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معهد العلوم   للغوية لدى طلبةا ية املهاراتنمتيف  ه�ثري و  الناطق األصليدور 

 سورا�� يف اإلسالمية والعربية 

  

  رسالة املاجستري

  إعداد الطالبة

  رميا ويديياستويت

  ١٩٧٢٠٠٥٥الرقم اجلامعي: 

  

  

  كلية الدراسات العليا 

  قسم تعليم اللغة العربية  

  ة ماالنج ة احلكوميّ جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالميّ 

٢٠٢١  
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معهد العلوم  تنمية املهارات اللغوية لدى طلبة يف  ه�ثري و  الناطق األصلي دور

  سورا��   اإلسالمية والعربية يف 

  رسالة املاجستري

  إىل جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ةقدمهذه الرسالة م

  الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

 يف تعليم اللغة العربية 

  إعداد:

  رميا ويديياستويت

  ١٩٧٢٠٠٥٥: اجلامعيرقم ال

 
  

  كلية الدراسات العليا 

  قسم تعليم اللغة العربية  

  اإلسالمّية احلكومّية ماالنج جامعة موال� مالك إبراهيم 

٢٠٢١



 

 أ  
 

  شعار 

  بسم هللا الرمحن الرحيم 

ُ ِمبَا تـَْعَمُلْوَن   َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرٰجتٍۗ َوا�ّٰ
ۙ
ُ الَِّذْيَن ٰاَمنـُْوا ِمْنُكْم   َخِبْريٌ. يـَْرَفِع ا�ّٰ

)Qs. Al Mujadalah ٥٨:١١( 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 



 

 ب   
 

  إهداء

  أهدي هذه الرسالة إىل: 

  العزيز الجنار وأمي إسيت أسية اللذين ربياين  لدياو 

  وأخيت الكبرية ليندا فوروانداري وأخي كبري إجيا كروستانديك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ج  
 

    



 

 د  
 

    



 

 ه  
 

    



 

 و  
 

  شكر وتقدير 

وعده ونصر عبده وجعل العربية لغة أهل اجلنة وحفظها احلمد � الذي صدقنا  

�لقرآن والسنة. أشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله  

سيد   حممد  أعيوننا  وقرة  وشفيعنا  ونبينا  سيد�  على  وسلم  صلي  اللهم  بعده.  نيب  ال 

  أصحابه أمجعني، أما بعد. املرسلني وإمام املهتدين وقائد ا�تهدين وعلى اله و 

الباحثة   تكون  حىت  واهلداية  النعام  على   � وشكرا  النتهاء كتابة محدا  تستطيع 

تنمية املهارات اللغوية يف   ه�ثري والناطق األصلي  دور   "رسالة املاجستري حتت العنوان  

قدم . بعد محد � تعاىل أن أتلدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��"

حيز   إىل  البحث  هذا  خروج  يف  فضل   هلم  الذين كان  إىل  والعرفان  والتقدير  �لشكر 

الوجود ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت الباحثة ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص 

  منهم:

األستاذ   . ١ د.حممد  فضيلة  املاجستري  أ.  الدين  مالك زين  موال�  جامعة  مدير 

 ماالنج. إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

مدير . ٢ املاجستري  مورين  د.واحد  األستاذأ.  جبامعة    فضيلة  العليا  الدراسات 

 موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية. املاجستري  د.شهداءفضيلة  . ٣

عبد املالك    د.املشريف األول وفضيلة  املاجستري   أوريل حبرالدين  أ. د.فضيلة   . ٤

 املشريف الثاين.  املاجستري  كرمي أمر هللا
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هذا ونسأل هللا أن يوفقهم ويوفر هلم املساعدة يف الدنيا واآلخرة ويغفر هلم ذنو�م  

ويكتب هلم احلسنة وجيزيهم خري اجلزاء ويعينهم يف أعماهلم حىت حيملنا إىل اجلنة. أخريا،  

  لة �فعة لنا خصوصا للباحثة.  تتوكل الباحثة إىل هللا كي تكون هذه الرسا

  ٢٠٢١يونيو  ٢٩ماالنج،             

  

  

  رميا ويديياستويت             

            ١٩٧٢٠٠٥٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 ح  
 

  تخلص البحث مس 

تنمية املهارات اللغوية لدى طلبة معهد العلوم يف  ه�ثري دور الناطق األصلي وم.  ٢٠٢١رميا ويديياستويت، 

رسالة املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية كلية دراسات العليا جامعة اإلسالمية والعربية يف سورا��.  

عبد  د.  )٢أوريل حبرالدين املاجستري أ. د. ) ١سالمية احلكومية ماالنج. املشرف:موال� مالك إبراهيم اإل

  املالك كرمي أمر هللا املاجستري. 

  الناطق األصلي، املهارات اللغوية الكليمات اإلشارية: 

البحث   العربية.  نقص   ينطلق من مشكلةهذا  اللغة  اللغة   النجاح يف تعلم مهارات  النجاح يف تنمية 

. أحد األمور اليت مهارات اللغة العربيةوجود املعلمني املاهرين وكذلك دورهم جيدين يف تنمية  العربية عدة بدعم  

يعين بتقدمي الناطق األصلي، املعلمني املاهرين وكذلك دورهم جيدين يف تنمية مهارات اللغة العربية  تدعم وجود  

جبيدة. تقدميه  ب االستهدافة  اللغة  على  حصول  اللغة  ملتعلم  مع ا  يرجى  العربية  اللغة  يتعلمون  الذين  لطالب 

 ه �ثري كيف دور الناطق األصلي و�ذا املنظور �تم الباحثة �لبحث عن    . ون بشكل أسرعالناطقني �ا سينجح

الناطق األصلي دور    وأهداف هذا البحث هي لتعريف على الطلبة غري الناطقني �ا.    يف تنمية املهارات اللغوية

طلبة غري دى  هارات اللغوية ل يف تنمية امل  الناطق األصلي  �ثريكفاءة الطلبة يف مهارات اللغة العربية وكذلك  و 

  . الناطقني �ا

امل مبدخال  البحث  هذا  (يستخدم  مصادر .  الكمية و   الكيفيةالنهج  يعين  )mixed methodختلط 

طلبة معهد العلوم   ٣٠  يف هذا البحث يعين   العيناتأما  يعين الناطق األصلي، ومدير، و البيا�تفي هذا البحث  

 االختبار)٣  املقابلة)٢  )املالحظة ١اإلسالمية والعربية يف سورا��. وأسلوب مجع البيا�ت يف هذا البحث يعين:  

البيا�ت.  )االستبانة٤ التحليل ميلس(  وحتليل  يعين �سلوب  البحث  هذا    ) Huberman) وهوبريمان( Milesيف 

البيا�ت  التحليل    و   .الكيفية  حلصول  اخلطي �سلوب  االحندار  حلصول  )Analisis regresi linier(  حتليل 

 ة.الكميالبيا�ت  

ثالث: األصلي  الناطق  دور  أن  على  حصل  البحث  تعليم ١ونتائج  يف  األساس  )كاملصدار 

على أن   دلكفاءة الطلبة يف مهارات اللغة العربية  )كاملسّهل يف تعليم اللغة. و ٣)كاملشجع يف تعليم اللغة٢اللغة

% الطلبة   ٥٦إثبات ذلك  و طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا�� يتقنون مهارة االستماع والقراءة.  

املهارات �ثري يف تنمية  له  الناطق األصلي    أن دل على  spssمن نتائج    ومهارة القراءة.    االستماع  يتفقون يف

(الناطق xانتاجت الباحثة أن التغري    ،٢،٠٤٨>٢،٨٠٨نتيجة ت  و   ٠،٠٥<٠،٠٠٩نتيجة الداللة  اللغوية ب

 (املهارات اللغوية لدى الطلبة).  yاأليل) له �ثري على التغري  
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ABSTRACT 

RIMA WIDYASTUTI, ٢٠٢١. The Role and effect of Native Speaker to 

enhancement of the competence of Arabic student in PondokPesantren Al 

Ulum Al Islamiyah walArobiyah Surabaya. THESIS. Arabic education 

study program of postgraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Supervisor: ١) Prof. Dr. UrilBahruddin. ٢)Dr. Abdul 

Malik Karim Amrullah, M.PdI. 

Key Word: Native Speaker, Arabic Language Skill 

This research departs from a problem of lack of success in learning Arabic 

language skills. Success in language learning is usually supported by the presence 

of language teachers who are smart and have a good role in improving language 

skills. One way to support the existence of teachers who are smart and have a 

good role in improving students' Arabic language skills is to bring native 

speakers. Students who learn Arabic with native speakers will usually succeed 

more quickly. Because of that perspective, the researcher is interested in 

examining the actual role and influence of Native Speakers in improving the 

language skills of non-native language learners. The purpose of this study is to 

determine the role of Native Speakers, students' ability in mastering Arabic and 

also the influence of Native Speakers on non-native language learners. 

The research uses a mixed research approach, namely qualitative and 

quantitative research approaches. The sources of data from this study are native 

speakers, directors, and the sample in this study were ٣٠ students at the Al Ulum 

Al Islamiyah wal Arobiyah Islamic boarding school in Surabaya. Data collection 

techniques in this study: ١) Observation, ٢) interviews, ٣) tests, ٤) questionnaires. 

And the data analysis method in this study used the Milles and Huberman analysis 

method to obtain qualitative data. And linear regression data analysis to obtain 

quantitative data. 

The results of this study indicate that there are three roles of native 

speakers as Arabic language teachers, namely: ١) as a basic resource in language 

learning, ٢) as a motivator in language learning and, ٣) as a facilitator in language 

learning. And as for the Arabic language skills of students at the Al Ulum Al 

Islamiyah Islamic boarding school wal Arobiyah Surabaya from four language 

skills, they are more mastered in listening and reading skills. It can be ٥٦٪ of 

students have more mastery of listening and reading skills. As for the data from 

the SPSS results show that Native Speakers have an influence in improving 

language learning with a significance value of ٠٫٠٥> ٠٫٠٠٩, and a T-count value 

of ٢٫٠٤٨ <٢٫٨٠٨, the researcher concludes that the variable x (Native speaker) has 

an influence on the variable y (ability student Arabic). 
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ABSTRAK 

RIMA WIDYASTUTI, ٢٠٢١. Peran Native Speaker Pengaruhnya terhadap 

peningkatan kemampuan bahasa Arab Mahasiswa di Pondok Pesantren Al 

Ulum Al Islamiyah wal Arobiyah di Surabaya. TESIS. Program studi 

pendidikan bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: ١) Prof. Dr. H. Uril Bahruddin. ٢)Dr. 

Abdul Malik Karim Amrullah, M. Pd. I. 

Kata kunci: Native Speaker, Kemampuan Bahasa Arab 

Penelitian ini berangkat dari sebuah masalah kurangnya keberhasilan dalam 
pembelajaran kemampuan bahasa arab. Keberhasilan dalam pembelajaran bahasa 
biasanya didukung dengan adanya pengajar bahasa yang pandai dan memiliki peran 
yang baik dalam meningkatkan kemampuan bahasa. Salah satu cara untuk mendukung 
adanya pengajar yang pandai dan memiliki peran yang baik dalam meningkatkan 
kemampuan bahasa Arab mahasiswa adalah dengan menghadirkan native speaker, 
diharapkan dengan adanya Native Speaker seorang pembelajar bahasa dapat 
memperoleh bahasa yang ditargetkan dengan baik. Mahasiswa yang belajar bahasa 
Arab dengan Native Speaker biasanya akan lebih cepat berhasil. Karena perspektif itu 
maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya peran dan juga pengaruh 
dari Native Speaker dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pembelajar bahasa 
bukan penutur asli. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 
Native Speaker , kemampuan mahasiswa dalam penguasaan bahasa Arab dan juga 
pengaruh dari Native Speaker pada pembelajar bahasa bukan penutur asli.  

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian campuran (mixed method) yaitu 
dengan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun sumber data dari 
penelitian ini adalah, Native speaker, direktur, dan  adapun sampel didalam penelitian 
ini adalah ٣٠ mahasiswa di pondok pesantren Al Ulum Al Islamiyah wal Arobiyah 
Surabaya. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini: ١)Observasi, ٢) wawancara, 
٣) tes, ٤) angket. Dan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
analisis Milles dan Huberman untuk memperoleh data kualitatif. Dan analisis data 
Regresi linier  untuk memperoleh data kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran native speaker sebagai pengajar 
bahasa Arab itu ada tiga yaitu: ١)sebagai sumber dasar dalam pembelajaran 
bahasa,٢)sebagai motivator dalam pembelajaran bahasa dan,٣) sebagai fasilitator 
dalam pembelajaran bahasa. Dan adapun kemampuan bahasa Arab mahasiswa di 
pondok pesantren Al Ulum Al Islamiyah wal Arobiyah Surabaya dari empat 
kemampuan bahasa, mereka lebih menguasai pada kemampuan mendengar dan 
membaca. Hal tersebut dapat ٥٦٪ mahasiswa lebih menguasai kemampuan mendengar 
dan membaca. Adapun dari data hasil spss menunjukkan bahwa Native Speaker 
memiliki pengaruh dalam meningkatkan pembelajaran bahasa dengan nilai 
signifikansi ٠٬٠٥>٠٫٠٠٩, dan nilai T-hitung ٢٬٠٤٨<٢٬٨٠٨, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa variabel x (Native speaker) memliki pengaruh terhadap variabel 
y (kemampuan bahasa Arab Mahasiswa). 

 



 

 ك  
 

  حمتو�ت البحث

  الصفحة  

  أ ........................................................................ شعار

  ب   ...... ................................ ................................   إهداء 

  ج  ............................... ................................   موافقة املشرف 

  د............................ ................................   اعتماد جلنة املناقشة 

  ه  ........................... ................................   إقرار أصالة البحث

  و . ................................ ................................   شكر وتقدير

  ح  ............................ ................................   مستخلص البحث 

  ك  .............................. ................................   حمتو�ت البحث

  س  ............................... ................................   لاجلداو قائمة 

  ف  .......................... ................................   قائمة الرسوم البيانية 

  ص  ............................... ................................   قائمة املالحق 

  ١ ................................ الفصل األول: اإلطار العام والدراسات السابقة

 ١ ....................................................... املقدمة  -أ

 ٤ ................................................. أسئلة البحث  - ب 

 ٤ ................................................. أهداف البحث - ج

 ٥  ................... ................................   فوائد البحث  -د



 

 ل  
 

 ٥ ................................................... دد البحثح  - ه

 ٦  .............................................   حتديد املصطلحات  -و

 ٦  .............. ................................   الدراسات السابقة  -ز

 ١٣  ............... ................................   الفصل الثاين: اإلطار النظري

 ١٣  ....... ................................ الناطق األصلياملبحث األول: 

 ١٣  .......... ................................   الناطق األصليمفهوم   -أ

 ١٥  ............................   كمدرس اللغة العربيةالناطق األصلي    - ب 

 ١٧  .......... ................................   الناطق األصليمميزات - ج

 ١٨  ...... ................................   اللغوية هارات املاملبحث الثاين: 

 ١٨  ................ ................................   املهارات مفهوم   -أ

 ١٩  ................................   اللغوية واملهارات األربع هارات امل  - ب 

 ٢٧  .............................................   منهجية البحث  الفصل الثالث: 

 ٢٧  .......... ................................   مدخل البحث ومنهجه  -أ

 ٢٨  .............................................   جمتمع البحث والعينة   - ب 

 ٢٩  ................ ................................   البيا�ت ومصادرها- ج

 ٣٠  .............. ................................   أسلوب مجع البيا�ت   -د

 ٣٥  .................... ................................   حتليل البيا�ت   - ه

  ٤١  ...... ................................   الفصل الرابع: عرض البيا�ت وحتليلها 

األول العلوم   :املبحث  معهد  طلبة  لدى  اللغوية  املهارات  لتنمية  األصلي  الناطق  دور 

  ٤١  .................. ................................   اإلسالمية والعربية بسورا�� 
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 ٤٢  ..........................   املصدر األساسي يف اكتساب اللغة العربية  -أ

 ٤٣  ............ ................................   مشجع اللغة العربية  - ب 

  ٤٣  ....... ................................   املسّهل يف تعلم اللغة العربية- ج

  ٤٤  بسورا��معهد العلوم اإلسالمية والعربية  املهارات اللغوية لدى طلبة  :ثايناملبحث ال

 ٤٥  ....   مهارة االستماع لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية بسورا��   -أ

 ٤٦  ......   مهارة القراءة لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية بسورا��   - ب 

 ٤٨  ......   لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية بسورا��  كتابةمهارة ال  - ج

 ٥٠  ......   لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية بسورا��  كالممهارة ال  -د

النتيجة النهائية من مجيع عينات البحث اليت جتيب على األسئلة يف منوذج    - ه

 ٥١  .......... ................................   ) google formجوجل  (

الثالث األصلي  :املبحث  الناطق  العلوم �ثري  معهد  طلبة  لدى  اللغوية  املهارات  لتنمية 

  ٥٤  .................. ................................   اإلسالمية والعربية بسورا�� 

 ٥٥  ......................   قادر على تنمية املهارات اللغوية الناطق األصلي   -أ

 ٥٧  ...   الناطق األصلي قادر على تقدمي  الثقافة العربية يف تعليم اللغة العربية  - ب 

  ٥٨ ...................................... spssالبيا�ت برب�مج حتليل   - ج

  ٦٤  ....... ................................   اخلامس:مناقشة نتائج البحثالفصل 

لتنمية    -أ األصلي  الناطق  طلبة  دور  لدى  اللغوية  العلوم املهارات  معهد 

 ٦٤  ..... ................................   اإلسالمية والعربية يف سورا�� 

 ٦٥  ..   معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا�� املهارات اللغوية لدى طلبة    - ب 

لتنمية    �ثري  - ج األصلي  طلبة  الناطق  لدى  اللغوية  العلوم املهارات  معهد 

  ٦٧  ..... ................................   اإلسالمية والعربية يف سورا�� 



 

 ن  
 

  ٦٩  ..................... ................................   الفصل السادس:اخلامتة 

 ٦٩  .......... ................................  ملخص نتائج البحث  -أ

 ٧٠  ..................... ................................   التوصيات   - ب 

  ٧١  .................... ................................   االقرتاحات  - ج

  ٧٢  ..................... ................................   املراجع و ادر قائمة املص

  ٧٥  ............................. ................................   املالحق  قائمة

 ٩٩  .............................. ................................   السرية الذاتية
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  لاجلداو قائمة 
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  الفصل األول

  اإلطر العام والدراسات السابقة  

 املقدمة   - أ

�للغة العربية ميكن للمسلمني فحص ما حيتويه   ، ألندور مهمللغة العربية   إن

واحلديث تعل و  .القرآن  عملية  على  احلصول  من يميكن  إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  م 

املقصود �ملؤسسات التعليمية الرمسية   .خالل قناتني، ومها التعليم الرمسي وغري الرمسي

من التعليم اإلبتدائي    هي مسار تعليمي منظم ومتدرج يتكونحيث تعلم اللغة العربية  

وأما مؤسسات التعليمية  ١حتت رعاية احلكومة أو وزارة الدين. والثانوي والتعليم العايل  

تنفيذها بطريقة منظمة   تتم  الرمسي واليت  التعليم  تعليمية خارج  قنوات  غري رمسية هي 

ل م اللغة العربية الذي يتم احلصول عليه من خال يوميكن احلصول على تعل ٢ومتدرجة. 

  القنوات غري الرمسية من خالل الدورة  التعليمية وكذلك بعض املعاهد اإلسالمية.

العربية يف إندونيسيا منقد ظهر جناح تعليو  اللغة  الطالب الذين سبق هلم   م 

األعظم   بعض  ذلك  إثبات  اإلسالمية، وميكن  املعاهد  الذين من  درسوا يف  الطالب 

مجيعهم تقريًبا من الطالب   يف اجلامعة اإلسالمية �ندونسيا  ختصصوا يف اللغة العربية

  .الذين سبق هلم درسوا يف املعاهد اإلسالمية

تعليم   نظام  إندونيسييا  املعاهد يف  الوقت"  "اليطبق   long life)تعليم يف كل 

)time educationتوفري    .٣ نظام  هذا  أعطى  الع  البيئةوقد  اللغة  ربية كالغة ملمارسة 

و  مكثق  بشكل  جعل  األجنبية  اليت  واألنشطة  األنظمة  هذه  البيئة  مستمري.  تشكيل 

املعهد. اللغة ٤العربية يف  تعليم  اللغوية عندها دورا مهمة يف �ثري وحتديد جناح  البيئة 

العربية.   اللغة  األد�ن يف  األجنبية كذلك  للبيئة �ثري قوي يف تسريخ وتركيز  لو كان 
 

١Ibrahim Bafadhol, “Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia,” Edukasi Islami Jurnal 
Pendidikan Islam (٢٠١٧) ٦, hal: ٣٤. 

