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  االستهالل
 
 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَِّحْيمِ 
  

َبۤاىَل لِتَـَعارَفـُْوا ۚ ِانَّ  ْن ذََكٍر وَّاُنـْٰثى َوَجَعْلٰنُكْم ُشُعْوً وَّقـَ َّ َخَلْقٰنُكْم مِّ َيـَُّها النَّاُس ِا  اَْكَرَمُكْم ٰٓ
ٌر  َ َعِلْيٌم َخِبيـْ ّٰ ِّٰ اَتْـٰقىُكْم ِۗانَّ ا   ﴾١٣: احلجرات ﴿ِعْنَد ا

   



 

 ب 
 

  اإلهداء
  

وان ووالديت    مصلحةالعزيزة إىل والدي العزيز كو
  وحثين على التقدم لنيل املكرمات آمال  يناللذان ر

  
  ومحايت محدي نور) املرحوم(وإىل عّمي إيديصان إمساعيل 

  نصائح يف طلب العلمالذان قد أعطاين التشجيع وال
  

ميز وإىل    وجيت احملبوبة إنديتا دوي أو
ر    صدورها وخلوص قلبها اجلهد واهلمة يف قليب بسماحةاليت اوقدت إىل 

  
وإىل مجيع أساتيذي وإخواين يف كليات الدراسة العليا جبامعة موال مالك إبراهيم 

  ماالنج  
  الذين دافعواين يف إمتام الدراسة يف مرحلة املاجستري

  
  
  

  النجاح والعافية يف مجيع األمور والعمورالتوفيق و دعا الباحث هلم 
  

  ولكم املذكور جزاكم هللا أحسن اجلزاء ووفكم رّيب لكل خري
 



 

 ج 
 

 



 

 د 
 

 



 

 ه 
 

 

   



 

 و 
 

  كلمة الشكر والتقدير
  

﷽  
نــواع املعلومـــات، احلمــد  الــذي  مل يلـــد ومل يولــد، الـــذي علــم اإلنســـان 
ت، سـيد وحبيبنـا دمحم، قـد أنقـذ  األمـي النـيبوالصالة والسـالم علـى  خـري الـرب

  .  من ظلمات اجلهل إىل نور النجاة، وعلى أله وأصحابه مصابيح األمة
شرطا من شروط تكـوين البحـث  اجستريالرسالة امل هكان وضع هذوبعد،  

  مـــوال مالـــك إبـــراهيمجبامعـــة يف قســـم الرتبيـــة  املاجســـتريعلـــى الدرجـــة  لحصـــولل
ــــةاإلســــالمية  احلكو  ــــد تناولــــ ،مــــاالنج مي  اجســــترياملالرســــالة  يف إمتــــام هــــذه توق

ـــل العرفــان إىل كــل  ولــذالك ،املســاعدات الكثــرية ـــنان، وجزيــ ـــبالغ االمتـ ـــدم ب أن أقـ
، اجســــترياملالرســــالة  همــــن وجهــــين، وعلمــــين، وأخــــذ بيــــدي يف ســــبيل إجنــــاز هــــذ

رئــيس قســم  ، تريولــدا ورغادينــا املاجســ احلــاج الــدكتور ســعادةوأخــص بــذلك إىل 
  مـــــوال مالـــــك إبـــــراهيمجبامعـــــة تعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة بكليـــــات الدراســـــات العلـــــي 

  .ماالنج اإلسالمية  احلكومية
الســــــيد الــــــدكتور  إىلقــــــدم كــــــذلك جبزيــــــل الشــــــكر واالحــــــرتام والتقــــــدير أو 

مان املاجســــــتري كمشــــــرف ــــــذلاألول ســــــو ــــــيت ب يل  هحبســــــن إرشــــــاد هجهــــــدَ  ، ال
، فله مـن هللا حسـن الثـواب املاجستريحىت أستطيع إلمتام هذه الرسالة  هتوجيهاتو 

  . والرعاية
الـــدكتور حليمـــي زهـــدي  الســـيدكمـــا أقـــدم خبـــالص الشـــكر والتقـــدير إىل 

، املاجســــتريعلــــى هــــذه الرســــالة  إلشــــرافجلهــــده  ،كمشــــرف الثــــاين املاجســــتري



 

 ز 
 

ــ ــحيح و صــلِ يُ  كــان لعلمــه وفضــله، وحســن توجيهاتــه يف أن  ذيوال ق هــذه الرســالة قِّ
  .وفقه هللاو ، فله مين خالص الشكر والتقدير،  املاجستري

يل يـد العـون يف  ويف النهاية يسرين أن أتقدم جبزيل الشكر إىل كل من مدّ 
أشكرهم مجيعاً وأمتىن من هللا عز وجل أن جيعل ذلـك يف مـوازين ، مسرييت العلمية

م     حسنا
، ال يســـتغين مـــن اخـــتالط املاجســـتريالرســـالة أّن يف تقـــدمي ومـــع ذالـــك، 

االنتقادات واالقرتاحات إلصالح هذه الرسالة  أرجواألخطاء والتقصري، فلذالك 
يف  املاجســترينفــع هــذه الرســالة تأن  عســىوأخــريا،  .يف العصــر القــادم املاجســتري

  .  ا، وللقارئني عامّ اخاص يلجمال التعليم 
  

  ٢٠٢٠ ديسانبري ٢٠ميرتو،
    

  
  

  دمحمصابرمذكر
   



 

 ح 
 

  مستخلص البحث
دراسة املقارنة يف معهد احملسن  البيئة العربية يف ترقية مهارة الكالم حتليل .٢٠٢٠. مذكر، دمحم صابر

املشرف . روضة القرآن مبيرتو النفونج TMIللرتبية اإلسالمية و تربية املعلمني واملعلمات اإلسالمية 
مان املاجستري، املشرف الثاين: األول   .الدكتور حليمي زهدي املاجستري: الدكتور سو

 .البيئة اللغوية، مهارة الكالمتكوين : الكلمة املفتاحية
إن تكوين بيئة لغوية ومهارات التحدث مها شيئان مرتابطان وال ميكن فصلهما عن   

يف املدارس الداخلية للغة اإلندونيسية ، يتم استخدام بيئة اللغة حىت يتمكن . بعضهما البعض
مالطالب من ا ينظمون العديد من . لتعود على استخدام لغات مثل العربية كأداة اتصال خاصة 

ت وحماكم اللغة وإيصال  دف إىل تطوير مهارات اللغة العربية ، مثل اخلطب واحملاد األنشطة اليت 
 .املفردات

. وجد الباحثون مدارس داخلية إسالمية تنظم إنشاء بيئة لغوية يف مدينة مرتو المبونج  
. روضة القرآنمن بينها مدرسة احملسن اإلسالمية الداخلية وتربية املعلمني واملعلمات اإلسالمية 

ة ولكن ليس بنفس الطريقة  .يطبقون تشكيل البيئة اللغوية بطريقة متشا
التعرف على كيفية تكوين بيئة لغوية يف املدارس الداخلية ) ١: (دف هذه الدراسة إىل  

وصف احللول هلذه ) ٣(وصف العوامل اليت تؤثر و ) ٢(، ) املدارس الداخلية اإلسالمية(اإلسالمية 
العربية اإلسالمية مع . العوامل من خالل إنشاء بيئة لغوية تلعب دورًا يف حتسني مهارات التحدث

ت اليت مت . خدم هذا البحث املنهج النوعي ونوع الدراسة املقارنةيست. دراسات مقارنة مصادر البيا
ئق ويف . احلصول عليها يف شكل العديد من نتائج املناقشة واملواقف واملواقف امليدانية البحثية والو

ت هي املراقبة واملقابلة والتوثيق ت تتكون طرق حتليل ال. الوقت نفسه ، كانت أدوات مجع البيا بيا
ت وتقليلها وجتميعها  .من عرض البيا

معهد يتم تكوين بيئة لغوية يف املدارس الداخلية اإلسالمية احملسن و ) ١: (نتائج هذه الدراسة هي
نشطة غري رمسية أو خارج املدارس الرمسية روضة القرآن تتمثل العوائق ) ٢. (من خالل القيام 

اخللفيات املختلفة للطالب وقلة عدد اإلداريني وعدم  الشائعة اليت تواجهها هذه الكائنات يف
) ٣. (االختالفات هي املرافق ووسائل التعلم وابتكار الربامج. االنضباط يف تطبيق اللوائح اللغوية

دة عدد اإلداريني ذوي اخلربة ، والفرق هو الرتكيز على بيئة  احلل املشرتك للعقبات القائمة هو ز



 

 ط 
 

ا  اللغة حبيث ال ختتلط مع الربامج األخرى اليت ال تنفذ بيئة لغوية ، وتقدم تقييًما للوائح املعمول 
مج من قبل املسؤول و   .األساتيذوابتكارات الرب
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ABSTRACT 
Mudzakkir, Muhammad Shobir. 2020, Establishment of a Language Environment To 
Enhance Speaking Skill (Comparative Study in Al Muhsin Islamic Boarding School and 
Islamic Boarding School Of Roudlatul Qur’an in Metro City Lampung. Master Thesis, 
Postgraduate of Arabic Language Education, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University Malang.  
Advisor 1: Dr. Sutaman, M.A., Advisor 2: Dr. Halimi Zuhdy, M. Pd. 
 

Keywords: Establishment of a Language Environment, Speaking Skill. 
 
Establishment of a language environment and speaking skills are two things that 

are interrelated and cannot be separated from one another. In Indonesian language 
boarding schools, the language environment is used so that students can get used to using 
languages as Arabic such as their communication tool. They organize several activities 
that aim to develop Arabic language skills, such as speeches, conversations, language 
courts, and vocabulary delivery. 

Researchers found Islamic boarding schools that organize the establishment of a 
language environment in the city of Metro Lampung. Among them are the Islamic 
Boarding School Al Muhsin and Tarbiyatul Muallimin Wal Muallimat Al Islamiyah 
(TMI) Roudlatul Qur'an. They apply the shaping of the language environment in a similar 
but not the same way. 

This study aims to: (1) Know about how the steps to form a language 
environment in Islamic boarding schools (Islamic boarding schools), (2) Describe the 
factors that influence and (3) Describe solutions to these factors by establishing a 
language environment that plays a role in improving speaking skills Islamic Arabic with 
comparative studies. This research uses a qualitative approach and a comparative study 
research type. Sources of data obtained are in the form of several discussion results, 
attitudes, research field situations and documents. Meanwhile, the data collection 
instruments were observation, interview and documentation. Methods of data analysis 
consisted of data exposure, reduction and data grouping. 

The results of this study are: (1) The formation of a language environment in 
Islamic boarding schools Al Muhsin and TMI Roudlatul Qur'an is carried out by carrying 
out non-formal activities or outside formal schools. (2) The common obstacles faced by 
these objects are the different backgrounds of the students, the lack of the number of 
administrators and the lack of discipline in applying language regulations. The 
differences are the facilities, learning media and program innovation. (3) The common 
solution to the existing obstacles is to increase the number of experienced administrators, 
and the difference is to focus on the language environment so that it is not mixed with 
other programs that do not implement a language environment, provide evaluation of 
applicable regulations and program innovations administrator and asatidz. 
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ABSTRAK 
  

Mudzakkir, Muhammad Shobir. 2020, Pembentukan Lingkungan Berbahasa Dalam 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara (Studi Komparatif di Pondok Pesantren Islam Al 
Muhsin dan Tarbiyatul Muallimin Wal Muallimat Al Islamiyah (TMI) Roudlatul Qur’an 
di Kota Metro Lampung. Tesis Magister, Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing 1: Dr. Sutaman, M.A., Pembimbing 2: Dr. Halimi Zuhdy, M. Pd. 
 

Kata kunci: Pembentukan Lingkungan Bahasa, Keterampilan Berbicara. 
 
 Pembentukan lingkungan berbahasa dan  keterampilan berbiacara merupakan dua 
hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Di pondok-
pondok pesantren bahasa di Indonesia menggunakan lingkungan berbahasa bertujuan agar 
peserta didik dapat membiasakan diri menggunakan bahasa seperti bahasa Arab sebagai 
alat komunikasi mereka. Mereka menyelenggarakan beberapa kegiatan yang bertujuan 
untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Arab, seperti pidato, percakapan, 
mahkamah bahasa, dan penyampaian kosa kata. 
 Peneliti menemukan pondok-pondok pesantren yang menyelenggarakan 
pembentukan lingkungan berbahasa di kota Metro Lampung. Di antaranya Pondok 
Pesantren Islam Al Muhsin Dan Tarbiyatul Muallimin Wal Muallimat Al Islamiyah 
(TMI) Roudlatul Qur’an. Mereka menerapkan pembentukan lingkungan berbahasa 
dengan cara yang mirip namun tidak sama.  
 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui tentang bagaimana langkah 
pembentukan lingkungan berbahasa di pondok pesantren bahasa, (2) Mendeskripsikan 
factor-faktor yang mempengaruhi serta (3) Medeskripsikan solusi terhadap faktor-faktor 
tersebut dengan pembentukan lingkungan berbahasa yang berperan terhadap peningkatan 
keterampilan berbicara bahasa Arab santri dengan studi perbandingan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi komparatif. Sumber data 
yang diperoleh yaitu berupa beberapa hasil diskusi, tingkah laku, situasi lapangan 
penelitian dan dokumen. Sedangkan instrument pengumpulan data berupa observasi , 
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data terdiri dari pemaparan data, reduksi 
dan pengelompokan data. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pembentukan Lingkungan Berbahasa di 
Pondok Pesantren Islam Al Muhsin Dan TMI Roudlatul Qur’an dilakukan dengan 
langkah melaksanakan kegiatan non-formal atau di luar sekolah formal. (2) Persamaan 
kendala yang dihadapi objek-objek ini adalah latar belakang santri yang berbeda, 
kurangnya jumlah pengurus dan kurangnya disiplin dalam menerapkan peraturan 
berbahasa. Adapun  perbedaannya adalah fasilitas, media pembelajaran dan inovasi 
program. (3) Persamaan solusi dari kendala yang ada adalah dengan penambahan jumlah 
pengurus yang berpengalaman, dan perbedaannya adalah dengan memfokuskan 
lingkungan berbahasa agar tidak tercampur dengan program lain yang tidak menerapkan 
lingkungan berbahasa, pengadaan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku dan inovasi-
inovasi program kegiatan oleh para pengurus dan asatidz.   
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  الفصل األول
  اإلطار العام 

 املقدمة   .أ 
كان يف إندونيسيا تعليم اللغة العربية يف البداية يهدف إىل تلبية حاجة 

انطالقا من . املسلمني اإلندونيسيني يف أداء العبادات، خاصة الصلوات واألذكار
ألدعية يف الصلوات  والسور القصرية تلك احلاجة، كانت املادة املدروسة تتعلق 

ا كان تعليم اللغة التكتفي يف وبعد تطوره يف إندونيسي. من القرآن الكرمي
  .العبادات فحسب، وتوسعت على أن اللغة هي اتصال

من بني املهارات اللغوية األربعة ختطف مهارة الكالم جزءا كبريا من و 
ا، وال غرابة يف ذلك  اهتمام متعلمي اللغة العربية خاصة من غري الناطقني 

اجية األساسية اليت تتمثل حيث أن مهارة الكالم تعد من إحدى املهارات اإلنت
ا كل قوم عن أغراضهم،  ا أهداف تعلم اللغة العربية، فاللغة هي أصوات يعرب 
ويف تعريف آخر هي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار 

بينما الكالم هو عبارة عن أصوات  ١.واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة
ا الشخص للتعبري عن أفكاره وآراءه وللتواصل مع غريه وبذلك يتبني أن  ينطق 
الكالم هو أصل اللغة، كما أن الكالم سابق لبقية املهارات اللغوية من الناحية 

ا   ٢.التارخية ألن اإلنسان عرف الكالم منذ ظهور اللغة ونشأ
هناك الكثري من اجلهود واحملاوالت لإلتصال  المنظرا ألمهية مهارة الك

املبذولة يف سبيل تعليمها وترقيتها وذلك جبعل علمية تعليمها أكثر جذابية من 
ثر  اراة للتقدم العصري والتكنولوجي واجتنا للتخلف الذي ميكن  ذي قبل ا

                                                           
ص ) ٢٠٠٨الدار العلمية للنشر والتوزيع، : اجلرية(، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها واألساليب والويتئلعمر الصديق عبد هللا،   ١

١١.  
ص ) ٢٠٠٨الدار العلمية للنشر والتوزيع، : اجلرية(، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها واألساليب والويتئلعمر الصديق عبد هللا،   ٢

٧٠.  
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لذالك و  .هاسلبا على تعليم وتعلم اللغة العربية خاصة مهارة الكالم للناطقني بغري 
 تكوين توسيع تعليم اللغة العربية لإلتصاالت بطريقة إقامة بيئة اللغة العربية

  .لتشجيع املتعلمني يف تكلم اللغة العربية
هناك املشكالت الىت يوجهواها املداس يف تكوين البيئة اللغوية اليت 

مجيع  تسبب إىل معوقات يف تكوين البيئة اللغوية وهي كنقصان املسؤول واشرتاك
ت واختالط طالب املعهد بطالب الربامج املختلفة  سكان املعهد، وثبات العقو

  ٣.وقلة اخلربة عند املسؤول قسم تعليم اللغة
البيئة ترى مهمة ملن يتعلم اللغة العربية، وتكوين البيئة اللغوبية ال بد أن 

لعربيةالناطق ةعن البيئة هي الطبيوأ ٤.مهارة اللغة طبيعيا حصل علىيهيأ لي ٥.ة 
 

 علموامل تعلممهارات امل حتسني املهارات و يهدف إىل بيئة اللغة العربية تكوين
حىت تصبح عملية تعلم  شفهًيا وكتابًيا، ا يف استخدام اللغة العربيةطاوغريهم نش

هناك عوامل كثرية اليت تؤثر يف جناح تعليم اللغة .اللغة العربية ديناميكية وفعالية
ا منها عامل التشجيع وعامل العمر وعامل اللغة األالعربية لغري  وىل الناطقني 
إنشائها يدفع مهم لينجح تعليم ةالتعلم اللغة الثانية ولعامل البيئة . وعامل البيئة

تمع ويؤثر  لفرد أو ا ا كل ما حييط  فيهما يف سياق اللغة املقصودة  ويراد 
   .كاللغة العربية

لكالم ودوام  هي وجود التعلم والتعليم جذاة والبيئة اللغوية اجليد
استخدام اللغة العربية مع الطالب، قلة الشرح والبيان بل كثري من التدريب 
التطبيق، كانت الكلمات واضحة وسهلة بسيطة كي ال يشعر التالميذ صعوبة 

                                                           
. ٢٠١٨رسالة املاجستري،  .، البيئة اللغوية وتكوينها يف ضوء النظرية السلوكية يف معهد دار السعادة اإلسالمية مباالنجموليونو ٣

  ٩٥.ص
4 Siti Rahayana, Manajemen Program Lingkungan Berbahasa Arab Di Pondok Pesantren Darul 
Lughah Wa Dirasatil Islamiyyah Putri Pamekasan Madura. 2016, H. 1 
5 A. Hidayat, Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Bahasa) Dan Pemerolehan Bahasa. Jurnal 
Pemikiran Islam, Vol. 34, No. 1, 2012, H.38. 
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اللغة فيكرهوا وينفروا عنها، وجود القوانني واألنظمة اليت تنظم التالميذ يف 
   ٦.ستخدام والتطبيق اللغة يوميااال

للغة العربية ميكن إنشاؤها من قبل املعلمني يف  يف التعليم الرمسي، البيئة 
 boarding)(مبدرسة داخلية  وهو يعرفموقع املدرسة أو سكن خاص للطالب 

school.يفويف أندونيسيا، تصنع البيئة اللغوية يف املأسسات أو اجلامعات مثال ٧  
ندونغ، داملعهد العصري كونتور فونوروغا،  جنيل، اإلمارة  ار دار اللغة الدعوة 

يف هذه املعاهد تستخدم اللغة العربية كألة املوصالت . التوحيد ماالنج وغريها
ونعرف أن تلك املأسسات توافق مبعيار الكفاءة معيار . اليومية بل كتمهيد املادة

اللغة العربية اليت تكتب يف نظام وزير الدين ببلد احملتوى عن تربية دين اإلسالم و 
األربعة منها اإلستماع، الكالم، القراءة  ٢٠٠٨سنة  ٢اإلندونيسي رقم 

  ٨.والكتابة
لبيئة  يرى الباحث أن تصنع البيئة اللغوية يف املؤسسات و املعاهد 

يف باحث أن وقع ى الأور . ضح من األنشطة والربامج املماثلةكما يت،  املتشابه
مدينة ميرتو النفونج املعاهد العصرية، فيها معهد اإلسالمي احملسن ومعهد روضة 

لتشجيع كوين توسيع تعليم اللغة العربية لإلتصاالت مها صنعا البيئة لت. القرآن
مج تربية املعلمني واملعلمات اإلسالمية  .يف تكلم اللغة العربية طالبال قام الرب

  . املعهد احملسن بتكوين البيئة ملمارسة الدعوةوقام يف يف معهد روضة القرآن،
وأكثر املعاهد اليت تطبق البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية هي املعاهد 

. واملعاهد اليت تتخذ اللغة العربية جوهرها وشعارها. اليت تنمي إىل اللغة العربية
. لعربيةحىت مسيت املعاهد معاهد اللغة أو العصرية، معاهد تنمي اللغة ا

                                                           
الثانوية قندال داندار " أبو ذر"حماولة تكوين البيئة العربية لرتقية مهارة الكالم من خالل الدروس اإلضافية يف مدرسة نور املشفعة،   ٦

  .٣٣. ص. صحيفة التعريب. ابوجوجنار
7 A. Hidayat, Bi’ah Lughowiyah (Lingkungan Bahasa) Dan Pemerolehan Bahasa. Jurnal 
Pemikiran Islam, Vol. 34, No. 1, 2012, H.38. 

