملها وحتقيقها حسب الظروف املالية والطاقات 
املدارس اإلسالمية. بالنسبة إىل العوامل البيئة اليت الميكن املدرس اإلنسانية العامة يف 
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قدمه إجيادها وحتقيقها فيمكنه تسجيل ذلك يف تقييداته أو يف تصميم املقرتيح مث يعرضه وي
 6ملن يرجي منه تلبية ذلك.

 
 المبحث الثاني: مهارة الكتابة

 مفهوم الكتابة .أ
 مهية، حيت ال يظن ظان أن الكتابة هيإن حتديد مفهوم الكتابة هنا أمر بالغ األ

التعبري الكتايب املدرسي فقط، وهو ما يطلق عليه التعبري التحريري، لذلك أنه من الضرورة 
  7أن حندد مفهوم الكتابة الشامل هنا.

فالكتابة يف اللغة من مادة )ك ت ب( تعين اجلمع والشد والتنظيم، كما تعين: 
تب عبده على مال يؤدية منجما، أي يتفق معه على االتفاق على احلرية، فالرجل يكا

حريته مقابل مبلغ من املال، كما تعين: القضاء واإللزام واإلجياب، كما تعين: الفرض واحلكم 
 8والقدر.

  2ومنه قوله تعاىل: "كتب اهلل ألغلنب أنا ورسلي إن اهلل قوي عزيز"
م يعرب به اإلنسان أن الكتابة هي أداء منظم وحمك  وأما املعين االصطالحي،

عنأفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسه، وتكون دليال على وجهة نظرة، وسببا يف حكم 
الناس عليه. من هذا التعريف نفهم أن الكتابة هي النتيجة وحصيل العقل اإلنساين، جبالف 

 11االستماع والقراءة، حيث إهنما نافذة من نوافذ املعرفة وأداة من أدوات تثقيف العقل.
وتعترب الكتابة من أهم مهارات اللغة، كما تعترب القدرة على الكتابة هدفا رئيسا من أهداف 

 تعلم اللغة األجنبية. والكتابة كفن لغوي التقل أمهية عن احلديث أو القراءة.
 

                                                           
 62–61. ص. املرجع السابقحليمي زهدي.  6
 63، ص.  املرجع السابقن. أوريل حبر الدي 7
 234. القاهر: املؤسسة املصية. والصحاح. ص. لسن العربابن منظور.  8
 21سورة اجملادلة اآلية رقم:  2

 64، ص :  املرجع السابقاورل حبرالدين،  11



15 
 

 أهمية الكتابة  .ب
تعبري الكتابة فنا فنون اللغة وهي : االستماع الكالم القراءة الكتابة، مث الرتكيب 

لغوية، والعالقة بني هذا الفنون عالقة عضوية، عالقة تأثر وتأثري، والصالت بينهما ال
 متداخلني والكفاءة يف فن ينكس على الفن االخر كما أن التعبري يف أحدها يؤثر يف اآلخر.

ويتم تعليم الكتابة يف النظام التعلمى من خالل فروع ثالثة وهي التعبري، اخلط، 
بعة م تقسيم تعسفي او باألخري هو تقسيم خيضع لطريقة التدريس املتاالمالء. وهذا التقسي

للمادة، وذلك الن اللغة وحدة متكاملة، اي جمموعة من املهارات اليت تكمل بعضها 
 البعض.

ومما يدل على طبيعة التكامل بني الفروع الثالثة الىت تعلم من خالهلا الكتابة يف 
فكرة قد يكون سببا يف عدم وضوحها، ورمبا إطار عمل املدرس، أن اخلطأ يف عرض ال

يؤدي إىل قلب املعين. بل أن رسم احلروف رمسا غري صحيح تتعذر معه قراءهتا وترمجتها 
إىل مولوالمتها الصحيحة، وإن اخلطأ يف رسم الكلمات رمسا هجائيا سليما بالطريقة الىت 

دي وادراك املضمون، فيؤ  يؤدى إىل أضطراب كبري يف فهم املعىن  اتفق عليها اهل اللغة،
 ۱۱ذلك إىل سوء التواصل أو انقطاعة بني القارئ والكتاب.

 
 ج. أهداف تعليم الكتابة

    12هتدف عملية تدريس الكتابة إىل متكني التالميذ من: 
 كتابة احلروف العربية وادراك العالقة بني شكل احلروف وصوته.) 1
كل احلرف روف متصله مع متييز شكتابة الكلمات العربية حبروف منفصله وحب) 2

 يف أول الكلمة ووسطها وآخرها.

                                                           
والنا مالك إبراهيم م ، حبث املاجستري غري منشور، اجلامعةاستحدام التدريبات النمطية يف ترقية مهارة الكتابةسيف العبد،  ۱۱
 م 2112مباالنج، 

نظمة اإلسالمية إيسيسكو: منشورات املطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،  رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، 12
 121–117ص.  ،2113للرتبية والعلومو الثاقفة، 
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 إتقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح وسليم.) 3
 إتقان الكتابة خبط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس.) 4
 إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة.) 5
 ا.معرفة عالمات الرتقيم ودالالهتا وكيفية استخدامه) 6
معرفة مبادئ االمالء وادراك ما يف اللغة  العربية من بعض االختالفات بني ) 7

 النطق والكتابة والعكس.
 ترمجة افكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العرىب املناسب للكلمات.) 8
ترمجة افكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها من حيث ) 2

 ائها بتغري املعىن.تغيري شكل الكلمة وبن
 ترمجة افكاره كتابة يف مجل مستحدما الصيغ النحوية املناسبة.) 11
 استخدام االسلوب املناسب للموضوع او الفكرة املعرب عنها.) 11
 سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة.) 12

هداف ألوىل هي االوقسمت هذه االهداف اىل قسمني كبريين، فاالهداف السبعة ا
احلركية وأما االهداف اخلمسة االخرية هي االهداف السلوكية واملعرفية. ونستطيع ان خنرج 
اهلدف االساسي من تدريس الكتابة هو ان يستطيع التالميذ ان يعربوا عما  يف ذهنهم 

 وفكرهتم كتابة صحيحة باللغة العربية لكي يفهم القارئ.
 د. انواع الكتابة 

أن مهارة الكتابة هي وسيلة لالتصال بني اإلنسان وأخيه اإلنسان بقطع  كما عرفنا
لنظر عن بعدي الزمان واملكان، وهذا التعبري نوعاين: وظيفي وإبداعي. فالتعبري الوظيفي 
حيقق اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم وقضاء حاجاهتم، مثل كتابة الرسائل 

ري تمارات وكتابة املذكرات والنشرات والتقارير. والتعبوالرب وحماضر االجتماعات وملء االس
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االبداعي ينقل املشاعر واالحاسيس واخلواطر النفسية إىل اآلخرين بأسلوب أديب مشوق 
 13ومثري، مثل كتابة الشعر والرتاجم والتمثيليات والقصص األديب.

 وهذا التعبري نوعاين:
 كتابة وظيفية) 1

افع املعامالت اإلدارية، وهو ضروري يف احلياة للمنهذا النوع من الكتابة يتعلق ب
العامة واخلاصة، واملكاتبات الرمسية يف املصارف والشركات ودواوين احلكومية 
وغريها. كالتقرير، والتلخيص املوضوعات، وكتابة الرسائل، وإعداد الكلمات 
 االفتتاحية واخلتامية، وكتابة املذكورات الشخصية، وملء االستمارات وغري

 ذلك.
 كتابة إبداعية) 2

هذا النوع من الكتابة يقوم على كشف األحاسيس واملشاعر، والعواطف 
اإلنسانية، واالبكار يف الفكرة، وختليل املعاين، والتحليق هبا، وحيتاج هذا النوع 
إىل ملكة فطرية مركوزة يف النفس، ومستقرة يف الوجدان، فهي تعرب عن رؤية 

ونفسية وفكرية، وتكشف عن حساسية خاصة شخصية ذات أبعاد شعورية 
 14جتاه التجارب اإلنسانية.