٢Bafadhol, hal: ٤٥. 
٣ 

٤Mohammad Makkinuddin, “Lingkungan Bahasa Arab di Pemondokan Santri Mahasiswa 
Pondok Pesantren Mambaus Sholihin,” Maraji’ Jurnal Studi Keislaman (٢٠١٦) ٣, hal: ٦٦. 
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نفوس اإلنسان، فما �ل �ثريها يف سلوك اإلنسان اللغوي، فإنه ال خيتلف فيه اثنان  

سبب اإلهتمام يف بجناح البيئة اللغوية  و ٥لغة اإلنسان.    قو� وجليا لتنميةأن للبيئة �ثري

اللغوية بشكل صحيح البيئة  برامج  اللغوية إدارة  البيئة  برامج  إدارة  ولتحقيق عملية   ،

، إذا كان مدرسو  كفاءة وجودة مدرسو اللغةاملعهد أن يرعي  اجليدة ال بد على كل  

 نتائج التعليمية العالية أيضا. الطلبة هلم ون جودة فتكو  ةكفاء  ماللغة عنده

اللغة العربية مل يظهر نتائج مهمة.    مهارة  ومع ذلك، يف الواقع، مستوى إتقان 

ضئيال  ميكن رؤية مؤشر على ذلك من مستوى استخدام اللغة العربية الذي ال يزال  

الطلبة. مشكلة  ٦ينب  من  ينطلق  البحث  اللغة   نقصوهذا  مهارات  تعلم  يف  النجاح 

الطلبة  لدى  اللغوية  املهارات  العربية. وميكن مالحظة ذلك من خالل ظاهرة نقص 

هناك  املتخ املشكلة،  هذه  من  إندونيسييا.  جامعة  يف  العربية  اللغة  قسم  من  رجني 

حاجة إىل حل لتنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلبة غري الناطقني �ا. النجاح يف  

تنمية اللغة العربية عدة بدعم وجود املعلمني املاهرين وكذلك دورهم جيدين يف تنمية  

العربية. أحد األم اللغة  ور اليت تدعم وجود املعلمني املاهرين وكذلك دورهم مهارات 

يرجى   بتقدميه  األصلي،  الناطق  بتقدمي  يعين  العربية  اللغة  مهارات  تنمية  يف  جيدين 

  ملتعلم اللغة حصول على اللغة االستهدافة جبيدة. 

أحد املعاهد يف إندونيسييا الذي تطور اللغة العربية من خالل بيئة اللغة  مثإن  

األصلي  مي  بتقدالعربية   طلبة  اللغوية  هارات املية  لتنمالناطق  م  لدى  العلوم  يعين  عهد 

والعربية   إستخدام  .  سورا��يف  اإلسالمية  األصلي  ميكن  اللغة الناطق  كمدرس 

وطبيعي.  رمسي  بشكل  اللغة  تعلم  حتسني  يف  حقيقي  ترمجة  ٧األجنبية كمصدر  يتم 

األصلي   الذين الناطق  األشخاص  أي  أصليني،  كمتحدثني  اإلندونيسية  إىل 

 
زهدي,  ٥ العربيةحليمي  اكتساب  يف  ودورها  تكوينها  اللغوية:  إبراهيم,    البيئة  مالك  موال�  جامعة  مكتبة  (ماالنج: 

 .٧)، ص: ٢٠٠٩
٦Besse Wahida, “Problematika pembelajaran bahasa Arab (Studi kasus terhadap 

problematika metodologis pembelajaran bahasa Arab di IAIN Pontianak),” Jurnal Al-Astar STAI 
Mempawah ٦٤–٤٣ :(٢٠١٧) ٧. 

٧Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٣), hal: ٧١. 
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يستخدمون أو يتحدثون اللغة األصلية بشكل طبيعي، أو املتحدثني الذين ورثوا يف 

األصلية. �للغة  التحدث  من  أخرىاألصل  �حية  أمهية  من  فإن  األصلي ،  الناطق 

اللغ بثقافة  للتعريف  املبذول  اجلهد  يف  دورها  خالل  من  أيًضا  املستهدفة  تتجلى  ة 

وقيمها   الكبرية  وأ�مها  وتقاليدهم  ومعتقدا�م  وعقليتهم  حيا�ا  املدروسة  وأساليب 

الناطق األصلي اجلغرافيا، وما إىل ذلك. حبيث ميكن االستفادة من وجود  و ،  و�رخيها

الناطق لذلك فإن وجود  يف اكتساب مهارات اللغة العربية بشكل رمسي وغري رمسي.  

تدريسبصفته  األصلي   التعرف  هيئة  على  املتعلمني  املستهدفة    سيساعد  اللغة  ثقافة 

  .ةبشكل مباشر 

ت الباحثلذلك،  ب�ل  تقوم  ة ريد  يتعلق  الذي  الناطق األصلي وبحث    ه �ثري دور 

طلبة  ية  تنميف   لدى  اللغوية  يف  املهارات  والعربية  اإلسالمية  العلوم    سورا�� معهد 

يتأثر  نعرف  ل األصلي  هل  تالناطق  طلبة  هارات املية  نميف  لدى  ال  اللغوية  وأما   .أو 

يعين قد حاول املعهد  البحث يف هذا  تقوم  الباحثة  املعهد   أساس  البيئة    ويتعود هذا 

الباحثة   املقابلةالبيا�ت  اللغوية، كما حصلت  الناطق األصلي مع    مباشرة   من أجل 

هد  عذلك امل  كان،معهد العلوم اإلسالمية والعربية سورا��من السعوديةالذي يعلم يف  

البيئة العربية    اهتمقد   العربيةلطالب فيه  ل  ، جيبةديجبنظام  بشكل    يتحدثون �للغة 

ملزم �الهتمام إىل اللغة اليت يستخدمها الطالب وتصحيحها  الناطق األصلي  و   يومي

 هد اإلسالمي العايلاعهد هو أحد معنظرا ألن هذا امل  ٨.خاطئإذا نطقوا �ا بشكل  

فقد يهتم هذا املعهد عن   حتت وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

ذل إثبات  وميكن  العربية،  البيئة  لتكوين نظام  املعهد  مدير  جودة  إىل  ننظر  البيئة    ك 

اجليدة   من  ضر  ح�العربية  األصلي  العديد  اللغة الناطق  تعليم  أهداف  حتقيق  لدعم 

  يف علوم اللغة العربية   سورا�� يف  معهد العلوم اإلسالمية والعربية  طلبة    ليعلمالعربية و 

لتهو  يعين  طلبة.  ية  مندفه  لدى  اللغوية  هي    واملهارات املهارات  من اللغوية  جمموعة 
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.  اليت متت �لتعليم؛ فمارسها الفرد حبذاقة وسهولة  األداءات الصحيحة املتصلة �للغة

  ة كفاءة يف املهارات األربعالعربية سيكون �جحا إذا كان له امللكة أو الللغة    طلبةالو 

  وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 

س املذكورة،  اخللفية  على  يتعلق  حبثًا    ة الباحث  تقومبناًء  الناطق  بالذي  دور 

معهد العلوم اإلسالمية والعربية  املهارات اللغوية لدى طلبة  ية  تنميف    ه�ثري األصلي و

املهارات اللغوية لدى  ية  تنميف    ه �ثري والناطق األصلي  دور     ملعرفة كيف   سورا�� يف  

  . سورا�� معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف طلبة 

 أسئلة البحث   - ب

  املذكورة، وضعت الباحثة أسئلة البحث كما يلي: اعتمادا على املقدمة 

لتنمية    كيف . ١ األصلي  الناطق  طلبة  دور  لدى  اللغوية  العلوم املهارات  معهد 

 اإلسالمية والعربية يف سورا��؟ 

يف  عهد العلوم اإلسالمية والعربية  مب  كيف كفاءة الطلبة يف مهارات اللغة العربية . ٢

 ؟ سورا��

األصلي    �ثريكيف   . ٣ اللغويةتنمية  يف  الناطق  طلبة    املهارات  العلوم لدى  معهد 

  ؟ سورا��يف اإلسالمية والعربية 

 أهداف البحث  - ج

 كما يلي:  البحث تكتب الباحثة أهداف البحث  بناء على أسئلة 

األصلي    دوروصف   . ١ طلبة  لتنمية  الناطق  لدى  اللغوية  العلوم املهارات  معهد 

 . سورا��اإلسالمية والعربية يف 

 . معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��وصف املهارات اللغوية لدى طلبة  . ٢

األصلي  �ثري  وصف   . ٣ طلبة  لتنمية  الناطق  لدى  اللغوية  العلوم املهارات  معهد 

 . اإلسالمية والعربية يف سورا��

 فوائد البحث   - د
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  يف اجلوانب التالية: هلذا البحث أن يكون مفيدا   الباحثة ترجى

 اجلانب النظري . ١

حيث   )أ من  اجلديدة  املعلومات  إلعطاء  مفيدا  البحث  هذا  يكون    أن 

 . املهارات اللغوية لدى طلبةلتنمية الناطق األصلي �ثري 

ليقوم   )ب  الباحث اآلخر  الذي ميكن استخدام  البحث كاملرجع  أن يكون هذا 

�ل يتعلق  فيما  األصلي    تأثريالبحث  لدى  لتنمية  الناطق  اللغوية  املهارات 

 . طلبة

 اجلانب التطبيقي . ٢

مرجعا يف  )أ البحث  هذا  يكون  أن  و   للمعهد:  اللغوية  ية  تنمتصليح  املهارات 

 .املتحدث �للغة األمبوجود

لدى طلبة    املهارات اللغويةية: أن يكون هذا البحث مرجعا يف تنمللمدرس  )ب 

 .�للغة األماملتحدث أو بتقدمي برفقة

 حدود البحث   - ه

البحث   . ١ هذا  يف  الباحثة  فحددت  املوضوعية:  األصلي �لتأثري  احلدود  الناطق 

 . سورا��يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية لدى طلبة  املهارات اللغويةية لتنم

 . معهد العلوم اإلسالمية والعربية سورا��ختتار الباحثة يف  احلدود املكانية:  . ٢

العام الدراسي ويف    حىت يونيو   مارسشهر   يف  قوميساحلدود الزمانية: هذا البحث   . ٣

 م.٢٠٢١
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(الناطق األصلي   . ١ املستخدم األصلي  التخفف إىل  native userهو  نرى  ). وهنا 

يكون   أن  الفصحى  ملتحدث  ممكن  هذا  إذ  الفطري؛  التمكن  اشرتاط  من  حد 

 ٩أصليا هلا. على هذا املعيار متحد� 

الصحيحة  اللغويةهارات  امل . ٢ األداءات  من  �للغة    –هي جمموعة  اليت   –املتصلة 

وسهولة حبذاقة  الفرد  فمارسها  �لتعليم؛  األربعة  و ،  متت  الكالم،    هياملهارة 

 ١٠اإلستماع، القراءة، والكتابة.

 الدراسات السابقة  - ز

العربية  د. صاحل بن فهد   . ١ العلوم  )، موضوع البحث يعين ٢٠١٨العصيمي(جملة 

اللغة  يف  األصلي  واملتحدث  احلديثة،  اللغوية  الدراسات  يف  األصلي  املتحدث 

وكذلك العربية.   اللغوية،  األدبيات  يف  املتداولة  التعريفات  حول  واإلشكاالت 

ل يسلط الضوء على املصطلحات ذات العالقة واليت بزغت يف خضّم هذه اجلد

العميق واليت يعد فهمها ضرورة. ويربط اجلدل الل  الغريب �حلديث العلمي  ساين 

مفهوم  انطباق  مبدى  ذلك كله  ويناقش  العريب،  الرتاث  الفصيح يف  العريب  عن 

املتحدث األصلي على متحدث اللغة العربية مبستواها العايل يف العصر احلاضر 

ومنهج البحث يعين البحث املكتيب. وأما الفصيح أو مبستواها األدىن (العامي).  

إىل عدم وجود متحدث أصلي للغة العربية املعيار يف �ريخ  البحث    خيلص هذا

العربية بعد عصر االستشهاد واالحتجاج اللغوي. ويطرح يف �اية البحث مقاربة 

تتعلق �كتساب العامي والفصيح يف العصر احلاضر للنموذج الذي عرضته وايت  

)whiteوالثانية.) يف األم  اللغتني  اكتساب  عن  حديثها  يتعلق    البحث  قدم  إنه 

مبستواها  العربية  اللغة  متحدث  على  األصلي  املتحدث  مفهوم  انطباق  مبدى 

العايل يف العصر احلاضر الفصيح أو مبستواها األدىن (العامي). وأما الباحثة يف  

 
األصلي٩ “املتحدث  العصيمي,  فهد  بن  واملتحدث   )Native speaker (د.صاحل  احلديثة،  اللغوية  الدراسات  يف 

 .٣١٨، ص: ١٤٣٩, جملة العلوم العربية: الر�ضاألصلي يف اللغة العربية,” 

 .٧)، ص: ١٤٣٧, (اململكة العربية السعودية: املهارات اللغوية اإلدارة العامة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية,١٠
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رات اللغوية لدى املهاتنمية  هفي  �ثري والناطق األصليدور    هذا البحث ستبحث

 معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��. طلبة 

)، موضوع البحث يعين دور املدرس الناطق  ٢٠١٦جملة عربيات  أتىن آخري�ين ( . ٢

ومشكالت  األجانب.  الطالب  لدى  االتصالية  الكفاءة  ترقية  يف  �لعربية 

اللغة  ١البحث:   تعلم  عند  التثقف  إحداث  ميكن  يدي  ) كيف  على  العربية 

) ما العوامل ٢املدرس الناطق �لعربية مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكار�؟،  

املدرس  مع  العربية  تعلم  عند  اإلندونيسني  الطالب  ميول  ترقية  إىل  تدفع  اليت 

املعهد؟،   يف  �لعربية  الناطق  املدرس  مع  �لعربية  احملاوالت  ٣الناطق  هي  ما   (

 يقوم املدرس الناطق �لعربية يف املعهد بدورهم يف ترقية كفايتهم اتيجية اليتاالسرت 

تعين:   البحث  ونتائج  الوصفي.  مبدخل كّمي  يعين  البحث  ومنهج  االتصالية؟. 

خالل  من  التواصلية  الكفاءة  ز�دة  دعم  يتم  ذلك  عن  البحث  هذا  كشف 

للم اللغوية  تدريسهاوالبيئة  يتم  اليت  املواد  مثل  العوامل  من  تعلمني حبيث  العديد 

ميكن القول أن وجود حماضرين أجانب غري فعالتحسني كفاءة الطالب التواصلية  

واجهوا   الطالب  أن  أيًضا  الدراسة  هذه  أخرى.وجدت  داعمة  عوامل  أي  دون 

، مثل: سرعة حتدث  أجانب  قبل حماضرين  التدريسمن  أثناء  الصعو�ت  بعض 

العربيةواليت والعامية   ، واللهجات   ، �ا  حماضرون  الناطقني  أحياً�  يستخدمها   

يقومون  الذين  األجانب  �حملاضرين  لذلك،يوصى  التعلم.  عملية  أثناء  أجانب 

بتدريس الطالب املتحدثني من غري الناطقني �ا للتحضريكل األشياء اليت ميكن 

والتعلم التعلم  عملية  تسهيل  يف  تساعد  قدمت.  أن  بدور    إ�ا  يتعلق  البحث 

يف ترقية الكفاءة االتصالية لدى الطالب األجانب. وأما   املدرس الناطق �لعربية 

هفي  �ثري والناطق األصليدور  يف هذا البحث ستقدم الباحثة يتعلق �لبحث عن  

 معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��.  املهارات اللغوية لدى طلبة تنمية 
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النا٢٠١٦أنصاري (رسالة املاجيستري   . ٣ طق األصلي ) موضوع البحث يعين دور 

(دراسة حالة   العربية  اللغة  تعلم  العلوم كو�عان  لرتقية  الثناوية روضة  يف مدرسة 

) كيف دور الناطق األصلي لرتقية تعلم اللغة ١تراعكيل فايت جاوى الوسطى).  

العربية يف مدرسة الثناوية روضة العلوم كو�عان تراعكيل فايت جاوى الوسطى؟،  

ألصلي لرتقية تعلم اللغة العربية يف مدرسة الثناوية  ) كيف استرياتيجية الناطق ا٢

يعين  البحث  ومنهج  الوسطى؟.  جاوى  فايت  تراعكيل  العلوم كو�عان  روضة 

الكيفي (دراسة حالة).   الناطقني مبدخل  أن  البحث  تعين ظهر  البحث  ونتائج 

العلوم   الثناوية روضة  مدرسة  العربية يف  اللغة  يدرسون  الذين  كو�عان األصليني 

تراعكيل فايت جاوى الوسطى له دورًا مهًما للغاية يف حتسني تعلم اللغة العربية يف 

العلوم ، خاصة يف جماالت مهارة االستماع (مهارات االستماع)   بيئة ماجستري 

ومهرة الكالم. (مهارات التحدث). نظرًا لدورهم املهم للغاية ، يُنصح �ستخدام 

الل  تعلم  يف  أصليني  الذين  متحدثني  األصليني  املتحدثني  وخاصة   ، العربية  غة 

لديهم خلفية يف تدريس اللغة العربية. حيتاج املتحدثون األصليون إىل االنتباه إىل 

املنهج الدراسي حبيث يتم تسليم املواد وفًقا خلطة الدرس. �إلضافة إىل ذلك ، 

الطالب    جيب على املتحدثني األصليني ز�دة محاسهم للتدريس حىت يكون لدى 

إ�ا قدمته البحث  الذين يتم تدريسهم محاًسا قوً� ليكونوا قادرين على متابعتهم.

يتعلق بدور الناطق األصلي لرتقية تعلم اللغة العربية. وأما يف هذا البحث ستقدم  

يتعلق �لبحث عن   اللغوية  تنمية  هفي  �ثري و الناطق األصليدور  الباحثة  املهارات 

 إلسالمية والعربية يف سورا��.  معهد العلوم الدى طلبة 

تنفيذ برامج اللغة  )، موضوع البحث يعين  ٢٠٢٠  البحث اجلامعي(عرفان حكمة . ٤

ماالنج  التوحيد  دار  املعهد  طالب  لدى  اللغوية  الكفاءة  لرتقية  . العربية 

البحث:   لدى  )  ١ومشكالت  اللغوية  الكفاءة  لرتقية  العربية  اللغة  برامج  ما 

دار   املعهد  ماالنجطالب  لرتقية ٢،  التوحيد  العربية  اللغة  برامج  تنفيذ  كيف 
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ماالنج التوحيد  دار  املعهد  طالب  لدى  اللغوية  العوامل )  ٣،  الكفاءة  ما 

لدى   اللغوية  الكفاءة  لرتقية  العربية  اللغة  برامج  تنفيذ  يف  واملعارضة  املساعدة 

في واملنهج  الكي. ومنهج البحث يعين مبدخل  طالب املعهد دار التوحيد ماالنج

) أن الربامج املوجودة لرتقية كفاءة اللغوي يف املعهد  ١  . و نتائج البحثالوصفي

الربامج   .دار التوحيد ماالنج ينقسم إىل قسمني: الربامج العامة والربامج اخلاصة

او   احملاضرة  يعين  اخلاصة  الربامج  اما  القرآن  واملدرسة  الدينية  املدرسة  يعين  العام 

) اما تنفيذ برامج املعهد مثل املدرسة الدينية  ٢بة وا�موعة الدراسة،  مترين اخلطا

مباشرة  خمتلفة يف كل مستوى. واملدرسة القرآن يف هذا الربامج يتم إحضار املعلم  

يوم  يف  حماضرة  تنفد  ماالنج،  سنجوساري  من  للقرآن  اإلسالمية  املدرس  من 

الدراس املسجيد وجمموعة  العصر يف  بعد صالة  ليلة اجلمعة  اآل  يوم  تنفيذ كل  ة 

اخلاميس،   وليلة  يعين ٣االثنني  الداخلية  اىل قسمني  تنقسم  املساعدة  العوامل   (

بيئة   الولدين،  استعداد  يعين  واخلارجية  املدرسني،  الكفاءة  الصارمة،  النظام 

الطالب،  الصحة  يعين  الداخلية  قسمني  اىل  تنقسم  املعارضة  والعوامل  املالنق، 

الق الوقت،  املختلفة،  النظام  �ثري  درة  األسرة،  مشكالت  يعين  واخلارجية 

البحث يتعلق بتنفيذ برامج اللغة العربية لرتقية الكفاءة    إنه قدماألصدقاء اخلارج.  

عن  �لبحث  يتعلق  الباحثة  ستقدم  البحث  هذا  وأما يف  لدى طالب.  اللغوية 

األصليدور   طلبة  تنمية  هفي  �ثري و الناطق  لدى  اللغوية  العلوم املهارات  معهد 

 اإلسالمية والعربية يف سورا��. 

اجلامعي   . ٥ (البحث  وجيا�نيت  الناطق ٢٠٠٧إندري  يعين  البحث  واملوضوع   ،(

املنتج يف قسم تعليم اللغة   (مهارة القراءة والكتابة)   األصلي يف تعلم اللغة العربية

)  ١ث: العربية كلية الرتبية جبامعة سو�ن كاي جاكا يوكياكار�. ومشكالت البح

) كيف تعليقات ٢كيف دور الناطق األصلي يف تعلم مهارة القراءة والكتابة؟،  

الناطق األصلي يف تعلم مهارة القراءة والكتابة؟.  من الطلبة اجلامعية عن وجود 
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) الناطق  ١ومنهج البحث يعين مبدخل الكيفي واملنهج الوصفي. ونتائج البحث  

التعلم، عملية  يف  للطالب  الدافع ٢  األصلي كنموذج  توفري  األصلي  الناطق   (

تعريف الطالب �ستخدام اللغة )  ٣وز�دة اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية،  

العربية من ٤العربية حسب الناطقني �ا،   ) أن تكون وسيلة للمقارنة بني اللغة 

�ا،   الناطقني  مهارا�م يف    ٪٩٠  ) ٥الناطقني �ا ومن غري  الطالب طوروا  من 

إ�ا قدمته البحث يتعلق بدور الناطق األصلي يف اءة النصوص العربية.  كتابة وقر 

وأما والكتابة).  القراءة  (مهارة  العربية  اللغة  تعلم  ستقدم   يف  يف  البحث  هذا 

يتعلق �لبحث عن   اللغوية  تنمية  هفي  �ثري و الناطق األصليدور  الباحثة  املهارات 

 را��.  معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سو لدى طلبة 

  : يعين ات فرق هذا البحث مع الدراسة السابقوال

   ١٫١اجلدول 

  املقارنة بني الدراسات السابقة اليت أد�ا الباحثة 

وجه    وجه االختالف   املوضوع   الباحث   رقم 

  االستواء 

صاحل  د.  ١

فهد   بن 

  العصيمي 

يعين املتحدث  

األصلي يف  

الدراسات  

اللغوية احلديثة،  

واملتحدث  

األصلي يف  

  اللغة العربية 

مبدى  يتعلق  البحث  قدم  إنه 

املتحدث   مفهوم  انطباق 

اللغة   متحدث  على  األصلي 

يف  العايل  مبستواها  العربية 

أو   الفصيح  احلاضر  العصر 

(العامي) األدىن  . مبستواها 

البحث   هذا  يف  الباحثة  وأما 

الناطق  دور    ستبحث

تنمية  هفي  �ثري واألصلي

طلبة   لدى  اللغوية  املهارات 

يف  يتساو�ن 

عن   البحث 

املتحدث  

  .  �للغة األم
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اإلسالمية  معهد   العلوم 

  . والعربية يف سورا��

أتىن   ٢

  آخري�ين

دور املدرس  

الناطق �لعربية  

يف ترقية الكفاءة  

االتصالية لدى  

الطالب  

  األجانب 

قدمت  يتعلق    إ�ا  البحث 

�لعربية   الناطق  املدرس  بدور 

االتصالية   الكفاءة  ترقية  يف 

طالب األجانب. وأما لدى ال

ستقدم  البحث  هذا  يف 

عن   �لبحث  يتعلق  الباحثة 

األصلي دور   �ثريه  و  الناطق 

تنمية   اللغوية  يف  املهارات 

طلبة   العلوم لدى  معهد 

يف  والعربية  اإلسالمية 

  سورا��. 