ا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،   ٨   .٤٠. ، ص١٤٢٨، إعداد املواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
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إلضافة إىل ذلك، يرى  الباحث أن املعاهد اللغة استخدموا تطبيق البيئة  و
كما يرى الباحث يف معاهد مبدينة ميرتو النفونج عند . اللغوية بطرق متنوعة

الحظ الباحث بتكوين البيئة عند معهد احملسن يسمى كتكوين البيئة . مالحظته
بة، وأما يف معهد روضة القرآن يرى اللغوية يف معهد دار السالم كونتور مقار 

مج الرتبية املعلمني واملعلمات اإلسالمية  الباحث أن هناك الربامج املتنوعة كالرب
)TMI(   مج حفظ القرآن لطالب احلفاظ ووقعوا يف نفي البيئة مبسكان وبر

  .خمتلف
العصرية اللغة أو اهد عيف م البحث يف هذا البحث يقوم الباحث ولذلك

 يشاهد الباحث أن وجود، احملسنمعهد روضة القرآن ومعهد ويعين  ميرتومبدينة 
تكوين البيئة اللغوية بينهم،  علم املعلمون عن اللغة  و اإلختالف يفتشابه وجه ال

العربية بطريقة متعددة، وهناك أيضا املشرف من األساتيذ أو الطالب القدماء 
ولكن رأى الباحث عدة اإلختالفات يف حماولة تكوين البيئة . مبراقبة اللغة العربية

ا مل اللغوية و املشكالت يف تعليم مهارة الكالم عندهم، أّن البي ئة اللغوية يظهر أ
َمعة، فبه  تقم كما هي مطلوبة، كان يف مهعد روضة القرآن يقوم تكوين البيئة ا
البيئة اللغوية معاهد العصرية و السالفية والقرآنية حىت بعض الطالب مل ميارس 

وكان خيتلف تكون . دواما يف التكلم أو التحدث لرتقية مهارة كالميهم يف التكلم
، أن البيئة اللغوية تظهر تكوينها كما يف معاهد احملسنلغوية يف معهد البيئة ال

  .العصرية املوجودة
ت السابق، يريد الباحث لوصف عملية تكوين البيئة  نظرا إىل البيا
اللغوية يف تعليم املهارة الكالم اللغة العربية لدى املعاهد العصرية مبدينة مينرو 

  .النفونج
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 أسئلة البحث  .ب 
  :خلفية البحث السابق، فريكز الباحث أسئلة البحث كما يلي بناء على

كيف خطوات تكوين البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكالم مبعهد روضة  )١
   مبدينة ميرتو ؟  احملسنالقرآن و معهد 

على تكوين البيئة اللغوية يف  للعوائق اليت حتصل اإلختالفو  التشابهما اوجه  )٢
 مبدينة ميرتو ؟ احملسنترقية مهارة الكالم مبعهد روضة القرآن و معهد 

للعوائق اليت حتصل على تكوين البيئة اللغوية  اإلختالفو  التشابهما احللول  )٣
 مبدينة ميرتو ؟ احملسنيف ترقية مهارة الكالم مبعهد روضة القرآن و معهد 

 
   أهداف البحث   .ج 

سئلة البحث السابقة، فهي كما يليوأما    :أهداف البحث املناسبة 
لوصف خطوات املستخدمة يف تكوين البيئة اللغة العربية يف ترقية مهارة   )١

 .الكالم مبعاهد العصرية مبدينة ميرتو
اليت حتصل على تكوين البيئة  للعوائق اإلختالفو  التشابهاوجه لوصف  )٢

مبدينة  احملسند روضة القرآن و معهد اللغوية يف ترقية مهارة الكالم مبعه
 .ميرتو

للعوائق اليت حتصل على تكوين البيئة  اإلختالفو  التشابهلوصف احللول  )٣
مبدينة  احملسناللغوية يف ترقية مهارة الكالم مبعهد روضة القرآن و معهد 

 .ميرتو
  

 فوائد البحث   .د 
  .التطبيقيةفواعد البحث تتكون على النوعني، الفائدة النظرية والفائدة   

 الفائدة النظرية )١
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دة املعرفة عن النظرية يف معايري عملية تطبيق بيئة اللغة العربية    .أ  لز
 .اجليدة يف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية 

دة املعلومة اجلديدة يف فهم تعليم مهارة الكالم اللغة العربية    .ب  لز
 .عموما ويف تكوين بيئة اللغة العربية اجليدة خاصة

 ائدة التطبيقيةالف )٢
سوف يعطي هذا البحث املعلومات اإلضافية عن بيئة : للباحث  .أ 

 .اللغوية العربية اجليدة يف ترقية مهارة الكالم اللغة العربية
م يف : للطلبة   .ب  م ومهار سوف يعطي الفرصة للطلبة يف تنمية قدر

ستخدام بيئة اللغة العربية املناس بة ترقية مهارة الكالم اللغة العربية 
 .وامليسرة

سوف يكون مساعدا ملعلم اللغة العربية يف عملية التعليم : للمعلم   .ج 
والتعلم واألخص يف جتديد كيفية تكوين بيئة اللغة العربية اجليدة يف 

 .تعليم اللغة
سوف يكون مصدرا للمعهد يف ترقية برامج جودة املعهد، : للمعهد   .د 

 .يدة يف تعليم اللغةويف معايري عملية تطبيق بيئة اللغة العربية اجل
  

   حدود البحث   .ه 
  :حتدد الباحث هذا البحث على األمور اآلتية  

 احلد املوضوعي )١
موضوع الذي حتدد الباحث هو دراسة املقارنية بني البيئات اللغوية       

املكونة الطابعية واإلصتناعية يف ترقية مهارة الكالم اللغة العربية يف املعاهد 
 .العصرية مبدينة ميرتو

 احلد املكاين )٢



 

٧ 
 

خيتار الباحث املعاهد العصرية مبدينة ميرتو، وقعا املعهدين العصرين        
ألن هلما املكان . احملسنيف مدينة ميرتو ومها املعهد روضة القرآن واملعهد 

والربمنج اخلاص لطالب الذين يتعلموا اللغة العربية واللغة اإلجنليزية ففيه بيئة 
تمع املدينة وهذان امل. اللغة العربية عهدان من معاهد املشهورة يف حي ا

وسيكون البحث بدراسة املقارنة بينهما الذي مل يبحث الباحثون  . ميرتو
  .كدراسة املقارنة

  
 احلد الزمين  )٣

ت يف هذا العام الدراسي      جراء مجع البيا   .م٢٠٢٠سيقوم الباحث حبثا 
  

 حدود املصطلحات   .و 
  :كما يليأما املصطلحات يف هذا البحث    

 بيئة اللغوية )١
ت املادة واملعونة اليت  بيئة اللغوية عي عبارة عن مجيع املؤثرات واإلمكا
ثر على عملية التعليم والتعلم  تمع الدراسة اليت من شأن أن  حتط 
وترغب الدراسني واملدرسني معا يف ترقية املستوى اللغوي وتشجعهم على 

م وأنشطتهم اليو  املثال من البيئة اللغة املوجودة يعين . ميةتطبيقها يف حيا
للغة العربية عند التعلم داخل  صناعة البيئة يف عملية التعليم، نتحدث 
لعربية، وبناء تغيري ملن  الفصل وبناء املمارسة يف مساعة كالم الناطقني 

للغة العربية ا الباحث هي البيئة اليت  ٩.يتحدث  والبيئة اللغوية اليت يقصد 
يدافع الطالب يف تطبيق اللغة العربية، وفيها النشاطات اللغوية يف معاهد 

 .العصرية مبدينة ميرتو النفونج
                                                           

جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مطبعة : ماالنج. البيئة اللغوية تكوينها يف اكتساب العربية. حليمي زهدي  ٩
  ٣٩، ص٢٠٠٩
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 مهارة الكالم )٢
مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة 

ام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري والتمكن من الصيغ النحوية ونظ
عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث، مث نظام لغو بواسطته يرتجم الدافع 
واملضمون يف شكل الكالم، وكل هذه العمليات ال ميكن مالحظة فهي 

فإن تعليم مهارة  ١٠.عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة
واملهارة . تطبيق اللغة العربية خاصة يف اللغة املنطوقة الكالم وسيلة لتدفيع

حتياجات املتكلم واملستمع . الكالم هي آلة إلتصال األفكار املرتبة مناسبا 
فلذلك يقصد الباحث لوصف كيف تنفيذ تعليم الكالم يف كل النشاطات 

 ومدى دور البيئة اللغوية يف تعليم مهارة الكالم اللغة. اللغوية املوجودة
  .العربية

   
 الدراسات السابقة   .ز 

البيئة اللغوية وتكوينها يف ضوء النظرية : "املوضوع حتت، )٢٠١٨(موليونو  )١
) ١(: وأهداف البحث". السلوكية يف معهد دار السعادة اإلسالمية مباالنج

) ٢. (لوصف عمالية تكوين البيئة اللغوية يف معهد دار السعادة مباالنج
. لبيئة اللغوية يف معهد دار السعادة مباالنجلوصف املشكالت يف تكوين ا

لوصف احللول يف تكوين البيئة اللغوية يف ضوء النظرية السلوكية يف ) ٣(
. منهج البحث الكيفي: ومنهج البحث .معهد دار السعادة مباالنج

كانت عملية تكوين البيئة اللغوية يف هذه املعهد ) ١: (والنتائج البحث
املشكلة اليت يواجهها معهد دار ) ٢. (نفيذ والتقييمحتتوي على التحطيط والت

                                                           
ت   ١٠ ا، الر ، ص ٢٠٠٣مطبعة املعارف اجلديدة، : حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 

١٢٧-١٢٦ 
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السعادة يف تكوين البيئة اللغوية اليت تسبب إىل معوقات يف تكوين البيئة هي 
احللول من ) ٣. (االلتزام من مجيع سكان واشرتاك مجيع سكان املعهد

املشكلة من جهة النظرية السلوكية هي معية أساتيذ املعهد يف تطبيق البيئة 
 .غوية بينهمالل

البيئة اللغوية ودورها يف تعليم اللغة : املوضوع حتت، )٢٠١٦(لندا تريسد  )٢
: وأهداف البحث. العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج

. لكشف و حتليل األنشطة اللغوية لتعليم مهارة الكالم يف البيئة اللغوية) ١(
لكشف و ) ٣. (لعربية يف البيئة اللغويةلكشف و حتليل مكانة اللغة ا) ٢(

) ٤(حتليل العوائق اليت تعرف الطلبة لتعليم مهارة الكالم يف البيئة اللعوبة، 
لكشف و حتليل املساعدات اليت تساعد الطلبة لتعليم مهارة الكالم يف البيئة 

) ١(: والنتائج البحث. منهج الوصفي التحليلي: ومنهج البحث . اللغوية
شطة اللغوية لتعليم مهارة الكالم يف املعهد جبامع رادين إنتان كانت األن

ملعهد ) ٢. (متنوعة ليست اللغة العربية كاللغة األوىل يف البيئة اللغوية 
كانت العوائق اليت تعوق الطلبة هي الرغبة املختلفة ) ٣. (جامعة رادين إنتان

ب اختالف أقسام لدى الطلبة، مث اختالفات الطلبة يف القدرة األساسية بسب
كانت املساعدات هي وجود ) ٤. (الطلبة أو كليتهم فلديهم أهداف خمتلفة

مشرفني اللغات ولديهم القدرة الكافية على التكلم يف البيئة اللغوية، مث 
للغة العربية  .الوسائل التعليمية املتاحة، واملواد املستخدمة 

لغة العربية يف اكتساب بيئة ال: حتت املوضوع ، )٢٠١٨(فتيا نيا رمحوايت  )٣
ملعرفة نوع ) ١: (وأهداف البحث. اللغة مبعهد الفاطمة العصري بوجوجنارا

) ٢. (بيئة اللغة العربية يف اكتساب اللغة مبعهد الفاطمة العصري جبوجنارا
ملعرفة العوامل املؤثرة من بيئة اللغة العربية يف اكتساب اللغة مبعهد الفاطمة 

ت والعيوب من بيئة اللغة العربية يف مل) ٣. (العصري جبوجنارا عرفة املزا
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منهج : ومنهج البحث.  اكتساب اللغة مبعهد الفاطمة العصري جبوجنارا
نوع بيئة اللغة العربية يف اكتساب )١: والنتائج البحث. الوصفي التحليلي

العوامل املؤثرة  )٢. اللغة مبعهد الفاطمة نوعان البيئة االصتناعية والطبيعية 
. من بيئة اللغة العربية يف اكتساب اللغة نوعان العوامل الداخلية واخلارجية

ت ) ٣ ضعف يف : تستخدم املواد كتب الرتاث والعصري، العيوب:املزا
 .استخدام طريقة التعليم

تعليم  البيئة اللغوية وتوظيفها يف: حتت املوضوع، )٢٠١٧(مكني الدين دمحم )٤
دراسة احلاالت املتعددة يف معهد األمني اإلسالمي برندوان ( اللغة العربية

ومعهد الحنيتان السلفي ومعهد منبع الصاحلني اإلسالمي السلفي بيجر 
ملعرفة إدارة البيئة اللغوية وإسترياتيجية ) ۱: (وأهداف البحث). سيك

تنفيذها يف معهد األمني اإلسالمي برندوان ومعهد الحنيتان السلفي ومعهد 
الوصول إىل خصائص ) ۲. (ع الصاحلني اإلسالمي السلفي جبرسيكمنب

البيئة اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي برندوان ومعهد الحنيتان السلفي 
الوقوف على ) ۳(ومعهد منبع الصاحلني اإلسالمي السلفي جبرسيك 

األنشطة اللغوية لتكوين البيئة يف معهد األمني اإلسالمي برندوان ومعهد 
) ٤. (يتان السلفي ومعهد منبع الصاحلني اإلسالمي السلفي جبرسيكاالحن

معرفة توظيف البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية يف معهد األمني اإلسالمي 
برندوان ومعهد الحنيتان السلفي ومعهد منبع الصاحلني اإلسالمي السلفي 

إن ) ١: لبحثوالنتائج ا. الدراسة احلالة املتعددة: ومنهج البحث. جبرسيك
إن ) ۲. إدارة البيئة اللغوية يف املعاهد الثالثة على اخلطوات اإلدارة البسيطة

خصائص البيئة اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي إقوى يف الكالم، ويف 
) ۳. الحنيتان إقي يف قراءة كتب الرتاث، ويف منبع الصاحلني التوسط بينهما
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الثالثة حتتوي على النشاط اليومي  املعاهدإن أنشطة اللغوية لتكوين البيئة يف 
 .واألسبوعي والشهري والسنوي

ثري احرتافية املعلمات و تسهيالت:  حتت املوضوع، )۲۰۱۹(نورة  )٥  مدى 
البيئة العربية على تنمية مهارة الكالم لدى طالبات القسم التخصصي معهد 

علمات اللغة احرتافية م) ١ملعرفة : وأهداف البحث. منبع الصاحلني للبنات
تسهيالت ) ۲. العربية يف القسم التخصصي مبعهد منبع الصاحلني للبنات

مدى ) ۳. البيئة العربية يف القسم التخصصي مبعهد منبع الصاحلني للبنات
ثري احرتافية معلمات اللغة العربية وتسهيالت البيئة العربية على تنمية مهارة 

. منبع الصاحلني للبنات الكالم لدى طالبات القسم التخصصي مبعهد
أن احرتافية معلمات : والنتائج البحث. البحث الكمي: ومنهج البحث

ن، ولكن التسهيالت اللغوية  اللغة العربية وتسهيالت البيئة العربية ممتاز 
حرتافية املعلمات، حيث أن  ثريا على تنمية مهارة الكالم مقارنة  أكثر 

ما يدل  ۲۷۲غوية وتنمية مهارة الكالم درجة االرتباط بني التسهيالت الل
على أن االرتباط معتدل ، بينما درجة االرتباط بني احرتافية املعلمات وتنمية 

 .ما يدل على أن االرتباط ضعيف ۷۰،  ۲مهارة الكالم 
اللغوية  عالقة أهلية املدرسني والبيئة: حتت املوضوع). ۲۰۱۹(عبد الکرام  )٦

مبهارة الكالم الطالب معهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان سومنب 
املعرفة وجود العالقة أو عدمها بني أهلية املدرسني : وأهداف البحث. مادورا

والبيئة اللغوية مبهارة الكالم الطالب معهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان 
البحث : ومنهج البحث. القةسومنب مادورا وإىل أي مدى وجود تلك الع

أن هناك عالقة بني أهلية املدرسني والبيئة : والنتائج البحث. املختلطة
 . اللغوية مبهارة الكالم الطالب الذين يتعهدون فيه
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سلوب: حتت املوضوع). ۲۰۱۶(ليتا لستاري  )٧  تكوين البيئة اللغوية 
التحليل : ثوأهداف البح. لتنمية مهارة الكالم" اإلحياء لعلوم الدين"

سلوب  لتنمية مهارة الكالم، " اإلحياء العلوم الدين"تكوين البيئة اللغوية 
سلوب  اإلحياء لعلوم "املناقشة املسكالت وحلوهلا يف تكوين البيئة اللغوية 

سلوب " الدين اإلحياء "لتنمية مهارة الكالم، وما دور تكوين البيئة اللغوية 
كالم، ملناقشة املسكالت وحلوهلا يف تكوين لتنمية مهارة ال" لعلوم الدين

سلوب  ومنهج . لتنمية مهارة الكالم" اإلحياء لعلوم الدين"البيئة اللغوية 
البيئة ) 1:والنتائج البحث. منهج الكيفي والوصفي التحليلي: البحث

الرمسية وغري الرمسية يف تعليم يف الفصل أو خارج الفصل احلوار أو احملادثة، 
املل لطالب الفصل بتكرار التعلم كان ) ۲. اخلطابة وتقدمي القصةاملفردات، 