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 244–243ص.  3، )مصر : الدار املصرية البانية( ط بيقتعليم اللغة العربية بني النظرية والتط، 1226حسن شحانة،  13
 164ه، ص : 1413أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، الرياض: دار املسلم للنشر والتوزيع،   14
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 مدخل البحث ومنهجية .أ
كانت الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي البحث الوصفي بلمنهج    

الكيفي. والبحث الوصفي عند عبد العزيز بن عبد اهلل املشاري هو وصف الباحث 
 يريد دراستها كما هي يف الواقع متاما وصفا دقيقا معتمدا على ما جيمعه للظاهرة اليت

 1من معلومات دقيقة عن الظاهرة.
البحث الكيفي هو البحث الذى يهدف إىل فهم ظاهر عما الذى يناله    

من اخلرية عن موضوع البحث كمثل السلوك واإلدراك والتحفيز والعمل وغريها شامال، 
  2ف بشكل الكلمات واللغة.وبواسطة وسيلة الوص

تستخدم الباحثة الطريقة الوصفية التقوميية ألهنا هتدف إىل وصف لظواهر    
أو األشياء املعينة يف مجع احلقائق واملعلومات واملالحظات عنها ووصف الظروف اخلاصة 
هبا وتقدير حالتها كما توجد عليه يف الواقع، والباحثة سوف تصف البيئة العربية يف 

د العصري رادين فاكو وأنشطة الطالبات ملهارة الكتابة ودور البيئة العربية على قدرة معه
مهارة الكتابة على صورة وصفية من حيث املعلومات املوجودة يف أثناء أنشطة التعليم 

 والتعلم يف الفصل وخارجه والتقومي يلحق ذلك الكل.
  

 ميدان البحث .ب
يف معهد العصري رادين فاكو  أما ميدان البحث يف هذا البحث يعين   

رية قترجناليك. وهي إحدى املعهد اليت تقوم بتكوين البيئة العربية. تقع هذا املعهد يف 

                                                           

 8ص: ه(.  1428، )جاكرتا: مطبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مذكرة مناهج البحثعبد العزيز، 1 
2 Lexi Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 

Hal.6 
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سورانداكان ترجناليك، وقريب  ب -۱۱سورانداكان شارع كي ماعون ساركورو رقم 
  من وسط املدينة.

 ج. مصادر البيانات
صل الباحثة يانات املطلوبة، فتهناك طريقة متعددة لتحصل الباحثة على الب   

 رجناليك.تباخلرباء الذين يعرفون ويفهمون البيئة العربية يف معهد العصري رادين فاكو 
 مدير املعهد .1

 عهد العصري رادين فاكو.حال البيئة العربية مب (أ
 أنشطة الطالبات يف مهارة الكتابة مبعهد العصري رادين فاكو. (ب

صري رادين عهد العمبطالبات يف مهارة الكتابة ج( دور البيئة العربية على قدرة ال
 فاكو.

 معلم اإلنشاء .2
 معهد العصري رادين فاكو.يف أنشطة الطالبات ملهارة الكتابة  (أ

 مشرفة املعهد .3
 عهد العصري رادين فاكو.حال البيئة العربية مب (أ

 أنشطة الطالبات يف مهارة الكتابة مبعهد العصري رادين فاكو. (ب
عصري رادين عهد المبلى قدرة الطالبات يف مهارة الكتابة دور البيئة العربية عج( 
 .فاكو

 طالبات املعهد .4
 عهد العصري رادين فاكو.حال البيئة العربية مب (أ

 أنشطة الطالبات يف مهارة الكتابة مبعهد العصري رادين فاكو. (ب
عصري رادين عهد المبج( دور البيئة العربية على قدرة الطالبات يف مهارة الكتابة 

 فاكو.
 الوثائق .5
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الورقة تتكون عن املنهج الدراسي، جدوال أنشطة الطالبات، النظام وغريها من  (أ
 البيانات املكتوبة.

 اإلنتاج من إنشاء الطالبات. (ب
 ج( الصور من البيئة العربية وأنشطة الطالبات ملهارة الكتابة.

 وضع البيئة العربية .6
 

 د. طريقة جمع البيانات
أما نات فستخدم الباحثة طريقة جلمعها، و لتحصل الباحثة على مجع البيا   

 طريقة مجع البيانات املطلوبة هي:
 املالحظة  .1

تستخدم الباحثة طريقة املالحظة باملشاركة ويقال أيضا باملالحظة املباشرة    
هي طريقة حبيث تكون الباحثة جزءا من النشاطاة اللغوية املدروسة. وتقوم الباحثة 

تصاله مباشرة باألشخاص أو األشياء الىت مبالحظة سلوك معني من خالل ا
وتكتب وتسجل الباحثة البيانات. وتقوم الباحثة هبذه املالحظة  3يدرسوهنا.

صري رادين فاكو معهد الع للحصول على البيانات اليت تتعلق بالبيئة العربية يف
 ةوأنشطة الطالبات ملهارة الكتابة، واالتصاالت بني املدرسني والطالبات، وبني طالب

وأخري، ومجع الطالبات يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها، والطريقة التعليمية 
 املستخدمة طريقة تدرجيية.

 املقابلة .2
يكمل مبوجبها مجع املعلومات اليت متكن الباحثة من إجابة تساؤالت    

البحث أو إختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحثة طريقة مجع املعلومات اليت 
ن الباحثة للبحث وجها بوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من قبلت الباحثة متك

                                                           

 14م( ص.  1222، )عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع، البحث العلمي، مفهومه، أدواته، أساسيةذوقان عبيدات وآخرون، ٣ 
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واإلجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال إهنا طريقة طلب البيانات بطريقة احلوار 
  4والتسائل بني الباحثة والفاعل أو اخلبري.

( املقابلة 1وميكن تصنيف املقابلة من حيث طبيعة األسئلة إىل نوعني:    
( املقابلة 2ننة، حيتوى على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق وحمددة اإلجابة. املق

سه غري املقننة، يتصف هذا النوع من املقابلة بالروعة واجلرية الىت تتيح التعبري عن نف
ومن ذلك النوعني فاملقابلة املقننة وغري املقننة املستعمالن يف هذا  5بصورة تلقائية.

هارة ملتعلقة عن دور البيئة العربية على قدرة الطالبات يف مالبحث لنيل البيانات ا
 الكتابة مبعهد العصري رادين فاكو ترجناليك.

 الوثائقية .3
الطريقة الوثائقية هي طريقة البحث لطلبة احلقائق والبيانات من الوثائق    

والكتب واجملالت والوسائل املذاكرات وغريها من املواد املكتوبة، فبهذه الطريقة 
ستكشف الباحثة احلقائق أو البيانات عن البيئة العربية وأنشطة الطالبات ملهارة 

 الكتابة.
 

 ه. أسلوب تحليل البيانات
هي ( Bodgan dan Biklenحتليل البيانات الكيفية عند بوغدان وبيكلني )   

رها ااحملاولة اليت تقام بطريقة العمل بالبيانات وتنظيمها واختيارها لتكون وحدة ميكن إد
وتأليفها وطلب ووجدان النمط ووجدان الشيئ املهم وما يدرس وتقرير ما ميكن حكايته 

 6آلخر.