يف  يتساو�ن 

عن   البحث 

املبحث  

الناطق  

و  األصلي  

كفاءة  

دى  لاللغوية  

  طلبة.

الناطق  دور   أنصاري  ٣

األصلي لرتقية  

تعلم اللغة  

العربية (دراسة  

حالة يف مدرسة  

الثناوية روضة  

العلوم كو�عان  

تراعكيل فايت  

جاوى  

  الوسطى) 

يتعلق   البحث  قدمته  إ�ا 

لرتقية  ب األصلي  الناطق  دور 

يف  وأما  العربية.  اللغة  تعلم 

الباحثة   ستقدم  البحث  هذا 

عن   �لبحث  دور يتعلق 

األصلي  يف و  الناطق  �ثريه 

لدى تنمية   اللغوية  املهارات 

اإلسالمية  طلبة   العلوم  معهد 

  والعربية يف سورا��. 

يف  يتساو�ن 

عن   البحث 

املبحث  

الناطق  

يف  األصلي  

اللغة   تعلم 

  العربية. 

تنفيذ برامج    سيتيياوان   ٤

اللغة العربية  

قدم  بتنفيذ    إنه  يتعلق  البحث 

لرتقية   العربية  اللغة  برامج 

يف  يتساو�ن 

عن  البحث  
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لرتقية الكفاءة  

اللغوية لدى  

طالب املعهد  

دار التوحيد  

  ماالنج 

الكفاءة اللغوية لدى طالب. 

ستقدم  البحث  هذا  يف  وأما 

عن   �لبحث  يتعلق  الباحثة 

األصلي دور   �ثريه  و  الناطق 

تنمية   اللغوية  يف  املهارات 

طلبة   العلوم لدى  معهد 

يف  والعربية  اإلسالمية 

  سورا��. 

املبحث  

الكفاءة  

  اللغوية 

(املهارات  

  اللغوية) 

 لدى طلبة 

إندري   ٥

  وجيا�نيت

الناطق األصلي  

يف تعلم اللغة  

العربية (مهارة  

القراءة والكتابة)  

املنتج يف قسم  

تعليم اللغة  

العربية كلية  

الرتبية جبامعة  

سو�ن كاي  

  جاكا يوكياكار� 

يتعلق   البحث  قدمته  إ�ا 

يف  يف  األصلي  الناطق  بدور 

(مهارة   العربية  اللغة  تعلم 

هذا   وأما  والكتابة).  القراءة 

البحث ستقدم الباحثة يتعلق  

عن   الناطق  دور  �لبحث 

تنمية  و  األصلي  يف  �ثريه 

طلبة   لدى  اللغوية  املهارات 

اإلسالمية   العلوم  معهد 

  والعربية يف سورا��. 

يف  يتساو�ن 

عن   البحث 

املبحث  

املتحدث  

  �للغة األم. 
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  الفصل الثاين 

  ر النظري ااإلط

 الناطق األصلياملبحث األول: 

 الناطق األصلي  مفهوم  .أ

الباحثة أن تشرح  الناطق األصلي، تريد  الباحثة عن مفهوم  قبل شرحت 

  يف   Wina Sanjayaبشكل عام أ. دكتور. كتبت  أوال مصادر تعليم اللغة العربية.  

التعلم أنظمة  وتصميم  "ختطيط  شيء  التعلم  مصادرأن  ،  "كتاب  اليت هي كل 

يس   ترتبط  ما  تعليمية،بكل  خربات  �كتساب  للطالب  البيئة  فيها  ويشمل  مح 

تخدامها، والشخصية ، واملواد واألدوات اليت ميكن اساملادية مثل مكان للدراسة

، وأي شخص له �ثري مباشر أو  مثل املعلمني، وأمني املكتبات وخرباء اإلعالم

من الشرح السابق ميكن ١١.فهي مصدر التعلم  غري مباشر على جناح جتربة التعلم

  در تعلم اللغة العربية. استنتاج أن الناطق األصلي هو أحد مص

األصلي (وجتدر اإلشارة إىل أن    ) أن مصطلح الناطقDaviesيری ديفز (و 

هناك من يرتجم املصطلح إىل متحدث أصلي أو متكلم أصلي أو �طق أصلي 

) مصطلح غامض )native speaker(الناطق األصليستخدم هنا و ابن اللغة وستأ

اختالط   من  يكتنفه  ما  يفبسبب  العلمية  �ألمور  والتحديد.  األوهام  التعريف   

يعود إىل أن املصطلح ينطوي على معىن إضايف وهو االنتماء للغة   وهذا يف رأي

توجهات   اختالف  إىل  �إلضافة  التحديد،  على  عصية  أحيا�  تكون  قد  اليت 

 ١٢الباحثني الذين �قشوا املصطلح وختصصا�م البحثية. 

 
١١wina sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (jakarta: kencana prenada 

media group, ٢٠٠٨). 
١٢" العصيمي،  فهد  بن  األصلي د.صاحل  واملتحدث  )Native speaker (املتحدث  احلديثة،  اللغوية  الدراسات  يف 

 .٣١٠، ص: ١٤٣٩جملة العلوم العربية: الر�ض، "، األصلي يف اللغة العربية
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ترمجة   األصلي  يتم  أصلينيالناطق  اإلندونيسية كمتحدثني  أي  إىل   ،

ي أو  يستخدمون  الذين  طبيعياألشخاص  بشكل  األصلية  اللغة  أو  تحدثون   ،

 ١٣املتحدثني الذين ورثوا يف األصل من التحدث �للغة األصلية. 

أن   ماكويلي  يرى  األصلي  كما  لغو� الناطق  ومرجعا  سلطة  يشكل 

كاملتعلم، فاملتعلم الناطق األصلي  وغري  ق األصلي  الناطلآلخرين. وهناك فرق بني  

إليه. حيتكم  للغة  مرجعا  يصلح  فال  اللغة  أتقن  عرف كريستال    ١٤مهما  وقد 

لغة ما (أي    ناطقال له  له �نه من تكون  الليسانيات  تعريف  بناء على  األصلي 

لغة) اللغة األم أو األوىل، ونالخط أنه عرفه �نتساب إىل لغة، مث استطرد واصفا  

وميكن   موثوقة  سليقة  لديه  ويتوفر  الطفولة  اللغة يف سن  يكتسب  من  �نه  إ�ه 

واالعتماد خطأ  أو  صحة  اللغوي  حكمه  إىل  ذلك.   االطمئنان  يف    ١٥عليه  

ارتياحهم   عدم  سينغ  مثال  الباحثني  بعض  أبدي  التجريدي  اجلدل  من  وختلصا 

هذا  يف  حامسة  االستخدم  فقضيه  األصلي.  املستخدم  به  فاستبدلوا  للمصطلح 

اجلدل، وبناء عليه ميكن لنا أن نقول إن من يستخدم الفصحى هو املستخدم  

فيكون  ١٦األصلي. السابق،  الشرح  امن  العربية  ألصلي  الناطق  اللغة  يف 

  صائص التالية:  �خل

 يف بلد الذي يتحدث فيه العربية. الناطق األصلي يولد   )أ

 يتعلم اللغة العربية مند الطفولة يف البيئة العربية. الناطق األصلي   )ب 

 اللغة العربية كلغة األم.   )ت 

وصحيح �للغة    شرة وطالقةاقادر على إنتاج خطاب مبالناطق األصلي    )ث 

 العربية.

 
١٣Jos Daniel parera, Leksikon Istilah Pembelajaran Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, ١٩٩٣), hal: ١٢٠. 
١٤Alan Davies, The Handbook of Applied Linguistics (Victoria: Blackwell Publishing, 

٢٠٠٤) hal: ٤٣٣. 
١٥David crystal, Introduction to Language Pathology (London: Edward Arnold, ١٩٨٠), 

hal: ٣٠٨. 
١٦Davies, The Handbook of Applied Linguistics, hal: ٤٤٥. 
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قادر على التمييز بني األشكال الصحيحة أو اخلاطئة من  الناطق األصلي    ) ج

  الكالم �للغة العربية.  

الناطق  ميكن استنتاج أن  الناطق األصلي  بناًء على رأي اخلرباء يف تعريف  

بشكل مثايل وقد تعلمتها    املعينة   هو شخص لديه معرفة جيدة عن اللغةاألصلي  

  لتواصل مع اآلخرين.  منذ الطفولة وميكن استخدامها ل

 اللغة العربية   كمدرس الناطق األصلي    . ب

األصلي   اللغةالناطق  عن    كمدرس  خمتلف  دور  هلم  غري    ناطقنيالليس 

لوجود هذا   ١٧األصليني يف حتديد خطوات النجاح عملية تدريس اللغة وتعلمها.

واإلتقان  الغرض،   واملعرفة  �لفهم  جمهزين  الرتبويون  املوظفون  يكون  أن  جيب 

  والبصرية يف األمور التالية:  

لديهم فهم الثقايف الواسع، ألن وظيفة مدرس اللغة العربية ليس فقط نقل    )أ

 املوضوع ، ولكن لديه أيًضا وظيفة لتحويل التعليم والثقافة وا�تمع.  

األصلي  يلتزم    )ب  ميارسو الناطق  اليت  حىت  �ملهنة  العربية،  اللغة  ها كمدرس 

 يتمكن من أداء واجباته بشكل صحيح. 

ب  )ت  التعليمية  املادة  اليت تتناسب  فهم  العربية  اللغة  شكل شامل وخاصة مادة 

 مع مستوى الدراسة اليت يتم تدريسها. 

أكثر فاعلية كمدرس الناطق األصلي  بناًء على األفكار املذكورة، فيكون  

وأ�مها  وتقاليدهم  ومعتقدا�م  وعقليا�م  العربية  الثقافة  تقدمي  يف  العربية  اللغة 

و  حيا�ا  وأساليب  وقيمها  ذلك.العظيمة  إىل  وما  وجغرافيتها  الناطق �١٨رخيها 

على تعليم اللغة العربية فقط يف تعليم األصوات ليس مدرس الذي يركز  األصلي  

تعليم   يف  يركز  ولكن  الكلمات،  بني  أو  الثقافية  األصلي االختالفات  الناطق 

 
 .٩١- ٩٠)، ص: ١٩٧٩(الر�ض: جامعة الر�ض,  تعليم العربية للناطقني �للغات األخرىعلي القامسي,  ١٧

١٨Radliyah zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab 
(Yogyakarta: Rihlah Group, ٢٠٠٥), hal: ٢٣. 
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للتعبري عن ستستمر اللغة يف التطور كوسيلة  الثقافة يف مكان الذي يعلم فيها.  و 

األفكار. ويف الوقت نفسه، تعتمد طريقة التعبري عن الذات هذه على كل ثقافة.  

لذلك، من الضروري فهم ثقافة اللغة اليت يتعلمها متعلمي اللغة األجنبية. عدم 

البنية  يف  متعلم  أو  شخص  حبس  إىل  إحداها  تؤدي  واليت  الثقافة،  هذه  فهم 

الش  االتصال  وخاصة يف  للغة،  بسبب النحوية  تتفاقم  ذلك،  على  فوي. عالوة 

طريقة التعلم التقليدية، واليت تركز على التمكن من القواعد. من أجل جتنب هذه  

من  أخرى،  أمور  بني  من  الثقافات،  بني  التفاهم  إىل  حاجة  هناك  األخطاء، 

خالل غرس السياق االجتماعي والثقايف. ستساعد معرفة الثقافة الوطنية املعنية 

 ١٩لى فهم التعبريات واألفكار الواردة فيها بشكل صحيح.املتعلمني ع

سيكارينو  و    )Valeفايل ( كان مثانية مبادئ لتعلم اللغة األجنبية حددها  

)Scarino(    و) األجنبية    )Clarkكالرك  اللغة  متعلمي  أن  التايل  النحو  على 

إذا: ( النحو األمثل  يتعلمون على  م احتياجا�م ) يعاملون كأفراد لديه١سوف 

) مت منحهم الفرصة استخدام األهداف اللغوية بفعالية ٢، (واهتماما�م اخلاصة 

والتعلم  للتواصل التدريس  أنشطة  الغالب من ٣، (يف خمتلف  تنشيطها يف  يتم   (

قدرا�م  ، وفًقا لًيا وكتابًيا، شفههلدف املستخدمة يف عملية االتصالل اللغة اخال

) هم تواجه جوانب الرتكيب اللفظي للغة اهلدف.  ٤، ( واحتياجا�م واهتماما�م

تؤدي أن  واللغات   ميكن  الكلمات  (معرفة  معرفةاللفظية  عدم  ولكن  معناها   ، 

املب اللغة  يف  خاصة  الفهم،  سوء  إىل  (تذلة وثقافتها)  اجلوانب ٥،  يف  تظهر   (

خلربة املباشرة يف اهلدف  االجتماعية والثقافية للمتحدثني األصليني للغة اهلدف وا

ت ) حيصلون على مالحظا٧، (دركون دور وطبيعة اللغة والثقافة) ي٦، (الثقافة

املستمر التعلم  تقدم  حول  (فعالة  تعلمهم  ٨،  إلدارة  الفرصة  ُمينحون   (

 
١٩Sartinah Hardjono, Psikologi Belajar Mengajar Bahasa Asing (Jakarta: Depdikbud 

Dikti Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan., ١٩٨٨). 
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هذه املبادئ الثمانية ، من املعروف أن اجلوانب الثقافية هلا    من البيان�٢٠نفسهم.

برينجويداجدا  اقرتح  التفصيل،  يف  العربية.  اللغة  تعلم  على  �ثري 

)Pringgawidagda  األجنبية �حضار اللغات  مدرسو  يقوم  األصلي  )أن  الناطق 

الناطق . ويعمل  املتحدث �للغة األممباشرة وتوفري فرص للمتعلمني للتواصل مع  

  للغة والثقافة.يف تعليم اأيًضا كمورد األصلي 

 الناطق األصلي مميزات   .ج

 حية الثقافة من � .١

اإلنسان حىت  يعرف  ومل  االتصالية،  بوسائلها  إال  ثقافة  تكون  الثقافة ال 

ال  اللغة  أن  ذلك  ومعىن  "اللغة"،  من  أمشل  وال  أهم  لالتصال  وسيلة  اآلن 

اتصايل. إطار  يف  إال  يف    ٢١تستعمل  يؤثران  وإتقا�ا  اللغة  اكتساب  وكان 

بتنمية   إال  يتم  ال  ا�تمع  مع  واندماجه  وتفكريه.  وإحساسه  الفرد  سلوك 

وتعترب  الغري.  مع  االتصال  على  القدرة  تنمية  يعقيها  اليت  اللغوية  القدرات 

والفكر من  اللغوي من جهة  النمو  االتصال عامال هاما من عوامل  عملية 

احلض أخرى، ألن  بغري  جهة  اآلن  إليها  ما وصلت  إىل  تصل  مل  البشرية  ارة 

�لبعض  بعضها  ا�تمعات  بني  واالتصال  ا�تمع  أفراد  بني  االتصال 

املدرس    ٢٢اآلخر. فإن كان  املتعاملني   املتحدث و�ذا  الطالب  بني  �لعربية 

معه سيؤدي إىل ترقية مهارا�م  اللغوية حىت يتفكروا �ا ويتعلموا عن ثقافته  

  غري مباشرة.   بصورة

 من �حية الصوت  . ٢

والتنغيم   صحيح.  وتنغيمه  سليم  الصويت  أداؤه  �لطبع  �لعربية  واملدرس 

أيضا  ويسمى  الكالم،  يف  واخنفاضه  الصوت  ارتفاع  على  يدل  مصطلح 

 
٢٠Suwarna Pringgawidagda, Strategi Penguasaan Berbahasa (Yogyakarta: Adicita Karya 

Nusa, ٢٠٠٢), hal: ٤٠-٣٤. 
 .٣١)، ص: ٢٠٠٤(بريوت: دار النهضة العربية,  علم اللغة التطبيقي وتعليم العربيةعبده الراجحي, ٢١

 .٧)، ص:  س.د (د.م: دار املعرفة اجلامعية, طرق تدريس اللغة العربيةزكر� ابراهيم, ٢٢
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موسيقى الكالم"، بل هو من الظواهر الصوتية اليت تساعد يف حتديد املعىن، 

ال يف  تغري  يتبعه  قد  النغمة  تغري  واملدرس ألن  اللغات.  من  يف كثري  داللة 

الطالب اخلربة  ينال  أن  يرجى  بنغمتهم و�ذا  يتكلم  اللغة  أبناء  �لعربية من 

الواقعية يف النطق والتنغيم بشكل صحيح وسليم: أل�م يستمعون مباشرة إىل 

 أبناء اللغة مما جيعلهم متأثرين بطريقة أدائه اللغوي.

 اللغوية هاراتاملاملبحث الثاين:  

  املهارات مفهوم  .أ

مهر  الكلمة  من  مهارة  ويقول    -لغة  مبعنی حذق.  ومهارة  ومهارا  مهور 

ويقال  السابح،  املاهر،   : عليان  حممود  نقل  العرب كما  لسان  يف  منظور  إبن 

الفريوز   أيضا  به حاذقا. ويقول  مهارة : أي صرت  به  أمهر  األمر  مهارت هذا 

  ٢٣املاهر)) احلاذق بكل عمل، والسابح وا�يد. �دي يف القاموس احمليط: (( 

املهارة لغة هي احلذاقة يف الشيء، واملاهر هو احلاذق بكل عمل، ومجعه  

�لتعلم؛   تدريبيا  منا  الذي  الصحيح  األداء  هي  اصطالحا  املهارة  وأما  مهرة. 

وسهولة. حبذاقة  الفرد  يف  ٢٤فمارسه  والكفاءة  �لسرعة  يتميز  أداء  هي  فاملهارة 

عمل معني، أو منط سلوكي يتكرر يف مناسبا خمتلفة. واملهارة اللغوية وهو أ�ا: 

والفهم،  والكفاءة  والدقة  �لسرعة،  يتميز  صويت)  غري  أو  (صويت  لغوي  أداء 

ويشمل أداء لغوي صويت على القراءة,  ومراعة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة.

  مايل.  والتعبري الشفهي, والنصوص و والتذوق اجل

اخلطي  اجلمايل  والتذوق  االستماع  على  صويت  غري  لغوي  أداء  ويشمل 

القواعد  مراعة  حيث:  من  اللغوية  �لسالمة  يتميز  األداء  وهذا  اخلطي،  وغري 

 
)، ص:  ١٤١٣(ر�ض: دار املسلم للنشر والتوزيع,    املهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤد حممود عليان,  ٢٣

٧. 

 .٧"، ص: املهارات اللغوية "جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, ٢٤
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ومطابقة   للمعاين  األلفاظ.  ومناسبة  واخلطية)،  واإلمالئية،  والصرفية،  النحوية، 

احلال ملقتضى  ح   ، الكالم  الصويت من  األداء  املعىنوسالمة  متثل  وإخراج    ،يث: 

وجتد  وغري ذلك من املهارات.  ه. والسالمة األدائية يف الكتابةاحلروف من خمارجه

 اإلشارة هنا إىل التمييز بني القدرة واملهارة: 

نتيجة  Abilityالقدرة ( ) هي طاقة أو استعداد عام يتكون عند اإلنسان 

املق اللغوية  عوامل داخلية وأخرى خارجية �يئ له اكتساب تلك  فالقدرة  درة , 

استعداد عام يدخل يف كل جمالة اللغة ومناشطها، مثال: تشمل القدرة الكالمية 

الصويت  والتنغيم  خمارجها،  من  احلروف  وإخراج  السليم،  النطق  يف  مهارة  على 

 ومتثيل املعىن، وتسلسل األفكار وترابطها، والضبط النحوي والصريف وغريها. 

) املهارة  هي  Skillأما  فهي )  القدرة،  من  حتديدا  أقل  خاص  استعداد 

قطعي  حلم  يف  املهارة  فمثال   : املقال  يتضح  و�ملثال  معني،  شيئ  يف  إستعداد 

حتته  يندرج  عام  استعداد  فالقدرة  احلدادة،  يف  العامة  القدرة  من  جزء  حديد 

استعدادات خاصة متثل عددا من املهارات، مثل مهارة حلم قطعي حديد أو ثين 

تساعد يف   تركيبه يف مكان معني وهكذا. فاملهارة استعداد أو طاقة  اجلديد، أو 

 ذا يتضح الفرق بني املهارة والقدرة. و� ٢٥إمتالك القدر.