ضعف دعم اإلستخدام . احللوهلا إجراء الربامج اللغوية من فريقاللغة العربية
مجيع ) ۳. اللغة العربية من معهد تبوئر ج وحلوهلا تبدأ تنشيط اللغة العربية

لل للغة محاسة كبرية يف تطبيق الكالم  كمراقيب  غة العربيةالطلبة ممارسة 
للغة العربية  .أصدقائهم يف تدريب الكالم 

دور الثقافة العربية التنمية : حتت املوضوع). ۲۰۱۹(أفيسينا رونقي بنور هللا  )٨
وأهداف . مهارة الكالم يف معهد دار اللغة الدعوة دراسة اإلتنوغرافية

رفة كيفية تطبيق وملع. املعرفة الثقافة العربية اجلارية يف ذلك املعهد: البحث
وملعرفة نسبة جناح تطبيق الثقفة العربية يف تكوين النطق الصحيح للغة . الثقفة
أدوات : والنتائج البحث. البحث اإلثنوغرافية: ومنهج البحث. العربية

. ومظاهر التالميذ يف يوميتهم كالقميص والعمامة واجلبة والسواك والبخور
والطريقة التدريس اليت . لعربية الفصحىواللغة الغربية املنطوقة هي اللغة ا

تستوحي األجواء العربية مثل احللقة احلضرمية ومواصلة الدراسة إىل خارج 
 . البالد
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لستخدام : حتت املوضوع، )۲۰۱۹(أمحد مستعان  )٩ تعليم مهارة الكالم 
. بباري كديري جاوي الشرقية" أوشيان عربية"املدخل االتصايل بدورة 

لستخدام ) ١: وأهداف البحث ملعرفة دور املعلم يف تعليم مهارة الكالم 
لستخدام ) ۲. املدخل االتصايل ملعرفة دور املتعلم عند تعليم مهارة الكالم 

لستخدام ) ۳املدخل االتصايل،  ملعرفة دور املواد يف تعليم مهارة الكالم 
ن إ) ١: والنتائج البحث. دراسة احلالة: ومنهج البحث. املدخل االتصايل

لستخدام  دور املعلم بوصفه مشرفا بوصف مشجعا يف تعليم مهارة الكالم 
املدخل االتصايل بدور أوشيان هو يساعد الطالب حلل املشكالت إما من 

وأما دور املتعلم فهو يراقب أنفسهم ) ۲.حية صعوبة املواد املدروسة وفهمها
للغة العربية علمية فهي مساعدة وأما دور املواد الت) ۳. وحياول التكلم 

الطالب على معرفة منوذج احملادثة أو احلوار والعبارات القصرية ومساعدة 
 . الطالب على احلد من نطاق احملادثة حول املوضوع قيد املناقشة

استرياتيجية تعليم مهارة الكالم على : حتت املوضوع، )۲۰۲۰(بيلي  )١٠
 وأهدف. أساس النظرية السلوكية يف معهد الرسالة العصري فنورو کو

ملعرفة اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية السلوكية : البحث
. حبث الوصفي النوعي: ومنهج البحث. يف معهد الرسالة العصري فنورو کو

اتيحية تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية أن استري : والنتائج البحث
السلوكية يف معهد الرسالة العصري فنورو کو هي انشاء منظمة اللغة العربية، 

، والتقومي  .تصميم الربامج، تطبيق الكالم إجبار
  :١اجلدول 

  اجلدول يف الدراسة السابقة

  اإلختالف   املرادف  سنة/إسم  موضوع البحث  الرقم  
يبحث يف ضوع يبحث عن موليونو البيئة اللغوية   ١
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وتكوينها يف ضوء 
  النظرية السلوكية

/٢٠١٨  

  
تكوين البيئة 

  اللغوية، 
النظرية 
، السلوكية

  وبدراسة خمتلفة
البيئة اللغوية   ٢

ودورها يف تعليم 
  اللغة العربية

لندا تريسد 
/٢٠١٦  

تبحث عن 
  البيئة اللغوية

تبحث عن 
حتليل البيئة 
ودورها يف تعليم 
اللغة العربية 

  فحسبه
بيئة اللغة العربية   ٣

  يف اكتساب اللغة
فتيا نيا رمحوايت 

/٢٠١٨  
تبحث عن 
  البيئة اللغوية

تبحث عن 
حتليل البيئة يف 
اكتساب اللغة 

  العربية 
البيئة اللغوية   ٤

تعليم  وتوظيفها يف
اللغة العربية 

دراسة احلاالت (
  )املتعددة

مكني  دمحم
  ٢٠١٧/الدين

  

يبحث عن 
البيئة اللغوية و  

يف أمكان 
  متعددة

يبحث عن 
توظيف البيئة 

تعليم اللغة  يف
، العربية

واستخدم 
دراسة احلاالت 

   املتعددة
ثري احرتافية   ٥ مدى 

املعلمات و 
البيئة  تسهيالت

العربية على تنمية 

  ۲۰۱۹/نورة 

  
تبحث عن 

البيئة اللغوية، 
وركز يف تنمية 
مهارة الكالم 

تبحث عن 
ثري  مدى 

احرتافية 
املعلمات و 
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 تسهيالت  لدى الطالب  مهارة الكالم
، و البيئة

استخدم 
منهجية البحث 

  الكمي
عالقة أهلية   ٦

 املدرسني والبيئة
اللغوية مبهارة 

  الكالم الطالب

عبد الکرام 
/۲۰۱۹  

  

يبحث عن 
البيئة و مهارة 

لدى الكالم 
  الطالب

يركز يف عالقة 
بني أهلية 
 املدرسني والبيئة

بتنمية  اللغوية
الكالم املهارة  
  الطالب

تكوين البيئة   ٧
سلوب  اللغوية 

اإلحياء لعلوم "
لتنمية " الدين

  مهارة الكالم

ليتا لستاري 
/۲۰۱۶  

  

بحث عن ت
تكوين البيئة 

لتنمية اللغوية و 
  مهارة الكالم

يركز إىل حتليل 
البيئة تكوين 

سلوب  اللغوية 
اإلحياء لعلوم "

  "الدين
دور الثقافة العربية   ٨

التنمية مهارة 
  الكالم

أفيسينا رونقي 
بنور هللا 

/۲۰۱۹  

  

يبحث عن 
تنمية مهارة 

  الكالم

يبحث عن دور 
الثقافة العربية 

لبيئة  وال يتعلق 
  اللغوية

تعليم مهارة الكالم   ٩
لستخدام املدخل 

االتصايل بدورة 

أمحد مستعان 
/۲۰۱۹  

  

يركز إىل تعليم 
مهارة الكالم 
  لدى الطالب

يبحث عن 
 ستخدامإ
ملدخل ا
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التصايل بدورة ا  "أوشيان عربية"
 "أوشيان عربية"

لبيئة  وال يتعلق 
  اللغوية

استرياتيجية تعليم   ١٠
مهارة الكالم على 

أساس النظرية 
  السلوكية

  ۲۰۲۰/بيلي 

  
يركز إىل تعليم 
مهارة الكالم 
  لدى الطالب

يبحث عن 
استرياتيجية 

على  تعليم
أساس النظرية 

وال  السلوكية
لبيئة  يتعلق 

  اللغوية 
  

وأما الدراسات السابقة اليت مت شرحها، كلهم دعموا عملية إكمال 
وقدف معظم األحباث املذكورة أعاله إىل معرفة . البحث الذاي أجراه الباحث

وطريقة البحث املستخدمة هي التحليل . عملية التعليم يف كل موضوع حبثي
ذلك، ما ومع ). الكمي والوصفي(الكيفي والكمي والوصفي التحليلية واجلمعي 

يهدف الباحث . جيعل الفرق مع الدراسات السابقة هو أهداف البحث وطريقته
أن الطريقة املستخدمة هي التحليل . إىل معرفة املشاكل يف التعلم وإعطاء احلال

 . الوصفي الكيفي ونوع البحث هو دراسة املقارنة 
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  العربيةالبيئة اللغوية :   املبحث األول

 مفهوم البيئة   .أ 
تمع ويؤثر فيهما لفرد أو ا لكائن  ١١.البيئة لغة ما حييط  أو ما حييط 

ا أن تؤثر فيه وأما اصطالحا فإن البيئة  ١٢.احلي من ظروف وعوامل اال من شأ
لفظة شائعة االستخدام ويرتبط مدلوهلا بنمط العالقة بينها وبني مستخدمها 
والبيت بيئة واملدرسة بيئة واحلي بيئة والقطر بيئة والكرة األرضية بيئة والكون كله 

وميكن أن ننظر إىل البيئة من خالل النشاطات البشرية املختلفة، فنقول . بيئة
راعية والبيئة الصناعية والبيئة الثقافية والبيئة الصحية وهناك أيضا البيئة البيئة الز 

من ذلك يظهر أن تعريف البيئة هي  ١٣.االجتماعية والبيئة الروحية والبيئة السياسية
تمع لفرد أو ا ت والقوي احمليطة    . كل املؤثرات واإلمكا

ملدروسالبيئة اللغوية هي كل ما يسمع الدارسون وينظرون ما   ١٤.يتعلق 
وكتبت أنقتا نور اکميلة يف كتابتها أن البيئة يف الوسط أو املكان الذي تتوافر فيه 

خاصة، وهلا عوامل وقوي  العوامل املناسبة ملعيشة مكائن حي أو جمموعة حية
وقال أمحد فؤاد أفندي يف كتابه أن البيئة  ١٥.خارجية تؤثر يف اإلنسان وسلوكه

للغة الثانيةاللغوية هي كل ما يس وقال حليمي  ١٦.معه ويشاهده املتعلم مما يتعلق 

                                                           
  ٦٦ ، ص)۱۹۸۹جممع اللغة العربية، : ، املعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم القاهرة)احملرر(مصطفى حجازي   ١١
  ٥٤. ص) ۱۹۸۳جممع اللغة العربية، : القاهرة( ۱، اجلز ، معجم علم النفس والرتبية)احملرر(فؤاد أبو حطب   ١٢
  ١٥-١٤. ، ص)۱۹۷۹أكتوبر، ( ۲۲، ومشكلتها، علم املعرفة، البيئة رشيد احلمد ودمحم سعيد صباريين  ١٣
   ۱۹۲ص . صحيفة يف علم اللغة والتعليم. وين البيئة اللغوية يف اجلامعةتكي، رب حىت ص  ١٤
 ۱۳. ص. دور البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية معهد مفتاح العلوم دمحمية كنج بکالوجنانإنفتا نور اکملية،   ١٥
ه  ١٦ حماوالت معهد دار السالم کونتور للبنات الثاين يف تكوين البيئة اللغوية الكتساب مهارة  ،أردشا و رزقيينيأ أبو احلافظ و د

 ۷ص  ۲۰۱۷صحيفة التأديب  .الكالم العريب لطالبات السنة األوىل بكلية العلمني اإلسالمية
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ا  زهدي يف كتابه أن البيئة يف مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شأ
أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم 

ما يسمعها املتعلم وما وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهم اليومية أو كل 
للغة العربية املدروسة  ت احمليطة به املتعلقة  يشاهده من املؤثرات املهنية واالمكا
واليت ميكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعليم اللغة 

من ذلك يظهر أن وضع تعريف شامل للبيئة يستوعب حباالت ١٧.العربية
طار كل من هذه استخدامها املختلفة ال يتيسر ب سهولة ويتطلب أن نلم 

االت    .ان األوىل أو البيئة قبل الوالدةومن ا الطبيعي أن نبدأ بتناول بيئة اإلنس. ا
من تعريف البيئة هذا، نستطيع أن نستنتج أن البيئة اللغوية هي ما و 

يرتبط مدلوهلا بنمط العالقة بينها وبني مستخدمها، البيت الذي استخدم فيه 
معه بلغة معينة فالبيت يكون بيئة الغوية، واملدرسة أو املعهد اللذان يكون مبجت

تمع فيهما يستخدم لغة خاصة يكون بيئة لغوية إذن البيئة اللغوية هي بيئة . ا
  .من خالل النشطات اللغوية

واعتمادا على مفهوم البيئة فيما ذكر أن البيئة اللغوية ميكن أن تنظر من 
غوية البشرية املختلفة، فإن الباحث يقصد هذا املفهوم أيضا خالل النشاطات الل

مفهوم البيئة التعلمية، ألن البيئة اللغوية على هذا السياق تتعلق بنشاطات تعلم 
وعلى ذلك فإن وجيي سوارنو . اللغة وتعليمها خاصة تعلم اللغة العربية وتعليمها

ن البيئة التعلمية هي بيئة حتيط بعملية التعلي ا  ١٨.معرف  أما دمحم سراين عرف 
ا بيئة طبيعية  ١٩.كل شيء يتعلق مبكان تقام فيه عملية التعليم سوطيون أ ورأي 

                                                           
النق . اكتساب العربيةالبيئة اللغوية تكوينها ودورها يف حليمي زهدي،   ١٧  ۲۰۰۹.مطبعة جامعة موال مالك ابراهيم اإلسالمية 
 ۲۹ص 

18 Wiji Suwarno, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, ٢٠٠٦), hlm. ٣٩. 
19 Muhammad Saroni, Manajemen Sekolah (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, ٢٠٠٦), hlm. ٨٢. 
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وبيئة اجتماعية وطبيعية مثل درجة احلرارة ورطوبة اهلواء واجتماعية على وجود 
  ٢٠.الناس ومن أسباب إجناز التعلم بيئة تعلمية

ا العناصر  ومن تلك التعريفات خيتصر الباحث تعريف البيئة اللغوية 
إلنسان من خالل املؤسسة اللغوية أو على  الطبيعية والصناعية اليت حتيط 

  .الظروف احمليطة واملؤثرة يف التنميتهم
  

 معيار البيئة اللغوية   .ب 
  ٢١:هناك املعايري البيئة اللغوية لكون البيئة فعالة وهي

يع سكان املعهد، منها مدير املوقف والتقدير اإلجيايب للغة العربية من مج .١
 .املعهد، األستاذ، الطالب والعمال

النظام واملبادئ الواضحة عن شكل البيئة العربية الذي يريده املعهد  .٢
والطالب يعرفون هذا النظام من أول جميئهم إىل املعهد وهناك التعزيز ملن 

 .أطاع النظام والعقاب ملن يعاند
 .للغة العربية الفعالة املؤهلون الذين يقدرون على االتصال .٣
للغة العربية  .٤  الناطق األصلى 
 .التمويل من وسائل التعليم اجليد والفعال يف تكوين البيئة اللغوية .٥
التدرج يف تكوين البيئة اللغوية واملالحظات إىل كل اإلمكانيات والظروف  .٦

 .املناسبة
 املعية واشرتاك مجيع السكان يف تكوين البيئة اللغوية .٧
 .القوام واستمرار العملمبدأ  .٨
 حمرك اللغة .٩

                                                           
20 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 129-130. 
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 العوامل الدافعة لتكوين البيئة اللغوية .١٠
 مواد التعليم املتنوعة .١١
 تعيني الوقت أو املكان اخلاص للغة العربية جلميع سكان املعهد .١٢
 جمموعة حمي اللغة العربية .١٣
 .أسبوع اللغة .١٤

 
 أقسام البيئة اللغوية  .ج 

الدكتور دمحم على اخلويل أن ذكر تكون البيئة اللغوية على قسمني، كما 
والبيئة ) Artifisial(البيئة اللغوية االصطناعية : البيئة اللغوية تنقسم إىل قسمني

 ).Natural(اللغوية الطبيعية 
 )البيئة الرمسية(البيئة اللغوية االصطناعية  .١

البيئة اللغوية االصطناعية هي إحدى البيئات اللغوية اليت ترتكز 
 دوالی، (أو نظام اللغة يف اللغة اهلدف مع التوعية على سيطرة القواعد 

التوعية على قواعد اللغة اهلدف ميكن اقامها ) 1986إيليس 1985
ملنهج  ٢٢.ملنهج اإلستنتاجي أو املنهج اإلستداليل واملقصود 

اإلستنتاجي هو أن يوضح املعلم للمتعلم عن قواعد اللغة اهلدف مث إن  
يعين . كان املتعلم فامها ومستوعبا على القواعد فيحمل املعلم إىل التطبيق

اللغوية مث يسوقه املعلم ليكون واحد نفسه ) بنية(حالة ملعرف األشكال 
لتوعية عند املتعلم ميكن  وإن معرفة قواعد اللغة ٢٣.عن تلك القواعد

                                                           
النق . تكوينها ودورها يف اكتساب العربيةالبيئة اللغوية حليمي زهدي،   ٢٢  ۲۰۰۹.مطبعة جامعة موال مالك ابراهيم اإلسالمية 
  ٤١ ص
جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالتج(عمر فارق، لتكوين البيئة اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم، رسالة املاجستري   ٢٣

 ۲۷. ، ص۲، ۱احلكومية، ، 
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لتعليم الرمسي يف الفصل، أو من كتب قواعد اللغة وممن  احلصول عليها 
 ٢٤.له كفاءة اللغوية املدروسة

وذكر دمحم على اخلويل أن البيئة االصطناعية هي بيئة تعلم لغة 
تتكون البيئة . الثانية يف الصف، وهي سبيل الكتساب اللغة الثانية

جوانب التعليم الرمسي، أكثر من هذه البيئة تكون يف  االصطناعية على
جحة يف ترقية فهم  الفصل أو يف خمترب اللغة، تكوين هذه البيئة 

واملهارات اللغوية،  )علم عن عناصر اللغة(الطالبات على نظرية اللغة 
ولكن هذه . تتعلق على أمناط تعليم اللغة أو الطرق اليت يستخدمها املعلم

   .إىل استيعاب الطالبات على فهم نظرية اللغةالبيئة تعمل 
ا، ووجود هذه  هذه البيئة تساعد متعلمي اللغة غري الناطقني 

ا  .البيئة يدفع متعلمي اللغة الثانية التكلم 
 )البيئة غري الرمسية(البيئة اللغوية الطبيعية  .٢

البيئة الطبيعية هي اللغة اليت يستخدمها األصحاب يف نفس 
ة الوالدين أو املشرفني، اللغة يستخدمها املتعلمون، اللغة املرحلة، لغ

املستخدمة يف األخبار املطبوعة أو اإلليكرتونية واللغة اليت تستخدمها 
  ٢٥.األستاذات يف عملية التعلم والتعليم يف الفصل أو غريه

إن تعلم اللغة يف البيئة الطبيعية، هو األسلوب األمثل الذي حيقق 
أفضل النتائج ألنه يعتمد على رغبة املتعلم نفسه، الذي يلمس يوما بعد 

ويساعد على ذلك كثرة عدد . يوم الفائدة العملية لتعلم اللغة العربية

                                                           
24 Henri Guntur Taringan, Prinsip-Prinsip Dasar Metode Riset Pengajaran dan Pembelajaran 
Bahasa (Bandung: Angkasa, 1993), H. 171 
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كز معلميه، واجلو املشجع املساند الذي يتجاوز عن األخطاء الشكلية وير 
  ٢٦.على أمهية حموى الرسالة اللغوية 

لطريقة الطبيعية يظهر األداء اللغوي األحسن من  وتعلم اللغة 
البيئة الرمسية اليت تركز يف تعليم قواعد اللغة أو استخدام بنية اللغة 

ورأى دوالی أن طريقة املتعلم يف االتصال تؤثر كثريا يف اللغة . لتوعية
للغة  ميارس. الثانية املدروسة املتعلم يف االتصال على القراءة واالستماع 

للغة الثانية وهلذا يظهر أمهية البيئة اللغوية . الثانية مث يرد وجيب عليها 
 .يف اتبان املثريات للمتعلم

لبيئة اللغوية الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاهم ونقل  يقصد 
ا تفعله عندما نتحدث وهذا م. املعلومات، أي مع الرتكيز على احملتوى