                                                           

 142، ص: املرجع النفسه4 
 ٧7، ص. في مناهج البحث العلمى وأساليه خالد حسين مصلح وأصحابه،5 

6 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2007) hal. 137 
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تستخدم الباحثة أسلوب حتليل البيانات الذي اقرتحة ميلس وحوبرمان    
(Miles dan Huberman) 7كما يف الرسم البياين التايل

 : 
 
 
 
 

 ي كما يلي:اخلطوات اليت تتخذ الباحثة يف حتليل البيانات ه
 مجع البيانات وفصح التسجيل امليدانية. .1
تصنيف البيانات، يف هذه احلالة ختتار الباحثة البيانات سواء كان يناسب أم ال  .2

يناسب بأهداف البحث. أما البيانات اليت تناسب بأهداف البحث فحللتها 
 البحثة.

( 3سيم، ( التق2( التحقيق، 1عرض البيانات، هذه اخلطوة حتتوي على عملية:  .3
 ( تعني املعىن.5( إيضاح البيانات بطريقة منتظمة وموضوعية وإمجالية، 4الرتتيب، 

 اخلالصة، تستخلص الباحثة نتائج البحث بناء على النوع واملعىن املكشف.  .4
 

 و. مراحل التنفيذ البيانات
 ة.ي. تستأذن الباحثة إىل مدير املعهد العصري رادين فاكو عن املالحظة البيئة العرب1
. تقبل الباحثة إىل قسم اللغة العربية ومدير املعهد العصري رادين فاكو عن البيئة 2

 العربية وتستمع إىل توجيهات وإرشادات وبيانات حول حال املعهد.
 . تقوم الباحثة مجع املظاهر التعليمية اليت تستعميل عملية التعليم والتعلم.3
 

 

 
                                                           

7 Ibid, hal 284 

مجع 
 البيانات

تصنيف 
 البيانات

 عرض
 البيانات

 اخلالصة
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 رابعالفصل ال
 عرض البيانات وتحليلها

 
 عن معهد العصري رادين فاكو ترنجاليك الصورة العامةالبحث األول : 

 الموقع الجغرافّي لمعهد العصري رادين فاكو ترنجاليك .٥
تقع معهد العصري رادين فاكو ترجناليك يف قرية سورانداكان شارع كي ماعون 

ومرت كيل  ۱سورانداكان ترجناليك، وقريب من وسط املدينة. وكان ىف  ب -۱۱ساركورو رقم 
من جهة غريب هذه املدينة هناك امليدان املدينة ومركز احلكومة ومركز السوق. وهذا املعهد 

مرتا من معهد اجلنويب.  ۰۰۰قريب من موقف السيارات ترجناليك أيضا ومسريته حويل 
 .يعيشون بالتعاونهم . ولكنأيضا (katolik)كاتوليك لل العبادة مكانوكان املعهد قريب من 

 معهد العصري رادين فاكو ترنجاليكاليس تاريخ تأس .٠

 ۱4كان معهد العصري رادين فاكو ترجناليك قد أسسة أربعة أشخاص يف التاريخ
، ومن األشخاص املؤسسني هم: الدكتورندوس منري األنام )املرحوم(، ۱۹۹۱يوين عام 

الدكتورندوس احلاج أمحد بدوي عرفان )املرحوم(، الدكتورندوس احلاج إمام داروين 
املاجستري، الدكتور إمام الشافعي املاجستري. واملؤسسون األربعة مصاحبا منذ مرحلتهم 
الطفولة وجاءوا من القرية اجملاورة سوى السيد احلاج أمحد بدوي عرفان وهو جاء من فاري  

  8 كديري.

وصارت مصاحبتهم مألوفة بعد أن أسسوا ونظموا جامعة صونان غريي ترجناليك، 
هد العايل اإلسالمي لعلم الرتبية صونان غريي ترجناليك. بداية من هذا وآلن تسمى باملع

                                                           

 على أساس الوثائق  يف املعهد العصري رادين فاكو ترجناليك8 
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التأسيس لديهم فرص متوفرة لتبادل األفكار واألراء واملناقشات بعضهم بعضا عما يتعلق 
 برتبية الدين اإلسالمي برتجناليك.

اليوم.  ةولكن قد اختلفت حياة اجملتمع اجلارية يف املاضي اختالفا عن حياهتم اجلاري
ألن األباء قد أكدوا كثريا من الرتبية العامة ألبنائهم وأما الدرس الديين فيدرس يف املدارس 
العامة مدة حصتني يف األسبوع. ومل جيد من يتعلم العلم الديين إال أوالد يف سن املدارس 

 رآن. قاإلبتدائية وذلك جيرى يف املساء يف روضة تربية القرآن حيث يتعلمون حول قراءة ال

نظرا على الواقع، ينشؤا املؤسسني الفكرة لتأسيس املعهد تربية العصري الذي جيمع 
أن يتكلموا  -عهدىف هذا امل–به الرتبية الّسلفية مع الرتبية العصرية. ووجب على الطالب 

 اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. مثّ عقد املؤسسون الصّلة الّرحيم باملشاييخ والعلماء و رجال
القوم ىف قريتهم إللقاء الفكرة الطيبة الىت ناقشتها ويطلبون منهم الدعاء والدعم. وكان 
مجيعهم يستجيبون دعائهم ورغبتهم. وهم ينصحون هؤالء املؤسسني نصيحة ذات قيمة 
وتكون خري زاد يف حتقيق غرضهم. ومن دعاء املشاييخ والعلماء و رجال القوم فزداد 

 عوة العلماء الرتبية املدرسني املقيمني حول املناطق املوجودة يفنشاطهم حىت جيرءوا على د
حمافظة ترجناليك. ونتيجتهم مسرورين،  هم يعطني الدافع واملساعدة لريسل الطالب من 

، اقتتح التسجيل للطالب ۱۹۹۱معهدهم. و على إرسال الطالب إليهم. وىف سنة 
 اجلديدة. 

 الّتعليممنهج  .٦

لىت و إحدى املؤسسات التبية اإلسالمية ان فاكو ترجناليك ههد العصري راديوكان املع
  : يتكون بثالثة املناهج التعليمية، منهم
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و املعتمدة رادين باك املدرسة املتوّسطة و املدرسة الثانويّة) الدينمنهج قسم  -1
 ي( كالتعليم النظامأ/ب

اإلجنليزية،  ةاحلديثة املطبقة يف جمال تعليم اللغة العربية واللغنهج الّتعليم امل -2
 واالنضباط والتنظيم. 

كأساس   (KMI)/كّلية املعّلمني واملعّلماتاملنهج السلفي / املدارس الدينية  -3
 لقراءة الكتاب األصفر. وتعليم علم النحو والصرفاللعقيدة، 

 رؤية و رسالة في المعهد العصري رادين فاكو ترنجاليك .١

ضلة  تكوين األجيال املسلمني الفاورؤية معهد العصري رادين فاكو هي: احملاولة إىل
يف العلوم واملعارف واملهارات والتمسك باألخالق الكرمية وتقوى اهلل تعاىل. وأما رسالة 

 هذا معهد العصري هي:

 ترقية اجلودة األكادميية )العلمية(  .1
 ترقية املهارة اللغوية )اللغة العربية و اإلجنليزية( .2
 اهل الذكر واألعمال. تكوين املوارد البشرية الذكيية، من  .3
 تكوين األجيال بصفة النظام. .4

 مستعدة للمنافسة يف العصر متلكرادين  العصري عهدامل متخرّج منكانت هكذا 
قادرة على مواصلة تعليمهم إىل مستوى  و الطالباتاحلديث، ومن املتوقع أن الطالب 

امة، لكليات العأعلى يف مجيع اإلدارات على حد سواء يف الداخل واخلارج، سواء يف ا
 الدين والدولة.