 األربع  املهارات اللغوية و  املهارات  . ب

نطقا   هارات وامل استعماهلا  على  والقدرة  اللغة  من  التمكن  هي  اللغوية 

اللغوية كما يف نظرية التشومكية املشهورة هي    املهارات وكتابة وقراءة واستماعا.  

وعلى  وفهمها  اجلمل  توليد  على  القدرة  وهي  اللغة  الضمنية  احلدسية  املعرفة 

التمييزين صحيح الكالم وسقيمة، أي بني اجلمل النوية واجلمل الالحنوية. وهو 

 
 .٩ص: ، املهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تدريسهاحممود عليان, ٢٥
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 تناسق �ذا يشري إىل قدرة املتكلم و املستمع املثايل على أن جيتمع بني املعاين يف

  ٢٦وثيق مع قواعد لغته.

رس للغة يعتري �جحا إذا كان له ملكة أو كفاءة يف املهارات األربع  املد

وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة. دعنا اآلن تبحث املكو�ت أو 

  .  األهداف لكل من تلك املهارات األربع

 االستماع  .١

إىل مخس مكو�ت  وقد قسم حممود کامل �قة مهارة االستماع  

العناصر   هذه  عناصر،  مرتابطة  -أو  متتابعة  متداخلة    -وإن كانت 

  وبينها عالقات قوية من التأثري والتأثر، هذه العناصر هي:  

متييز كل األصوات وأمناط التنغيم، وتعرف نوع كل صوت يف   .أ

 اللغة العربية يف مقابل األصوات يف اللغة األم.  

 ة املتحدث.إدراك املعىن اإلمجايل لرسال  .ب

 االحتفاظ �لرسالة يف ذاكرة املستمع.   . ج

 فهم الرسالة والتفاعل معها.  .د

 مناقشة وتطبيق مضمون الرسالة.   .ه

سلوكي  تغري  هو  لالستماع  املناسب  اهلدف  تعريف  إذا كان 

لغوي، نتوقع حدوثه من املتعلم، نتيجة ملروره خبريات لغوية، وتفاعله مع  

هذا   فإن  معينة،  تعليمية  هذه  مواقف  حتديد  ضرورة  يتطلب  التعريف 

احملتوى   اختيار  ميكن  حبيث  واضحة  بطريقة  التغريات  أو  األهداف 

املناسب هلا، كما ميكن اختيار أنسب طرائق التدريس وأساليبها وأنسب  

  طرائق التقوع اليت تساعد على حتقيقها.

 
القراءة مبدرسة اإلرشاد اإلسالميةبسغافورة,”  ٢٦ ,  لسانيات فريدة بنت فإميان, “كفاءة طلبة يف مرحلة الثانوية يف مهارة 

٢٠١٤. 
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وبناء على ما سبق، قال على حممد مذكور إنه ال بد من معلمي 

  اللغة معرفة األهداف اليت من أمهها ما يلي:  

اللغة   .أ قنون  من  هام  كفن  االستماع  املتعلمون  يقدر  أن 

 واالتصال اللغوي. 

أن يتخلص املتعلمون من عادات االستماع اجليد وأن تنمو    .ب

الجتاهات الضرورية  لديهم املهارات األساسية، واملفهومات وا

 لعادات االستماع.  

أن يتعلموا كيف يستمعون بعناية، مع االحتفاظ �كرب قدر   . ج

نظام  بذكر  القدرة  مع  والتصورات  واملفاهيم  احلقائق  من 

 األحداث يف تتابعه الصحيح.  

بداية    .د يف  واالختالف  التشابه  أوجه  متييز  يستطيعوا  أن 

 األصوات ووسطها ومايتها. 

قدرة على إدراك الكلمات املسموعة وعلى أن تكون لديهم     .ه

 االستجابة لإليقاع املوسيقى يف الشعر والنثر.

املنفصلة يف     .و بني احلروف  املزج  القدرة على  لديهم  تنمو  أن 

 كلمات منطوقة، والكلمات املفضلة يف مجل مفيدة. 

يف    .ز الناقصة  احلروف  إكمال  على  القدرة  لديهم  تنمو  أن 

 يف مجل مفيدة. الكلمات والكلمات الناقصة 

أن تنمو لديهم القدرة على توقع ما سيقوله املتعلم وإكمال    . ح

 احلديث فيما لو سكت.  

أن يكونوا قادرين على تصنيف احلقائق واألفكار الواردة يف    .ط

املادة املسموعة واملقارنة بينها، والعثور على العالقات املعنوية  

 بني الكلمات واحلقائق واملفاهيم واألفكار.
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يك  .ي من أن  الرئيسية  الفكرة  استخالص  على  قادرين  ونوا 

األفكار واحلقائق واملفاهيم يف املادة املسموعة، والتفريق بينها  

 وبني األفكار الثانوية أو اجلزئية.  

إىل    .ك والوصول  االستنتاجي،  التفكري  على  قادرين  يكونوا  أن 

 املعاين الضمنية يف احلديث ومتيزها. 

احلكم    .ل على  قادرين  يكونوا  املادة  أن  حمتوى  صدق  على 

احلرية   يف  تتمثل  اليت  املوضوعية  املعايري  ضوء  يف  املسموعة 

وهدف  االجتماعي  والواقع  واملعايري  القيم  ونظام  الشخصية 

 املتحدث من احلديث. 

 أن يكونوا قادرين على تقوم احملتوى تشخيصا وعالجا.   .م

 الكالم .٢

د أن يراعيها  هناك الكفاءات اللغوية اليت تتعلق مبهارة الكالم ال ب

  ويستوعبها الطالب أو املعلم للغة العربية، منها: 

أن يدىل املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النور والفيم    .أ

 املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.  

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشابكة.     .ب

 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات واحلركات الطويلة.   . ج

 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.    .د

أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف    .ه

 العربية خاصة يف لغة الكالم. 

مثل   .و الشفهي  التعبري  يف  اللغة  خصائص  بعض  يستخدم  أن 

التذكري ومتييز العدد واحلاىل ونظام الفعل وأزمنته وغري ذال مما يلزم 

 املتكلم �لعربية. 
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لفظية كالمية    .ز ثروة  يكتسب  نضجه  أن  ومستوى  لعمره  مناسبة 

اتصال   عمليات  إمتام  يف  الثروة  هذه  يستخدم  وأن   ، وقدراته 

 عصرية.

لعمره    . ح واملناسبة  املقبولة  العربية  الثقافة  أن يستخدم بعض أشكال 

بعض  يكتسب  وأن  عمله،  طبيعة  و  االجتماعي  ومستواه 

 املعلومات األساسية عن الرتاث العريب واإلسالمي. 

نفسه    .ط عن  يعرب  احلديث  أن  مواقف  يف  ومفهوما  واضحا  تعبريا 

 البسيطة.

أن يتمكن من التفكري �للغة العربية والتحدث �ا بشكل متصل   .ي

 و مارابط لفرتات زمنية مقبولة. 

 القراءة .٣

وإنه ملن املستحسن أن تعرض ملا يسمى �هلدف العام من تعليم  

حتقيقها   يؤدي  اليت  اجلزئية  لألهداف  ذلك  بعد  نعرض  مث  يف  القراءة 

اهلدف  ويتلخص  القراءة.  تعليم  النهائي من  العام  اهلدف  إىل  جمموعها 

العام والرئيسي من تعليم القراءة يف متكن املتعلم من أن يكون قادرا على  

وهذا   ومريح  سهل  بشكل  اليسار  إىل  اليمني  من  العربية  اللغة  يقرأ  أن 

فحة يعين أن يقرأ يف صمت وسرعة ويسر متلفظا املعىن مباشرة من الص

املطبوعة دون توقف عند الكلمات أو الرتاكيب ودون االستعانة مرات  

عديدة يف املعجم، وهذه األهداف متثل الكفاءات اللغوية املطلوية ملهارة  

القراءة اليت الكالم ال بد أن يراعيها ويستوعبها الطالب أو معلم اللغة 

  العربية، ومن الكفاءات اجلزئية القراءة ما يلي: 

يتمكن  .أ تعرب   أن  اليت  املكتوبة �ألصوات  الرموز  الدارس من ربط 

 عنها يف اللغة العربية. 
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 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بتطق صحيح.   .ب

أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة   . ج

 وإدراك تغري املعين بتغري الرتاكيب.

والف  .د السياق،  معاين  من  املفردات  معاين  يتعرف  بني  أن  رق 

 مفردات احلديث ومفردات الكتابة. 

أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات، وإدراك عالقات، املعاين اليت   .ه

 تربط بينها. 

 أن يقرأ يفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها.   .و

املكونة    .ز العالقات  يدرك  وأن  والتفاصيل  اجلزئية  األفكار  يفهم  أن 

 للفكرة الرئيسية.

 يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها. أن   . ح

أن يقرأ بطالقة دون االستعانة �ملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة   .ط

 إىل اللغتني. 

ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب  يقرأ قراءة واسعة  أن 

النتائج   والتاريخ والعلوم واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد 

  ها وربط القراءة الواسعة �لثقافة العربية واإلسالمية. وحتليل املعاين ونقد 

 الكتابة  .٤

حركي   حسي  وتناسق  ذهنية  عمليات  إىل  الكتابة  مهارة  حتتاح 

بد   فال  واحلديث.  النطق  مهارة  إليه  حتتاج  ما  بعيد  حد  إىل  يشبهان 

للكاتب واملتحدث من ترمجة أفكاره إىل رموز منطوقة يف حالة احلديث  

الك حالة  يف  اتصال ومدونة  وسيلة  القارئ  أو  للسامع  يوفر  حىت  تابة 

تعينه على فهم ما يعنيه، أي أن كال من املتحدث والكاتب يسرتجع ما  

  استوعبه من كفاءة لغوية أثناء االستماع والقراءة. 
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الغوي مقروء أو مسموع، ولذا   أداء  الكفاءة يف  وتستخدم هذه 

فيمن   تتطلب  إنتاجية  إجيابية  مهارة  الكتاية  بعناصر  تعترب  معرفة  يزاوهلا 

اللغة من قواعد ومفردات وسيطرة �مة على حسن اختيار ما يتناسب  

منها مع األفكار اليت يريد الكاتب التعبري عنها، وقد الحظ املربون أن  

فائقة   بقدرات  ميتاز  واحلديث  الكتابة  مهارة  يف  يتفوق  الذي  الدارس 

فك العكس،  ثبت  ومل  والقهم  واالستماع  القراءة  الدارسني على  من  ثري 

من   القدر  هذا  نفس  يظهرون  وال  والقراءة  والفهم  االستماع  يتقنون 

  النجاح يف أداء مهارات الكتابة واحلديث. 

وملهارة الكتابة مقومات أساسية �بتة ال بد للكاتب من إتقا�ا  

كخطوة أوىل قبل املران على املراحل األكثر صعوبة وتقدما. ومن هذه  

األساسية   وعالمات  املهارات  األجنبية  اللغة  حرف  رسم  على  القدرة 

على  القارئ  وتعني  بينها  الفروق  تبني  بطريقة  وسهولة،  بسرعة  الرتقيم 

سرعة قراء فها. ويعترب اهلجاء السليم أحد هذه األركان األساسية اليت  

القارئ   تساعد  وإن كانت  واخللق،  اإلنتاج  الكتابة يف حالة  إىل  تنتمي 

  املفردات املكتوبة. أيضا على التعرف على 

وإىل جانب هذه املقومات األساسية بتيغي للكاتب أن يكون  

على إملام بطريقة تنظيم أفكاره يف سياق منطقي قد يبدأ من التعميم إىل 

التخصيص أو من املاضي إىل احلاضر قاملستقبل، أو من األراء 

املوضوعية اليت قد تتعارض حول مشكلة يتناوهلا إىل رأيه الشخصي 

ألسانيد. وهو يف عرضه هلذا السياق يستهدف  فيها مدعما �حلجج وا

إطالع القارئ على اخلطوات اليت يتبعها يف شرحه ألفكاره حبيث  
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يستطيع األخري أن يتفهم التسلسل املنطقي الذي  يهدف إليه الكاتبة  

٢٧ويتابع النتائج اليت توصل إليها. 

 
الناقة,  ٢٧ أخرىحممود كامل  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  القرى,    تعليم  أم  جامعة  مكتبة  املنورة:  - ١٥٥)، ص:  ١٩٨٥(املدينة 

١٨٩. 
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  الفصل الثالث 

  منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه   -أ

العام،   اإلطار  املنشودة يف  البحث  أسئلة  على  الباحثة  هذا  ستخدم  يتعتمد 

)،هذا هو األسلوب الذي جيمعاملناهج  mixed method(  خمتلطبحث  دخل البحث �مل

والدراسةمنوذج   ، البيا�ت)  فيمرحلة مجع  (كما  املنهجية  والكميةمن حيث  الكيفية 

شار إىل الطريقة املختلطة ٢٨ة البحث.خمتلط ميزج بني االثنيننهج يف مجيع املراحلعملي

إعطاء  أو  االجتاهات  إظهار  يف  فلسفية  افرتاضات  توفر  منهجية  أ�ا  على  أيًضا 

تعليمات حول كيفية مجع البيا�ت وحتليل البيا�ت �إلضافة إىل مزيج من األساليب 

  عملية البحث.  الكمية والكيفية من خالل عدة مراحل

املختلطة املستخدمة يف هذا البحث عبارة عن سلسلة من    منهجاسرتاتيجية  

املكو�ت  حتديد  هو  االسرتاتيجية  هذه  من  واهلدف  والكيفية،  الكمية  التحليالت 

البيا�ت  مجع  مث  للبيا�ت  الكمي  التحليل  خالل  من  الفرعي)  (املفهوم  املفهوم 

املوجودة. املعلومات  توسيع  أجل  من  بني  ٢٩الكيفية  اجلمع  هو  البيا�ت   اهلدف 

أسلوب   اكتماالً.  أكثر  حتليل  على  احلصول  أجل  من  الكيفية  والبيا�ت  الكمية 

البحث املركب النموذج التوضيحي املتسلسل هو أسلوب حبث تركييب يستخدم مجع  

البيا�ت والتحليل الكيفي يف املرحلة األوىل ويتبعه مجع وحتليل البيا�ت الكيفية يف 

  عزيز نتائج البحث الكمي املنفذ يف املرحلة األوىل.املرحلة الثانية، من أجل ت

السب اهناك  ملاذا استخدمت  وسببه  ة  يختلطاملبحث  ال مدخل  لباحثة �ذا  ب 

س األصلي    دورعن  الباحثة  توضيحيعين  طلبة  لتنمية  الناطق  لدى  اللغوية  املهارات 

سورا�� يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  مث    معهد  األوىل  املرحلة  يف  الكيفي  �ملنهج 

 
٢٨Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٣), hal: 

٤٠٤. 
٢٩Sugiyono, hal: ٤٠٥. 
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الباحثة اللغوية  بقياس  ستقوم  املهارات  يف  الطلبة  يف   مدى كفاءة  الكيمي  �ملنهج 

الثانية.  بقياس  املرحلة  الباحثة  األصلي  �ثري    ستقوم  اللغوية   املهارات ية  لتنمالناطق 

طلبة   والعربية  لدى  اإلسالمية  العلوم  املرحلة   سورا�� يف  معهد  يف  الكيمي  �ملنهج 

 . ةلثالثا

 جمتمع البحث والعينة   - ب

البحث موضوع  هو كل  البحث  جمتمع  أن  عرف  به كامل    ٣٠.قد  ويقصد 

البحث. موضوع  مشاهدات  أو  أحداث  أو  البحث   ٣١أفراد  هذا  جمتمع  وكان 

الثالثطلبة والعربية سورا��   املستوى  العلوم اإلسالمية  الفصل يف هذا مبعهد  ، عدد 

  .  فصالنيعين  ستوىامل

الظواهر   أو  املشاهدات  أو  األفراد  والعينة هي عبارة عن جمموعة جزئية من 

األصلي.  الدراسة  لرمتع  تشكل  �ستخدام   ٣٢اليت  العينة  هذه  من  الباحثة  وأخدت 

تعتمد تقنية أخد العينات على ترتيب أفراد ) اليت  samplingsistematis(  رتبيةالعينة امل

تسلسية  ا�تمع أرقام  على  عدد الذين حصلوا  يبلغ  األفراد  من  املثال  سبيل  على   .

، ١٠٠إىل    ١شخص، ويتم إعطاء مجيع األعضاء أرقاما متسلسلة من    ١٠٠الطلبة  

م أو  فقط،  الزوجية  أو  فقط،  الفردية  لألرقام  وفقا  العينات  أخد  ضاعفات مث ميكن 

دد عينة  حتوكانت الباحثة  ٣٣.أرقام معينة، على سبيل املثال مضاعفات الرقم اخلامس

يمكن قياس قدرات الطالب يف هذا ألن يف هذا املستوى  يف املستوى الثالثحث  الب

الناطق األصلي،بدقة أل�م تلقوا سابًقا    املستوى ويف هذا املستوى  تعلًما مباشرًا مع 

 
٣٠Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, ٢٠١٠), hal: ١٧٣. 
وأصحابه,  ٣١ عبيدات  والتطبيقاتحممد  واملدخل  القواعد  العلمي  البحث  وائل,    منهجية  دار  )، ص: ١٩٩٩(عمان: 

٨٤. 

 .٨٣، ص: عبيدات وأصحابه٣٢
٣٣Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, ٢٠١٦), hal: ١٢٣. 
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وأخدت .  الب ط  ٥٧يعين  ينالفصل   قسمني وعدد الطلبة يف هذين  ينقسم فصل على

  الباحثة العينة يف هذه البحث على أساس دفتار احلضور الفردي فقط.  

  ٣٫١اجلدول 

  اختيارات جمتمع البحث

  العينات   جمتمع البحث

٥٧  ٤٣  ٢٩  ١٥  ١  ٥٧  ٥٠  ٤٣  ٣٦  ٢٩  ٢٢  ١٥  ٨  ١  

٤٥  ٣١  ١٧  ٣    ٥١  ٤٤  ٣٧  ٣٠  ٢٣  ١٦  ٩  ٢    

٤٧  ٣٣  ١٩  ٥    ٥٢  ٤٥  ٣٨  ٣١  ٢٤  ١٧  ١٠  ٣    

٤٩  ٣٥  ٢١  ٧    ٥٣  ٤٦  ٣٩  ٣٢  ٢٥  ١٨  ١١  ٤    

٥١  ٣٧  ٢٣  ٩    ٥٤  ٤٧  ٤٠  ٣٣  ٢٦  ١٩  ١٢  ٥    

٥٣  ٣٩  ٢٥  ١١    ٥٥ ٤٨  ٤١  ٣٤  ٢٧  ٢٠  ١٣  ٦    

٥٥  ٤١  ٢٧  ١٣    ٥٦  ٤٩  ٤٢  ٣٥  ٢٨  ٢١  ١٤  ٧    

 هامصادر البيا�ت و   -ج

صادر ممصادر األولية و مصادر البيا�ت يف هذا البحث ينقسم إىل قسمني  

البيا�ت الثانوية. مصادر البيا�ت األولية هي مصادر البيا�ت األصلية الذي جتمع  

البيا�ت الثانوية هي مصادر البيا�ت اإلضافية  من موضوع البحث مباشرة ومصادر  

البيا�ت األولية. مجيع و الناطق األصلي  مصادر األولية جتمع من    ٣٤ليساعد مصدر 

اللغوية   املهارات ية لتنمالناطق األصلي دورو�ثري من حيث الطلبة يف املستوى الثالث 

طلبة   والعربية  لدى  اإلسالمية  العلوم  ومصادسورا��يف  معهد  جتمع  .  الثانوية  ر 

  ، تنقسم املصادر كما يلي:  �سلوب املقابلة

 ملعهد رئيس ا . ١

 
٣٤wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

٢٠١٠), hal ٧٩. 
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مب . ٢ العربية  اللغة  يف  والتعلم  التدريس  أنشطة  عن  العلوم عهداملسؤول 

 . اإلسالمية والعربية سورا�� 

 

 أسلوب مجع البيا�ت   -د

استخد الذي  املالحظةالب  تم األسلوب  البيا�ت هو  واإلختبار، احثة يف مجع   ،  

  . . وأما بيان عن أنواع األسلوب يف هذا البحث كما يلي:ستبانة واملقابلة واإل

 ظة املالح . ١

واملشکالت   الظاهرات  لسلوك  مشاهدة  أو  مراقبة  عملية  هي  املالحظة 

وعالقته واجتهتها  سريها  ومتابعة  والبيئية  املادية  ومكو��ا   ٣٥ا. واألحداث 

املبحوثة.   لظواهر  والرتيت  التصنيفي  والتسجيل  املراقبة  هي  أيضا  واملالحظة 

وهناك   البيا�ت،  مجيع  وسائل  من  مهمة  وسيلة  املباشرة  املالحظة  وتعترب 

واملالحظة   املبشر.  �لفحص  عليها  حيصل  أن  للباحثة  ميكن  معلومات 

الفرقة طبيعيا واتصال  السلوك  الظواهر وأمناط  لفهم  والبحث    تستخدم عادة 

أو  الواقعية  الواقع  هلا يف  تستطيع مالحظا  وقوع  الفردي وعملية  السلوك  يف 

  املواقف الوضعية. 

املالحظةوت املالحظة،  أسلوب  الباحثة  ميف  ستخدم  اللغة  درسأنشطة  ي 

�ل تتعلق  اليت  والبيا�ت  املعلومات  اجلودة حول  بضمان  �ثري    دورالعربية  و 

األصلي   طلبة    املهارات ية  لتنم الناطق  لدى  اإلسالمية  اللغوية  العلوم  معهد 

والعامضة سورا��يف  والعربية   الظاهرة  �ملالحظة  الباحثة  قامت  وقد   .