ويف  ٢٧.مستخدمني اللغة األوىل أو اللغة الثانية يف الشارع أو امللعب مثال
املقابل، عندما يستخدم املعلم اللغة الثانية يف غرفة الصف يف تدريب 
لغوي، فال شك أن الرتكيز هناك اليكون على احملتوى، بل على الصيغ 

ايصبح هدف اللغة يف هذه احلالة ا. اللغوية مثل البيئة اللغوية . للغة ذا
  .ندعوها بيئة شكلية أو اصطناعية

ولقد دلت البحوث أن البيئة الطبيعية تؤدي إىل اكتساب أسرع 
كما دلت البحوث أنه كلما زاد زمن . اللغة الثانية من البيئة االصطناعية

ا الطبيعية، حتسن مستوى اكتساب اللغة  التعوض اللغة الثانية بصور
، وأنه إذا تساوي الزمن، فإن البيئة الطبيعية تعطي نتائج إفضل من الثانية

وهذا يعين أن تعلم اللغة . البيئة االصطناعية، اليت هي بيئة غرفة الصف
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٢٣ 
 

الثانية يف موطنها األصلي أفضل من تعلمها كلغة أجنبية يف غرفة صف 
  .ما يف مدرسة أو املعهد ما خارج موطنها األصلي

.  بيئة أصحاب اللغة أو الناطقني اإلصليوهذه البيئة توجد يف
فالبيئة اللغوية الطبيعية للغة العربية مثال يف البلدان اليت تكون اللغة العربية  

  .كاللغة األوىل أو اللغة األم
  

 اسرتاتيجية يف تكوين البيئة اللغوية  .د 
يرى بشريي أن تكوين البيئة اللغوية حيتاج إىل اسرتاتيجات وهي كما 

  ٢٨:يلي
سكن طالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد ويسهل  إنشاء )١

على املشرفني واملدرسني مراعتهم ةإرشادهم وإقامة أنشطة عربية خارج وقت 
 .اجلراسة

تعيني األماكن احملظورة فيها التحدث والكالم بغري اللغة العربية، مثل  )٢
 .املقصف ومكاتب املدرسة

مناقشة األوضاع املدرسية واالجتماع عقد لقاءات العربية حيث افتتاح  )٣
والسياسة فيما بينهم على ضوء الكلمات واملفردات واملصطلحات احملفوظة 
واملدروسة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسي على االستماع 
للغة العربية جتاه األوضاع املعاشة  والتحدث والتعبري الشفهي عن انطباعتهم 

 .واستماع ذلك من أصحابكم
إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية وذلك لسد  )٤

مجة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي وذلك لتزويد  ثغرات 

                                                           
النق . اكتساب العربيةالبيئة اللغوية تكوينها ودورها يف حليمي زهدي،   ٢٨  ۲۰۰۹.مطبعة جامعة موال مالك ابراهيم اإلسالمية 
  ٥٨- ٥٦ ص



 

٢٤ 
 

إن امكن (الدارسني بثروة لغوية أكثر من الثروات املوجودة داخل الفصل 
 ).ذلك

م  )٥ األسبوع حيث أن يتصرف إقامة األنشطة العربية يف يوم معني من أ
ت ومسابقات وكل هذه  الطالب ميوهلم النفسية والفنية من مسرحية وخطا
األنشطة أجريت حتت ضوء اللغة العربية وحتت رعاية وإرشاد املشرفني 

 .واملدرسني يف اللغة العربية
تدريب الطالب على إلقاء اخلطابة العربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة  )٦

 .اجلماعة
م غ  )٧ يئة عدد كبري من الكتب العربية حبيث تليب حاجات حسب مستو

م إىل القراءة وختصيص  العلمية ويقوم املدرسون بتشجيع الدارسني ودعو
أو إقامة (أوقات خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف املكتبة 

ت واجلرائ) النشاط املكتيب الت والدرو  .د العربية وتعويدهم على قراءة ا
الت أو منشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتابة الطالب من )  )٨ اصدار ا

م بعد اختيار  االنطباعات والتعبريات الكتابية عن األفكار املتبادرة على أذها
ت وفكر  .األفضل واألحسن منها لغو

لعربية وكذلك كتابة  )٩ ت واملعلومات من قبل املدرسني  اصدار اإلعال
 .حات املدرسيةاللو 

تعويد الطالب على استماع ومتابعة برامج الفصحى اإلذاعية ونشرات  )١٠
األخبار العربية واالستماع احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم 
عتبار الشؤون الدينية واجلهاز  لتعاون مع سفارات الدول العربية  وذلك 

 .الرمسي األخر
الدينية على أن تكون املواد الدينية  التعاون مع مدرسي مواد العلوم )١١

للغة العربية سهلة العبارات  .املدروسة 



 

٢٥ 
 

 
ثريها يف اكتساب اللغة الثانية،  أن البيئة اللغوية تتعلق بتعليم اللغة و 
وكان التعليم وتعلم اللغة هي األنشطة املربجمة لتكوين األحوال أو البيئة 

مية غري حمدود على األسئلة التعليمية للمتعلم وتكوين البيئة التعلي
 .التعليمية يف الفصل فحسب ولكن خارج الفصل أيضا

خطط مرزوقي على كيفية االستفادة من البيئة يف ترقية وحتسني تعليم 
  ٢٩: اللغة العربية

اجعل تعليمك جذا ومشوقا ومظهرك مجيل وكالمك فصيحا  )١
  . مؤد لينا

ك فتكون أسوة حسنة التزم بدوام استخدام اللغة العربية مع طالب )٢
 .هلم ذاهية يف أعينهم

ال ترتك الطالب يعرفون عيوبك وقصورك لغة وعلما ومهنة )  )٣
لتايل فهم ال  فتكون ساقطا أمامهم مل يكن لديك هيبة و 

 .يهتمون بتدريسك بل بنفسك أيضا
. أقلل من الشرح والبيان وأكثر بدال من ذلك التدريب والتطبيق )٤

لنسبة إىل اكتساب مهارة اللغة أكثر فعالية من طريقة  فهذا 
 .الشرح والبيان

م عالقة انسانية حبيث تتبادل معهم احلب  )٥ اجعل عالقتك 
والرمحة والرعاية واالهتمام، وعاملهم معاملتك ألوالدك حبيث 
تكون قريبا منه حىت ال يشعر بوخشة وحشونة وبعيدا عنهم 

 .أيضا
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ة أو يف الكتب حاول أن تكون الكلمات واملفردات يف السبور  )٦
املدرسية واضحة سهلة بسيطة كي ال يشعر بصعوبة اللغة العربية 

 .فيكرهوا وينفروا عنها
 .اجعل النشاطات الطالبية اللغوية أكثر من نشاطاتك أنت )٧
وذلك . حفز وشجع الطالب على تعلم وتدرب وتطبيق اللغة )٨

عن طريق تعريفهم أمهيتها دينيا وعلميا ودنيو وتقدمي اهلدا 
يدي املخالفني  .واجلوائز للمتفوقني واألخد 

كون فيما بينهم روح التنافس عن طريق املسابقات فيما بينهم يف  )٩
نفس املدرسة أو مع الطالب يف مدارس األخرى وحيسن أن 
تكون هذه املسابقات درو أو شهر أو كل أربعة أشهر حيث 

 .تتبادل املدارس يف منطقتك
اللغة العربية توقعات وطموحات أكد الطالب أن الطالب  )١٠

مستقبلة طيبة سواء يف الناحية الدينية أو العلمية أو السياسية 
 .واالقتصادية أو غريها

حاول أن تكون اإلعالمات واملعامل املدرسية وكذلك الشعارات  )١١
للغة العربية  .وبعض أنظمة املدرسة العامة مكتوبة 

العربية، مثل  أعط الطالب فرصة وجماال للتدريب على اللغة )١٢
الت احلائطية وغريها،  ت العربية وقراءة اجلرائد وا خطا

 .وتشرفهم عليها
ضع معهم القوانني واألنظمة اليت تنظم الطالب يف استعمال  )١٣

 .وتطبيق اللغة العربية يوميا



 

٢٧ 
 

ذه اإلسترياتيجية بعضها من  ومعاهد اللغة يف مدينة ميرتو قاموا 
الب، وتعيني الوقت للنطق العربية مثال عن صناعة مسكن الط. بعض

 .وإقامة تعليم خارج الفصل الرمسي كاخلطابة واحملاورة واحملادثة أسبوعية

 طريقة تكوين البيئة اللغوية  .ه 
 طريقة تكوين البيئة اللغوية العربية الرمسية )١

هذه هي الطريقة لكي تكون البيئة الرمسية يستفيد على اكتساب اللغة 
ا، إذن ينبغي  للمعلم أن يطبق األنشطة التعليمية يف الصف ومعلوما

  ٣٠:نضمام املدخل االتصايل واملوضوعي، فهي كما يلي
استخدام اإلسرتاتيجية التفاعلية اليت تعتمد على األنشطة االتصالية وال   .أ 

 .تركز على القواعد
استخدام املادة املتوفرة بكثرة املادة الواقعية واهتمام إىل املبادئ اجلادبية   .ب 

 .بيقية واملعنويةوالتط
 .وقت معني  .ج 
ستخدام اللغة العربية يف كل وقت ومكان، ومنع استخدام   .د  إلزام املتعلم 

اللغة اإلندونيسية يف أي إعطاء املتعلم فرصة كافية لالتصال اللغوي، واملعلم 
 .عند التعليم اليتكلم كثريا بل يصحح األخطاء ويعطي التوجيه

عطاء امل  .ه  قراءة الكتب : تعلم الوظيفة، مثلتوسيع املسامهة اللغوية 
الت واجلرائد العربية ومشاهدة األفالم وفتح الشبكة الدولية العربية  .وا

ملدخل   .و  استخدام الطرق املناسبة واألسلوب املتنوعة ولكن ال يتعارض 
 .املقرر
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التدريب : خيطط ويقيم العلمية اليت تعني مبا ترقية البيئة اللغة العربية، مثل  .ز 
للغة العربية، وغري عن  اإلنشاء اليومية، وجمموعة احملادثة، ومترينات اخلطابة 
 .ذلك

 طريقة تكوين البيئة اللغوية العربية غري الرمسية )٢
ترقية البيئة غري الرمسية ليس من األمور السهلة، بل حيتاج إليه الصرب 

ويرها واالجتهاد وطول الزمان، بعض املدارس واملعاهد حاولوا إىل ترقية وتط
  ٣١:بطريقة خمتلفة، فهي كما يلي

 املوارد البشرية  . أ
وجود املوارد البشرية اليت حلم الكفاءة االتصالية يف اللغة العربية نطقا أو  
كتابة، هم يكونون حمركات األنشطات اللغوية يف املدرسة أو املعهد لكي 

للغة العربية ولو قليال، والبد للمعلم أن بر  قی  يستطيع املتعلم التحدث 
  .کفاءته اللغة العربية

 البيئة النفسية  . ب
خلق بيئة النفسية اجليدة على تطوير تعليم اللغة العربية، فهي تبدأ 
عطاء املعلومات اإلجيابية إىل أعضاء املعهد أو املدرسة، واملتعلم 

  :خصوصا، بكيفية كما يلي
يشرح املعلم إىل املتعلم عن أمهية دور اللغة العربية كلغة لإلسالم  )١

  .وإحدى من اللغات املستخدمة يف اتصال هيئة األمم املتحدة
م  )٢ يعطي املعلم البيان أن مهارات اللغة تفيد قائدة هامة يف حيا

 .اإلجتماعية، وكذلك يف امليدان العملي
للمعلم البد له الوسيلة اجلذابة يف كل تعلم اللغة العربية، لكي يسهل  )٣

 .وال املللاملتعلم يف فهم الدرس ويشعرهم بسرور 
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٢٩ 
 

 البيئة الكالمية  .ج 
وجود البيئة الكالمية وهي البيئة اليت تستخدم فيها اللغة العربية 
ثري كبري يف اكتساب اللغة  لالتصال اليومي تدرجييا، وهذه البيئة هلا 

 :على سبيل املثال. العربية للمتعلم
للغة العربية ولو بكلمة بسيطة  )١  .يتكلم معلم واملتعلم 
ستخدام تعبريات اللغة العربية يف املعاملة اليومي يف تعويد  )٢ املتعلم 

أهال وسهال، وصباح اخلري، وشكرا، : مثل. املدرسة أو املعهد
 .وعفوا، ومربوك وغري ذلك

مبعىن أن يف ذلك اليوم ينبغي على املتعلم ليتكلم . وجود اليوم العريب )٣
للغة العربية  .مع اآلخرين 

ت الرتبوية )٤  .ملن ال يستخدم اللغة العربية عند الكالم وجود العقو
 البيئة السمعية  . د

للغة العربية، مثل  ت  تقدميها على شكل إذاعة اإلعال
إىل األمام، إىل اليسار (تستخدم اللغة العربية يف تدريب االصطفاف 

  .وبذلك يشعر املتعلم بسرور وفخر). وغريه
 البيئة البصرية  .ه 

ثري قوي للمتعلمني يف هذه أسهل لتطويرها يصمم جيدا، وهل ا 
للغة العربية، : اكتساب اللغة، مثل الت حائطية  ت وا كتابة اإلعال

  .ووضع املفردات أو احملفوظات العربية يف مكان املناسبة
 البيئة البصرية السمعية  .و 

لتكنولوجيا املعلومات، مثل مشاهدة : هذه البيئة تطويرها 
  .ري ذلكاألفالم العربية يف معمل اللغة وغ

 جمموعة حمبني اللغة العربية  .ز 



 

٣٠ 
 

لعملية اليت فيها أشكال  موعات حملبني اللغة العربية  تكوين ا
للغة العربية، مثل مترينات اخلطابة، احملادثة، واملناقشة، : من الربامج 

 .واجلدال، والغناء العريب، واأللعاب العريب
 أسبوع العريب  .ح 

للغة العربية، جمموعة من العمليات أو األنشطات  املتنوعة وكلها 
مسابقة اخلطابة، وقراءة أو كتابة الشعر، وكتابة اإلنشاء، واخلط : مثل

 .العريب، واملسرحية وغري ذلك
 مركز التعليم الذايت  .ط 

تسمى مبركز التعليم . توفري الغرفة اخلاصة لربامج اللغة العربية
. توجية من املعلمالذايت ألنه مركز للوصول املعلومات املتنوعة بدون ال

. مبركز التعليم الذايت يرجى أن يستوعب املتعلم استيعاب اللغة العربية
واملركز التعليم الذايت يتكون من غرفة املدير، غرفة اإلستوديو اليت فيها 
احلاسوب والشبكة الدولية والتلفاز وألة التصوير، وغرفة أإلجتماع 

  .واملتاقشة

ارة القوية من املعلم واملتعلم تؤثر يف من ذلك يرى الباحث على أن اإلد
جناح عملية التعلم اللغة العربية، وكذلك استيعاب املدرس حنو اللغة العربية على 

  .سبيل اللسان والكتابة هو مهم جدا

 العوامل يف تكوين البيئة اللغوية  .و 
ثريه  العوامل املؤثرة يف تطوير البيئة اللغوية ال ينفصل من تعليم اللغة و

الوجهة املهمة يف تعليم اللغة العربية هي أن تكون عند . اكتساب اللغة الثانيةيف 
للغة العربية حىت يستطيعوا أن  الطلية أو الدارسني الكفاءة العالية يف التكلم 

للغة العربية   .يتواصلوا مع غريهم 
  :هناك عامالن أساسيان الكتساب الطلبة على املهارات العربية ومها



 

٣١ 
 

 داخليةالعوامل ال )١
العوامل الداخلية هي العوامل اليت تكون يف داخل الطلبة 

لدارس وحتتوي العوامل الداخلية على ) اجلوانب النفسية اخلاصة 
  :والبيان عنها كما يف األيت ٣٢.الدافعة، واملوهب، والذكائية

  الدافعة  . أ
. هذا الدافع يؤثر كثريا على ترقية لغتهم العربية وإحيائها

ألعمال الدافعية اليت  صدرت من أنفسهم تدافعهم على القيام 
وإذا ضعفت اهلمم . وتقوية الرغبة وترقيات املهارات اللغوية

ألنشطة اللغوية إال بكسل، والكسل  ونقضت رغبته فلم يتم 
  ٣٣.بسبب عدم اكتساب املهارات اللغوية

 املوهب. ب

املوهب يف املعجم اإلندونسي هو أساس أو صفة 
دة، أو عبارة أخرى، الطاقة اليت ملكها الطالب الذكائية من الوال

 ٣٤.أو محلها منذ والدة

 الذكائية. ج

الذكائية تؤثر كثريا على اكتساب املهارات اللغوية، كما  
ألن الذكائية هلا دور . كانت الذكائية تسرع على العمل األخر
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٣٢ 
 

مهم يف تنمية العقل والفكر ومن يعقل ويفكر على شيئ فينال 
  ٣٥.التفكريشيئا على قدر 

 العوامل اخلارجية )٢
العوامل اخلارجية هي العوامل اليت تكون يف خارج 
الطلبة، وحتتوي العوامل اخلارجية على البيئة، واملعلم، 
واإلصالحات، واملواد الدراسية، واحلفظ، والتقليد، والوظيفة، 

والبيان عنها كما يف . واحلوافز، والتمرينات، والوسائل التعليمية
  ٣٦:اآليت

 البيئة .أ

البيئة تؤثر كثريا وهلا دور مهم وعظيم على اكتساب 
البيئة االصطناعية . اللغة، إما البيئة االصطناعية أو البيئة الطبيعية

هي أحوال الطلبة وأنشطتهم داخل الفصل، وأما البيئة الطبيعية 
  . هي أحوال الطلبة وأنشطتهم خارج الفصل

 املعلم. ب

اكتساب اللغة، ألنه مفتاح يف املعلم له دور كبري على 
. تعلمهم عليها، وهو كاملثل األعلى يف ترقيتهم املهارات اللغوية

ويراقب على أحواهلم ويشرف عليهم ويرشدهم ويصحح 
أخطائهم إن وجدت يف املهارات وحيل املشكالت اليت يواجدها 

  .يف املهارات اللغوية
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٣٣ 
 

 االصالحات. ج

للغة، لکی تفرق أن التصحيح له دور مهم يف اكتساب ا
إصالح األخطاء هو اصالح العبارات أو . بني اخلطأ والصواب

الكلمات املستخدمة أو خطأ وضع الكلمات يف اجلملة املنتشرة 
بني الطلبة أو اخلطأ يف القراءة ويصلح مباشرة، أو يف الكالم 

  .ينتظر املعلم بعد اإلنتهاء فيصلحه، أو يف الكتابة

 املواد الدراسية. د

د تؤيد على اكتساب اللغوية بني الطلبة وتؤثر كثريا املوا
االستماع والكالم والكتابة (يف اكتساب املهارات اللغوية 

وأما املواد الدراسية العربية هي تزويد املفردات، ). والقراءة
واالستماع، واملطالعة، واحملادثة، واإلنشاء، والرتمجة، واإلمالء، 

ص األدبية والقواعد النحوية واخلط، والتمرينات اللغوية والقص
  .والبالغة، وغري ذلك

 احلفظ. ه

احلفظ من العمليات اليت تنشق على كثري من الطلبة، 
وهم يتفاوتون يف القدرة عليه، بتفاوت استعدادهم، وقد وجد أن 

سس نفسية وأساس لغوية والعوامل . سهولة احلفظ ترتبط 
واختيار القطع املساعدة على احلفظ وهی، التكرار والفهم 

جيل  كثر من حاسة وحث اإلرادة وعدم  الشائقة واالستعانة 
احلفظ واإلكثار من الشعر لصغار الطلبة وحسن نظم الكالم و 

  .ليفه



 

٣٤ 
 

 التقليد. و

الطلبة يستمعون  . التقليد له دور مهم يف اكتساب اللغة
ليها كل احملادثة مث أمر األستاذ علي تقليد احملادثة اليت قد مسعوا إ

لطالقة والصحيحة، واحملادثة على األحيان تصدر من األستاذ 
  .أو املسجل أو األسطوانة املرتاصة العربية أو التلفاز وغريها