 طالبالوسائل  .٥

ت حماولة إىل احتياجاعهد العصري رادين فاكو يعطى املم، يلدعم عملية التعل
 ، وهي:إليهم اخلدمة العامةيف و حتقق مباالة . الطالب
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 املكتبة .1
إحدى مصادر تعّلم الطالب الىت توجد الكتب املتنوعة، كمثل الكتب املكتبة هي 

 غري ذلك  ليدعمهم ىف عملية التعليم.الدراسية أو 
 املعمل اللغوي .2

. ملعهداأنشطة التعليم والتعلم يف  اصول العمادهي واحدة من  املعمل اللغوي
لدعم احلياة التعليمية ومرافق املختربات املقدمة وخاصة بالنسبة للرتبية عملية 

لم، حبيث عداعمة جدا للطالب لتطبيق النظريات اليت قدمها السيد والسيدة امل
من املتوقع أن فهم ليس فقط نظرية معينة الطالب، ولكن هي أيضا قادرة على 

 املكتشفة.تطبيق نظرية 
 ستشارةالتوجيه واإل .3

ملشورة اليت قد تعوق التعلم، وسيساعده ا املسئلةبالنسبة للطالب الذين لديهم 
  .ةلسئالتوجيه مع جمموعة متنوعة من النهج للمساعدة يف إجياد حلول للم

 الوحدة الصحية املدرسة .4
مرفق الصّحة دفع من املعهد اىل كل اجملتمع املعهد الذين حيتاجون، مثل األساتيذ، 

 ع اّن جّدل إّتصل الفريق الصّحة.املدّرس، املستخدمة، أو الطالب م
 الفن والرياضة  .5

مثل:  الصلواتو  اهلدروة،يف جمال الفن معدات كاملة للفن  دائرة الفن
 ، وغريها. وقد وفرت هذه الرياضة وسيلة هلذهتيفونج، الغيتار، اورجنيالدف،

 الرياضة.
 المنّظمة في المعهد العصري رادين فاكو ترنجاليك .٣

 منّظمة املعهد .أ
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 : الدكتور احلاج إمام دارين املاجستري  رئيس املعهد

 الدكتور احلاج شافعي املاجستري :  KMIمدير 

 عابدين شاح: األستاذ زين ال إعانة الرئيس املعهد

 : األستاذ أمحد مشسدين تربوّي و الطالب

 األستاذ سوتفا -:   حماسب

 أيو حليمة الزلفا  األستاذة -

 األستاذ مستعني رملي -:   إدارة

 األستاذة رينا ويدياويت -

 : األستاذ أفرزال العظيمي املاجستري  منهج التعليم

 األستاذ مستعني رملي -:  عالقة اجلمعّية

 نعمة العميق األستاذة لؤلؤ -

 األستاذ صفوة اليقني -:  اللغة قسمال

 األستاذ عريف رمحن واحد -
 األستاذة إيرنا فؤادة الكلما -

 
 باتلاالط منّظمة .ب

إن منظمة الطلبة هلا دور هاّم يف تنفيذ األنشاطات الرتبوية معهد العصري 
رادين فاكو ترجناليك ألن هذه املنظمة هلا مسيطرة كاملة يف مجيع األنشطات 
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اإلضافية وإنفاذ نظم املعهد يف البيئة اللغوية حتت إشراف األساتيذ ورئيس املعهد، 
 2 وهؤالء أقسام منظمة الطالبات هم:

 ألفصل األمساء القسم الرقم
 اخلامس فتق الرمحة رئيس املنظمة ۱
 اخلامس الدينا سكرتري ۰
 اخلامس إيئن متية الزهر  قسم املالية ۳
 اخلامس فكريةغناية ال قسم األمن 4

 اخلامس فطري ذرة الثانية
 اخلامس سنتا وجايانيت

 اخلامس كيكي نور ليلي قسم اللغة ۵
 اخلامس نور اهلداية

 اخلامس النساء رارا مزميل
 اخلامس ميلى يوسني قسم التعليم 6

 اخلامس إمرأ حسنيين  
 اخلامس سبيلة دينا م قسم الفنون ۱
 اخلامس وي سفطريرزكا د قسم الصحي ۱
 اخلامس دوي ريا فربيانيت قسم النظافة ۹

 اخلامس زرة نزم
 اخلامس بنيت منورة

 اخلامس إنتان موتيارا قسم الكشفية ۱۰
 اخلامس أنيتا مفتاح الفالح قسم الرياضة ۱۱

                                                           

   2112يوليو  11 قة املعّية، إدارة كلية املعلمني،و عال ةإدار  مستاعني راملي، قسم9 
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 جمموع الطالبات يف املعهد العصري رادين فاكو ترجناليكج. 

 العّدة المدرسة الرقم
 ۳4 درسة املتوّسطة خ الفصل األولامل ۱
 ۳۰ املدرسة املتوسطة خ الفصل الثاين ۰
 ۰۰ املدرسة املتوسطة خ الفصل الثالث ۳
 ۰۰ املدرسة الثانوية خ الفصل األول 4
 ۱۱ املدرسة الثانوية خ الفصل الثاين ۵
 ۰۳ املدرسة الثانوية خ الفصل الثالث 6

 ۱١۷ المجموع
 

 لبيانات وتحليلهاعرض ا:  ثانيالبحث ال
 .العصري رادين فاكو ترنجاليكأحوال البيئة العربية بمعهد  .٥

ثة فياما على نتائج البحث عن تطبيق بيئة تعليم اللغة العربية اليت حبثها الباح 
تتزايد  بيئة العربيةالمبعهد العصري رادين فاكو ترجناليك فرأى الباحثة إىل أن هذا املعهد له 

 ،ها لتدريس املعرفة اليت اكتسبو نيمكرس اخلرجيني بعضا ألن هذ .من سنة إىل أخرى
خدام اللغة  حىّت األن. وجيب على الطالبات إلست ملعهدمن تأسيس ا عربيةبيئة الالوتطبيق 

اليوم، يف األسبوع األول استخدمت اللغة العربية ويف األسبوع الثاين باللغة اإلجنليزية  كل
م م ثنائي اللغة )اللغة العربية واإلجنليزية( اليت تدعوهكذا، ألن هذا املعهد مستعمل نظا

لبيئة فيه. من اليت ال تستخدم اللغة املعني فعليهن العقاب. أهداف ا العربيةبوجود البيئة 
11.لتأهيل وحتسني اللغة يف خمتلف املهاراتالعربية 
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ه، أو جالبيئة العربية هي املكان الذي فيها أنشطة اللغة العربية داخل الفصل وخار  
ملية هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر يف ع العربية أن البيئة

اقع التعليم وترغب الطالبات يف ترقية اللغة العربية وتدفعهن وتشجعهن على تطبيقها يف و 
  11حياهتن اليومية.

إىل  جناليكاكو تر العصري رادين فوتنقسم البيئة العربية االصطناعية يف املعهد 
 القسمني:

 داخل الفصل العربية االصطناعية البيئة (أ
 تعليم القواعد النحو والصرف (1

صل األول ، للفتعليم قواعد النحو والصرف للفصل األول حيت السادس
إستخدام الكتاب الشرباوى الشافعى والتصريف، للفصل الثاين إستخدام 

م ول، للفصل الثالث إستخداالكتاب األجرومية والقواعد الصرفية اجلز األ
الكتاب متممة األجرومية والقواعد الصرفية اجلز الثاين، للفصل الرابع 

ام الكتاب إستخد إستخدام الكتاب القواعد الصرفية اللغوية، للفصل اخلامس
 املقصود والعمريطى، للفصل السادس إستخدام الكتاب الفية.