 . واستخدم فيها ورقة املالحظة

 املقابلة . ٢

 
 . ٢١٧ص:  )،٢٠٠٨(دمشق: دار الفكر,  البحث العلمي: أساسياتو النظرية ولشارستو العمليةرجاء وحيد دويدري, ٣٥
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وهذه   املفحوص.  وأجا�ا  إلقاء  بطريقة  البيا�ت  جلمع  آلة  هي  املقابلة 

الطريقة األخذ البيا�ت تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيه  

أو معتقدات شخص  أو آراء  املعلومات  القائم �ملقابلة أن يستشري  شخص 

عترب وت  ٣٦آخر أو أشخاص آخرين واحلصول على بعض البيا�ت املوضوعية. 

املقابلة استبيا� شفهيا يقوم من خالله الباحثة جتمع املعلومات والبيا�ت من 

  خلل مصادرها البشرية. 

وتستخدم الباحثة أسلوب املقابلة املنظمة. قامت الباحثة �ملقابلة املنظمة  

  لتعريف األجويبة من األسئلة التالية:  

  ٣٫٢اجلدول 

  دليل املقابلة

  املقابلةأسئلة   رقم.

١ .
املهارات  تنمية  يف  الناطق األصلي  كيف يكون عملية التعلم لدى  

  معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��؟ اللغوية لدى طلبة 

٢ .
معهد  املهارات اللغوية لدى طلبة  تنمية  يف  ما دور الناطق األصلي  

 العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��؟ 

  ؟الناطق األصليعملية التعلم مع كيف مبا شعرت الطلبة يف . ٣

٤ .
مب التعليم  جناح  مدى  سورا��  ما  والعربية  اإلسالمية  العلوم  عهد 

  ؟ املهارات اللغوية لدى طلبةتنميةفي

و   املعهد،  رئيس  إىل  املقابالت  الباحثة  أجرى  البحث  املتحدث   فبهذا 

األم وا،  �للغة  التدريس  أنشطة  عن  العربية  واملسؤول  اللغة  يف  مبعهد  لتعلم 

  اليت تتعلق �ألسئلة املذكورة.العلوم اإلسالمية والعربية سورا��

 
وأصح٣٦ غباري  أمحد  النفص ابه,  �ئر  والعلم  التبية  يف  النوعي  والتوزيع,    البحث  للنشر  والعريب  ا�تمع  مكتبة  (عمان: 

 .٢٥٨)، ص: ٢٠١١
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 ختبار اال . ٣

االختبار هو أداة أو إجراء يستخدم الكتشاف شيء ما أو قياسه بطريقة  

مسبًقا. حمددة  العبارات ٣٧وقواعد  أو  األسئلة  من  عدد  من  االختبار  يتكون 

أو   صواب  على  تكون  أن  إمكانية  لديها  إجا�ت  أو  إجا�ت  تتطلب  اليت 

من  معينة  جوانب  حتديد  أو  الشخص  قدرة  مستوى  قياس  �دف   ، خطأ 

اختباره.  يتم  الذي  قسمني ٣٨الشخص  إىل  اللغة  اختبار  نطاق  تقسيم  ميكن 

الذي يشمل: اختبارات املفردات والقواعد. و  ) اختبار عنصر اللغة و ١مها: (

االستماع ٢( مهارات  اختبارات  وتشمل:  اللغوية  املهارات  اختبارات   (  ،

والكتابة.  والقراءة،  أو كيفية  ٣٩والكالم،  األسئلة  إجراء  من كيفية  انطالقًا 

اإلجابة عليها ، ميكن تقسيم اختبار اللغة العربية إىل اختبار حتريري واختبار  

البحث٤٠شفهي. هذا  الباحثة ماستخديف  شفهي اختبار    ت  واختبار    حتريري 

معهد العلوم اإلسالمية اللغوية لدى طلبة   املهارات ملعرفة البيا�ت حول مدى 

أربع    اللغوية  هارات مل�ختبار تتعلق  . وأسئلة االسورا�� يف  والعربية   من أجل 

القراءة، ومهارة   الكتابة، ومهارة  واملهارة  االستماع،  مهارة  يعين من  املهارات 

  الكالم.    

 ستبانة اال . ٤

تنمية  يف الناطق األصلي وهو �ثري  ةه الباحث تبناًء على العنوان الذي حدد

طلبة  اللغ  املهارات  لدى  سورا��وية  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  ،  معهد 

 وكانت األداة املستخدمة يف هذه الدراسة عبارة عن استبيان. 

 
٣٧Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, hal: ٥٣. 
٣٨Mardapi Djemari, Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes (Yogyakarta: Mitra 

Cendikia, ٢٠٠٨), Hal: ٦٧. 
٣٩Muhammad Ainin, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 

٢٠٠٦), hal: ١٤٤-١٢٩. 
٤٠Ainin, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hal: ١١٦-١١٥. 
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االستبيان هو تقنية جلمع البيا�ت يتم إجراؤها عن طريق إعطاء جمموعة  

ويف هذا البحث    ٤١من األسئلة أو البيا�ت املكتوبة للمجيب لإلجابة عليها. 

إىل   االستبيانة  أسئلة  الباحثة  األصلي  �ثري  للقياس  الطلبة  ستعطي  الناطق 

  .  مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية سورا��اللغوية لدى طلبة  املهارات ية لتنم

  : �يلما �لنسبة خلطوات إعداد أداة االستبيان فهي ك

 شبكة االستبانة  ةصناع  )أ

الثاين،  الفصل  املذكورة يف  الدين  زين  رضية  النظرية  يف  ظهرت  وقد 

األصلي  فيكون   تقدمي  الناطق  العربية يف  اللغة  فاعلية كمدرس  أكثر 

العظيمة   وأ�مها  وتقاليدهم  ومعتقدا�م  وعقليا�م  العربية  الثقافة 

فتكتب ٤٢وقيمها وأساليب حيا�ا و�رخيها وجغرافيتها وما إىل ذلك.

ج حيث  الباحثة  من  االستبانة  شبكة  األصلي  وظائفدول  الناطق 

  : كمدرس اللغة العربية كما يلي

  ٣٫٣اجلدول 

عن �ثري الناطق األصلي يف تنمية املهارة اللغوية   ستبانةمواصفة ا

 لدى الطلبة

  رقم.

الصنف 

وظائف  (

الناطق  

األصلي  

كمدرس 

  )اللغة

  املؤشرات   العامل 

 
٤١Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, ٢٠١٦), hal: ١٩٩. 

٤٢Radliyah zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab 
(Yogyakarta: Rihlah Group, ٢٠٠٥), hal: ٢٣. 
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الناطق    ١

قادر  األصلي  

تطوير  على 

  للغويةاملهارا�

الناطق  (يعلم  

 عن األصلي  

  ربع) املهارا�أل

الناطق  

  األصلي

األصلي   . ١ على الناطق  قادر 

لدى    املهارات تطوير   اللغوية 

مهارة  طلبة   حيث  من 

 اإلستماع. 

األصلي   . ٢ على الناطق  قادر 

لدى    املهارات تطوير   اللغوية 

 من حيث مهارة الكالم.طلبة 

األصلي  النا . ٣ على طق  قادر 

لدى    املهارات تطوير   اللغوية 

 من حيث مهارة القراءة. طلبة 

األصلي   . ٤ على الناطق  قادر 

لدى    املهارات تطوير   اللغوية 

 من حيث مهارة الكتابة. طلبة 

األصلي   . ٥ عنده  الناطق 

تعليم  يف  ممتازة  إسرتاتيجية 

الكفاءة  ية  لتنمربع  املهارات األ

  .  اللغوية لدى طلبة

الناطق    ٢

قادر  األصلي  

تقدمي   على 

العربية   الثقافة 

اللغة  تعليم  يف 

  العربية.   

الناطق  

  األصلي

األصلي   . ٦ على الناطق  قادر 

الثقافة اختالفات  بني   تعليم 

 .  الطلبةوالثقافة ثقافته

األصلي   . ٧ مهم الناطق  دور  له 

يف  العربية  البيئة  وجود  على 

اإلسالمية  العلوم  معهد 
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 . سورا��والعربية 

على  . ٨ �ثري  له  األصلي  الناطق 

لدى    املهارات ية  تنم اللغوية 

 .الطلبة

األصلي   . ٩ على الناطق  قادر 

اليت  متنوعة  معلومات  تقدمي 

العربية   اللغة  �كتساب  تتعلق 

اللغة  اكتساب  لثقافة  وفقا 

  .   هالعربية يف بلد

 بانة  أسئلة االستصناعة   )ب

فتكتب   املذكورة  الشبكة  على  االستبيان    الباحثةبناء  أسئلة 

البحثهل البحثذا  مالحقات  يف  املكتب  البيا�ت .كما  فيما    وملعرفة 

تستخدم   اللغوية لدى طلبة  ملهارات ايف    تأثري الناطق األصلييتعلق ب

الوصفي   اإلخصائي  �سلوب   Descriptive Analysis)الباحثة 

Statistic)  توزع اإلستبانة  أسئلة  الباحثة  صنعت  بعد  الباحثة  . 

  . االستبيان مث ختترب صححة االستبيان اليت مت توزيعها

 حتليل البيا�ت   -ه

  هذفه و يم البيا�ت اليت مت إدخاهلا،  تقنية حتليل البيا�ت هي حماولة لشرح وتنظ

صحيح وكامل. لذلك حنن حباجة إىل طريقة صحيحة بهذا البحث  نتائج  لتحقيق  

  لوصف ري  يةاليت جتسورمحد، فإن حتليل البيا�ت هو عمل يف التحليل. وفًقا لـوينارنو  

، إذا مل العالية للبيا�ت اليت مت مجعها  العدد كبريًا والقيمة  ملعرفة  ، ألنه مهماالبيا�ت 

ال واحدة  يف  ترتيبها  جيدةيتم  منهجية  وفق  واملعاجلة  البيا�ت تنظيم  أن  شك  وال   ،

 .  (غري قابل لتفسري) تبقى
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الصيغة   على  البحثمشكبناء  من  لة  هو  املستخدم  التحليل  أسلوب  مث   ،

، أي حتليل البيا�ت من خالل وصف  الكميوالنهج  الكيفيخالل اجلمع بني النهج

البيا�ت   البيا�ت  وعرض  البيا�ت  مجع  خالل  البيا�ت   من  النموذج   ووصف  يف 

الصيغ اإلحصائية نتائجها عن طريق  يتم احلصول على  اليت  وحتليل وآخرها   األرقام 

التحليل يف هذا البحث هو تسلسل حتليل  ٤٣. بيا�ت ال  نتاجهو است البيا�ت مفهوم 

املشكلةةفييالك صياغة  على  ال  لإلجابة  التحليل  استخدام  مث  لإلجابة  ي  كماألوىل 

املشكلة   صياغة  واآلخريعلى  لإلجابة    الثانية  أخرى  مرة  الكمي  التحليل  تستخدم 

مكو�ت  حتديد  هو  االسرتاتيجية  هذه  من  هلدف  الثالثة.  املشكلة  صياغة  على 

ية من أجل كيفاملفهوم من خالل التحليل الكمي للبيا�ت ومن مث مجع البيا�ت ال

والشرح من أسلوب التحليل املستخدم يف هذا لبحث    ٤٤. ةوجودتوسيع املعلومات امل

  ا يلي:  كم

 حتليل البيا�ت الكيفي لوصف البيا�ت من أسئلة البحثاألوىل  . ١

حول   البيا�ت  لوصف  الكيفي  حتليل  أسلوب  الباحثة  دور  وتستخدم 

معهد العلوم اإلسالمية املهارات اللغوية لدى طلبة  الناطق األصلي لتنمية  

سورا��  يف  ( والعربية  ميلس  طراز  على  وهي   .Miles  هوبريمان و   (

)Huberman  .(مل البيا�ت  حتليل  ( وتتكون  هوبريمان  Milesيلس  و   (

)Huberman(    هو وآخرها  البيا�ت  وعرض  البيا�ت  مجع  خالل  من 

  استنتاج البيا�ت.  

  

  

  

 
٤٣Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

hal: ٣٣٧. 
٤٤Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, hal: ٤٠٥. 

 مجع البيا�ت 
 عرض البيا�ت 

ختفيض 

 استنتاج البيا�ت
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  ٣٫١الصورة

  Model Interaktif (Miles & Hubermanاملراحل بصيغة  طراز الفعال (

 

 الثانية ي لوصف البيا�ت من أسئلة البحث مّ كحتليل البيا�ت ال . ٢

تستخدم   طريقة  هي  الكمية  الطريقة  أن  استنتاج  البيا�ت  ميكن 

على   احلصول  يتم  حبيث  البيا�ت  املعاجلة  وتستخدم  اإلحصائية 

االستنتاجات �ألرقام واجلداول وما إىل ذلك، متت ترمجتها إىل كلمات  

حبيث تكون سهلة لفهم املعىن الوارد فيه. ويف هذا البحث قامت الباحثة  

العلوم اإلسالمية معهد  يف  اللغوية لدى طلبة    املهارات مدى    �لقياس عن

سورا�� بسيطة .  والعربية  إحصائية  ببيا�ت  الباحثة  لوصف    وتستخدم 

يف  مدى   طلبة  لدى  اللغوية  والعربية  املهارات  اإلسالمية  العلوم  معهد 

  :�لرمز كما يليختبار"�سلوب مجع البيا�ت "اإل سورا�� 

  

� =
X1 + X2 + X3 + ⋯ + xn

N
=

ƩXnN
 

X= املعدل Xn=  طلبةاالختبار لنتيجة  N= عدد املستجيبني 

 : ٤٥كما تلي وميكن تفسري النتائج من االختبار  

  ٣٫٤اجلدول 

  معايري للقياس مدى املهارات اللغوية 

  أحكام القيمة  قيمة

  ممتاز   ١٠٠-٩٠

 
٤٥Sutrisno Hadi, Methodology Research (Yogyakarta: Fakultas Psikolog UGM, ١٩٩٩), 

hal: ٢١٦. 
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  جيد جدا   ٨٩ – ٨٠

  جيد  ٧٩ – ٧٠

  مقبول   ٦٩ – ٦٠

  ٤٦راسب  ٥٩ – ٠

  البيا�ت من أسئلة البحث الثالثة حتليل البيا�ت الكّمي لوصف  . ٣

�ثري وجود  عدم  أو  وجود  األم  ولقياس  �للغة   التحدث 

حتليل   الباحثة  ليكرت  ستستخدم  ،  )Analisis skalalikert(مقياس 

الكيفي  البيا�ت  لتحليل  الباحثة  تستخدم  اليت  البيا�ت  وأسلوب حتليل 

  �لرمز كما يلي:  "املعدلمن نتيجة اإلستبانة يعين �سلوب احلساب قيمة 

= قيمة 
∑ �����

∑ ����������
× ١٠٠٪ 

  ٣٫٥اجلدول 

  "Likertمقياس املعيار ليكريت " 

  نتيجة السلبية   نتيجة اإلجيابية   االجابة 

  ١  ٥ بشدة موافق 

  ٢  ٤  موافق 

  ٣  ٣  حماير

  ٤  ٢  غري موافق 

  ٥  ١ بشدة غري موافق

  ٣٫٦اجلدول 

  "   likertمقياس الليكريت "معايري اللياقة بناء على 

  القيمة    الفصيلة 

  ٪ ٢٠ - ٪٠ بشدة ضعيف 

 
 بطاقة التقدير مبعهد العلوم االسالمية والعربية يف سورا�� ٤٦
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  ٪ ٤٠ - ٪٢١  ضعيف 

  ٪ ٦٠ - ٪٤١  مقبول  

  ٪ ٨٠ - ٪٦١  قوي

  ٪ ١٠٠ - ٪٨١ بشدة قوي

العلوم الناطق األصلي  �ثري    وملعرفة اللغوية لدى طلبة معهد  املهارات  لتنمية 

تستخدم   سورا��  يف  والعربية  البسيط اإلسالمية  اخلطي  االحندار  حتليل    الباحثة 

  �لرمز: �SPSSستخدام بر�مج 

� = � + �� 
 

  ميكن البحث �لرمز كما يلي:  �و   �وللحصول نتيجة 

� =  
 (∑ �)(∑ �٢) − (∑ �)(∑ ��)

�(∑ �٢) − (∑ �)٢
 

 

� =  
� (∑ ��) − (∑ �)(∑ �)

�(∑ �٢) − (∑ �)٢
 

البيا�ت ومصادرها كما ولسهولة فهم الباحثة يف إقامة البحث بتقدمي جدوال 

  يلي:

  ٣٫٧اجلدول 

  خالصة من الفصل الثالث 

  األسالب  املصادر  البيا�ت   أسئلة البحث   رقم. 

الناطق    كيف  . ١ دور 

لتنمية   املهارات األصلي 

طلبة   لدى  معهد  اللغوية 

والعربية  اإلسالمية  العلوم 

عملية 

الدراسية  

  يف الفصل  

-

املتحدث 

  �للغة األم 

مدير   -

دور   هو  ما 

الناطق  

األصلي 

لتنمية  
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  بسورا��؟ 

  

  املعهد

- 

املسؤول 

عن 

أنشطة 

التدريس  

  والتعلم  

املهارات  

لدى   اللغوية 

معهد  طلبة  

العلوم  

سالمية  اال

والعربية 

  بسورا��؟ 

  

مدى. ٢ اللغوية   املهارات   ما 

طلبة   العلوم لدى  معهد 

والعربية   اإلسالمية 

  ؟ سورا��ب

  املهارات 

اللغوية 

  لدى طلبة  

مبعهد طلبة

العلوم  

اإلسالمية  

والعربية 

  سورا�� 

ختبار  اال -

من 

حيث  

املهارات  

  األربع

�ثري  . ٣ الناطق  كيف 

 املهارات ية  لتنماألصلي  

طلبة   لدى  معهد  اللغوية 

والعربية  اإلسالمية  العلوم 

  ؟ سورا��ب

رأيطلبة 

مبعهد 

العلوم  

اإلسالمية  

والعربية 

  سورا�� 

طلبة  

مبعهد 

العلوم  

اإلسالمية  

والعربية 

  سورا�� 

  ستبانة اال -
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  الفصل الرابع 

  عرض البيا�ت وحتليلها 

األصلي   الناطق  دور  األول:  معهد يف  املبحث  طلبة  لدى  اللغوية  املهارات  تنمية 

  العلوم اإلسالمية والعربية بسورا�� 

املقابالت اليت أجريت الباحثة مع مدير معهد العلوم اإلسالمية والعربية  من نتائج  

  يف سورا��، تبني أن: 

اللغة العربية جلميع الطلبة يف هذا املعهد،    "قبل أن يقوم الناطق األصلي بتعليم 

إعداد  خاص.  بر�مج  يف  مشاركة  عليهم  وجب  األم  �للغة  املتحدثني  من  يُطلب  كان 

يتم تعليم أنشطة أو دورات إل العربية للطلبة. يف أنشطة الدورة،  اللغة  عداد عملية تعليم 

الناطق األصلي كيفية تعليم اللغة العربية لطلبة غري الناطقني �ا، �دف ميكني املتحدثني 

�للغة األم يقدرون يف تعليم طلبة غري الناطقني �ا بسهولة ووفًقا للقدرات التعليمية هلؤالء  

النا املتحدثون األصليون  الطلبة غري  يقومون  الدورة  انتهاء  بعد  املعهد.  طقني �ا يف هذا 

  ٤٧بتعليم اللغة العربية إىل طلبة غري الناطقني �ا". 

يف   والعربية  اإلسالمية  العلوم  معهد  يف  األصلي  والناطق  مدير  مع  مقابلة  ومن 

التع  عملية  يف  األصلي  الناطق  دور  عن  البيا�ت  الباحثة  حصلت  لتنمية  سورا��،  لم 

  املهارات اللغوية لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��، ودوره كما يلي:

أي   أردت  إن  مبعىن  األم  املتحدث  من  ُتكتسب  اكتسا�ة  تريد  إذا  اللغة  "دائم 

مع  العربية  اللغة  تعلمت  إذا  األم.  اللغة  بغري  املتحدث  من  اللغة  أكتسب  ال  اللغة 

املتحدث بغري اللغة األم ستكون لغتك غري جيد. لذلك دور املعلمني السعودين الذين 

املصدر األساسي  كوية لدى طلبة هذا املعهد أو هو  يعلمون هنا هو تنمية املهارات اللغ

 
 ٢٠٢١أبريل   ٢٠يف التارخ مدير معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا�� املقابلة مع  ٤٧
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األصلية   �للغة  أن حتدث  يستطع  طالب  وهو كاملشّجع كي  العربية.  اللغة  اكتساب  يف 

القرآن مبعىن كي الطالب يستطع يتحدث بشكل صحيح، وهنا دور الناطق   كما نزلت 

الطالب املوجد يف معهد، وتنمية مهارته، وهو   املعهد كي  لط  كاملسّهلاألصلي دعم  لبة 

 ٤٨عدم اخلطأ يف الكتابة يف الكالم والصياغة، والقراءة." 