 الوظيفة. ز

لوظيفة . الوظيفة هلا دور كبري يف اكتساب اللغة ويقصد 
أو الواجب ذلك القدرة من التكليفات اليت يسندها املعلم 

اية ا . حلصة من أجل أدائه خارج الفصلللطالب قبل 
ا الطالب على اكتساب املهارات اللغوية  لواجبات يستطيع  و
وترقيتها وتنميتها واحيائها وفق جهدهم ونشاطهم يف عمل 

  . الوجبات اليت اعطاها املعلم

 احلوافز. ح

احلوافز هي إعطاء املعلم أو املشرف شيئا بعد جناح 
نزلية اليت عملها الطالب بصحيح الطلبة يف العمل کالواجبات امل

وجيد، أو يف املسابقة اليت يشرتكها الطالب وهو فائز فيها، أو 
يف مفهوم القراءة واملتعلم فهما جيدا فيعطى إليه املعلم احلوافز، 
أو إجابة املتعلم األسئلة اليت يعطي املعلم وهو يستطيع على 

  . إجابتها بصواب، وغريها

 التمرينات. ط



 

٣٥ 
 

. هلا دورا كبريا يف اكتساب اللغة وتنميتهاالتمرينات 
التمرينات اللغوية عندهم تستهدف متكني الطالب من أن 

والتمرينات . يسيطر على األمناط اللغوية اليت تعلمها يف الفصل
وسيلة حلفز املهارة اليت تعلمها املتعلم وتثبيتها وتدعيهم ما تعلمه 

ا من املتعلم للمهارة ويف التمرين على املمارسة اجليدة . شأ
  .اللغوية

  الوسائل التعليمية. ي
الوسائل التعليمية هلا دور مهم يف اكتساب اللغة،     

وتساعد كثريا على إثراء تعليم وحتقيق اقتصادية التعليم واستثارة 
دة خربة املتعلم مما جيعله  اهتمام املتعلم وإشباع حاجته للتعلم وز

مجيع حواس املتعلم يف عملية أكثر استعداد للتعلم واشرتاك 
  .التعليم

ويف أي وقت كان . هناك العوامل املؤثرة الكثرية يف تكوين البيئة اللغوية
  .توجد هذه األشياء يف مواضع ما سوف أصبح تكوين البيئة العربية اجليدة سهلة

 
 املعوقات يف تكوين البيئة اللغوية  .ز 

  :ن البيئة اللغوية هيإن للبيئة اللغوية معوقات ومن املعوقات يف تكوي
 .ضعف وعي التالميذ ملمارسة اللغة العربية يف الغرفة .١
 .قلة فرصة لتدبري اللغة األجنبية يف املسكن .٢
 ٣٧.قلة مواد تعليم اللغة العربية املدروسة ومل تدافعها دروس غريها .٣
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٣٦ 
 

ا ملن اراد أن يقوم بتكوين البيئة اللغوية  ألن هذه. هذه األمور الثالثة البد اجتنا
 .األمور الثالثة تسبب إىل البطئ يف تكوين البيئة اللغوية

  مهارة الكالم اللغة العربية:   املبحث الثاين

إن اللغة العربية تتمثل يف فنون اللغة األربعة يعين اإلستماع والكالم والقراءة   
ناس لكالم ال. والكالم هو أهم املهارة من املهارات اللغوية للصغار والكبار. والكتابة

  .يقدرون أن يعرب أغراضهم مباشة

 مفهوم مهارة الكالم  .أ 
لنفس الذي  الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة وهو املعىن القائم 

لفاظ، يقال يف نفس الكالم، ويف اصطالح النحاة جاء : اجلملة املفيدة حنو. يعرب عنه 
   ٣٨.الشتاء

نه اإلنسان من صوت يعرب به عن شييع له ما يصدر عن : وميكني تعريف الكالم 
وبنا على هذا، فإن . داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم

الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البعد كالما، بل هي أصوات ال 
 ٣٩.معىن هلا
  

نه مهارة نقل املعتقدات واألحاسس واالجتاه . ات واملعاين واألفكاريعرف التحدث 
واألحداث من املتحدث إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف 

 ٤٠.األداء
ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم : أما التعريف االصطالحي للكالم فهو

هاجته، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما : عما يف نفسه من
                                                           

ض. املهارات اللغوية ماهيتها والطرائق تدريسها. عليان، أمحد فؤاد دمحم   ٣٨   ٩٥- ٩٣.ص. ١٩٩٢.دار املسلم: الر
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٣٧ 
 

رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، أو حنو ذلك، : يزخر به علقه من
 ٤١.يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

مهارة الكالم هي مهارة أي قدرة يف كشف األصوات التطقي أو الكلمة لتعبري 
ويف املعىن الواسع، . الماألفكار كالرأي واإلرادة والشعر من املخاطب إىل شريك الك

الكالم هو جهاز العالمات اليت تقدر أن يسمع وينظر ويستفيد من بعض العضالت 
م ومن وجه أخرى،   ٤٢.واألنسجة العضلية يف جسم الفرد لعرض الفكر وينجز حاجا

لنسبة اإلنسان   .الكالم هو الشكل الرئيسي لإلتصال 
ان فيها الكالم أو التعبري الشفوي فنحن ولقد تعدد جماالت احليات اليت ميارس اإلنس

ألزمنة واألمكنة وغريها كلها  نتكلم مع األصدقاء وبني البائع واملشاريـ احملادثة ما تتعلق 
لكالم صحيحا مرتبا. بوسيلة الكالم واملراد منه تسليم . هدفه يعين ترقية كفاءة االتصال 

تمع   ٤٣.اإلعالم إىل املخاطب بطريقة جيدة عنه ا
سم مهارة التحدث أو  لتعبري ويف الغالب ما يشار إليها  مهارة الكالم هو يسمى 

ومع ذلك ما اختالفا يف التأكيد، يف الكالم هو القدرة شفوية، ولكن يف . مهارة الكالم
ولذلك، يف تعليم . التعبري أيضا إضافة شفو أن تتحقق يف شكل من أشكال الكتابة

لديهما نفس األساسية اليت تنشط . عبري شفهية وتعبري حتريرياللغة العربية اسطالحان، ت
  ٤٤.يف التعبري عن ما هو يف ما يفكر به اإلنسان

يف املمارسة العملية بدء احلديث، يستند أوال على قدرة االستماع والقدرة على 
يف سياق املتكلم يعمل . السيطرة على املفردات والشجاعة للتعبري عن ما هو يف عقله

وهو حاصل على الرسائل ) receiver(، يف حني أن املتلقي )sender(رسالة املرسل  مبثابة
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٣٨ 
 

أخبار أو رسائل مت إنشاؤها بواسطة املعلومات اليت ). massage(اإلخبارية أو الرسائل 
يت بعد تلقي األخبار ورد . نقلها املرسل، والرسالة هي الغرض من البالغ ردود الفعل 

  .فعل من املتلقي

مهارة الكالم جزءا كبريا من اهتمام متعلمي اللغة العربية خاصة من ك أن ومن ذل
ا،كما أن الكالم سابق لبقية املهارات اللغوية من الناحية التارخية ألن  غري الناطقني 

ا   .اإلنسان عرف الكالم منذ ظهور اللغة ونشأ

 أهداف مهارة الكالم   .ب 
مج التعليمي املعني، كما هلا ملهارة الكالم أهداف عامة على مستوى  الرب

حلصة الدراسية، ولكل نوع من هذين النوعني صياغة  أهداف خاصة ترتبط عادة 
لغوية ختتلف عن االخرى و على املعلم و هو يصرع أهدافه عند تعليم مهارة 

 .الكالم أن مييز يف الصياغة بني هذه األهداف
ا يشري بذلك كثري من علماء وفيما يلي األهداف العامة ملهارة الكالم كم

  ٤٥:اللغة الطبيقيني
 .نطق األصوات نطقا صحيحا - ١
أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتغميم املختلفة  - ۲

 .وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسب - ۳
الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه أن يستخدم بعض أشكال  - ۴

االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن 
 .الرتاث العريب واإلسالم

                                                           
  ٢٣٤.ص) ١٩٩٢دار شادو، : القاهرة(حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بين الناظرية والتطبيق   ٤٥



 

٣٩ 
 

أن يتقن األعمال الكتابية املختلفة اليت ميارسها يف حياته العملية والفكرية  - ۵
 ٤٦.داخل املدرسة

  
 أمهية مهارة الكالم  .ج 

  :أمهية مهارة الكالمعليان يقول أن 
من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل  .١

 .أن يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة على  .٢

 .املبادأة ومواجهة اجلماهري
يها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة وإبداء احلياة املعاصرة مبا ف .٣

لتدريب الواسع على التحديث الذي  الرأي واإلقناع وال سبيل إىل ذلك إال 
 يؤدي إىل التعبري الواضح عما يف النفس،

ليس  - الكالم خصوصا يف هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل واملواصالت .٤
بل طمأنة أهليهم وذويهم، ألن يف انقطاع  وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط،

هلاتف يطمئنهم،  االتصال بداية اخلطر، فاملغرتب واملسافر عندما يكلم أهله 
 .ويتكلم وفاقه وأصدقاءه فيطمئن عليهم، ويطمئنون عليه

للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه  - إىل حدما -والكالم مؤشر صادق  .٥
ته أو حرفته ذلك األن املتكلمني على اختالف الثقايف وطبيقته االجتماعية ومهم

أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنبني عن عملهم ومن هنا فإن 
إن اإلنسان حيوان : الكالم هو اإلنسان ولذلك قال بعض علماء املنطوق

 .طق
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٤٠ 
 

والكالم وسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب ويبدو ذلك  .٦
ت واضحا من ت عدد القضا املطروحة للمنافسة بني املتكلمني أو الصعو

 .اخلاصة والعامة اليت تكون حمال للخالف
ولو كان  –والكالم وسيلة لتنقيس الفرد عما يعانيه ألن تعبري الفرد عن نفسيه  .٧

عالج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أو املواقف  - حيدث نفسه 
 .اليت يتعرض هلا

نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري واملتعلم واجلاهل والذكر واألنثى  والكالم .٨
 .حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة والتعبري عن مطالبة الضرورية

ذلك نعرف أن مهارة الكالم مهم ملتعلمي اللغة العربية، كما أن الكالم هو ومن 
  .النشاط لإلتصالة

 طريقة تديس مهارة الكالم  .د 
وأما . الطريقة املشهور املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم يعين الطريقة املباشرة

  : مزية هذه الطريقة فيما يلي
للغة  )١ هدف األساسي من هذه الطريقة تعين تطوير كفاءة الطلبة يف التفكري 

 .العربية ال بلغة أمهم
ستخدام الوسيلة اللغة العربية )٢  .تعليم اللغة العربية 
تمع، إذا بداية احلوار ب )٣ ني شخصني هو شكل األول والعموم استخدامه يف ا

ستخدام املفردات وترتيب اجلمل حسب  تعليم اللغة العربية هي احلوار 
 .أغراضهم وهدف تعلمهم الطلبة

ستماع اجلمل الكاملة ولديهم معنی واضحا،  )٤ ظرف الطلبة يف بداية تعلمهم 
 .لقدرة الطلبة وسهولتهم يف الفهم

إذا علم النحو ليس ك؟ ولكن علم يف حني . النحو هو ألة لتنظيم عبارة اللغة )٥
 .استعمال العبارات اللغوية واجلمل املوجودة يف احملادثة



 

٤١ 
 

وال . النصوص العربية ال يعطي إال بعد تعلم األصوات واملفردات وترتيب اجلمل )٦
 .يكتبون العربية قبل يقدرون يف القراءة و فهم عنها

 .مجة الكلمة مباشرةممنوع يف تر  )٧
شكال متنوعة، منها شرح املعين واملرادف واملضاد  )٨ بيان الكلمة واجلملة الصعبة 

 .وبسياق أخري
 .استخدم أوقات املدرس كثري يف أسئلة وأجوبة إىل الطلبة )٩
معظم األوقات يف التدريس يعين تدريب عن اللغة مثال اإلمالء وإعادة القصة  )١٠

 .وإنشاء احلر
  ٤٧.طريقة يعين تطوير كفاءة الطلبة يف الكالماهتمام هذه ال )١١

 خطوات تدريس مهارة الكالم  .ه 
ال  النظرة احلديثة إىل كيفية ترقية املهاات ةتعليمها تعتربها وسائل لتنظيم ا
ملتلعلم كي ينشط ويغري من سلوكه، وهذا يعين أن التعليم  اخلارجي الذي حييط 

خلارجية، وأن دور املعلم هو يهيئ هذه حيدث نتيجة للتفاعل بني املتعلم ةالظروف ا
ويتوصل املدرس إىل طرائق . الظروف حبيث يستجيب هلا املتعلم، ويتفاعل معها

وإسرتاتيجية التدريس، ويستعمل وسائل تعليمية تزيد من فعالية تلك الطرائق 
  ٤٨.واالسترياتيجيات

للغة األجنبية هي املهارة األساسية هلدف من األهداف من  تعليم نتحدث 
وهناك اخلطوات . كما الكالم هو كالوسيلة يف اإلتصال إىل شخص آخر. اللغة

  :اليت عمل املعلم يف عملية تعليم مهارة الكالم، فيما يلي
 :ملتعلمني يف املبتدئ   . أ

 جييب بدأ املعلم تدريب الكالم من إعطاء األسئلة والتزام على التلميذ أن . 
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٤٢ 
 

  ن يتعلم يف نطق الكلمة، يف احدى الوقت، طلب املعلم تالميذه
 .وصناعة اجلملة، وتقدمي الرأي

  رتب املعلم األسئلة وجييب التالميذ حىت تكون مادة كاملة. 
  جابة ، أو حبفظ احلوار، أو  أمر املعلم التلميذ يف إجابة التدريبات شفو

 .األسئلة تتعلق مبضمون املقالة اليت قرؤوا التالميذ
 :ملتعلمني يف املتوسط   . ب

  يب الكالم بلعب الدورتدر. 
 املناقشة ببعض املادة. 
 حيكي حكاية عن الوقائع تقع مبا التالميذ. 
 ع  . حيكي حكاية عن املعلومات اليت يسمعه التلميذ من التلفاز واملذ

 :ملتعلمني يف املتقدم   .ج 
 اختار املعلم املادة يف تدريب الكالم. 
 املادة املختارة تتعلق حبياة التالميذ. 
  تكون واضحة وحمددةاملادة. 
  م ن خيتار مادته أو أكثر حىت خيتار املادة اليت سيتكلمو يسمح التلميذ 

 .حرا

  :بعض القيادة العامة اليت تتعلق بتعليم مهارة الكالم، فيما يلي

 .تعليم الكالم يعين تدريب يف التحدث )١
م )٢  .عرب التالميذ خرب
 .تدريب يف تركيز الفكر )٣
 .ملباشراليقطع احملادثة ويصل  )٤



 

٤٣ 
 

لتدرجيي تتعلق ببعض املادة، ألن التلميذ حيب الكالم الذي يتعلق  )٥
م املستقبل  ٤٩.شياء قيمة حليا
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٤٤ 
 

  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  
ت، وأدوات مجع  كان هذا البحث عن مدخل البحث ومنهجه،  ومصادر البيا

ت، وخطوات  ت، وفحص البيا ت، وطريقة حتليل البيا إجراءات الدراسة، وهيكل البيا
  .البحث

 
 ونوعه مدخل البحث  .أ 

استخدم الباحث املدخل الكيفى على منهج الوصفي يف هذا البحث لتبني 
املشاهدات املناسبة بتصوير شيء ملوضوع الدراسة الكيفية هي منهجية البحث اليت 
حتصل على املعلومات الوصفية بشكل كلمات مكتوبة أو شفهية واألعمال 

 ٥٠).Bogdan dan Guba(، هذا هو رأي بوغدان وغو املالحظة
وتكون هذا البحث منظورا بدراسة املقارنة، على وهي تعمل مبقارنة شيئني 

بني شيئني من البحث  اإلختالفو  التشابهإلطار النظري، وحتصل على معرفة 
ركزت معظم أساليب الدراسات الوصفية على . ونستطيع أن نضيقها إن أمكن

ت املتعلقة مبوقف ما أو ظاهرة ما، وتفسري هذه  ضرورة مجع املعلومات والبيا
املعلومات من أجل فهم هذا املوقف، ولكن أسلوب الدراسات املقارنة يتعدى ذلك 
ت بني الظواهر  إىل البحث اجلاد عن أسباب حدوث الظاهرة عن طريق إجراء مقار

وهذا البحث يقارن بني  ٥١.املختلفة الكتشاف العوامل اليت تصاحب حد معينا
خطوات البيئة اللغوية وعوائقها وحلوهلا بني معهد روضة القرآن ومعهد القرآن 

  .اإلختالفووجه  التشابه، وجود املقارنة بنظر من وجه احملسن
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٤٥ 
 

ت مصادر  .ب   البيا
ت هلذه  ت : البحث يعين الرسالةكان الباحث يقرر مصادر البيا البيا

املوجودة بشكل الكتابة إما من الكتب املدروسة أو نتائج املقابلة بني الباحث 
ئق. واألشخاص املعني ت عن طريق املالحظة واملقابلة والو   .وتؤخذ منه البيا

ت يعين الكتب املقررة املستخدمة إللقاء مفردات  الكتب الذين يصدرون البيا
 عينات، والكتب املقررة للمحادثة األسبوعية، وامللفات املءأو مسا يف كل صباح

ت حملكمة اللغة والورائق لربمنج تشجيع اللغة وكشف احلضور  ملألفال العربية، والبيا
ت هم املدير امل. لطالب املعهد  سكن الطالبفاألشخاص الذين يصدرون البيا

  .واألساتيذ واملدبر واألعضاء املسكن
 

 تأسلوب مجع البيا  .ج 
ت يف البحث الكمي ت يف البحث الكيفي ليست كما أن البيا . إن البيا

ت األساسية يف البحث الكيفي  ت يف البحث الكمي تكون من األرقام والبيا البيا
ت  ئق املكتوبة تكون بيا هي الكلمات املكتوبة واملنطوقة والسلوك املبحوثة، أما والو

  .زائدة
ت من املصادر اإلنسانية بوسيلة يف البحث الكيفي حتصل ال باحث على البيا

ت األساسية وهناك توجد أيضا . املالحظة واملقابلة فيسمى يف هذا البحث البيا
ئق املكتوبة وقانون احلكومية  مصادر البحث اليت ليست من اإلنسان، أخذها من الو

ت الثا. والرسائل الرمسية وما إىل ذلك وأما مصادر . نويةفسمي يف هذا البحث البيا
ت يف هذا البحث هم الذين يعرفون حق املعرفة عن موضوع البحث وما فيه من  البيا

ت منهم   .البيا
 املالحظة )١

هي حني الباحث يشرتك يف ميدان الباحث مباشرة ويالحظ عملية وطبيعة 



 

٤٦ 
 

يف هذه املراقبة، كتب الباحث كل شيء منظم وغري منظم . وأنشطة األشخاص
ن يعرف األنشطات يف مكان املثال  تقدمي بعض األسئلة اليت أراد الباحث 
ن يشرتك األدوار املتنوعة، بداية من غري املشرتك إىل . البحث قدرة الباحث 

ن يعطي املشرتك بعض السؤال . املشرتك كافيا ويف هذه املالحظة قدرة الباحث 
ت دة البيا املالحظة هي وسيلة ويف نظرية أخرى . احلرية حسب نظريتهم كز

يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من 
خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن الباحث حني يالحظ فإنه يتبع منهجا 
معينا جيعل من مالحظته اساسا املعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معني ودليل 

ت اليت تتعلق هلذه املالحظة يعين عملية احمل ادثة اليومية بني الطلبة النيل البيا
بكفاءة الطلبة يف حتدث اللغة العربية ودور هذه احملاولة يف تطوير مهارة الكالم 