دة م والدعاء واحملافظة املاوأما خطوات التعليم هي: املقدمة )قراءة السال
املاضية(، مث املضمون )تشرح املعلمة املادة الدراسية مث تعطي الفرصة 
للتساؤالت وبعد ذلك يعطي املعلمة الوظيفة لتقييم املادة اليت شرحتها املعلمة، 
مث بعد ذلك تفتش املعلمة والطالبات معا( مث اإلختتام )اخلالصة وقراءة 

 12الدعاء(.

                                                           

م ، ماالنج: مطبعة اجلامعة موالنا ملك إبراهيالبيئة اللغوية تكوينها ودورها يف اكتساب العربية، 2112حيلمى زهدي، 11 
 36ماالنج، ص.  اإلسالمية احلكمية

 2112يوليو  12املالحظة يف تاريخ 12 
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 اء واإلمالءتعليم اإلنش (2
تعليم اإلنشاء للفصل الثالث واخلامس والسادس، وتعليم اإلمالء 

يف جدول معني. واملعلمة اإلنشاء هي  (experiment)للفصل األول والرابع 
 األستاذة أيرنا واملعلمة اإلمالء هي األستاذة أدين.

خطوات التعليم: املقدمة )قراءة كشف احلضور، مث تذكر املادة املاضية( 
دقائق. املضمون )تعطي اليهن املوضوع ليطبقن اإلنشاء( وتعطي  11يل حو 

 11اليهن الوقت ساعة واحدة. تفتش حتصيل اإلنشاء للطالبات حويل 
دقائق، الإلختتام )تعطي الفرصة إىل ثالث طالبات الالتى مقالتهن جيدة(. 

 13مث خنتتم التعلم.
 تعليم درس اللغة (3

يف جدول  (experiment)ثاين والرابع تعليم درس اللغة للفصل األول وال
 معني، واملعلم هو األستاذ صفوة اليقني.

وأما خطوات التعليم فهي: املقدمة )السالم وقراءة الدعاء( املضمون 
)يقرأ ويشرح املعلم املادة من الكتاب املعني والطالبات يستمعن إىل ما يقرأ 

 بعد ذلك وضوع( مثويشرح املعلم، مث يعطى فرصة التساؤالت املتعلقة بامل
  14.اإلختتام )قراءة الدعاء والسالم(

 خارج الفصلالعربية االصطناعية البيئة   (ب
 استعمال اللغة العربية يف املكاملة اليومية (1

جيب على كل الطالبات يستعملني اللغة الرمسية هي اللغة العربية 
اين باللغة ثواإلجنليزية، وأما اللغة العربية يف األسبوع األول ويف األسبوع ال
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اإلجنليزية وهكذا. تستعمل اللغة الرمسية يف أي مكان ومع أي شخص بينما 
 15يف البيئة املعهد، ومن اليت ال تستمل اللغة املعني فعليهن العقاب.

 ) صباح اللغة( حتفيظ املفردات (2
تعليم أو حتفيظ املفردات تعمل الطالبات كل صباح يف الساعة الستة 

، هكذاسبوع األول ويف األسبوع الثاين باللغة اإلجنليزية و العربية يف األواللغة 
ويف يوم السبت الطالبات أعطيت احملفوظات. وجيب على كل الطالبات 

   16لتصنع اجلملة املفيذة من املفردات اليت أعطيت يف كتب بعضهم البعض.
 اجمللة احلائطية (3

تها بثالثة باجمللة احلائطية هي الوسيلة لتعبري الفقرة للطالبات اليت كت
لغات، ونشرها كل أسبوعني ويسلسل كل الدائرة باملوضوع املختلفة الذي 
يعينها املشرفة، أما املضمون يف اجمللة احلائطية هي املقالة، أو الشعر أو غريها 

 17من النشرة العلمية.
 املسابقة اللغوية (4

ي هتعمل مبعهد رادين فاكو املسابقة اللغوية املختلفة، وأما املسباقات ف
منها اخلطابة، املناضرة، قراءة القرآن، كتابة اإلنشاء العلمية، قراءة الصلوات، 

 18الذكاء والسرعة، وغريها من املسابقات اللغوية أو غريها يف وقت معني.
 (paper) النهائي الوظيفةكتابة  (5

                                                           

 2112يوليو  11دين مدير املعهد رادين فاكو يف تاريح املقابلة مع أمحد مشس15 

 2112يوليو  13 يف تاريح يق مشرفة املعهد رادين فاكوعماملقابلة مع لؤلؤ نعمة ال17 
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جيب على كل الطالبات يف الفصل السادس يعين للطالبات اليت تعمل  
الستعداد إىل مناقشة  (paper) النهائي املعهد يعين الوظيفةالوظيفة األخرية يف 

الوظيفة األخرية، املشرف هو مدير املعهد رادين فاكو. الطالبات اليت تذخلن 
تكتنب باللغة اإلجنليزية والطالبات اليت تذخلن  (experiment)يف الفصل الرابع 

   12من الفصل األول تكتنب باللغة العربية.

 (language camp) اللغة يمخم (6

أحد األنشطة اليت جيب على كل الطالبات لتتبعها، ينقسم إىل 
جمموعات وحتت إشراف مشرفات. يف األنشطة أنواع املسابقة اللغة منها 
اخلطابة، املناضرة، كتابة اإلنشاء العلمية، قراءة الكتب، سرد القصص وغريها. 

تم مرة واحدة ياألحد، قيام املخيم خرج املبىن ويقوم يومني يعين يوم السبت و 
 21.يف السنة

 
 .العصري رادين فاكو ترنجاليكفي مهارة الكتابة بمعهد  اتالطالب أنشطة .٠

األنشطة ملهارة الكتابة كثرية جدا منها: التعبري أو اإلنشاء اليومي، الصحف 
و كاحلائطية، املراسلة، اخلط العريب، وغري ذلك. وأما األنشطة ملهارة الكتابة مبعهد رادين فا 

 ترجناليك فهي:
 الصحف احلائطية (1

الثة اجمللة احلائطية هي الوسيلة لتعبري الفقرة للطالبات اليت كتبتها إىل ث
لغات، ونشرها كل أسبوعني ويسلسل كل الدائرة باملوضوع املختلفة الذي 
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يعينها املشرفة، وأما املضمون يف اجمللة احلائطية هي املقالة، أو الشعر أو غريها 
 العلمية. من النشرة

 مسابقة الكتابة العلمية (2
هذه املسابقة هي مسابقة اإلنشاء العلمية لكل الطالبات يف الفصل 
املختلفة، واملوضوع يناسب بالفصل املعني، واملوضوع للفصل الثالث هو 

دة املشكالت يف تعليم اللغة الغربية والفصل اخلامس هو تكوين البيئة العربية اجلي
 و تطور اللغة العربية يف املعهد رادين فاكو.  وأما الفصل السادس فه

 تعليم اإلنشاء واإلمالء (3
تعليم اإلنشاء للفصل الثالث واخلامس والسادس، وتعليم اإلمالء 

يف جدول معني. واملعلمة اإلنشاء هي  (experiment)للفصل األول والرابع 
 األستاذة أيرنا واملعلمة اإلمالء هي األستاذة أدين.

م: املقدمة )قراءة كشف احلضور، مث تذكر املادة خطوات التعلي
دقائق. املضمون )تعطي اليهن املوضوع ليطبقن اإلنشاء(  11املاضية( حويل 

 11وتعطي اليهن الوقت ساعة واحدة. تفتش حتصيل اإلنشاء للطالبات حويل 
دقائق، الإلختتام )تعطي الفرصة إىل ثالث طالبات الالتى مقالتهن جيدة(. 