 بناء على املقابلة السابق استنتجت الباحثة أن درو الناطق األصلي كما يلي: 

(  -أ العربية  اللغة  اكتساب  يف  األساسي   Basic sources in obtainingاملصدر 

Arabic language ( 

من   الباحثة  حصلت  االسالمية كما  العلوم  معهد  مدير  مع  املقابلة 

الناطق األصلي األول يعين كاملصدر األساسي يف  والعربية يف سورا��، أن دور 

بتعليم  األصلي  الناطق  قام  احللة،  هذه  يف  الطلبة.  لدى  العربية  اللغة  اكتساب 

ن الطلبة عن كيفية إتقان اللغة العربية مثل الناطق األصلي (املتحدث األصلي) م

) مفصيل  حيث  (من  نفسها  اللغة  النطق �artikulasiحية   ،(

)Pronunciation/pengucapan) استخدام التعابر ،(penggunaanistilah وتعبري ،(

 ) الناطق idiomاسطالحي  وظيفة  وأما  العربية.  الثقافة  جوانب  عن  وفضال   ((

العلوم   لدى طلبة معهد  اللغوية  املهارات  لتنمية  اإلسالمية األصلي يف هذا دور 

  والعربية بسورا�� هي كما يلي: 

 يطور املهارات اللغوية لدى الطلبة. . ١

 يعلم اختالفات الثقافة بني ثقافة الناطق األصلي وثقافة الطلبة. . ٢

 . البيئة العربية تكوين . ٣

  

  

 
 ٢٠٢١أبريل   ٢٠يف التارخ مدير معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا�� املقابلة مع ٤٨
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 ) Arabic motivator(مشجع اللغة العربية   - ب

اللغة  على  األصلي  الناطق  أيّد  يعين،  الثاين  األصلي  الناطق  دور  وأما 

يف  الطلبة  ميارس  األصلي  الناطق  يساعد  احلالة  هذه  يف  الطلبة.  لدى  العربية 

استخدام اللغة وفًقا للمتحدثني األصليني بشكل طبعي. عالوة على ذلك الناطق 

ا قادرين على التحدث �للغة  األصلي يعلم طلبة غري الناطق �للغة العربية  ليكونو 

العربية بطالقة وإتقان مهارات اللغة العربية، الطريقة اليت يستخدم الناطق األصلي  

املضيف  العربية  الثقافة  بعض  تعليم  احلالة هي  هذه  اللغة يف  ومشجع  كمدرس 

العربية.حىت  اللغة  متعلم  �جنازات  املتعلقة  القصص  من  العديد  تقدمي  وكذلك 

  مشجَّع لتنمية مهار�م يف اللغة العربية.  يشعرون الطلبة

 ) facilitator inArabic learning(املسّهل يف تعلم اللغة العربية   -ج

ودور الناطق األصلي الثالث يعين كاملسّهل يف تعليم اللغة العربية. يف هذه احلالة   -

الكالم،  حتسني  (يف  اللغوية  املهارات  تنمية  يف  الطلبة  األصلي  الناطق  يساعد 

والكتابة، والقراءة، وكذلك ميارس الطلبة يف مهارة االستماع بشكل جيد). وأما 

 مية املهارات اللغوية لدى الطلبة كما يلي: خطوات التعليم من الناطق األصلي لتن

  ٤٫١اجلدول 

  خطوات التعليم من الناطق األصلي لتنمية املهارات اللغوية

  خطوات التعليم   أهداف الدرس

مهارة   إتقان  على  قادرون  الطلبة 

 اإلستماع 

تعليم   يف  األصليون  الناطقون  يقوم 

�للغة  الكلمات  بعض  الطلبة 

  العربية.

مهارة  الطلبة   إتقان  على  قادرون 

  الكالم

يساعدون  - األصليون  الناطقون 

صياغات  كيفية  على  الطلبة 

 اجلملة.
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يساعدون  - األصليون  الناطقون 

واثقني  يكونوا  أن  على  الطلبة 

  من التحدث �للغة العربية.

يساعدون  -  الطلبة قادرون على إتقان مهارة القراءة  األصليون  الناطقون 

مهارة   حتسني  على  الطلبة 

 القراءة.

يساعدون  - األصليون  الناطقون 

  الطلبة على فهم املقرأ املكتوب. 

مهارة   إتقان  على  قادرون  الطلبة 

  الكتابة 

يساعدون  األصليون  الناطقون 

بقواعد  الكتابة  علىكيفية  الطلبة 

  ٤٩الكتابة العربية.  
  

  والعربية بسورا�� : املهارات اللغوية لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية الثاين املبحث

الناطق كما قد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة، قبل أن تشرح الباحثة دور  

العلوم  األصلي   معهد  يف  الطلبة  لدى  العربية  اللغة  مهارات  تنمية  يف  �ثريهم  وكذلك 

اإلسالمية والعربية سورا��، ستشرح الباحثة بيا�ت البحث املتعلقة مبدى مهارات اللغة 

 العربية لدى الطلبة يف هذا املعهد.  

العربية لدى طلبة معه اللغة  تتعلق مبدى مهارات  د وللحصول على بيا�ت اليت 

مل أداة حبث على شكل أسئلة العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��، قامت الباحثة بع

مهارات يف   ٤ل على  الذي اشتم(google form)فروم  جوجلمن خالل منوذج    االختبار 

درجات  شكل  البيا�ت يف  الباحثةجبمع  قامت  األسئلة  هذه  ومن خالل  العربية،  اللغة 

  . رمز الذي قد كتبت الباحثة يف الفصل الثالثمناسبة �ل  ومعاجلتها ةبالطل 

 
 ٢٠٢١أبريل  ٢٠املقابلة مع مدير والناطق األصلي يف معهد العلوم اإلسالمسة والعربية بسورا�� يف التارخ  ٤٩
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إجابةوأما   من  الطلبة  على  أسئلة  نتيجة  فروم  منوذج  االختبار   google)جوجل 

form):فيما يلي  

 مهارة االستماع لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية بسورا��   -أ

على   قد وزعت  بناء  اليت  االستماع  مهارة  االختبار حول  إىل طلبة  أسئلة  الباحثة 

مدى   من  بيا�ت  الباحثة  حصلت  سورا��،  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  معهد 

االستماع   مهارة  حول  الطلبة  نتيجة  من  بيان  وأما  الطلبة.  لدى  االستماع  مهارة 

  ميكن رؤيتها يف الرسم البياين كما يلي: 

  ٤٫١الصورة 

  االستماع الرسم البياين من نتيجة الطلبة يف مهارة 

 
أسئلة  نتيحة الطلبة الذين أجابواالباحثة أن استنتجتالرسم البياين السابق  على نظرا

صحيح  االختبار   بشكل  أجابوا  )الطلبة  ٣٠  من  ١٢(  ٪٤٠  هو كلها  والذين   ،

، والذين أجابوا أسئلة  الطلبة)  ٣٠من    ١٣(  ٪٤٤خطاء واحدا    هناك  أسئلة كانت

هناك   ، والذين أجابوا أسئلة كانتالطلبة)  ٣٠من    ٣(  ٪ ١٠  خطأين  هناك  كانت

 نتيجة  املعدل  بناء على البيا�ت السابقة، أن  .الطلبة)  ٣٠من    ٢(٪٦ثالثة أخطاء

اال سورا��   ستماع مهارة  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  معهد  طلبة  ميكن   لدى 

  التايل:ل �جلدو ٥٠) Staninesاستنتاجه وفقا ملعيار ستانينز (
 

٥٠Norman. E gronlund, Improving marking and reporting in classroom intruction, A title 
in the current topics in clasroom intruction series (New York: Macmillan Publishing, ١٩٧٤). P. 
٤٦. 

40%

44%

10% 6% 0%

نتیجة مھارة االستماع

5صحیح  4صحیح  3صحیح  2صحیح  1صحیح 
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  ٤٫٢اجلدول 

 نتيجة مهارة االستماع لدى الطلبة

  )Interpretasiتفسري (  ) Staninesستانينز (

  ) Tinggiعايل (ال  ٪ ٤٠  ١٠٠-٩٠

  )Diatas Rata-rataفوق املتوسط (  ٪ ٤٤  ٨٠-٧٠

٦٠-٥٠  

٤٠  

١٠ ٪  

٦ ٪  
  ) sedangاملتوسط (

٣٠  

٢٠  

-  

-  
  ) Dibawah rata-rataأقل من املتوسط (

  )Rendahقليل (  -  ١٠

على استن بناء  السابقة  أن  البا��ت  الباحثة  اإلسالمية   طلبةتجت  العلوم  معهد 

والعربية يف سورا��غالبة لديهم مهارة االستماع جيدة. يتضح هذا من خالل نسبة  

قدرة لديهم  الذين  االستماع  الطلبة  مهارة  (  يف  املتوسط  )  Diatas Rata-rataفوق 

االستماع    ٪٨٤ مهارة  يف  قدرة  لديهم  الطلبة  (وعدد  .  ٪١٦)sedangاملتوسط 

الطلبة لديهم    ٥طلبة لديهم مهارة االستماع فوق املتوسط و  ال  ٢٥بعبارة األخرى  

 قدرة يف مهارة االستماع املتوسط.  

 لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية بسورا��  القراءةمهارة   - ب

اليت قد وزعت الباحثة إىل طلبة معهد   القراءةأسئلة االختبار حول مهارة  بناء على  

مهارة   مدى  من  بيا�ت  الباحثة  حصلت  سورا��،  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم 

ميكن رؤيتها يف الرسم البياين   القراءة . وأما بيان من نتيجة الطلبة حول مهارة  القراءة

 كما يلي: 
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  ٤٫٢الصورة 

  ةالرسم البياين من نتيجة الطلبة يف مهارة القراء

 
الذين   الطلبة  نتيحة  أن  الباحثة  استنتجت  السابق  البياين  الرسم  نظرا على 

االختبار كلها بشكل صحيح هو   أسئلة  ،  )الطلبة  ٣٠  من    ١٩(  ٪٦٣أجابوا  

أسئلة   أجابوا  واحدا  االختبار    والذين  خطاء  هناك   ٣٠من    ٨(  ٪٢٧كانت 

أسئلة  الطلبة) أجابوا  والذين  هناك االختبار    ،   ٣٠من    ١(  ٪٣  خطأين  كانت 

 ٣٠من    ٢(  ٪٧  ثالثة أخطاءكانت هناك  االختبار    ، والذين أجابوا أسئلة  الطلبة)

مهارة  ).  الطلبة نتيجة  املعدل  أن  السابقة،  البيا�ت  على  طلبة    القراءةبناء  لدى 

ستانينز   ملعيار  وفقا  استنتاجه  ميكن  سورا��  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  معهد 

)Stanines (ل التايل:�جلدو ٥١  

 

  

 

 
٥١gronlund, Improving marking and reporting in classroom intruction, A title in the 

current topics in clasroom intruction series, p. ٤٦ . 
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  ٤٫٣اجلدول 

  نتيجة الطلبة يف مهارة القراءة

  )Interpretasiتفسري (  ) Staninesستانينز (

  ) Tinggiعايل (ال  ٪ ٦٣  ١٠٠-٩٠

  )Diatas Rata-rataفوق املتوسط (  ٪ ٢٧  ٨٠-٧٠

٦٠-٥٠  

٤٠  

٣ ٪  

٧ ٪  
  ) sedangاملتوسط (

٣٠  

٢٠  

-  

-  
  ) Dibawah rata-rataأقل من املتوسط (

  )Rendahقليل (  -  ١٠

العلوم  معهد  طلبة  أن  الباحثة  استنتجت  السابقة  البا��ت  على  بناء 

مهارة   لديهم  غالبة  سورا��  والعربية يف  من   القراءةاإلسالمية  هذا  يتضح  جيدة. 

مهارة   يف  قدرة  لديهم  الذين  الطلبة  نسبة  (  القراءةخالل  املتوسط   Diatasفوق 

Rata-rata  (لديهم قدرة يف مهارة    ٪٩٠ الطلبة  (   القراءةوعدد  )  sedangاملتوسط 

بعبارة األخرى  ٪١٠ لديهم مهارة    ٢٧.  املتوسط و    القراءةالطلبة  الطلبة    ٣فوق 

 املتوسط.  قراءةاللديهم قدرة يف مهارة 

 لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية بسورا��  الكتابةمهارة    -ج

مهارة   حول  االختبار  أسئلة  معهد    الكتابةومن  طلبة  إىل  الباحثة  وزعت  قد  اليت 

مهارة   مدى  من  بيا�ت  الباحثة  حصلت  سورا��،  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم 

الطل الكتابة نتيجة  من  بيان  وأما  مهارة  .  حول  الرسم   الكتابةبة  يف  رؤيتها  ميكن 

  البياين كما يلي: 
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  ٤٫٣الصورة 

  الرسم البياين من نتيجة الطلبة يف مهارة الكتابة 

 

الذين   الطلبة  نتيحة  أن  الباحثة  استنتجت  السابق  البياين  الرسم  نظرا على 

الطلبة)، والذين   ٣٠من     ٠(  ٪٠أجابوا  أسئلة االختبار كلها بشكل صحيح هو  

واحدا   هناك خطاء  االختبار كانت  أسئلة   الطلبة)،    ٣٠من    ١٠(  ٪٣٣أجابوا 

الطلبة)،    ٣٠من    ١٤(  ٪٤٧والذين أجابوا أسئلة  االختبار كانت هناك خطأين  

أخطاء   ثالثة  هناك  االختبار كانت  أسئلة   أجابوا   ٣٠من    ٣(  ٪١٠والذين 

االختبار   أسئلة   أجابوا  والذين  أربعة أخطاء  الطلبة)،  من   ٣(  ٪١٠كانت هناك 

ا  ٣٠ مهارة  نتيجة  املعدل  أن  السابقة،  البيا�ت  على  بناء  لدى  لكتابالطلبة).   ة 

طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا�� ميكن استنتاجه وفقا ملعيار ستانينز  

)Stanines (جلدول كما يلي: ٥٢�  

  

  

 
٥٢gronlund,Improving marking and reporting in classroom intruction, A title in the 

current topics in clasroom intruction series, p. ٤٦. 
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  ٤٫٤اجلدول 

  مهارة الكتابةنتيجة الطلبة يف 

  )Interpretasiتفسري (  ) Staninesستانينز (

  ) Tinggiالعايل (  ٪ ٠  ١٠٠-٩٠

  )Diatas Rata-rataفوق املتوسط (  ٪ ٣٣  ٨٠-٧٠

٦٠-٥٠  

٤٠  

٤٧ ٪  

١٠ ٪  
  ) sedangاملتوسط (

٣٠  

٢٠  

-  

١٠ ٪  
  ) Dibawah rata-rataأقل من املتوسط (

  )Rendahقليل (  -  ١٠

البا��ت   على  العلوم بناء  معهد  طلبة  أن  الباحثة  استنتجت  السابقة 

ال  مهارة  لديهم  غالبة  سورا��  يف  والعربية  املتوسطكتابةاإلسالمية  يتضح  بتقدير   .

مهارة   يف  قدرة  لديهم  الذين  الطلبة  نسبة  خالل  من  املتوسط    الكتابةهذا  فوق 

)Diatas Rata-rata  ( املتوسط    الكتابة وعدد الطلبة لديهم قدرة يف مهارة    ٪٣٣فقط

)sedang  (املتوسط  ٪٥٧ من  أقل  الكتابة  مهارة  يف  قدرة  لديهم  الطلبة  وعدد   ،

)Dibawah rata-rata  (فوق    الكتابةالطلبة لديهم مهارة    ١٠. بعبارة األخرى  ٪١٠

مهارة    ١٧املتوسط و   قدرة يف  لديهم  و    الكتابة الطلبة  لديهم الطل   ٣املتوسط  بة 

 . قدرة يف مهارة الكتابة أقل من املتوسط

 مهارة الكالم لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية بسورا��   -د

على إىل    بناء  الباحثة  وزعت  قد  اليت  الكالم  مهارة  االختبار حول  سؤال 

من  بيا�ت  الباحثة  حصلت  سورا��،  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  معهد  طلبة 
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. وأما بيان من نتيجة الطلبة حول مهارة القراءة ميكن رؤيتها يف الممهارة الكمدى  

  الرسم البياين كما يلي: 

  ٤٫٤الصورة 

  الرسم البياين من نتيجة الطلبة يف مهارة الكالم

 
لدى   الكالم  مهارة  أن  الباحثة  استنتجت  السابق،  البياين  رسم  إىل  نظرا 

ربية يف سورا�� بتقدير فوق املتوسط. يتضح هذا والعطلبة معهد العلوم االسالمية  

 ٣٠من    ٨من الطلبة (  ٪٢٧بعدد    ١٠٠أن الطلبة الذين حاصلني على النتيجة  

 ٣٠من    ١٤من الطلبة (  ٪٤٧بعدد    ٨٠الطلبة)، و الذين حاصلني على النتيجة  

النتيجة   على  والذين حاصلني  (  ٪٢٣بعدد    ٦٠الطلبة)،  الطلبة   ٣٠من    ٧من 

النتيجة   على  حصلني  والذين  (  ٪٣بعدد    ١٠٠الطلبة)،  الطلبة   ٣٠من    ١من 

 الطلبة).  

منوذج   -ه يف  األسئلة  على  جتيب  اليت  البحث  عينات  مجيع  من  النهائية  النتيجة 

 ) google formجوجل  (

الباحثة إىل طلبة يف معهد وللقياس نتيجة اال ختبار من األسئلة اليت قد أعطت 

بسورا��،    العلوم والعربية  على   تقدماإلسالمية  األسئلة  تقييم  معايري  الباحثة 

 النحوى التايل: 

27%

47%

23%

3%

  نتيجة مهارة الكالم

100نتیجة  80نتیجة  60نتیجة  50نتیجة 
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  ٤٫٥اجلدول 

  دليل نتيجة االختبار 

  النتيجة النهائية   النتيجة  رقم السؤال   نوع السؤال

أسئلة 

  اخليارات 

  ٥اإلجابة الصحيحة:   ١٥-١

  ٠اإلجابة اخلاطئة: 

١٠٠  

أسئلة 

  مقالية

  ٢٥اإلجابة الصحيحة:   ١٦

  

معايري 

  النتيجة: 

اللسان:  طلق 

١٠  

  ١٠فهم الصورة: 

  ٥النطق: 

أسئلة  يتعلقب  وأما على  جتيب  اليت  البحث  عينات  مجيع  من  النهائية  النتيجة 

متعلقة   اللغويةاالختبار  الباحثة يف  �ملهارات  ستشرح  نتائج دول  اجل،  والصورة  

  كما يلي:  اإلختبار  

  ٤٫٦اجلدول 

  نتائج اإلختبار 

  ختبار  اإل معدل نتيجة

  ٢٢/٢٥  معدل النتيجة يف مهارة االستماع 

  ٢٢/٢٥  معدل النتيجة يف مهارة القراءة

  ١٥/٢٥  معدل النتيجة يف مهارة الكتابة 

  ٢٠/٢٥  مهارة الكالممعدل النتيجة يف 

اللغوية  ملهارات  النهائية  النتيجة  معدل 

  األربع
٧٩/١٠٠  
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  ٤٫٥الصورة 

  املهارات األربع  الرسم البياين من نتيجة الطلبة يف

  

= )meanاملعدل (
��

��
=

٢٣٦٥

٣٠
= ٧٨،٨/٧٩  

dy =النتيجة اإلمجالية جلميع الطلبة 

dx =عدد الطلبة 

على البيانيواملعدل    بناء  لدmean(الرسم  اللغوية  املهارات  أن  طلبة    ى )السابقة، 

سورا��   يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  مدى  ٧٩هي  معهد  للقياس  معايري  وحسب   ،

املهارات اللغوية يف الفصل الثالث يدل هذا على أن تقدير املهارات اللغوية لدى الطلبة 

 " املعهد  ذلك  بقجيد".   يف  يتعلق  اجلدول وفيما  يف  األربع كما  اللغوية  املهارات  يمة 

أن طلبة معهد   الباحثة  استنتجت  يتقنون  السابق،  والعربية يف سورا��  العلوم اإلسالمية 

هذا �لنظر إىل عدد نتيجة مهارة  مهارتني، ومها مهارة االستماع ومهارة القراءة. ويتضح  

القراءة ومهارة  الطلبة  االستماع  أ�  ٢٢  لدى  يدل  هاتني وهذا  على  يتقنون  لطلبة 

  ٥٣. املهارتني

 
 . ٢٠٢١مايو  ١٠الثالث مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية سورا�� يف التارخ اإلختبار مع طلبة مستوى ٥٣
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ات اللغويةرسم البياين عن نتيجة اإلختبار لدى طلبة يف املهار 
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  ٤٫٦الصورة 

  الرسم البياين عن الدرجة املئوية لدرجة إتقان اللغة  

  لدى الطلبة يف مهعد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا�� 

 
من الرسم البياين السابق، استنتجت الباحثة أن من درجات االختبار اليت  

للباحثة وصف النسبة املئوية املتعلقة مبدى مهارات اللغة  مت احلصول عليها، ميكن  

لدى الطلبة، وتشري النتائج إىل أن طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��  

متفوقون يف مهارات االستماع واملهارة القراءة. ميكن إثبات ذلك من خالل نتائج  

لبة أعلى من املهارة اللغوية األخرى،  النسبة املئوية ملهارة االستماع والقراءة لدى الط

  . ٪١٠٠من  ٪٢٨بقيمة 

لتنمية املهارات اللغوية لدى طلبة معهد العلوم  الناطق األصلي  املبحث الثالث: �ثري  

 اإلسالمية والعربية بسورا��

س البحث  هذا  �ثري  يف  عن  البيا�ت  الباحثة  األصلي  تشرح  تنمية الناطق  يف 

طريقة   وأما  بسورا��.  والعربية  اإلسالمية  العلوم  معهد  طلبة  لدى  اللغوية  املهارات 

بتأثري   تتعلق  اليت  بيا�ت  لدى  الناطق األصلي  للحصول على  اللغوية  املهارات  تنمية  يف 

28%

28%
19%

25%

الدرجة املئوية لدرجة إتقان اللغة

مھارة االستماع مھارة القراءة مھارة الكتابة مھارة الكالم



٥٥ 
 

 
 

أ بعمل  الباحثة  قامت  املعهد،  ذلك  االستبيان طلبة يف  أسئلة  من   داة حبث على شكل 

الناطق األصلي يتضمنآراء الطلبة حول �ثري    الذيو (google form)ل  خالل منوذج جوج

يف تنمية املهارات اللغوية لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية بسورا��. والبيا�ت  

 google)اليت مت احلصول عليها من توزيع االستبيا�ت من خالل استمارة جوجل فروم  

form)    :كما  يلي  

 قادر على تنمية املهارات اللغوية الناطق األصلي   -أ

اليت استخدمت الباحثة األول  وفقا �داة البحث يف الفصل الثالث، أن الِصنف  

يف االستبانة للقياس �ثري الناطق األصلي يف تنمية املهارات اللغوية لدى الطلبة 

معهد  يف  الطلبة  لدى  اللغوية  املهارات  تنمية  على  قادر  األصلي  "الناطق  يعين 

سورا�� والعربية يف  اإلسالمية  الصنف كما " العلوم  هذا  من  االستبانة  ونتيجة   .