 .اد اإلسالمية كميدان البحثمبعه
 املقابلة )٢

ت على وهو بطريقة احلوار  ملقابلة ألن الطريقة املستعملة يف مجع البيا مسي 
يف . لدي هذه الطريقة تقنيات أساسية يعين طريقة احلوار البدائية. إىل املخربين

ستخدام اللغة وقد استعد الباحث عن األسئلة  عمليته، عمل الباحث احملادثة 
  .اليت سيسأل إيل املخري

وهذه املقابلة اليت سيعقد الباحث يعين عقد احملادثة إيل مسؤولية اللغة يف 
ة كمشرف اللغة من األساتذة، وقسم إحياء املعهد وهو قسم هيئة إشراف اللغ

اللغة املركز کمسؤول اللغة من الطلبة، وبعض مدبرين اللغة كمسؤول اللغة يف 
 .املسكن

ئق )٣  الو
الوثيقة تتكون من أشكال يليه شكل . الوثيقة هي كتابة الوقائع املاضية

ليفات املؤثرة من الشخص الوثيقة بشكل الكتابة مثا ل كتابة الكتابة والصور و



 

٤٧ 
 

ريخ احلياة، احلكاية، سرية الذاتية والوثيقة بشكل الصور . اليومية، كتابة التاريخ، 
ليفات يعين األفالم والزائفة. يعين الصورة والصورة احليوية   .الوثيقة بشكل 

  :٢اجلدول 
ت   جدول أسلوب مجع البيا

ت  مصادر البينات  أسلوب مجع البينات  الرقم   البيا
أساتيذ يف    املالحظة  ١

 برامج اللغوية
 املدبرين 
  طالب أو

  األعضاء 

أحوال من كيفية 
تكوين وتنطيم البيئة 
اللغة من أنشطة 
اليومية و العسبوعية 
والشهرية والسنوية 
يف معهد روضو 
القرآن و معهد 

  اإلسالمي احملسن
 مدير املسكن   املقابلة  ٢

  أساتيذ يف
 برامج اللغوية

 املدبرين 
  طالب أو

  األعضاء

عملية البيئة اللغوية 
اليومية و العسبوعية 
والشهرية والسنوية 
يف معهد روضو 
القرآن و معهد 

  اإلسالمي احملسن
ئق  ٣ كل أنشطة   الو

املوجودة اليومية أو 
العسبوعية يف ترقية 

  مهارة الكالم

الصور من أحوال 
البيئة املوجودة 
وامللفات ملستخدمة 
يف معهد روضو 



 

٤٨ 
 

القرآن و معهد 
  اإلسالمي احملسن

 
ت   .د   أسلوب حتليل البيا

ت يف البحث الكيفي يعقد قبل دخول ميدان البحث، حني يف  حتليل البيا
ت جيري منذ ختطيط . ميدان البحث وبعد البحث عند نسوتيون أن حتليل البيا

لكن يف . املشكلة وتصرحيها، ومن اجراءات يف امليدان إىل آخر عملية كتبة البحث
تالبحث    .الكيفي، ختصص التحليل حني جرت عملية البحث ومجه البيا

ت يف هذا البحث على ثالثة إجراءات يسمى شكل ميلس  جيري حتليل البيا
  :وحوبرمني

ت   القائمة يف حتليل البيا
  
  
  
  
  
 

ت، والبينات .١ املوجودة يف ميدان البحث لكثرية جدا، بذلك  ختفيض البيا
لدقة. وكلما أن طال الباحث يف ميدان البحث فتكثر . ال بد أن نكتب 

ت. البينات وتشمل أما حتفيض . ولذلك البد أن حنلل بتخفيض البيا
ت الرئيسية ويركز يف شيئ حمتاج  ت مبعىن يلخص وخيتار البيا البيا

لتوضيح ومع ذلك كانت البي. وأساسي ت اليت قد خفصت ستأيت  ا
ت بعده  .ويسهل الباحث جلمع البيا

ت مجع ت البيا  عرض البيا

ت ختفيض  البيا

 إستنتاجات



 

٤٩ 
 

ت تقدم على سبيل  .٢ ت، يف البحث الكيفي كان عرض البيا عرض البيا
ويف هذا احلال يقول ميلي . التلخيص أو الصيغ أو العالقة بني اخلصائص

ت يف البحث  وحوبرمان على أن أكثر ما يستخدم يف عرض البيا
 .ي الفقرةالكيفي ه

. إستنتاجات يف حبث الكيفي هي نتائج جديدة مل تكن موجودة من قبل .٣
ميكن النتائج يف شكل وصفي لشيئ مل يكن واضحا من قبل حبيث يصبح 
واضحا بعد التفتيش بشكل العالقة السبابية أو التفاعلية أو الفرضية أو 

  ٥٢.النظرية
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٥٠ 
 

  فصل الرابعال
ت وحتليلها   عرض البيا

 
خطوات كيفية البينات وحتليلها حول  يعرض قصد الباحث  ،الفصليف هذا 

حتصل على تكوين البيئة اللغوية  العوائق اليتحتليل األنشطات تكوين البيئة اللغوية و 
تكوين البيئة اللغوية يف  نول للعوائق املوجودة اليت حتصل عاحللحىت حتصل حتليل على 

  .ميدان البحث
  

  األنشطات لتكوين البيئة اللغوية يف املعاهد اإلسالميةخطوات : لاملبحث األوّ 
 اإلسالميةالعصرية خطوات األنشطات لتكوين البيئة اللغوية يف املعهد   .أ 

 مبيرتو احملسن
األنشطات يف هذا البحث قام الباحث عن تقدمي البينات يف خطوات 

والباحث سوف ، مبيرتو احملسن اإلسالميةالعصرية لتكوين البيئة اللغوية يف املعهد 
على ترتيب أنشطة اليومية  يشرح يف عملية ترقية املهارة الكالم لدي الطالب

  .والعسبوعية والشهرية حىت السنوية
فقبل أن يقدم الباحث عن البينات احلطوات األنشطات فيقد الباحث أن  

  :يشرح اللمحة القصرية عن املعهد احملسن، وهي
الوهاب كموظفني يف جملس الدعوة  مزين عبدقام معهد احملسن على تشجيع 
املعهد يؤسس لادي الرسلي ؤ الفإىل األستاذ  اإلسالمية يف جاكر األندونيسية

شري . يف املرتو سالمياإل الفوادي الرسلي ليجد قطعة  األستاذمن خالل 
، واليت سيتم تشييدها الحًقا فوق   رتام ٦،٩١٠+رض وقفية تغطي مساحة األ

لتربع  احلاج صوديري استجاب ١٩٩٤يف عام  لذلك. املعهديمبىن  للدعوة 
مل ا للمؤسسة التعليمية   .عهد اإلسالمياألرض اليت تركها والديه للتربع 



 

٥١ 
 

 اإلسالمي معهدتم االتفاق على إنشاء فبعد عقد اجتماعات ومشاورات 
بقبول تسجيل  اإلسالمياحملسن  معهد بدأ ١٩٩٥م احملسن ، مث يف يوليو س

. للمرتو ةاإلداري دينة، مع افتتاح رئيس امل ١٩٩٥/١٩٩٦د يف و اجلدالطالب 
أمحد الزم  احلاج. م. خمتار أ. م احلاجسوبويو ،احلاج   حايومي،، الفوادي رسلي

رفيع الدين  كيايو   األستاذ املهدي رمهديك. اإلسالميةاحملسن  معهدؤسس مب
 معهدملختصر مليالد وهكذا فإن التاريخ ا. نائبا للمديركرويد ، بكالوريوس  

 ٥٣.رتويمباحملسن اإلسالمية ، بوروساري ، 
 أنشطة اليومية )١

  :٣اجلدول 
  جدول األنشطة اليومية

  األنشطة  الوقت  الرقم
  صالة التهجد  ٠٤.٠٠-٠٣.٠٠  ١
جلمعة  ٠٥.١٥-٠٤.٣٠  ٢   صالة الصبح 
  مراجعة   ٠٦.٠٠-٠٥.٣٠  ٣
  اسنعداد لدخول الفصل رمسيا  ٠٦.٣٠-٠٦.٠٠  ٤
  تعليم يف الفصل رمسيا  ١٣.٠٠-٠٧.٠٠  ٥
  اإلسرتاحة واستعداد تعليم الدينية  ١٥.٠٠-١٣.٠٠  ٦
جلماعة  ١٥.١٥-١٥.٠٠  ٧   صالة العصر 
  تعليم الدينية مساء  ١٧.٠٠-١٥.٣٠  ٨
جلماعة  ١٨.١٥-١٨.٠٠  ٩   صالة املغرب 
  قراءة القرآن  ١٩.٠٠-١٨.١٥  ١٠
جلماعة  ١٩.١٥-١٩.٠٠  ١١   صالة العشاء 

                                                           
ئق مبعهد احملسن يف   ٥٣ ر  ٢٢مجع الو   ٢٠٢٠أكتو



 

٥٢ 
 

مج اللغة  ٢٢.٠٠-١٩.٣٠  ١٢   إلقاء املفردات/بر
  اإلسترياحة  ٠٣.٣٠-٢٢.٠٠  ١٣

 
 أنشطة األسبوعية )٢

  :٤اجلدول 
  جدول األنشطة األسبوعية

  األنشطة  الوقت  الرقم
  حماضرة  اإلسنني و اخلامس  ١
  حلقة اإلرشادية  اجلمعة  ٢
  ة/حلقة للمشرف  مرة لألسبوعني  ٣
  حماورة  الثالثة واخلامس  ٤
  قراءة أسبوعية  األربعاء واجلمعة  ٥
ن يف األسبوع  ٦   إصالح اللغة  مر

    
يف معهد احملسن، وجود البيئة اللغوية كما عرب أستاذ أساد عبدهللا  

  ٥٤:كرئيس اإلمارة الشؤون الطلبة يف مقابلة البحث
إّن تكوين بيئة اللغة يف معهد احملسن هو بعقد استخدام اللغة "

حىت يوم اجلمعة واللغة اإلجنليزية يف يوم السبت  العربية يف يوم اإلسنني
  ".حىت يوم اإلسنني، واللغة العربية واإلجنليزية هي صبغة هلذا املعهد

، فإن حتقيق احملسن كمؤسسة تربوية  املعهدوفًقا لرؤية ورسالة 
نقاء التعاليم اإلسالمية وتتفوق يف تطوير البصرية  علىودعوة موجهة 

هي أن هناك كثري من الشباب  يف حتقيق املعهد خللفيةالعاملية ، لذا فإن ا

                                                           
ر  ٢٤مقابلة البحث يف   ٥٤   ٢٠٢٠أكتو



 

٥٣ 
 

نفسهم و ال خللق  املعهدذا إنشاء هذا هلبدينهم، يوم الذين ال يهتمون 
ين الذي ميكنه احتضان العامل العاملي على الصعيدين الوطين  جيل رو

  .الدويلخارج و 
ستخدام اللغات  عهدبداية مل يتم تنفيذ إنشاء هذا امليف ال

هناك  مبرور الزمانية ، بل اللغة اإلندونيسية واجلاوية، ولكن األجنب
تطبيق سكنهم اللغة، مث بيتم الذي جزيرة جاوة اإلسالمية  عاهدخرجيون م

يبدأون احملسن، مث معهد  يقوم هؤالء الطالب اخلرجيني مبهام اخلدمة يف
 تطبيق نظام مطابق تقريًبا ملا تعلموه سابًقا عندما كانوا يعيشون يفب

   .معاهدهم
ذا املعهد يعين  اللغة هي الشيء والدفع لتكوين البيئة اللغوين 

الرئيسي الذي يعترب مهًما جًدا من حيث االتصال ، لذلك جيب أن 
 دعوةيكون الطالب قادرين على إتقان اللغة من أجل تسهيل طريقة ال

  .يف مجيع الدوائر ، على الصعيدين الوطين واخلارجي
 إلقاء املفردات 

واإلمارة  ت إشراف قسم اللغةحت شرفنيقد جبميع الطلبب واملع
الشؤون الطلبة كل يوم حني تعليم الليل بعد صالة العشاء حىت 

مج إلقاء امل. النهاية  فرداتللمسكن امل شرففردات تلقي امليف بر
وإعطاء . ب من الفصل األّول إىل الفصل الرابعاجلديدة إىل الطال

مج هوتقسيم . مفردات يف كل يوم ثفردات ثالامل  ٣ذا الرب
ب أساليب لطال ٣دقيقة، و  ٣٠ب الصغار حوايل مفردات لطال
أن يضع  بعد إلقاء، فلبزم على كل طالب. دقيقة ٤٥الكبار حوايل 

ذا تطبيق مناسب بشعار هفكان . مجل يف كل مفردة وأسلوب ٣
مجلة  من ألف كلمة يف ريالكلمة واحدة يف ألف مجلة خ"عهد امل



 

٥٤ 
 

 ".واحدة 
 

 ورةاحملا 
ن يف األسبوع حني الصباح بعد صالة الصبح،    عقد احملاورة مر

فيهاولكل الطالب الصغار زميل من الطالب الكبار ليتحدثوا 
مث يالحظ املشرف قسم اللغة . ستخدام اللغة املعينة بذلك اليوم

  .ويقدم املوضوعات املتحدثة
  
 إصالح اللغة 

ن يف األسبوع،       صالح اللغة من املشرفني بقسم اللغة مر أعطى 
كتب اإلصالح على السبورة حول األخطعات اللغوية لدى الطالب يف 

مث الزم على كل الطالب أن يكتبوه على كتيبهم . كالميهم اللغة اليومية
مج . وعليهم أن حيفظوه ويقدميوه إىل املشرف رجاء بعد اشرتاك هذا الرب

  . يا، فارتفع الرتقية مهارة الكالم لدى الطالب حمسناتدرجي
 
 احملاضرة أو تدريب اخلطابة 

عقد احملاضرة كل يوم اإلسنني واخلامس حتت إشراف املشرفني     
للغة . قسم اللغة كان تعقيد احملاضرة بتقدمي الطالب التدريبات اخلطابة 

قدمي اخلطابة هناك شرط واجب على كل املشتارك ت. العربية واإلجنليزية
فبعد مت صناعة اإلعداد . يعين بصناعة اإلعداد اخلطابة وخيفظ املقدمة

اخلطبة، فقدم اإلعداد إىل املالحظ احملاضرة من مشرف قسم اللغة 
مج هو لتشجيع الطالب . وأعطى التوقيع ملوافقة إعداده يهدف هذا الرب

  .على التكلم أمام الناس



 

٥٥ 
 

  
 املسابقة اللغوية 

ن أو أربع مرات يف السنة عقد املساب   ن مر قة بقسم الكسانرت
يهدف إىل تقومي . واحدة بفروع املتنوعة حول املسابقة اللغوية

للغتني . وتعريف ترقية كفاءة اللغة لدى الطالب مثال املسابقة 
وقراءة الشعر والغناء اللغوي العربية أو اإلجنليزية ومتثيل املسرحية 

للغة ال   .عربية واإلجنليزيةللغتني فطبعا 
 
 تقدمي الناطق األصلي 

ذا الربمناج على األقل مبرة واحدة يف السنة   هم . عقده األساتيذ 
فأعطى . يقدموا بدعوة الناطق األصلي من العريب أو اإلجنليزي

الفرصة احلرية على الناطق األصل ليعقد الندوة أو احملاورة مع كل 
  . طالب املعهد عربيا أو إجنليز

يهدف هذا الربمناج إىل تنمية التقنيات الكالم اللغوية بلسان   
فرجاء بعد قدم هذا الربمناج فارتفع . العرىي أو اإلجنليزي أصليا

  .التشجيع الطالب على تكلم اللغة األجنبية فصيحا
  

ومن املالحظة البحث، بني أن طريقة املستخدمة يف تكوين البيئة اللغوية مبعهد     
  :قتنياحملسن إىل طري

أن  هعلي زمعلومات من اللغة فالبعد عرف الطالب عن امل: طريقة املباشرة )١
ستخدامجيذا التطبيق تدر هفكان . يطّبقها كلمة  يا منذ احملادثة بطيئا 

ن يتكلم دقيقا هايختلطواحدة من اللغة العربية ول  بلغتهم حىت يستطيع 
 ثرياالعربية كبعد عرف اجلمل يف . اللغة العربية الصحيحة ستخدام



 

٥٦ 
 

حني الربمناج اإلصالح  مستعملة يف الكاليب املاكح الرت إصال إىل فنحتو
  .اللغة

استخدم هذه الطريقة يف فطرة األوىل إلعطاء املعلومات : طريقة اإللقائية )٢
للغة، إما من املفردات أو األساليب  .ما تتعلق 

 
 وهي، نيإىل وسيلت ينقسم احملسنعهد ستخدمة يف تعليم اللغوية مبوالوسائل امل  

شكل أخرى من . قلمة السبورة وامل وسيلةه اه وجها بوججتو على اهات و بيبشكل الكت
ملهالشاشة و هو ئل التعليمية لتعليم اللغوية الوسا علومات دة املهشاذه الوسيلة متخصص 

ت اللغوية  اللغوية   .كاألفالم والغنا
  :ة معهد اإلسالمي احملسن يعينوبعد مت املالحظة، فاخلصائص بتكون البيئ  

استخدم أعضاء الطالب واألساتيذ لغة العربية عند الدروسهم يف املسكن وال  .١
 .يف املدرسة الرمسية

لتبادل مع لغة اإلجنليزية يف  .٢ استخدم الطالب لغة العربية للمحادثة اليومية و
 .اية األسبوع

حينما يتحدث مع أعضاء  استخدم املشرفون واألساتيذ لغة العربية واإلجنليزية .٣
 .الطالب كل يوم

للغة العربية .٤  .كتب املواد علوم اللغة العربية 
للغة الوطنية .٥ للغة العربية واملادة الدينية   .بني املدرسون املادة اللغة العربية 
 .مدبر الكسن جيلسون يف الفصل الثاين العالية .٦
 .التكشيف يف تعليم اللغة و اإلجنليزية للدعوة .٧
 ٥٥.الطالب داخل املعهد وينظمون املشرفون واألساتيذيسكن  .٨

  

                                                           
ر  ٢٠مالحظة املعهد يف  ٥٥   ٢٠٢٠أكتو



 

٥٧ 
 

 
 

 
روضة القرآن  خطوات األنشطات لتكوين البيئة اللغوية يف املعهد اإلسالمية   .ب 

 مبيرتو
ما فراجا  ب، موليوجايت ميرتو ١٦وقع معهد روضة القرآن يف الشرع فرا

القرآن مبوافقة مت افتتاح املعهد روضة  ٢٠٠١يوليو  ٢٧يف . الغربية بالنفونج
  .الوزير الشؤون اإلندونيسيا احلج سعيد عقيل حسني املنور

ستجابة للندرة املتزايدة للعلماء الذين اتفقوت ختصصات القرآن  جاء 
ومبرور الوقت، أظهر معهد روضة . املرتبط بتحفيظه أو علوم القرآن األخرى

كأول مدرسة حتت القرآن تقدما ملدينة ميرتو وبذلك أظهر معهد روضة القرأن  
يف  sekolah swasta berbasis pesantren (SBP)/أساس املعهد اإلسالمية

  ٥٦.النفونج
بناء إىل البحث السابق أن اخلطوات أنشطة اللغوية، ومن اخلطوات 

تقسيم  لتكوين البيئة اللغوية يف املعهد اإلسالمية روضة القرآن مبيرتواألنشطات 
 .شطات اليومية واألسبوعيةإىل أن
 أنشطة اليومية )١

  :٥اجلدول 
  جدول األنشطة اليومية

  األنشطة  الوقت  الرقم
  قيام الليل  ٠٤.٠٠-٠٣.٣٠  ١
  مراجعة حفظ القرآن  ٠٤.٣٠-٠٤.٠٠  ٢

                                                           
ئق يف معهد روضة القرأن يف   ٥٦ ر  ٢٧مجع الو   ٢٠٢٠أكتو



 