 التعلم.مث خنتتم 
 الوظيفية (4

هذا الربنامج يتكون من كل وظيفة للطالبات، اذا يتعلمن اللغة العربية 
فهناك الوظيفة وكذلك أيضا ال يعلمن النظام فلهن عقاب ومن بعض العقاب 

 اإلنشاء العلمية، وكذلك من األنشطة األخري.
 (paper) النهائي الوظيفةكتابة  (5
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يت تعمل يعين للطالبات ال جيب على كل الطالبات يف الفصل السادس
الستعداد إىل مناقشة  (paper) النهائي الوظيفة األخرية يف املعهد يعين الوظيفة

الوظيفة األخرية، املشرف هو مدير املعهد رادين فاكو. الطالبات اليت تذخلن 
تكتنب باللغة اإلجنليزية والطالبات اليت تذخلن  (experiment)يف الفصل الرابع 

 ول تكتنب باللغة العربية.من الفصل األ
وجبانب ذلك، لتوضيح البيانات جتري الباحثة مقابلة مع مدير املعهد رادين فاكو 
عن أنشطة الطالبات ملهارة الكتابة مبعهد رادين فاكو ترجناليك. وهنا النتائج من 

 املقابلة:
ين الصحف احلائطية والثاوأما أنشطة الطالبات ملهارة الكتابة فهي: األول "

مسابقة الكتابة العلمية والثالث تعليم اإلنشاء واإلمالء والرابع الوظيفية 
 paper(".21( النهائي الوظيفةكتابة واخلامس  

 
وجبانب ذلك، لتوضيح البيانات جتري الباحثة مقابلة مع معلمة اإلنشاء يف املعهد 

. وهنا كرادين فاكو عن أنشطة الطالبات ملهارة الكتابة مبعهد رادين فاكو ترجنالي
 النتائج من املقابلة:

"وإحدي األنشطة ملهارة الكتابة هي تعليم اإلنشاء. وانا كاملعلمة ساشرح 
اجملالت يف عملية تعليم اإلنشاء، منها: األول املوضوع يف تعليم اإلنشاء خمتلفة، 
منها عن املعهد رادين فاكو، التعرفية، التعلمية، التجربة وغريها. وأطلب منهن 

يطبقن اإلنشاء وأنا أعني املوضوع فقط. والثاين كان هناك املنهج مباشرة ل
وسيالبوس من املعهد رادين فاكو ولكن الارتب املنهج الدراسي، ولكن يف 
امليدان اعطي إليهن املوضوعات اليت سنتعلمها معا. والثالث وأما الوسائل، 
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ن. والرابع ه استعمل وسائل السبورة والقلم ألشرح املادة اليت غري واضحة عند
وأما الطريقة، استعمل الطريقة املباشرة يعين أمر هبن مباشرة باإلنشاء القصرية 
أو الطويلة وأنا اعني الوقت هلن. واخلامس أنا ال استعمل الكتاب اخلاص يف 
تعليم اإلنشاء ألين اقدم التطبيق أو املمارسة يف اإلنشاء. والسادس خطوات 

 التعليم:
 دقائق. 11ور، تذكر املادة املاضية( حويل املقدمة )الكشف احلض (أ

املضمون )اعطي إليهن املوضوع ليطبقن اإلنشاء( وأعطي إليهن  (ب
 الوقت ساعة واحدة 

 دقائق 11أنا أفتش حتصيل اإلنشاء للطالبات حويل  ج( 
اإلختتام )اعطي الفرصة أىل ثالث طالبات الاليت مقاالهتن  د( 

 22جيدة(. مث خنتتم التعليم."
افة إىل ذلك، جتري الباحثة مقابلة مع مشرفة يف املعهد رادين فاكو عن وباإلض

 أنشطة الطالبات ملهارة الكتابة مبعهد رادين فاكو ترجناليك. وهنا النتائج من املقابلة:
" األنشطة ملهارة الكتابة هي: األول الصحف احلائطية. جيري مرة واحدة كل 

ذا الربنامج هني. والثاين الوظيفية، اسبوعني كل دائرة، يف حني أن املوضوع مع
جيب  (paper) النهائي الوظيفةكتابة يتكون من كل وظيفة للطالبات. والثالث  

على كل الطالبات يف الفصل السادس يعين للطالبات اليت تعمل الوظيفة 
 واألنشطة ملهارة الكتابة هي تعليم اإلنشاء والوظيفية و 23األخرية يف املعهد.

 24العلمية والصحف احلائطية." مسابقة الكتابة
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مقابلة مع الطالبة يف املعهد رادين فاكو عن أنشطة وكذلك أيضا جرت الباحثة 
 الطالبات ملهارة الكتابة مبعهد رادين فاكو ترجناليك. وهنا النتائج من املقابلة: 

" األنشطة ملهارة الكتابة هي: األول تعليم اإلنشاء والثاين مسابقة اإلنشاء 
واألنشطة  paper(.25( النهائي الوظيفةكتابة الصحف احلائطية والرابع   والثالث

جيب على كل الطالبات يف  (paper) النهائي الوظيفةكتابة ملهارة الكتابة هي:  
الفصل السادس يعين للطالبات اليت تعمل الوظيفة األخرية يف املعهد يعين 

األخرية، و تعليم  الستعداد إىل مناقشة الوظيفة )paper( النهائي الوظيفة
 26اإلنشاء واإلمالء.س

 
عصري رادين الفي مهارة الكتابة بمعهد  لباتالبيئة العربية على قدرة الطا دور .٦

 .فاكو ترنجاليك
ريا بقدرة مهارة الكالم يتأثر كث العصري رادين فاكو ترجناليكالبيئة العربية يف املعهد 

اللغة  وم هن يتكلمن باللغتني يعينوهذا عندما تنظر الباحثة ألنشطة الطالبات كل الي
 العربية واإلجنليزية جيدا.

ي خمتلفة، ه العصري رادين فاكو ترجناليكالقدرة الطالبات ملهارة الكتابة يف املعهد 
بعض منهن هلن القدرة اجليدة وبعض منهن هلا القدرة غري جيدة. وهذا تنظر الباحثة من 

ات فة، واملدير. وبذلك تنظر الباحثة من املالحظاملقابالت مع الطالبات، واملعلمة، واملشر 
 والوثائقية يعين من نتائج مسابقة اإلنشاء العلمية. وهذه هي البيانات الوثائقية واملقابالت.

                                                           

 2112يوليو  14 يف تاريح املعهد رادين فاكو طالبة كيكي نور ليلياملقابلة مع  25 

 2112يوليو  14 يف تاريح املعهد رادين فاكو ية طالبةااملقابلة مع نور اهلد27 
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هر مارس ش بمعهد العصري رادين فاكو ترنجاليكنتائج مسابقة اإلنشاء العلمية 
 م ٠١٥٢

 الفصل نتيجة االسم الرقم
 لثالثا 41 ريرين إمسوايت 1
 الثالث 41 سيت نور أماليا 2
 اخلامس 45 سنتا وجايانيت 3
 اخلامس 45 سبيلة دينا 4
 اخلامس 51 بنيت منورة 5
 الثالث 51 إيكا سلفيا إندرياوايت 6
 الثالث 51 ريكا نور عيين 7
 الثالث 51 مسرورة 8
 الثالث 53 إستبشارة 2
 السادس 53 فايف رمحةاهلل 11
 السادس 55 نور خليفة 11
 اخلامس 61 ميلى يوسني 12
 اخلامس 61 الدينا 13
 السادس 65 أميلة الصاحلة 14
 السادس 65 زيفا 15
 الثالث 65 ألفة النبيلة 16
 الثالث 68 قرة العيين 17
 الثالث 71 وردة اجلميلة 18
 اخلامس 71 النساء رارا مزميل 12
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 السادس 72 نور أنيسة 21
 سادسال 75 سيت حليمة 21
 اخلامس 77 كيكي نور ليلي 22
 اخلامس 81 نور اهلداية 23
 اخلامس 81 فتق الرمحة 24
 اخلامس 81 إمرأ حسنيين 25
 السادس 85 إرنوايت 26
 الثالث 85 ديانا راشدة 27
 السادس 86 حين نور حفيظة 28
 السادس 21 زليخا 22
 السادس 21 سيت قمرية 31
  