  يلي:

  ٤٫٧اجلدول 

 ستبانة عن �ثري الناطق األصلي يف تنمية املهارات اللغوية الا نتائج 

  العامل 
  املؤشر  الصنف

جمموعة قيمة  

  االستبانة 

  الناطق األصلي

األصلي   الناطق 

تنمية   على  قادر 

اللغوية   املهارات 

الناطق  (يعلم  

عن األصلي  

  املهارات األربع) 

الناطق األصلي قادر  

املهارات   تنمية  على 

الطلبة   لدى  اللغوية 

مهارة   حيث  من 

 .  اإلستماع

١٢٨  

الناطق األصلي قادر  

املهارات   تنمية  على 
١٢٦  
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الطلبة   لدى  اللغوية 

مهارة   حيث  من 

  .الكالم

الناطق األصلي قادر  

املهارات   تنمية  على 

الطلبة   لدى  اللغوية 

مهارة   حيث  من 

  .القراءة

١١٩  

الناطق األصلي قادر  

املهارات   تنمية  على 

طلبة   لدى  اللغوية 

مهارة   حيث  من 

  الكتابة. 

١٢١  

له   األصلي  الناطق 

يف   ممتازة  إسرتاتيجية 

تعليم املهارات األربع  

الكفاءة   لتنمية 

  . طلبة اللغوية لدى

١١٩  

اإلسالمية   العلوم  معهد  طلبة  �راء  وفقا  السابقة،  البيا�ت  من  الباحثة  استنتجت 

والعربية سورا��، أن الناطق األصلي له �ثري قوي يف تنمية مهارة اللغوية لدى الطلبة  

جمموعة قيمة  . ويضح هذا �لنظر إىل  وخصة يف تنمية املهارة االستماع لدى الطلبة

االستبانة لدى الناطق األصلي   مؤشر  قيمة   جمموعة االستبانة يف اجلدول السابق، أن  

 .١٢٨ املؤشر اآلخر مبجموعة يف تنمية املهارة االستماع أكثر من
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 الناطق األصلي قادر على تقدمي  الثقافة العربية يف تعليم اللغة العربية   - ب

لِصنف الثاين اليت استخدمت الباحثة  ووفقا �داة البحث يف الفصل الثالث، أن ا

يف االستبانة للقياس �ثري الناطق األصلي يف تنمية املهارات اللغوية لدى الطلبة 

" األصلي  يعين  العربيةالناطق  اللغة  تعليم  العربية يف  الثقافة  تقدمي   على  ".  قادر 

  ونتيجة االستبانة من هذا الصنف كما يلي: 

  ٤٫٨اجلدول 

 الثقافة العربية يف تعليم اللغة العربيةفي تقدمي الناطق األصليقدرةستبانة عن الا نتائج 

  املؤشر  الصنف  العامل 
جمموعة قيمة  

  االستبانة 

  الناطق األصلي

األصلي   الناطق 

تقدمي   على  قادر 

يف   العربية  الثقافة 

  تعليم اللغة العربية.   

الناطق األصلي قادر  

تعليم   على 

الثقافة   اختالفات 

والثقافة   ثقافته  بني 

 الطلبة.

١١٦  

له   األصلي  الناطق 

دور مهم على وجود 

يف   العربية  البيئة 

العلوم   معهد 

والعربية   اإلسالمية 

  . سورا�� 

١٣٢  

له   األصلي  الناطق 

تنمية   على  �ثري 

اللغوية  املهارات 

١٢٩  
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  لدى الطلبة.

الناطق األصلي قادر  

تقدمي  على 

املتنوعة  املعلومات 

اليت تتعلق �كتساب  

وفقا   العربية  اللغة 

لثقافة اكتساب اللغة  

  العربية يف بلده. 

١٢٥  

السابقة  تاستنتج البيا�ت  من  �  ،الباحثة  ا  طلبةراء  وفقا  اإلسالمية  معهد  لعلوم 

ويضح هذا وجود البيئة العربية.  والعربية سورا��، أن الناطق األصلي له �ثري قويفي  

إىل   مؤشر �لنظر  قيمة  جمموعة  أن  السابق،  اجلدول  يف  االستبانة  قيمة  جمموعة 

األصلي   الناطق  لدى  العربيةيف  االستبانة  البيئة  اآلخر    وجود  املؤشر  من  أكثر 

  .١٣٢ مبجموعة

األصليني على ناطقني  �ثري املوجود أو عدم  وإلثبات البيا�ت السابقة املتعلقة ب 

 التالية:  من املناقشة spssببيا�ت   الباحثةشرح ست لدى الطلبة، اللغوية نمية املهارات ت

 spssحتليل البيا�ت برب�مج   -ج

 صّحة االستبيان حتليل من  .١

املكتوب  البيا�ت  على  الباحثة  أن حصلت  �  ،بعد  الباحثة  ختبار  تقوم 

  ة االستبيان، ونتائجه كما يلي:  صحّ 
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  ٤٫٩اجلدول 

  نتيجة صّحة االستبيان 

رقم 

  االستبانة 

نتيجة الت_

(T_hitung) 

  اجلدول ت_

(T_tabel 5%(30)) 
  املعايري  (.Sig)داللة 

٥٣٩،٠  ١  ٠،٠٠٢ ٠،٣٦١ (valid (   صحيح  

٧٧٦،٠  ٢  ٠،٠٠٠ ٠،٣٦١ (valid (   صحيح  

٠،٠٠٠ ٠،٣٦١ ٠،٦١٢  ٣ (valid (   صحيح  

٧١٤،٠  ٤  ٠،٠٠٠ ٠،٣٦١ (valid (   صحيح  

٦٨٢،٠  ٥  ٠،٠٠٠ ٠،٣٦١ (valid (   صحيح  

٧٠٠،٠  ٦  ٠،٠٠٠ ٠،٣٦١ (valid (   صحيح  

٧٢٩،٠  ٧  ٠،٠٠٠ ٠،٣٦١ (valid (   صحيح  

٧٣٨،٠  ٨  ٠،٠٠٠ ٠،٣٦١ (valid (   صحيح  

٧٢٥،٠  ٩  ٠،٠٠٠ ٠،٣٦١ (valid (   صحيح  

  البيان من نتائج صححة االستبانة: 

ت_النتيجة   ت_اجلدول  (T_hitung)إذا   <(T_tabel 5%(30))   =

  . سؤال االستبانة صحيح

ت_النتيجة   ت_اجلدول  (T_hitung)إذا   >(T_tabel 5%(30))   =

  .سؤال االستبانة غري صحيح 

 ) Analisisskalalikertمقياس ليكرت (حتليل  .٢

األصلي  وملعرفة   �ختبار  الناطق  الباحثة  تقوم  ال،  أم  مؤثرون  مقياس  هم 

  )، ونتائجه كما يلي:  Analisisskalalikertليكرت (
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  جمموع األسئلة × النتيجة مقياس األعلى ×جمموع املستجني النتيجة األعلى= 

  ١٣٥٠= ٣٠× ٥×٩النتيجة األعلى= 

  النتيجة األقل= جمموع األسئلة × النتيجة مقياس األقل ×جمموع املستجني

  ٢٧٠= ٣٠×١×٩النتيجة األقل=

  النتيجة األقل  -جمموع النتيجة املقياس= النتيجة األعلى

  ١٠٨٠= ٢٧٠-١٣٥٠جمموع النتيجة املقياس= 

  النتيجة النهائية: 

٨٠  = %
١٠٨٠

١٣٥٠
× ١٠٠  

السابق احلساب  على  �كمله  بناء  املبدائية  التجربة  يؤديها  اليت  ،فاملالحظة 

، إذا �سب جدول مقياس الليكريت، فهذه  ٪٨٠-٪�٦١لقيمة    ٪٨٠حصل على  

النتيجة من املعيار "قوي". واخلالصة البيا�ت يعين أن التحدث �للغة األم يف معهد  

  العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا�� له �ثري قوي.  

�ث .٣ عن  األصلي  ري  حتليل  معهد الناطق  طلبة  لدى  اللغوية  املهارات  لتنمية 

 العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا�� 

�ثري  بامل عن  حتليل  يعين  البحث  هذا  يف  الرئيسي  األصلي  حث  الناطق 

اللغوية   املهارات  سورا��.  لتنمية  والعربية يف  اإلسالمية  العلوم  معهد  طلبة  لدى 

  والنتائج من هذا حتليل يعين كما يلي:  
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  ٤٫١٠اجلدول 

  أدخال املتغريات

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

١ native 
speakerb 

. Enter 

a. Dependent Variable:  املهارات اللغوية لدى الطلبة 

b. All requested variables entered. 

يصف اجلدول السابق هي املتغريات اليت مت إدخاهلا والطرق املستخدمة. 

هي   الستخدمة  املتغريات  املبحث،  هذا  األصلي  يف  تغريات املكالناطق 

ك)independent(ستقلةامل العربية  اللغة  واملهارات  ).  dependentة(تابعا�لتغري امل، 

  والطريقة املستخدمة هي طريقة اإلدخال.  

  ٤٫١١اجلدول 

  ملخص منوذج

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

٤٦٩. ١a .١١٫١٩٤٣٩ ١٩٢. ٢٢٠ 

a. Predictors: (Constant),  املتحدث �للغة األم 

) االرتباط/العالقة  حجم  السابق  اجلدول  هي  Rيوضح  من  ٠،٤٦٩)   .

السابق كان   (النتائج  املستقل ٠،٢٢٠)  R squareاملعمل  املتغري  �ثري  أن   .

العربية) هو  اللغة  الطالب على  (قدرة  التابع  املتغري  على  األم)  �للغة  (املتحدث 

٢٢٪ .  
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  ٤٫١٢اجلدول 

  جدول أنوفا

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

١ Regression ٠٠٩. ٧٫٨٨٣ ٩٨٧٫٨٦٤ ١ ٩٨٧٫٨٦٤b 
Residual ١٢٥٫٣١٤ ٢٨ ٣٥٠٨٫٨٠٣   
Total ٢٩ ٤٤٩٦٫٦٦٧    

a. Dependent Variable:  املهارات اللغوية لدى الطلبة 

b. Predictors: (Constant),  املتحدث �للغة األم 

السابق،  من   الباحثة  النتائج  هي    Fقيمة  استنتجت    ٧،٨٨٣احملسوبة 

الداللة   على ٠،٠٥<٠،٠٠٩مبستوى  االحندار  منوذج  استخدام  ميكن  مث   ،

املتغري املستقل، أو العبارة األخرى نلخص كان �ثري ملتحدث �للغة األم اقرتاض  

)X) على متغري املهارات اللغوية لدى الطلبة (Y  .(  

  ٤٫١٣اجلدول 

 )Coefficientsجدول املعامالت (

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
١ (Constant) ٠٣٨. ٢٫١٧٧  ١٥٫٨٥٦ ٣٤٫٥٢٠ 

native speaker ٠٠٩. ٢٫٨٠٨ ٤٦٩. ٤٢٣. ١٫١٨٨ 

a. Dependent Variable:  املهارات اللغوية لدى الطلبة 

، وأما  ٣٤،٥٢٠)  aجت الباحثة أن قيمق الثابت ( نتمن النتائج السابق ا

، فخلصت الباحثة معدلة اإلحندار �لرمز كما  ١،١٨٨)  b(الناطق األصلي  قيمة  

  يلي: 

Y= a+bX 

Y= ٥٢٠،٣٤ + ١٨٨،١ X 



٦٣ 
 

 
 

  : فنفهم من الرمز السابق

الثابت   .١ اللغوية  ٣٤،٥٢٠قيمة  (املهارات  التابع  املتغري  من  الثابت  قيمة  مبعىن   ،

 . ٣٤،٥٢٠لدى الطلبة) 

لدى املتحدث �للغة األم،   ٪ ١، مبعىن كان ز�دة  ١،١٨٨هو    Xمعامل االحندار   .٢

. فنتيجة معامل االحندار "إجيايب"،  ١،١٨٨فتزداد قدرة الطلبة على اللغة العربية  

) على املهارات اللغوية x(املتغري  الناطق األصلي  لذلك انتاجت الباحثة أن �ثري  

 ) إجيايب.yلدى الطلبة (املتغري 

  انطالقا  من كل البيا�ت السابقة فاستنتجت الباحثة كما يلي:  

الداللة .١ قيمة  على  الداللة    ) signifikansi(  بناء  قيمة  على  احلصول  مت  السابق، 

) له  x(املتغري  الناطق األصلي  ، لذلك استنتجت الباحثة أن  ٠،٠٥<٠،٠٠٩

 ).   �yثري على املهارات اللغوية لدى الطلبة (املتغري 

قيمة .٢ على  (-ت بناء  ت )  t-hitungاحلساب  قيمة  على  احلصول  مت   - السابق، 

الناطق  ، لذلك استنتجت الباحثة أن  ٢،٠٤٨>٢،٨٠٨)  t-hitung(  احلساب 

  ). y) له �ثري على املهارات اللغوية لدى الطلبة (املتغري x(املتغري األصلي 
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  الفصل اخلامس

  مناقشة نتائج البحث

اإلسالمية    -أ العلوم  معهد  طلبة  لدى  اللغوية  املهارات  لتنمية  األصلي  الناطق  دور 

 والعربية بسورا�� 

نتيجة   السابقة، فإن  الفصول  الباحثة يف  اليت قد حصلت  البيا�ت  بناء على 

التعلم  املقابلة   عملية  يف  األصلي  الناطق  دور  أن  تعين  األصلي  الناطق  بدور  املتعلقة 

والعربية يف سورا�� األول  العلوم اإلسالمية  طلبة معهد  لدى  اللغوية  املهارات  لتنمية 

( هو ك العربية  اللغة  اكتساب  يف  األساسي   Basic sources in obtainingاملصدر 

Arabic language(   لدى الطلبة ملعرفة كيفية استخدام اللغة وفًقا للمتحدثني األصليني

) التعابري)، مث كمشّجع  أو  املصطلحات  استخدام  النطق ويف  ) لدعم Motivator(يف 

تقدمي  وكذلك  املضيف  العربية  الثقافة  بعض  الطلبة  يعلم  األصلي  والناطق  الطلبة  لغة 

لغة العربية، حىت يشعرون الطلبة مشجَّع العديد من القصص املتعلقة �جنازات متعلم ال

) يعلم الطلبة الستخدام اللغة facilitatorلتنمية مهار�م يف اللغة العربية، مث كاملسّهل (

تنمية   يف  الطلبة  األصلي  الناطق  ويساعد  طبعي،  بشكل  األصليني  للمتحدثني  وفًقا 

ك ميارس الطلبة يف مهارة  املهارات اللغوية (يف حتسني الكالم، والكتابة، والقراءة، وكذل

القامسي أن   النظرية من علي  يتوافق مع  الدور  تلك  الناطق االستماع بشكل جيد). 

غري األصليني يف حتديد خطوات   املتحدث كمعلم ليس هلم دور خمتلف عن  األصلي  

يعين   دوره  األصلي  فالناطق  وتعليمها  اللغة  تدريس  عملية  يف  املصدر كالنجاح 

 )Basic sources in obtaining Arabic languageللغة العربية (األساسي يف اكتساب ا

  ٥٤. )facilitator)، و كاملسّهل ( Motivator، وكمشّجع (

 
 .٩١- ٩٠)، ص: ١٩٧٩(الر�ض: جامعة الر�ض,  تعليم العربية للناطقني �للغات األخرىعلي القامسي,  ٥٤
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الرابع جيب أن  الفصل  التعلم لدى املتحدث �للغة  األم يف  بنسبة خطوات 

يتكيف الناطق األصلي مع قدرة الطلبة غري الناطقني. يستخدم مدرس اللغة األم يف 

بكر لغة بسيطة يف التحدث مع الطلبة غري الناطقني حيت يتمكنوا من فهم ما وقت م

املفرادات  قائمة  خيرت  التحدث،  سرعة  وإبطاء  الكلمات،  بتكرار  املدرس،  يقول 

 ٥٥السهلة، ويؤلف مجل بشكل بسيط.

 املهارات اللغوية لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية بسورا��   - ب

تصنيف خمتلفة،  ميكن  أنواع  يف  اللغة  ال  �لنظرإىل  اختبارات  تجميع  معايري 

املثال  باملختلفة. على سبيل  التنفيذ، و�ج  ،  املعايري لغرض االختبار، ووقت  ناًء على 

ويف ٥٦، وما إىل ذلك.وكيفية التقييم أو الدرجة  ،االختبار، وكيفية اإلجابة على األسئلة

طريقة إلجابة أسئلة اإلختبار،    أساس  علىر  هذا البحث كتبت الباحثة أسئلة اإلختبا

الشفهي.  واإلختبار  التحريري  اإلختبار  يعين  اإلختبار على قسمني    أهداف ٥٧فينقسم 

اللغوية املهارات  مدى  لتقييم  الشفهي  وإختبار  التحريري  املعهد   إختبار  طلبة  لدى 

ة الطلبة يعين ، وعدد األسئلة للحصول على نتيجالعلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��

اخليارات   �١٥لتقسيم  السؤال    ١٦ متعددة  سؤال   ١و    )Multiple choice(  أسئلة 

 . )essay( مقايل

النهائية،   القيمة  لتعطي  أو  للتقييم  طريقة  تقييمات  وأما  الباحثة  استخدمت 

) الذايت  املوضوعية(Subjective testاالختبار  والتقييمات   (Objective test  .(  االختبار

) املقيم. Subjective testالذايت  برأي  تتأثر  اليت  تقييم  طريقة  هي  والتقييمات   ٥٨) 

طرح  )  Objective testاملوضوعية( بداية  من  نتيته  حتديد  مت  اليت  تقييم  طريقة  هي 

أسئلة متعددة اخليارات   ١٥) لتقييم  Subjective testاألسئلة. وتقييم االختبار الذايت (

 
٥٥parera, Leksikon Istilah Pembelajaran Bahasa, hal: ١٥٨. 
٥٦M. Soenardi djiwandono, Tes dalam Pengajaran (Bandung: ITB, ١٩٩٦), hal: ٣٦-١٦. 
٥٧Ainin, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hal: ١١٦-١١٥. 
٥٨Ainin, dkk, hal: ١٢٨. 
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)Multiple choice  االختبار وتقييم  والكتابة،  والقراءة،  االستماع،  مهارة  من   (

  ) من مهارة الكالم. essayسؤال مقايل ( ١) لتقييم Objective testاملوضوعي (

العلوم  معهد  الطلبة  لدى  اللغوية  املهارات  مدى  أن  الباحثة  عرضت  لقد 

. قد كتبت ٧٩عدل  اإلسالمية والعربية يف سورا�� يدل على التقدير "جيد" بقيمة امل

املهارات األربع  اليت تتضمن �ملهرات األربع لتقييم إىل مدى  الباحثة أسئلة اإلختبار 

لدى الطلبة يف ذلك املعهد. وأما إختبار املهارات اللغوية اليت أجرءت الباحثة يشمل 

الكالم.  ومهارة  الكتابة،  ومهارة  القراءة،  ومهارة  اإلستماع،  مهارة  ومعدل   ٥٩من 

  النتيجة لكل املهارات، ميكن رؤيته يف الرسم البياين �يل: 

  ٥٫١الصورة 

  الرسم البياين عن الدرجة املئوية لدرجة إتقان اللغة  

  لدى الطلبة يف مهعد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا�� 

 
من الرسم البياين السابق، استنتجت الباحثة أن من درجات االختبار اليت مت  

احلصول عليها، ميكن للباحثة وصف النسبة املئوية املتعلقة مبدى مهارات اللغة لدى 

الطلبة، وتشري النتائج إىل أن طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا�� متفوقون 

ارة القراءة. ميكن إثبات ذلك من خالل نتائج النسبة املئوية  يف مهارات االستماع وامله 

 
٥٩Ainin, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hal: ١٤٤-١٢٩. 
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من  ٪٥٦ملهارة االستماع والقراءة لدى الطلبة أعلى من املهارة اللغوية األخرى، بقيمة 

١٠٠٪ .  

األصلي  �ثري    -ج اإلسالمية  الناطق  العلوم  معهد  طلبة  لدى  اللغوية  املهارات  لتنمية 

 والعربية يف سورا�� 

، استنتجت الباحثة من البيا�ت السابقة، وفقا  ليل البيا�ت بناء على نتائج حت

�راء طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية سورا��، أن الناطق األصلي له �ثري قوي 

الطلبة  لدى  االستماع  املهارة  تطوير  يف  وخصة  الطلبة  لدى  اللغوية  مهارة  تنمية  يف 

وجود البيئة العربية. ويتضح هذا �لنظر إىل وكذلك الناطق األصلي له �ثري قوي يف  

جمموعة قيمة االستبانة، أن عدد قيمة االستبانة لدى الناطق األصلي يف تنمية املهارة  

يف    ١٢٨االستماع   األصلي  الناطق  لدى  االستبانة  قيمة  العربية وعدد  البيئة  وجود 

شوارتز(.١٣٢ رأي  مع  يتوافق  "البالغنيSchawrtzوهذا  إن  قال  الذي  يستخدمون )   

حصلوا   قد  الطلبة  ولكن  لالستماع،  �م  اخلاصة  االتصال  أنشطة    ٪ ٩٠نصف 

هذا يدل على أن   ٦٠املعلومات يف املدرسة من االستماع �هتمام إىل ما يقوله املعلم".