٥٨ 
 

جلمعة  ٠٥.١٥-٠٤.٣٠  ٣   صالة الصبح 
  تقدمي حفظ القرآن  ٠٦.٠٠-٠٥.١٥  ٤

٥  
+ إلقاء املفردات   ٠٧.٠٠-٠٦.٠٠

  اإلستحمام
  الرمسية يف املدرسةدراسة   ١٤.١٥-٠٧.٠٠  ٦

٧  
إلقاء + تعليم القرآن   ١٦.٤٥-١٦.٠٠

  املفردات
  العشاء+ اإلستحمام   ١٨.٠٠-١٦.٤٥  ٨

٩  
مراجعة + صالة املغريب   ١٩.٣٠-١٨.٠٠

حلمعة+    صالة العشاء 
  تعليم مبدرسة الدينية  ٢١.٠٠-٢٠.٠٠  ١٠
  إلقاء املفردات  ٢١.٤٥-٢١.٠٠  ١١
  كشف احلضر  ٢٢.١٥-٢٢.٠٠  ١٢
 اإلسترياحة والنوم  ٠٣.٣٠-٢٢.٣٠  ١٣

روضة القرآن ، كما  عقد عملية تكوين البيئة اللغوية يف معهد
  :عّرب أستاذ أدي شحراين كرئيس قسم اللغة العربية يف مقابلة البحث

إن بيئة اللغوية يف معهد روضة القرآن تعين بوجوب تكّلم اللغة "
يف كل أحناء املسكن أو العربية على مجيع الطالب واملدبرين واألساتيذ 

إذا، الزم على كل الساكن املسكن أن يعّود وميارس بتحّدث . الفَريعة
  .اللغة العربية ويطّبقها يف أي مكان كان حول املعهد

ومبالحظة الباحث، توجد األنشطات اللغوية ويعقد يف الليل، فيها 
عقد درس العربية يف كل ليلة أمام الغالفة، إلقاء املفردات، برمناج تعليم 
اية  مج ليلة اللغة يف  املسرحية واخلطابة يف كل يوم األربعاء ليال، بر



 

٥٩ 
 

  .نصف السنة أمام املدرسة
كما . املهمة املهمة يف هذا املعهد بذالك أصبح اللغة العربية األشياء

ج املعهد ندا سفوترا أن اللغة  فيلزم على كل طالب يف . رأى أستاذ 
املعهد أن يفهم اللغة العربية أما لطالب تربية املعلمني و لطالب احلفاظ 

ا ألة لفهم القرآن والكتب السنة وهي لغة القرآن واللغة  القرآن أل
  . الشريعة

كان الساكن . منقولة ومستخدمة يف معهد روضة القرآناللغة العربية 
تكو البيئة العربية بتحدث العربية كآلة اإلتصالة بني الطالب بعضهم 

لتباعة العادة، نشئة . بعض وبني الطالب واألساتيذ م و وبعد مرور األ
مج تربية املعلمني و . األحوال البيئة اللغوية يف هذا املعهد الطالب يف بر

الب احلفاظ القرآن هم يتحثون اللغة العربية يف أي مكان كان حول الط
  . املعهد ويف أي وقت كان

وكان منهج اللغة يف معهد روضة القرآن يشتمل من منهج التطبيق 
لذالك . ومعاهد العرية العامة احملسنعلى طريقة املباشرة كما طبق معهد 

ن يتكلمو  للغة منذ إستيقاظ من النوم يلتمزون الطالب  ا ويتحدثوا 
  .العربية

ال حبث الباحث أحوال البيئة اللغة العربية غري رمسية  مث يف هذا ا
هذه األحوال جتري حتت إرشاد املدبرين القسم . خارج الفصل الرمسي
  :اللغة، وهي كما يلي

 إلقاء املفردات 
عقد هذا الربمناج جبميع الطالب الرتبية املعلمني والطالب 

فيه تلقي املدبر . احلفاظ القرآن مع إرشاد املدبرين قسم اللغة
املدبر ثالل ويف يوم واحد أعطى . للطالب املفردات اجلديدة كل يوم



 

٦٠ 
 

ن حيفظوا ويكتب املفردات على  . مفردات البد على الطالب 
ا يف حتدث عند األنشطات كراتيسهم أي كتيبهم مث يستخ دمو

هذا الربمناج تعقد يف الساعة السادسة صباحا و يف الساعة . اليومية
 .التاسعة ليال بعد تعلم الدينية يف الفصل

 
 أنشطة األسبوعية )٢

  :٦اجلدول 
  جدول األنشطة األسبوعية

  األنشطة  الوقت/اليوم  الرقم
  تالوة القرآن  ٢١.٠٠- ٢٠.٠٠/ اإلسنني  ١

٢  
ء   / الثال

 ١٧.١٥-١٦.٠٠ 
 ٢١.٣٠-٢٠.٠٠  

  
 فرقة اللغة 
  تدريبة اخلطابية(حماضرة(  

٣  

  /اخلامس
 ١٧.١٥-١٦.٣٠ 
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 ٢١.٣٠-٢٠.٠٠  
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  /اجلمعة
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 ٠٧.٠٠-٠٦.١٥ 
 ٠٨.٠٠-٠٧.٠٠ 
 ١٠.٣٠-٠٨.١٥ 
 بعد صالة اجلُمعة 

  
 جماهدة 
 حمادثة 
 تنظيف العام 
 حركة الطبلية 
 حمكمة اللغوية 
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 ٢١.٣٠-٢٠.٠٠    حماضرة  
  حركة الكشفية  ١٧.٠٠- ١٤.٠٠/ األحد  ٥
  حمكمة اللغة 

 .عقد هذه احملكمة لكل بعد صالة اجلمعة يف األسبوع
 ريلتنظيم البيئة اللغوية ولتذك ينمج يعذا الرب هدف من اهل

للغة الرمسية ب الالطال وهي اللغة  عهدذا املذين مل يتحدثوا 
مج، فتجّمع اجلاسوس ه قبل عقد. العربية واإلجنليزية ذا الرب

للغة الذين  الطالب ورقتان مكتوب أمساء   . الرمسيةغري يتحدثوا 
مج حوايل ذهفعقد  ذا هل دقيقة وداخال ١٧ا الرب

مج يع مفردات،  ١٧حفظ يف  بوية مثالالرت  التعذير اللغوية ينالرب
كلمون يت فوري، أو حفظ الدرس، وكذالكأو كتابة اإلنشاء ال

. إقدامهم ويرفعوا ه قياما أمام املسكندقائق بزميل ٢٧للغة قدر 
مج الزم على كل  جاسوس  اللغة فكانوا رميجمويف آخر الرب

رمي اللغة مرة أخرى حىتجيوالزم عليهم أن يبحثوا و   معوا امسان 
 .تكون مستمرا

 
 احملادثة 

 السانوية ب من الفصل األّولالذي تعقد الطالاحملادثة اللغوية 
قسم اللغة يف كل يوم واجلمعة  دبّرينشراف امل ثاين العاليةإىل ال

ضة معا   ل طالب زميل ولك. الصباح ةجريكصباحا، قبل أداء الر
واحدة حىت  صخةدبّر قبل البداية، احدى من امل .واحد لعقد احملادثة
لانبعد شرح ال. بتفهم مجيع الطال  عنوانصخة، فبدأ احملادثة تتعلق 

 .ّني عامل
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حلر تتعلق لذلك   ّني عامل عنوانللكل طالب الزم أن يتحدث 
يف  الذي عقدهابرامج أخرى . متبادال هدقيقة ويتحدث بزميل ٢٧حوايل 

ة ايومن . أمام املسكنالغناء العريب  تعليم ينيوم اجلمعة صباحا يع
مج لقسم إحياء اللغة  الذداية على كل طالب مهتم لضو  الدركزيالرب

والذدف يعٍت لتنمية  .الدشاىدة بوسيلة األسئلة تتعلق بتلك الدشاىدة
ن الطلبب ول  .الدتفرحة اللغة بوسيلة األشياء بػاحلماسة يف كل أذ

 اخلطابة اتاحملاضرة أو تدريب 
مج ه قسم اللغة من  إرشاد املالحظت حتعقد يذا الرب

 ليال واجلمعة ءثاليف يوم ال جدول احملاضرة تعقدكان . دبرامل
 بعد صناعة إعداد احملاضرة،. رحلةحسب امل شيميوكان اجلدول 

م لتقدمي اخلطابة حتت عنوان املكتوب يف أمام أصحا وافقّدم
مج يعهدف من اهلو . إعدادهم ب على لتشجيع الطال ينذا الرب

  .الناس أمام وتكلم دثحت
 املسابقة اللغوية 

. بمسابقة لغوية للطالهي نشطات اللغة أومن برامج 
ب عرفة ترقية كفاءة اللغة عند الطالملهو سابقة دف من عقد املواهل

وقراءة  ثالثة اللغةب اخلطابة: يهمن الدسابقات، و و . هاميوتقو 
للغتانيل املتمثوب الشعر كلها تعقد ذه الربامج  ه فكان .سرحي 

ميفرق مبرحلتهم أو ح بني الطالب    .جر
الفرتة األوىل لتكوين : "ويف مقابلة الباحث مع األستاذ دوي كورنيا، قال

ألسوة احلسنة وجبانب تقدمي األسوة احلسنة، فقام املدبرون ".  هذا العادة تعين 
فبعد مرور األوقات فالطالب يتبعون . يطبقون ويتحدثون عربية يف يومهم

 م اللغة العربيةف يف تقدير كاليدتهوال. ويعّودون كالمهم العربية ممارسا إنضباطيا
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  ذاهستخدمة يف والطريقة امل. أشهر ٣على األقل  لدى طالب اجلدود تعين مبدة
والوسائل  .باشرة على وقوع البيئة اللغوية وتكوينهاطريقة امل ينعهد يعامل
أمام وجودة كرب الصوت امللسبورة وامل ينالربامج اللغوية تع ستخدمة منامل

فرمبا استخدم  يف تطوير تعليم اللغة ريايستخدموا كث لشاشة ملأما ا. املسكن
   .الوسائل كالشاشة يف مشاهدة األفالم العربية أو اإلجنليزية فحسب

خلصائض تكوين البيئة   بعد قام الباحث املالحظة، فيمكن أن يعرف 
  :اللغوية يف معهد روضة القرآن، وهي

ماستخدم الطال )١  .ب لغة العربية عند يوميا
لغة العربية حينما يتحدث مع شرفون البرون واملداستخدم امل )٢

 .كّل يومأعضائهم  
للغة العربية موادكتب  )٣  .علوم اللغة العربية وعلوم الدين 
 .ةالثانوي لنهائيلسون يف الفصل اجياللغة  قسمدبرون لامل )٤
 .معهد املعادلة بني معهد العصرية والتحفيظ القرأن والسلفية )٥
 .وتعلم القرآن اللغة العربية الرتكيز يف تعليم )٦
 ٥٧.يسكن الطالب داخل املعهد وينظمون املدبرون املنظمة )٧
  

  اليت حتصل على تكوين البيئة اللغوية يف املعاهد اإلسالميةالعوائق : املبحث الثاين
ترقية مهارة الكالم  اليت حتصل على تكوين البيئة اللغوية يف التشابهالعوائق   . أ

صن و معهد مبعهد   روضة القرآنا
 اليت حتصل على تكوين البيئة اللغوية يف املوجودة التشابهومن العوائق 

لعالمة على  مبيرتو و معهد روضة القرآن سنترقية مهارة الكالم مبعهد احمل هي 
والعوائق املوجودة حسب املالحظة واملقابلة الباحث . تقوية وتنمية جيدة للمعاهد

                                                           
ر  ٢٤نتيجة املالحظة يف مهعد روضة القرآن يف   ٥٧   ٢٠٢٠أكتو
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  :يعين يف ميدان البحث
البيئة املتنوعة، بعضهم من تعلم العربية منذ صغاره وبعضم من مل أعضاء  )١

تة بني اخلربة  يتم متييزها وملبيئة نفس اليف  اجتمعوا قد. يتعلم العربية 
 .املتنوعة

كما وجد أن عدد . نقصان املسؤول من قسم اللغة وهيئة إشراف اللغة )٢
املسؤولية يف  طالبا أما عدد ٥٠٠  املالَحظ كلهم أكثر من عهداملطالب 

. انفار يف معهد روضة القرآن ٧و  احملسنيف معهد  انفار ١٥قسم اللغة 
لكن من . يعترب به عدد املسؤولية غري كاف عن تدبري النظام اللغوية

ة أخرى، كل من عدد املسؤولية اللغة يف كل معاهد مل يكن كاف  جه
 . كما هو مطلوب

يف واالبتكار قلة اخلربة واإلبداع من مسؤول قسم اللغة على تنظيم    )٣
مهارة الكالم مثال يف  ستخدام وسائل التدريسجعل استرياتيجية و 

 .اختيار امللفات األفالم أو األغاين
يكن األسوة مل أن طالب القدماء ال يتكلمون اللغة العربية انضباطا و  )٤

 .ألعضاء اجلدود
يف تنمية كفاءة اللغة، نرى من عقد حمكمة اللغة مل  النظام مل يكن قو )٥

 .يكن انضباطا كل يوم
 .دوافع نوع محاسة خمتلفة لدى الطالب يف ممارسة اللغة )٦
عدد املدبرين من قسم اللغة يف معهد احملسن أكثر من عدد املدبرين يف  )٧

 .معهد روضة القرآن وحمما كانوا مل يكن كاف
م اليزل يف التعلمفرق اخلربة بني املدبريين أو  )٨  .املشرفني، أل
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ترقية مهارة الكالم  اليت حتصل على تكوين البيئة اللغوية يف ختلفاملالعوائق   . ب
صن و معهد روضة القرآن  مبعهد ا

 اليت حتصل على تكوين البيئة اللغوية يف املوجودة اإلختالفومن العوائق 
صن و معهد روضة القر  لعالمة على  آنترقية مهارة الكالم مبعهد ا مبيرتو هي 

العوائق املوجودة حسب من  اإلختالفووجه . تقوية وتنمية جيدة للمعاهد
   :املالحظة واملقابلة الباحث يف ميدان البحث يعين

يف مهعد روضة القرآن مل يوجد املعمل . الوسائل التعليمية لرتقية مهارة الكالم )١
قس يف صناعة البيئة كاملفردات  املكتوبة على كل أشياء حول اللغة وينظر 

املسكن ولكنهم لديهم املكتبة الفريعة أمام املسكن حمم كان عدد ونوع 
 .مث يف معهد احملسن هناك املكتبة يف املدرسة فحسب. الكتب مل يكن كاف

حية املدبرين )٢ مثال قدم املشرفون يف معهد احملسن بتقدمي . اإلبداع من 
للغة الع طق أصلي  مج مع  ربية واإلجنليزية وهذا يدفع إىل إرتفاع الرب

الشجعة واخلربة لدى كفاءة األعضاء الطالب ولذا مل يكن موجود يف معهد 
 .روضة القرآن

البيئة يف معهد روضة . عدد املنتهكني وامهال الطالب على النظام املوجود )٣
لذاك يساب إىل عدد . القرآن هي خمتلط ببيئة احلفاظ القرآن ومل يفرقوها

م اليشعرون املن تهكني أصبح كثري، األعضاء احلفاظ هم اليتكلمون اللغة أل
مسؤولة على كفائتهم يف تنمية كالم اللغة العربية بل هم يهتمون يف حفظ 

 .القرآن أكثر ما ميكن
وقع يف معهد احملص لو أن مل يوجد حمكمة اللغة . النظام اللغوية مل يكن قو )٤

عقدهم احملكمة اللغة بل يف تنفيظه مل يكن  املنظمة، ويف معهد روضة القرأن 
م كان أو مرة يف يومني  .كاف يف كل أ
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  حتصل على تكوين البيئة اللغوية اليت  املوجودة عوائقاحللول لل: املبحث الثالث

ترقية مهارة  اليت حتصل على تكوين البيئة اللغوية يفللعوائق  التشابهاحللول   . أ
صن و معهد روضة القرآن  الكالم مبعهد ا

ت والعوائق ما تتعلق  بتكوين البيئة  اإلختالف و التشابهبعد قّدمة البيا
صن و معهد روضة القرآن، فلدى الباحث احللول   التشابهاللغوية يف املعهد ا

  :يعين. نظرا من املقابلة واملالحظة
 .غةتقومي وإصالح طريقة تعليم الل .١
ستخدام اللغة العربية أو اإلجنليزية للكالم كل يوم  .٢ إقامة النظام يف إجبار 

 .وكل مكان يف املعهد
 مهاللغة جيدا، و  ويتبحر ب من سيتعّلممع الطالجنتكوين الفرق اللغوية و  .٣

 .حتت إرشاد املدبرين اللغةيتعلمون اللغة 
 .املدبرين أو املشرفنيعقد الدورة املكتفة يف كيفية تعليم اللغة العربية عند  .٤
دة امل .٥  .يئة إشراف اللغةهاللغة و  قسمسؤول يف ز
د و ب اجلدناسبة لطالامل والتكنولوجية و استخدام الوسائلإعطاء الطريقة  .٦

 .والغناء ة اللغويةبطريقة اللعب ذابة، مثالعلى كيفية تعّلم اللغة اجل
 بينهم يقارب و أنزم عليهم أن يعرفوا نفوس أعضائهم دبرين فالجلميع امل .٧

 .يعرف عن كيفية تعّلمهم اللغةمث  سكنيف امل
 .هاللغة يف حجرت أن يعيش بيئةو ل اللغوية يف كل حجرة وجود مسؤو  .٨
ر اإلجيايب .٩  على أذهان الطالب وهي أن اللغة وتعليمها والدفعي تنمية اآل

وأن اللغة  .ليس على شيء عجيب بل يكون شيء واجب يف تعّلمه
الشريعة فحسب بل كذلك آلة اإلتصالة بني املسلمني  العربية ليس اللغة

  .وكل األنفر يف أحناء العامل
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ترقية مهارة  اليت حتصل على تكوين البيئة اللغوية يفللعوائق  ختلفاملاحللول   . ب

صن و معهد روضة القرآن  الكالم مبعهد ا
حية احللول من العوائق  أن املوجودة ف اإلختالفويقصد الباحث من 

صن و  تكوين البيئة اللغوية يفبني  اإلختالفاحللول  ترقية مهارة الكالم مبعهد ا
 : معهد روضة القرآن هي تقسم من بعض اجلهات كما يلي

 نضباط احملكمة أحسن ما ميكنالزم أن يّقم اإل احملسنالنظام، ملعهد  .١
مج حمكمة اللغة ّفرق وملعهد روضة القرآن هم يهتاجوا أن ي. وأوجد الرب

البيئة واألنشطة بني الطالب الرتبية املعلمني اإلسالمية والطالب احلفاظ 
 .القرآن حىت ال يكن البيئة املختلط

استخدموا املواد الكثرية ولكن جيب أن تكون  احملسناملادة، ملعهد  .٢
للغة العربية متجدد وملعهد روضة القرآن ميكن . وأن يقدم املدرس املادة 

أكثر وأجذاب ما ميكن حىت يكون كاف لتوسيع املعرفة موادهم أن يزيد 
للغة واخلربة الطالب ، مث أن ال يتضمن املادة مبواد اللغة العربية مشروحة 

 .اجلوية
الزم ملعهد روضة القرآن أن يهتنم يف ينية الوسائل املرافق والبنية التحتية،  .٣

تشجيع محاس احلديثة كمعمل اللغة واملواد أو الوسائل اإلضايف األخرى ل
م  .وملعهد احملسن ميكن أن يزيد الغرف ملكتية اللغوية يف املسكن. الطال

البيئة، ملعهد روضة القرآن أن يفرق البيئة بني أعضاء احلفاظ القرأن و  .٤
ملسافة كافية  . أعضاء الرتبية املعلمني 
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  الفصل اخلامس
  اإلختتام