هناك نتائج الطالبات من مسابقة اإلنشاء العلمية التنفيد ومن البيانات ااجلداول  
يف الربنامج حول ميالد رادي فاكو. وأما قدرة  2112مايو  22رادين فاكو يف التاريخ 

درة اجليدة كما األول القالطالبات ملهارة الكتابة يف رادين فاكو تنقسم على ثالثة أقسام : 
)املتقدم(، الطالبات حيبنب  111-81ل النتيجة تنظر الباحثة من نتائج فهي الطالبات تنا

لباحثة من نتائج كما تنظر ا اللغة العربية وهلن القدرة اللغوية اجليدة. والثاين القدرة الوسطي
)املتوسط(، الطالبات حينب اللغة العربية وماهلن القدرة  81-56فهي الطالبات تنال النتيجة 

تنال  كما تنظر الباحثة من نتائج فهي الطالبات اللغوية اجليدة. والثالث القدرة السفلي
 الطالبات ماهلن القدرة اللغوية وال حيبنب اللغة العربية. )املبتدأ(، 55-1النتيجة 

وهذه هي القسم القدرة مهارة الكتابة للطالبات مبعهد العصري رادين فاكو ترجناليك، 
 وهي بأسباب كثرية، منها:
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منهن متخرجة من املعاهد واملدرسة اإلسالمية،  الطالبات هلن القدرة اجليدة أكثر (1
وأما الطالبات الالتى قدرهتن غري جيدة أكثر منهن متخرجة من املدرسة 

 احلكومية.
الطالبات ذوات القدرة اجليدة ميلكن الرغبة الدافعية لتنمية اللغة العربية ولكن  (2

 ليلة جدا.قالطالبات الالتى ليس هلن القدرة اجليدة ميلكن رغبتهن ودافعيتهن 
الطالبات الالتى هلن القدرة اجليدة حيبنب اللغة العربية ولكن الطالبات الالتى ليس  (3

 هلن القدرة اجليدة ال حتبنب اللغة العربية.

 وأما دور البيئة العربية يف قدرة مهارة الكتابة بالعوامل املختلفة أيضا. منها:

 العوامل الداخلية (1
خاصة  ت الشديدة لرتقية القدرة اللغة العربيةالرغبة والدافعية من نفس الطالبا -

 واللغة اإلجنليزية عامة كليهما كاللغة الرمسية يف املعهد العصري رادين فاكو.
 العوامل اخلارجية (2

 الدافعية من املدير، والوالدين واألسرة واملستشارات. -
 النظام واملنهج واألنشطة مبعهد العصري رادين فاكو. -
 ستشارات منذ بنيت هذه املعهد حيت اآلن.مساعدة أو التزام من امل -

 
وجبانب ذلك، لتوضيح البيانات جتري الباحثة مقابلة مع مدير املعهد العصري رادين فاكو 
عن دور البيئة العربية يف قدرة مهارة الكتابة مبعهد رادين فاكو ترجناليك. وهنا النتائج من 

 املقابلة:
 تابة نظرت أن هناك دور كثري لبعض" دور البيئة العربية يف قدرة مهارة الك

الطالبات ودور قليل لبعض الطالبات أيضا. األول دور كثري: الطالبات يتعلمن  
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ر كثريا اللغة العربية بسبب حبها إليها وهلن القدرة اجليدة يف اللغة العربية. وأكث
منهن متخرجة من املعهد، واملدرسة اإلسالمية وغريها. والثاين دور قليل: 

ات ماهلن الرغبة لتعليم اللغة العربية ألهنن أكثر منهن متخرجة من املدرسة الطالب
احلكمية، ولكن هن يسكن يف املعهد العصري رادين فاكو ليتعلم اللغة العربية 
عميقا. وأما العوامل املؤثرة فهي: األول دافعية املدير، املستشارات واملعلم والثاين 

ام لعربية خاصة الكتابة والثالث إدارة النظرغبة الطالبات لرتقية قدرة اللغة ا
واملنهج والربنامج اجليدة والرابع مساعدة أو التزام من املستشارات منذ بنيت 

 27هذه املعهد حيت اآلن."
وجبانب ذلك، لتوضيح البيانات جتري الباحثة مقابلة مع معلمة اإلنشاء يف املعهد العصري 

يك. وهنا درة مهارة الكتابة مبعهد رادين فاكو ترجنالرادين فاكو عن دور البيئة العربية يف ق
 النتائج من املقابلة:

كان هناك التأثري ولكن مستويات التأثري خمتلفة لكل الطالبات منها: األول "  
 القدرة اجليدة )املتقدم(، الطالبات حيبنب اللغة العربية وهلن القدرة اللغوية اجليدة.

قدرة (، الطالبات حينب اللغة العربية وماهلن الوالثاين القدرة الوسطي )املتوسط
اللغوية اجليدة. والثالث القدرة السفلي )املبتدأ(. الطالبات ماهلن القدرة اللغوية 
وال حيبنب اللغة العربية. وأما العوامل املؤثرة فهي: األول نظام املعهد العصري 

ث رغبة و والثالرادين فاكو والثاين دافعية املدير املعهد العصري رادين فاك
الطالبات والرابع املشكالت للطالبات يف اإلنشاء واخلامس طريقة تربيب اجلملة 
املفيدة. والسادس القواعد غري جيد والسابع هن ال يعرفن معين الكلمة 

 28األجنبية."
                                                           

 2112يوليو  11دين مدير املعهد رادين فاكو يف تاريح املقابلة مع أمحد مشس2٧ 

 2112يوليو  13 املعهد رادين فاكو يف تاريح علمة اإلنشاءم إيرنا فؤادة الكلمااملقابلة مع 28 
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وباإلضافة إىل ذلك، جتري الباحثة مقابلة مع مشرفة يف املعهد العصري رادين فاكو عن 
لعربية يف قدرة مهارة الكتابة مبعهد رادين فاكو ترجناليك. وهنا النتائج من دور البيئة ا

 املقابلة:
" هناك التأثري، واستطيع أن أؤلف فقرات قصرية، فهم القواعد، كتابة اإلنشاء، 
ولقد فازت يف تأليف مسابقة اإلنشاء اليت عقدت يف هذا املعهد. وأما العوامل 

  من املمارسات، ا.خ. وأما الصعوبات فهي:فهي: الرغبة يف التعلم، والكثري
صعوبة يف املفردات والقواعد قليل، وهناك القليل من األعضاء الذين مل ميثل 
اللغة العربية. إذا كنت بالتعلم ال استعما الكتاب املعني ولكن أناسب مع 

 22املوضوع اليت سوف أعلم فيها ورد بالفعل يف املنهج."
ابلة مع الطالبة يف املعهد العصري رادين فاكو عن دور مقوكذلك أيضا جرت الباحثة 

 البيئة العربية يف قدرة مهارة الكتابة مبعهد رادين فاكو ترجناليك. وهنا النتائج من املقابلة:
" عند رأىي أنين أشعر بتأثري البيئة العربية يف قدرة مهارة الكتابة وأنا نظرت من 

ا نظرت كلمات قليال فقليال وبذلك أيضتعلم اللغة العربية من يستطعن إنشاء ال
يف املسابقة اإلنشائية يف املعهد العصري رادين فاكو. وأما الصعوبات فهي: 
القواعد، ينقص قراءة الكتب املختلفة. وأما العوامل املؤثرة فهي: الدافية من 
والديهن، مدير املعهد، وغريها، نظام املعهد العصري رادين فاكو الذي تكرهنا 