 مناقشة ونتائج البحث  .أ 
ت، فيمكن أن نبني على كيفية نظرا إىل البحث السابق  يتعلق بعرض البيا

تكوين البيئة اللغوية يف معهد اإلسالمي احملسن ومعهد روضة القرآن على أساس اإلطار 
  .النظري املوجود واملتـََّفق يف الباب السابق

 احملسنعن عملية تكوين البيئة اللغوية يف معهد اإلسالمي  الباحث بحثيأوال، 
لنس لل هذه األحوال من تكوين البيئة حيحينما . بة إىل نظربة البحثتكون مناسبة 

اللغوية بتعريف البيئة حسب رأي حليمي زهدي فكان هذه البيئة تكون متكملة من 
األشياء املوجودة يف املعهد، وحاله املناسب لتطبيق الكالم اللغة العربية عند مجيع 

أما من عقد . لبيئة اإلصطناعيةو تشمل هذه البيئة . الطالب واألساتيذ يف املعهد
اإلسترياتيجية لتكوين البيئة عند رأي بشري يعترب مناسبا، ألن استخدم املدبرون من 

تعيني األماكن احملظورة فيها و  إنشاء سكن طالبكو الطرائق  بعض اإلسترياتيجية 
ية يف يوم إقامة األنشطة العربو  عقد لقاءات العربيةو  التحدث والكالم بغري اللغة العربية

م األسبوع   . تدريب الطالب على إلقاء اخلطابة العربية يف احملاضرةو  معني من أ
ت، ففي  حية وصف البيا ر فبدأ البحث يف معهد  ٢٠ومن  من أكتو

ملسؤول من األساتيذ و  اإلسالمي احملسن جبمع البينات على طريقة املالحظة واملقابلة 
فبعد عقد وصف البينات فيستمر الباحث إىل تنظيم . ءاملدبرين وطالب اجلدود والقدما

وجود تنظيم البينات من هذا البحث يعين تنظيم املالحظات واملقابالت . البينات
و التايل هو اإلستنتاج . وجيمعها على عرض البينات ويقسم بني األنشطات داخل املعهد
نشطة اللغوية بشكل اخل طوات من كل األنشطة يف تبيينه يف الفصل الرابع ما يتعلق 

  .والعوائق منها واحللول للعوائق
فكانت البيئة اللغوية  نظرية البحثنظرا إىل . مبيرتوالقرآن  روضة نيا، يف معهد
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لنسبة إىل جهة التعريف من عذا املهيف  حينما . رأي حليمي زهديهد تكون مناسبة 
ومن . االصطناعية خل إىل البيئةتعلقة بنوع البيئة، فهذه البيئة تدامل حنلل هذه األحوال

ألن مل يتحّدثوا مجيع  تيجية البيئةااسرت تيجية البيئة مل يتعودوا مجيع اخلطوات يف اجهة اسرت 
حية عنصر الكال. هد اللغة العربيةعذا املهب يف الطال فكانت البيئة اللغوية يف  ممن 
اخلطوات من كل األنشطات اللغوية و  تكون مناسبة نظرا إىل مبيرتوالقرآن  روضة معهد
عن قلة أنشطة اللغوية يف  ينتع البيئة ذههالنقصان من . ميهمدافهم وتقو هوأ تهمتيجيااسرت 

ت قليالذا امله   .عهد حىت تكون البيا
ت، ففي  حية وصف البيا ر  ٢٠من   روضة فبدأ البحث يف معهدمن أكتو

ت على طريقة . مبيرتوالقرآن  ملسؤول من األساتيذ و  قابلة بحظة واملالاملجبمع البيا
ت ف .املدبرين وطالب اجلدود والقدماء تيبعد عقد وصف البيا . حتو إىل تنظيم البيا

وجود تنظيم البينات من هذا البحث يعين تنظيم املالحظات واملقابالت وجيمعها على 
إلستنتاج يف تبيينه يف و التايل هو ا. عرض البينات ويقسم بني األنشطات داخل املعهد

نشطة اللغوية بشكل اخلطوات من كل األنشطة والعوائق منها  الفصل الرابع ما يتعلق 
 .واحللول للعوائق

 ملخص نتائج البحث  .ب 
ب األول والنظرية البحث  اعتمادا على أسئلة البحث اليت قدمها الباحث يف 

ب الثاين ومنهجية البحث يف الباب الثالث  حصل . واملناقشة يف الباب الرابعيف 
  :الباحث التأكيد أن لكل اللغة خصائص وقد دلت على ذلك نتائج البحث كما يلي

البيئة اللغوية يف معاهد العصرية مبدينة ميرتو النفونج يعين  خطوات تكوينإّن  )١
و معهد روضة القرآن يقوم على  احملسنيف معهد العصري اإلسالمي 

واألنشطة اللغوية غري الرمسية أي . ي خارج الفصلاألنشطة غري الرمسية أ
على إلقاء املفردات واحملادثة وحمكمة اللغوية وحتسني  تشتملو خارج الفصل 

 .واحملاضرة واإلمتحان اللغوية واملسابقة اللغوية اللغة واملناقشة اللغوية
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يف معهد اليت حتصل على تكوين البيئة اللغوية  عوائقمن  التشابهاوجه   )٢
أعضاء البيئة ) ١: العصري اإلسالمي احملسن و معهد روضة القرآن يعين

تة . املتنوعة، بعضهم من تعلم العربية منذ صغاره وبعضم من مل يتعلم العربية 
نقصان ) ٢.بني اخلربة املتنوعة يتم متييزها بيئة وملنفس اليف  اجتمعوا قد

أن عدد طالب املعهد كما وجد . املسؤول من قسم اللغة وهيئة إشراف اللغة
 ١٥طالبا أما عدد املسؤولية يف قسم اللغة  ٥٠٠  املالَحظ كلهم أكثر من

يعترب به عدد . انفار يف معهد روضة القرآن ٧انفار يف معهد احملسن و 
لكن من جهة أخرى، كل من . املسؤولية غري كاف عن تدبري النظام اللغوية
قلة  )٣. كاف كما هو مطلوبعدد املسؤولية اللغة يف كل معاهد مل يكن  

يف جعل واالبتكار اخلربة واإلبداع من مسؤول قسم اللغة على تنظيم  
مهارة الكالم مثال يف اختيار امللفات  ستخدام وسائل التدريساسترياتيجية و 

أن طالب القدماء ال يتكلمون اللغة العربية انضباطا ) ٤.األفالم أو األغاين
النظام مل يكن قو يف تنمية كفاءة اللغة، ) ٥.دودومل يكن األسوة ألعضاء اجل

دوافع نوع محاسة ) ٦. نرى من عقد حمكمة اللغة مل يكن انضباطا كل يوم
عدد املدبرين من قسم اللغة يف ) ٧. خمتلفة لدى الطالب يف ممارسة اللغة

معهد احملسن أكثر من عدد املدبرين يف معهد روضة القرآن وحمما كانوا مل 
م اليزل يف التعلم) ٨.يكن كاف  .فرق اخلربة بني املدبريين أو املشرفني، أل

 اليت حتصل على تكوين البيئة اللغوية يفعوائق لل اإلختالفاوجه أما 
الوسائل ) ١: معهد العصري اإلسالمي احملسن و معهد روضة القرآن يعين

يف مهعد روضة القرآن مل يوجد املعمل اللغة . التعليمية لرتقية مهارة الكالم
قس يف صناعة البيئة كاملفردات املكتوبة على كل أشياء حول  وينظر 

عدد ونوع املسكن ولكنهم لديهم املكتبة الفريعة أمام املسكن حمم كان 
. مث يف معهد احملسن هناك املكتبة يف املدرسة فحسب. الكتب مل يكن كاف
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حية املدبرين) ٢ مثال قدم املشرفون يف معهد احملسن بتقدمي . اإلبداع من 
للغة العربية واإلجنليزية وهذا يدفع إىل إرتفاع  طق أصلي  مج مع  الرب

لذا مل يكن موجود يف معهد الشجعة واخلربة لدى كفاءة األعضاء الطالب و 
البيئة . عدد املنتهكني وامهال الطالب على النظام املوجود) ٣.روضة القرآن

لذاك . يف معهد روضة القرآن هي خمتلط ببيئة احلفاظ القرآن ومل يفرقوها
يساب إىل عدد املنتهكني أصبح كثري، األعضاء احلفاظ هم اليتكلمون اللغة 

م اليشعرون مسؤولة على   كفائتهم يف تنمية كالم اللغة العربية بل هم أل
وقع . النظام اللغوية مل يكن قو) ٤. يهتمون يف حفظ القرآن أكثر ما ميكن

يف معهد احملص لو أن مل يوجد حمكمة اللغة املنظمة، ويف معهد روضة القرأن 
م كان أو مرة يف  عقدهم احملكمة اللغة بل يف تنفيظه مل يكن كاف يف كل أ

 .يومني
معهد العصري اإلسالمي احملسن و عوائق املوجودة بني لل التشابهاحللول  )٣

إقامة ) ٢.تقومي وإصالح طريقة تعليم اللغة) ١: معهد روضة القرآن يعين
ستخدام اللغة العربية أو اإلجنليزية للكالم كل يوم وكل  النظام يف إجبار 

 من سيتعّلم بمع الطالجنتكوين الفرق اللغوية و ) ٣. مكان يف املعهد
عقد ) ٤. حتت إرشاد املدبرين اللغةيتعلمون اللغة  مهاللغة جيدا، و  ويتبحر

دة ) ٥. الدورة املكتفة يف كيفية تعليم اللغة العربية عند املدبرين أو املشرفني ز
و استخدام إعطاء الطريقة ) ٦ .يئة إشراف اللغةهاللغة و  قسمسؤول يف امل

ذابة، د على كيفية تعّلم اللغة اجلو ب اجلدة لطالناسباملالوسائل والتكنولوجية 
زم عليهم أن يعرفوا دبرين فالجلميع امل) ٧ .والغناء ة اللغويةبطريقة اللعب مثال

يعرف عن كيفية تعّلمهم مث  سكنيف املو أن يقارب بينهم نفوس أعضائهم 
اللغة يف  أن يعيش بيئةو وجود مسؤول اللغوية يف كل حجرة ) ٨ .اللغة

ر اإلجيايب)  ٩ .هحجرت على أذهان الطالب وهي أن  والدفعي تنمية اآل
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 .ليس على شيء عجيب بل يكون شيء واجب يف تعّلمه اللغة وتعليمها
وأن اللغة العربية ليس اللغة الشريعة فحسب بل كذلك آلة اإلتصالة بني 

  .املسلمني وكل األنفر يف أحناء العامل
دة بني معهد العصري اإلسالمي عوائق املوجو لل ختلفاملاحللول أما 

النظام، ملعهد احملسن الزم أن يّقم ) ١:احملسن و معهد روضة القرآن يعين
مج حمكمة اللغة وملعهد . اإلنضباط احملكمة أحسن ما ميكن وأوجد الرب

روضة القرآن هم يهتاجوا أن يّفرق البيئة واألنشطة بني الطالب الرتبية 
) ٢.حلفاظ القرآن حىت ال يكن البيئة املختلطاملعلمني اإلسالمية والطالب ا

املادة، ملعهد احملسن استخدموا املواد الكثرية ولكن جيب أن تكون متجدد 
للغة العربية وملعهد روضة القرآن ميكن أن يزيد . وأن يقدم املدرس املادة 

موادهم أكثر وأجذاب ما ميكن حىت يكون كاف لتوسيع املعرفة واخلربة 
للغة اجلويةالطالب، مث أ ) ٣.ن ال يتضمن املادة مبواد اللغة العربية مشروحة 

املرافق والبنية التحتية، الزم ملعهد روضة القرآن أن يهتنم يف ينية الوسائل 
احلديثة كمعمل اللغة واملواد أو الوسائل اإلضايف األخرى لتشجيع محاس 

م ) ٤.ية يف املسكنوملعهد احملسن ميكن أن يزيد الغرف ملكتية اللغو . الطال
البيئة، ملعهد روضة القرآن أن يفرق البيئة بني أعضاء احلفاظ القرأن و أعضاء 

ملسافة كافية  . الرتبية املعلمني 
  

 التوصيات  .ج 
  :انطالقا بنتاج البحث السابقة، يقصد الباحث هذه التوصيات كما يلي

 يف جمال البيئة اللغوية )١
. بني الربامج املتنوعة اإلختالفأن يركز املعاهد املعادلة بنية البيئة 

مج اللغة مج حفظ القرآن مع بر والخيتلط بني البيئة اللغوية معاهد . كرب
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العصرين الذي كانو األسس التدريبة الكالم اللغة العربية واللغة هي ممارسة و 
  .معاهد السالفية الذي كنوا استخدام اللغة اجلوية يف تعليم كتبهم

 
للغة العربيةيف جمال مهارة الكال )٢  م 

أن يطور املدروس واملعاهد ختصص اللغة العربية استخدامهم ملهارة 
للغة العربية يف مواقف التعبري والتواصل والتفكري، مبا حيقق كفاءة  الكالم 

اللغة العربية مهارة الكالم وأن يستخدم مدرسي . هذا استخدام وفعاليته
  .داخل فعالة ووسائل احلديثة يف تعليمهمم

  
 اإلقرتاحاتو    .د 

انطالقا بنتاج البحث السابقة، يالخص الباحث هذا البحث حىت يكون 
  :لذلك يعطي الباحث اإلقرتاحات كما يلي. مكتمال مما قد سبق

ذا البحث إصالحا وتطويرا أحسن وأكمل م هذا  )١ يرجو الباحث استمرار 
 .البحث ألجل التعمق والتحقق

ملدخل تكوين البيئة اللغوية لرتقية  يرجو الباحث أن يكون هذا البحث أساسا )٢
مهارة الكالم حول املعاهد العصرية واملدارس اللغوية يف كل أحناء اإلندونيسيا 

 .ذي قدموا البيئة اللغوية العربية يف معاهدهم و مدارسهمو البلدان ال
ينبغي على املدبرين واملدرسني مبادة اللغة العربية ومهارة الكالم خصة  )٣

للغة العربية بتكوين إبداعيا اإلهتمام على ت عويد احملادثة اليومية اإلنضباطية 
 .يف تطور البيئة اللغوية 

ن ميارس وينظم على كيفية تكوين البيئة  )٤ ينبغي على كل حميب اللغة العربية 
  .اللغوية
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Artini, L. P, Rich Language Learning Environment and Young Learners Literacy 

Skills In English. Lingua Cultura, II(1). 19-24. 
Siti Rahayana, Manajemen Program Lingkungan Berbahasa Arab Di Pondok 

Pesantren Darul Lughah Wa Dirasatil Islamiyyah Putri Pamekasan 
Madura. 2016 
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 دليل املالحظة

 إرشاد التنفيد  .أ 
ملالحظة البيئة اللغوية يف معاهد املبحوثة .١ البينات وجيمع الباحث . قام الباحث 

لكتابة  .عند املالحظة الوصفية 
لتلخيص املبدئي وفقا لنتائج البحث .٢  .قام الباحث 

 غرض املالحظة  .ب 
لبيئة .١  املسؤول 
 الطالب .٢
 األنشطات داخل املسكن .٣

 دليل املالحظة  .ج 
 العوائق اليت حتصل على تكوين األنشطات اللغوية .١
 التشجيعات الطالب يف عقد التكلم اللغة العربية .٢

  

  دليل املقابلة 
 املقابلةغرض   .أ 

 األساتيذ .١
لبيئة .٢  املدبرون املسؤول 
 الطالب .٣

 املقابلةدليل   .ب 

No. 
Sumber 

Data 
Pertanyaan Jawaban 
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1. Asatidz 

1. Apa latar belakang berdirinya 
pesantren ini? 

2. Bagaimana awal mula pesantren 
ini menerapkan system lingkungan 
bahasa? 

3. Apa motivasi untuk mendirikan 
system lingkungan berbahasa ini? 

4. Bagaimana proses pembentukan 
lingkungan berbahasa di pesantren 
ini? 

5. apa saja jenis-jenis kegiatan dan 
bagaimana pelaksanaan kegiatan 
dalam lingkungan berbahasa untuk 
meningkatkan keterampilan 
berbicara santri? 

6. Apa saja kendala dalam mengatur 
jalannya kegiatan kebahasaan ? 

7. Apa sebab terjadi kendala dalam 
kegiatan kebahasaan? 
 
 

1. Ustadz Pertama: 
2. Ustadz Kedua: 
3. Ustadz Ketiga: 

2. Pengurus 

1. Bagaimana bentuk tanggung 
jawab yang diberikan untuk 
kegiatan kebahasaan? 

2. Apa cara untuk mengatur dan 
mengarahkan santri dalam proses 
kegiatan kebahasaan? 

3. Apa kendala yang dihadapi ketika 
mengatur santri dalam proses 
kegiatan kebahasaan? 

1. Pengurus pertama: 
2. Pengurus Kedua: 
3. Pengurus Ketiga: 

3. Santri 

1. Bagaimana kesan pertama belajar 
bahasa di pesantren? 

2. Apa saja kesulitan ketika 
mengikuti kegiatan kebahasaan? 

3. Bagaimana harapan untuk dapat 
lebih mudah belajar bahasa? 

1. Santri pertama: 
2. Santri Kedua: 
3. Santri Ketiga: 

  

ئق   دليل الو
 البينات املأخوذة  .أ 

سيس املعاهد  .١  املبحوثةربخ 
 رؤية بيئة اللغوية مبعاهد املبحوثة .٢
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 الكتب املستخدمة .٣
  جدول األنشطات الطلبة اليومية واألسبوعية .٤

   



 

 

  رؤية بيئة اللغوية مبعهد احملسن
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رؤية بيئة اللغوية مبعهد احملسن

   

 

  



 

٨٥ 
 

  يف معهد احملسن الكتب املستخدمة

  

 

   



 

٨٦ 
 

  رؤية بيئة اللغوية مبعهد روضة القرآن

 

 

  



 

 

  الكتب املستخدمة يف معهد روضة القرأن
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الكتب املستخدمة يف معهد روضة القرأن

  

   



 

 

  إيرنج موليو ميرتو الشرقية النفونج

٢٠٠٠ 
٢٠٠٦ 

 ٢٠١٢-٢٠٠٦روضة القرآن مبيرتو 
-٢٠١٢جامعة اإلسالمية احلكومية شعبة الرتبية قسم التعليم اللغة العربية مبيرتو 

٨٨ 

  سرية الذاتية

 املعلومات الشخصية
  دمحم صابر مذكر:     

ر  ٢٧/ميرتو:   ريخ الوالدة   ١٩٩٤أكتو
  وجل:     

وان:     اسم والد   كو
  مصلحة:     اسم والدة
  ٠٨٩٩١٧٦٧٣٩٣:     رقم اجلوال

 moedzak7@gmail.com:   الربيد اإلليكرتوين

إيرنج موليو ميرتو الشرقية النفونج ٨شارع فاال الثاين، رقم :     

 اخلربة الدراسية
جنكاري مبدينة ميرتو  ٢٠٠٠- ١٩٩٨بستان األطفال 

٢٠٠٦-٢٠٠٠مبيرتو  ٢مدرسة اإلبتداعية احلكومية 
روضة القرآن مبيرتو تربية املعلمني واملعلمات اإلسالمية 

جامعة اإلسالمية احلكومية شعبة الرتبية قسم التعليم اللغة العربية مبيرتو 
٢٠١٦  

املعلومات الشخصية  . أ
  االسم
ريخ الوالدة/املكان

  اجلنسية
اسم والد

اسم والدة
رقم اجلوال

الربيد اإلليكرتوين
  العنوان

  
 

اخلربة الدراسية  . ب
جنكاري مبدينة ميرتو  .١ بستان األطفال 
مدرسة اإلبتداعية احلكومية  .٢
تربية املعلمني واملعلمات اإلسالمية  .٣
جامعة اإلسالمية احلكومية شعبة الرتبية قسم التعليم اللغة العربية مبيرتو  .٤

٢٠١٦