  31ة الكتابة، وأنا أريد شديدا أن أكون ماهرة يف اإلنشاء."ملمارس
وكذلك أيضا جرت الباحثة املقابلة مع النساء رارا مزميل الطالبات يف املعهد العصري 

 رادين فاكو. هناك النتائج من املقابلة:
                                                           

 2112يوليو  13 يف تاريح ميق مشرفة املعهد رادين فاكوعاملقابلة مع لؤلؤ نعمة ال29 

 2112يوليو  14 يف تاريح املعهد رادين فاكو طالبة ي نور ليليكيكاملقابلة مع  ٣0 
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" أعتقد أن البيئة العربية تؤثر يف قدرة مهارة الكتابة، أنا أستطيع ارتب الكلمات 
فقليال. وأما العوامل املؤثرة فهي: املفردات املعرفة، واملعرفة قبل الدخول  قليال

 31إىل املعهد رادين فاكو والصعوبات القواعد."
وكذلك أيضا جرت الباحثة املقابلة مع سبيلة دينا الطالبات يف املعهد العصري رادين 

 فاكو. هناك النتائج من املقابلة:
سني على قدرة مهارة الكتابة، ألنين أشعر يف حت " أشعر بأن البيئة العربية تؤثر

 32مهارة الكتابة قبل دخول املعهد من بعد كتابة اإلنشاء قصري، ا.خ."
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 2112يوليو  14 يف تاريح املعهد رادين فاكو طالبة ميلالنساء رارا مز املقابلة مع ٣1 

 2112يوليو  14 يف تاريح املعهد رادين فاكو طالبة دينا سبيلةاملقابلة مع ٣2 
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 خامسالفصل ال
 ملخص نتائج البحث واإلقتراحات

 نتائج البحث -أ

بعد إنتهاء من إجراء البحث اجلامعي عن دور البيئة العربية على قدرة الطالبات 
الكتابة مبعهد العصري رادين فاكو ترجناليك، فحصلت الباحثة على  يف مهارة

 النتائج وصلت الباحثة إىل اإلستنتاج األخرية:

تتزايد  لبيئة العربيةاأحوال البيئة العربية يف املعهد العصري رادين فاكو ترجناليك،  (1
 يف، اليوم وجيب على الطالبات إلستخدام اللغة كل. من سنة إىل أخرى

األول استخدمت اللغة العربية ويف األسبوع الثاين باللغة اإلجنليزية  األسبوع
من اليت ال تستخدم اللغة املعني فعليهن العقاب. أهداف البيئة العربية . وهكذا

لى بيئتني: البيئة العربية تنقسم ع .لتأهيل وحتسني اللغة يف خمتلف املهارات
وي على تعليم داخل الفصل حتت البيئة داخل الفصل والبيئة خارج الفصل. البيئة

القواعد النحو والصرف، تعليم اإلنشاء واإلمالء، تعليم درس اللغة. وأما البيئة 
خارج الفصل حتتوي على استعمال اللغة العربية يف املكاملة اليومية، حتفيظ 
املفردات )صباح اللغة(، اجمللة احلائطية، املسابقة اللغوية، كتابة الوظيفة النهائي 

(paper( خميم اللغة ،)language camp.) 
ي مبعهد العصري رادين فاكو ترجناليك حتتو أنشطة الطالبات ملهارة الكتابة  (2

ء، تعليم اإلنشاء واإلمالعلى الصحف احلائطية، مسابقة الكتابة العلمية، 
 (.paperالوظيفية، كتابة الوظيفة النهائي )
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عصري رادين مبعهد الة الكتابة دور البيئة العربية على قدرة الطالبات يف مهار  (3
فطبعا هناك الدور ولكن درجات الدور ينقسم على قسمني  فاكو ترجناليك

األول دور كثري للطالبات هلن القدرة اجليدة يف مهارة الكتابة والثاين دور قليل 
 للطلبات هلن القدرة غري جيدة ملهارة الكتابة.

 جناح العربية هلا دور هام يفومن نتائج البيانات حصلت الباحثة، أن البيئة 
الطالبات يف التعليم اللغة الثانية. حصلت عليها خلص أن البيئة العربية هلا دور 
قليل على مهارات الكتابة. ألهنا يتأثر بالقواعد اليت تعلمها يف الفصل، يف حني 

ت االبيئة العربية املزيد من الدور على مهارات الكالم، ألهنا يتأثر إكتساهبا املفرد
 وممارسة الكالم كل وقت.

 اإلقتراحات -ب
ترجو الباحثة أن تكون نتيجة هذا البحث مدخال مفيدا ملن يريد أن يقوم مبثل 

 هذا البحث. لذلك قدمت الباحثة اإلقرتاحات األتية:
على مؤسسة املعهد رادين فاكو أن تشجع على التعبري واإلنشاء اليومي لكي  (1

 الكتابة. تكون الطالبات ميارسن كثريا مهارة
وعلى الطالبات أن ينمو الدافعية والرغبة لتنوية اللغة العربية خاصة ملهارة  (2

 الكتابة.
ومن املمكن القدرة احلسنة من املعلم واملدير واملستشارات واملشرفات يف  (3

اإلتصال مع الطالبات باستخدام اللغة العربية البسيطة واملناسبة بقدرة 
 الطالبات.  
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بائع ال يدخل إىل املعهد رادين فاكو ولكن أمام املعهد وعلى األحسن على ال (4
رادين فاكو ألنه يتكلم باللغة األم ال باللغة الرمسية )اللغة العربية واإلجنليزية( 

 وهذا احلال سوف يفسد لغات الطالبات.
وعلى املعلم اللغة العربية أن يستعمل الطريقة احلديثة ليس الطريقة القدمية  (5

 ها.الوسائل التعليمية البسيطة مثل البطاقة والصور وغري  وكذلك أيضا يستعمل
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 مراجع ومصادر عربية
 

 )القاهر: املؤسسة املصية. والصحاح(. لسن العربابن منظور. 
ه، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، )الرياض: دار 1413أمحد فؤاد عليان، 

 املسلم للنشر والتوزيع(
 .تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه علي مهارة الكتابة. 2111ين. أوريل حبر الد

 )ماالنج: مطبعة اجلامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(
دار املصرية ، )مصر : التعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، 1226حسن شحانة، 
 البانية(

ماالنج: (، ية تكوينها ودوزها يف اكتساب العربيةالبيئة اللغو ، 2112حليمي زهدي، 
 )مطبعة اجلامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 يف مناهج البحث العلمى وأساليهخالد حسني مصلح وأصحابه، 
، )عمان: دار 1222البحث العلمي، مفهومه،ِ أدواته، أساليبه، ذوقان عبيدات وآخرين،  
 زيع(الفكر للنشر والتو 

 .، البحث العلمي )أسلسية النظرية وممارسة العلمية( م 2118رجاء وحيد دويدري. 
  )دمشق: دار الفكر(

طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني  ،2113رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة،
 إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلومو الثاقفة،(هبا، )

 21ادلة اآلية رقم: سورة اجمل
حبث املاجستري غري (، استحدام التدريبات النمطية يف ترقية مهارة الكتابةسيف العبد، 

 )منشور، اجلامعة موالنا مالك إبراهيم مباالنج
ه، )جاكرتا: مطبعة جامعة اإلمام حممد بن  1428، مذكرة مناهج البحثعبد العزيز، 

 سعود اإلسالمية(
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يف وقالته اليت القاها ىف اجلامعة اإلسالمية (، لتعليمية للغة العربيةالبيئة ا. 2111مرزوقي، 
 )احلكومية ماالنج: ماالنج

ماالنق: مطبعة (، تفعيل البيئة باأللعاب اللغوية لرتقية مهارة الكالم، 2112نور الفضيلة، 
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