 مهارات االستماع هي أكثر املهارات اللغوية �ثريًا يف كل تعلم لغة. 

إىل ت   و�لنظر  أن  ٢،٠٤٨>٢،٨٠٨احلساب  -قيمة  الباحثة  استنتجت   ،

بناء  ).y) له �ثري على املهارات اللغوية لدى الطلبة (املتغري  x(املتغري  الناطق األصلي  

قيمة الداللة  )signifikansiعلى قيمة الداللة ( ، ٠،٠٥<٠،٠٠٩، مت احلصول على 

) له �ثري على املهارات اللغوية لدى  x(املتغري  الناطق األصلي  استنتجت الباحثة أن  و 

  ).  yالطلبة (املتغري 

اللغة كان  تعلم  النتيجة مع رأي فرينجو ويداغدا أن يف أنشطة  تناسب هذه 

مدرس اللغة �للغة األم له �ثري قوي، حياول مدرس اللغة األم نقل التعلم بسهولة حىت  

 
٦٠R.A Schwartz, Equity market structure (harpercollins college, ١٩٩٨), hal: ٢. 
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ا املتحدث  مثل  املستهدفة  اللغة  إتقان  من  الطلبة  اللغات ٦١ألم. يتمكن  تعلم  يف 

دور   األصلي  األجنبية،  فإن  الناطق  مث  ومن  سترين.  عن  يعرب  ما  وهذا  للغاية،  مهم 

 الناطقني أفكار ومشاعر جمتمع مستخدمي سيساعد الطلبة غريالناطق األصلي  وجود  

  ٦٢. اللغة اهلدف

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
٦١Pringgawidagda, Strategi Penguasaan Berbahasa. 
٦٢H.H stern, issues and options in language teaching (Oxford: Oxford University press, 

١٩٩٢). 
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  الفصل السادس 

  اخلامتة

على   وحتليل بناء  البيا�ت  الباحثة    هاعرض  فقامت  الرابع،  الفصل  يف 

الفصل   الفصل على ملخص نتائج بتقدمي  األخري يف هذا البحث. وحيتوي هذا 

  البحث، التوصيات، واإلقرتاحات املرتبطة �لبحث يف هذا املوضوع.  

 ملخص نتائج البحث  -أ

اللغو  . ١ املهارات  تنمية  يف  األصلي  الناطق  العلوم  دور  معهد  طلبة  لدى  ية 

األصلي ك الناطق  هو  األول  يعين،  سورا��  يف  والعربية  املصدر  اإلسالمية 

) العربية  اللغة  اكتساب   Basic sources in obtaining Arabicاألساسي يف 

language(    للمتحدثني وفًقا  اللغة  استخدام  كيفية  ملعرفة  الطلبة  لدى 

هو   والثاين  التعابري)،  أو  املصطلحات  استخدام  ويف  النطق  (يف  األصليني 

) األصلي كمشّجع  األصلي Motivatorالناطق  والناطق  الطلبة  لغة  لدعم   (

يعلم الطلبة بعض الثقافة العربية املضيف وكذلك تقدمي العديد من القصص  

لتنمية  املت مشجَّع  الطلبة  يشعرون  حىت  العربية،  اللغة  متعلم  �جنازات  علقة 

)  facilitatorمهار�م يف اللغة العربية، والثالث هو الناطق األصلي كاملسّهل (

طبعي،   بشكل  األصليني  للمتحدثني  وفًقا  اللغة  الستخدام  الطلبة  يعلم 

ة (يف حتسني الكالم،  ويساعد الناطق األصلي الطلبة يف تنمية املهارات اللغوي

 والكتابة، والقراءة، وكذلك ميارس الطلبة يف مهارة االستماع بشكل جيد). 

املتعلق مبدى املهارات اللغوية لدى طلبة   بعد وزعت الباحثة أسئلة االختبار . ٢

  ٪ ٢٨حصلت الباحثة البيا�ت    معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��،  

من الطلبة ماهرون   ٪١٩، و  االستماع والقراءةمن الطلبة ماهرون يف مهارة  

و الكتبة  مهارة  وبتلك   ٪٢٥يف  الكالم.  مهارة  ماهرون يف  الطلبة    قيمة   من 

املعهدمتفوقون يف مهارات االستماع   الطلبة يف ذلك  االختبار تدل على أن 
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واملهارة القراءة، ألن نتائج النسبة املئوية ملهارة االستماع والقراءة لدى الطلبة  

بقيمةأع األخرى  اللغوية  املهارة  من  االستماع    ٪١٠٠من    ٪٢٨  لى  ملهارة 

 والقراءة لدى الطلبة.  

الناطق   . ٣ أن  سورا��،  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  معهد  طلبة  �راء  وفقا 

الل  مهارة  تنمية  قوي يف  له �ثري  تطوير  األصلي  الطلبة وخصة يف  لدى  غوية 

وجود  لناطق األصلي له �ثري قوي يف  مهارة االستماع لدى الطلبة وكذلك ا

العربية. ويتضح هذا �لنظر إىل   جمموعة قيمة االستبانة، أن عدد قيمة  البيئة 

املهارة االستماع   تنمية  الناطق األصلي يف  وعدد قيمة    ١٢٨االستبانة لدى 

و�لنظر إىل قيمة  . ١٣٢وجود البيئة العربية  االستبانة لدى الناطق األصلي يف 

األصلي  ٢،٠٤٨> ٢،٨٠٨احلساب  -ت  الناطق  أن  الباحثة  استنتجت   ،

اللغوية لدى الطلبة (املتغري  x(املتغري   بناء على  y) له �ثري على املهارات   .(

) الداللة  الداللة  signifikansiقيمة  قيمة  على  احلصول  مت   ،(

) له �ثري  x، واستنتجت الباحثة أن الناطق األصلي (املتغري ٠،٠٥<٠،٠٠٩

 ).  yعلى املهارات اللغوية لدى الطلبة (املتغري 

 التوصيات   - ب

  من نتائج البحث، تتقدم الباحثة التوصيات كما تلي:  طالقا ان

والتعديل للناطقني األصليني  رئيس املعهد توفري املزيد من التطوير  على  ينبغي   . ١

و  األصليني  للناطقني  احملدد  �لدور  يتعلق  ميتلكها  فيما  اليت  للقدرات  وفًقا 

ت  ةبالطل  الطل يف  يتمكن  حىت  للطلبة،  اللغوية  املهارات  إتقان    ةبنمية  من 

 .املهارات اللغوية األربع جيًدا

لناطقني األصليني توفري املزيد لتطوير وتعديل أساليب تعلم اللغة على اينبغي   . ٢

يسبب   ال  حىت  الناطقني،  غري  الطلبة  بقدرة  املناسبة  اللغة  تعلم  والوسائل  

 الشعور �مللل يف التعلم. 
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ينبغي على الطلبة ز�دة دافعهم يف التعلم والتكيف مع التعلم الذي يقوم به  . ٣

يكونوا قادرين على حتقيق األهداف احملددة الناطقني األصليني من أجل أن  

  يف تعلم اللغة. 

 االقرتاحات    -ج

  بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة االقرتاحات التالية:

الناطق   . ١ �ثري  لتحليل  املستقبلة  للبحوث  أساسا  البحث  هذا  الباحثة  �مل 

 األصلي يف تنمية املهارات اللغوية لدى الطلبة.

الباحثني   . ٢ �صالحه  وعلى  يقوم  أن  البحث  هذا  شبه  يكتبون  الذين  املقبل 

 أحسن ما ميكن.

للباحثني اآلخرين، �مل أن يتمكنوا من إجراء أحباث أخرى تتعلق بتحسني   . ٣

املهارات اللغوية ، حبيث تستمر مهارات اللغة العربية لطلبة اللغة األجنبية يف 

 االزد�د.
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  قئمة املصادر املراجع 

  املراجع العربية

 .. د.م: دار املعرفة اجلامعية, د.سطرق تدريس اللغة العربيةابراهيم, زكر�. 

عبده.   العربيةالراجحي,  وتعليم  التطبيقي  اللغة  النهضة  علم  دار  بريوت:  العربية,  . 

٢٠٠٤. 

علي.   األخرىالقامسي,  �للغات  للناطقني  العربية  الر�ض,  تعليم  جامعة  الر�ض:   .

١٩٧٩. 

اللغوية.”   “املهارات  العامة.  اإلدارة  اإلسالمية,  سعود  بن  حممد  اإلمام  اململكة  جبامعة 

 .١٤٣٧, العربية السعودية

األصلي “املتحدث  د.صاحل.  العصيمي,  فهد  الدراسات  (Native speaker) بن  يف 

العربية.”   اللغة  يف  األصلي  واملتحدث  احلديثة،  العربية:  اللغوية  العلوم  جملة 

 .١٤٣٩, الر�ض

اإلرشاد  مبدرسة  القراءة  مهارة  يف  الثانوية  مرحلة  يف  طلبة  “كفاءة  فريدة.  فإميان,  بنت 

 .٢٠١٤, لسانيات اإلسالميةبسغافورة.” 

. دمشق: دار  اتو النظرية ولشارستو العمليةالبحث العلمي: أساسيدويدري, رجاء وحيد.  

 .٢٠٠٨الفكر, 

حليمي.   العربيةزهدي,  اكتساب  يف  ودورها  تكوينها  اللغوية:  مكتبة  البيئة  ماالنج:   .

 .٢٠٠٩جامعة موال� مالك إبراهيم, 

. عمان:  منهجية البحث العلمي القواعد واملدخل والتطبيقات عبيدات وأصحابه, حممد.  

 .١٩٩٩دار وائل, 

أمحد.   �ئر  وأصحابه,  النفصغباري  والعلم  التبية  يف  النوعي  مكتبة  البحث  عمان:   .

 .٢٠١١ا�تمع والعريب للنشر والتوزيع, 
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. ر�ض: دار املسلم  ية: ماهيتها وطرائق تدريسهااملهارات اللغو حممود عليان, أمحد فؤد.  

  ه. ١٤١٣للنشر والتوزيع, 
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٧٦ 
 

    ١٫١امللحق 

  دليل االختبار 

 األهداف   -أ

معهد العلوم اللغوية لدى طلبة    املهارات ملعرفة البيا�ت حول مدى  أهداف االختبار  

 . سورا��يف اإلسالمية والعربية 

 اجلوانب االحتبار   - ب

 من حيث مهارة الكالم. اللغوية لدى طلبة  هارات ملاألسئلة املتعلقة � . ١

 . من حيث مهارة االستماعاللغوية لدى طلبة  هارات ملاألسئلة املتعلقة � . ٢

 من حيث مهارة القراءة. اللغوية لدى طلبة  ملهارات األسئلة املتعلقة � . ٣

  من حيث مهارة الكتابة. اللغوية لدى طلبة  ملهارات األسئلة املتعلقة � . ٤
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  ١٫٢امللحق 

  دليل املالحظة  

 األهداف   -أ

البيا�ت حول   الناطق دور و�ثري  أهداف املالحظة يف هذا البحث يعين للحصول 

تنماألصلي   والعربيةية  يف  اإلسالمية  العلوم  معهد  طلبة  لدى  اللغوية   يف   املهارات 

 .  سورا�� 

 اجلوانب املالحظة    - ب

املعهد يف خضور   . ١ رئيس  أغراض  األصلي  حول  اإلسالمية الناطق  العلوم  مبعهد 

 والعربية سورا��. 

 يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية سورا��. الناطق األصلي حول دور  . ٢

 في عملية التدريس والتعلم. لمتحدث �للغة األمالنظام لحول  . ٣
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  ١٫٣امللحق 

  دليل املقابلة

 األهداف   -أ

لتعريف األجويبة عن دور   املنظمة  الباحثة �ملقابلة  تنمالناطق األصلي  قامت  ية  يف 

  .  املهارات اللغوية لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية سورا�� 

 أسئلة املقابلة  - ب

  املقابلةأسئلة   رقم.

لتنمية  . ١ األصلي  الناطق  دور  لدى طلبة  ما  اللغوية  معهد املهارات 

  العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��؟ 

معهد  املهارات اللغوية لدى طلبة  وظيفة الناطق األصلي لتنمية  ما  . ٢

 ؟ العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��

املهارات اللغوية الناطق األصلي لتنمية  ما هي خطوات التعليم من  . ٣

  معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��؟لدى طلبة 

  عهد العلوم اإلسالمية والعربية سورا�� يفما مدى جناح التعليم مب. ٤

  ؟ املهارات اللغوية لدى طلبةتنمية 
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  ١٫٤امللحق 

  دليل اإلستبانة

 األهداف   -أ

للقياس   يعين  البحث  هذا  يف  اإلستبانة  األصلي  �ثري  أهداف  ية  تنمعلى  الناطق 

  . املهارات اللغوية لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية والعربية سورا�� 

 ارشاد استجابة اإلستبانة.   - ب

 أكتب السرية الذاتية.  . ١

 :  ) يف العمود التاىل. ب عناصر اإلجابة التالية √أعط عالمة ( . ٢

  بشدة موافق: ٥    حماير: ٣  بشدة موافقغري : ١

 : موافق ٤  غري موافق : ٢

  :............................................   اسم

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  أسئلة اإلستبانة   رقم.

األصلي     . ١ تطوير الناطق  على  قادر 

لدى    املهارات  من ال اللغوية  طلبة 

 .  حيث مهارة اإلستماع 

     

األصلي     . ٢ تطوير الناطق  على  قادر 

لدى    املهارات  من ال اللغوية  طلبة 

  . حيث مهارة الكالم

     

األصلي     . ٣ تطوير الناطق  على  قادر 

لدى    املهارات  من ال اللغوية  طلبة 

  . حيث مهارة القراءة

     

األصلي     . ٤ تطوير الناطق  على  قادر 

من   املهارات  طلبة  لدى  اللغوية 
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  حيث مهارة الكتابة. 

األصلي     . ٥ مملالناطق  إسرتاتيجية  تازة  ه 

لتنم  األربع  املهارات  تعليم  ية  يف 

  . الكفاءة اللغوية لدى طلبة

     

األصلي     . ٦ تعليم الناطق  على  قادر 

والثقافة  ثقافته  اختالفات الثقافة بني  

 .الطلبة

     

األصلي     . ٧ على الناطق  مهم  دور  له 

يف   العربية  البيئة  العلوم وجود  معهد 

  . اإلسالمية والعربية سورا�� 

     

األصلي     . ٨ تنمالناطق  على  �ثري  ية  له 

  اللغوية لدى الطلبة. املهارات 

     

األصلي     . ٩ تقدمي  الناطق  على  قادر 

تتعلق املعلومات  امل اليت  تنوعة 

لثقافة  وفقا  العربية  اللغة  �كتساب 

  . هاكتساب اللغة العربية يف بلد
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  ١٫٥امللحق 

 أداة أسئلة االختبار 

مهارات  مدى  لتعريف  الباحثة  حدد�ا  اليت  التقييم  من  جوانب  عدة  على  بناًء 

  اللغة العربية لدى الطلبة، قامت الباحثة بطرح األسئلة التالية:  

 حول مهارة االستماع  . ١

  رقم واحد: : استمع إىل النص مث اخرت اجلواب الصحيح. 

واجبات    )أ املدرس  يعطي 

 كثرية  

 الطالب مشغولون  ) ب

  

 لواجبات  يريد الطالب ا  ) ج

الواجبات    ) د يعطي  ال  املدرس 

  لطالبه

  رقم اثنان: : استمع إىل النص مث اخرت اجلواب الصحيح. 

 الصيادون مسرتحيون  )أ

  الصيادون يعملون  ) ب

 الصيادون يسبحون يف البحر  ) ج

  الصيادون يلعبون يف البحر  ) د

  رقم ثالثة: : استمع إىل النص مث اخرت اجلواب الصحيح. 

 ساعة واحدة     )أ

  ست ساعات   ) ب

 مخس ساعات     ) ج

  ثالث ساعات   ) د

  أكوالت؟ املرقم اربعة: ماذا طلب الصديقان من 

 رّز خبضروات    )أ

  كفتة ودجاج مع رز  ) ب

 خضراواتو شوربة م  ) ج

  حلوّ�ت وشوربة عدس  ) د

  رقم مخسة: ماذا طلب الصديقان من املشرو�ت؟

 قهوة وعصري تّفاح   )أ

  عصري ليمون  ) ب

 ماء وأيس كرمي  ) ج

بدون    ) د وشاي  برتقال  عصري 

  سكر
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 مهارة الكتابة حول  . ٢

أمام  خطأ  عالمة  أو  الصحيح  اجلواب  أمام  صح  عالمة  على  اضغط 

  اجلواب اخلطأ: 

يف كلمة  هنا  اخلطأ  وذنوب.  خطأ  من  فعله  ما  عن كل  العاصي  �ب 

  "العاصي". 

  صحيح   . ب  خطأ  .أ

  (وطين احلبيب واحة االطمئنان)هل هذه اجلملة �ا خطأ إمالئي.

  ليس �ا   . ب  �ا   .أ

  الفضائل، فأجاب وقال: ...) هذه العبارة صحيحة كتابياً. (سئل حكيم عن 

  صحيح   . ب  خطأ  .أ

  اخرت اجلواب الصحيح يف األسئلة اآلتية

  .....كثري أحد أعالم األمة اإلسالمية. 

 أبن  )أ

 إبن  ) ب

  

 ابن  ) ج

  بن  ) د

  ما مسعت من ...

 شيء  .أ

  شيئا   . ب

 شيؤ   .ج

  شيئ  .د

 حول مهارة القراءة  . ٣

  .تنسجم مع مضمون النصيرجى قراءة النص وبعد ذلك حتديد اجلمل اليت 

  �ريخ الكعبة وأطوار بنائها 

الكعبة هي بيت هللا احلرام وقبلة املسلمني، جعلها هللا سبحانه وتعاىل مناراً  

احلرام  البيت  الكعبة  تعاىل: ﴿جعل هللا  ، يقول هللا  للعبادة  ، ورمزاً  للتوحيد 
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ادة هللا  ) ، وهي أول بيت وضع للناس من أجل عب٩٧قياماً للناس﴾ (املائدة  

مباركاً   ببكة  للذي  للناس  وضع  بيت  أول  ﴿إن  تعاىل:  قال   ، وعال  جل 

(آل عمران   للعاملني﴾  فيه  ٩٦وهدى  املشرفة �ريخ طويل، مرت  وللكعبة   (

إمساعيل   إبراهيم وولده  ويبتدئ �رخيها يف عهد نيب هللا   ،   - مبراحل عديدة 

ن مكة هو وأهله ، حني أمره هللا سبحانه وتعاىل �ن يسك  -عليهما السالم  

وكانت مكة يف ذلك الوقت جد�ء قاحلة . وبعد االستقرار يف مكة وبلوغ  

السالم    -إمساعيل قواعدها،    -عليه  ورفع  الكعبة،  ببناء  هلما  تعاىل  أذن هللا 

تقبل   ربنا  وإمساعيل  البيت  من  القواعد  إبراهيم  يرفع  ﴿وإذ  تعاىل:  يقول هللا 

�يت �حلجارة وإبراهيم    -عليه السالم   -)، فجعل إمساعيل١٢٧منا﴾ (البقرة  

األيدي،  إليه  تصل  ال  عالياً  أصبح  حىت  فشيئاً،  شيئاً  البيت  وارتفع  يبين، 

إمساعيل   جاء  السالم    -عندها  ويكمل    -عليه  أبوه  عليه  ليصعد  حبجر 

السميع  أنت  إنك  منا  تقبل  يقوالن: ﴿ربنا  ومها  ذلك  على  واستمرا  عمله، 

(البقرة   حىت١٢٧العليم﴾  القبائل )  بعض  استقرت  مث  واستوى.  البناء  مت   

العربية يف مكة من "العماليق" و"جرهم"، وتصدع بناء الكعبة أكثر من مرة  

القبيلتني   تلك  أفراد  وكان  البناء،  يف  املؤثرة  والعوامل  السيول  لكثرة  نتيجة 

  .يتولون إصالحها، ورعايتها 

  ؟رقم واحد: ما هي األقوال واجلمل اليت وردت يف النص

احلرام   )أ هللا  بيت  هي  الكعبة 

 وقبلة املسلمني 

  .النفط عند أعلى مستوى  ) ب

األمريكي    ) ج اخلام  سعر   ٩٨زاد 

 دوالراً. ٥٠٫٣٣سنتا إىل 

للناس    ) د وضع  بيت  أخر  وهي 

  من أجل عبادة هللا جل وعال

  رقم اثنان: ما هي األقوال واجلمل اليت وردت يف النص؟

من   ) جوللكعبة املشرفة �ريخ طويل،   )أ أقل  الكعبة  بناء  وتصدع 
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 مرت فيه مبراحل عديدة

الوقت   ) ب ذلك  يف  مكة  كانت 

  حديقة مزدهرة

السيول  لكثرة  نتيجة  مرة 

 والعوامل املؤثرة يف البناء 

النفط    ) د أسعار  اخنفضت 

  اجلمعة

  رقم ثالثة: ما هي األقوال واجلمل اليت وردت يف النص؟

مكة  وبعد    )أ يف  االستقرار 

عليه السالم   -وبلوغ إمساعيل

ببناء    - هلما  تعاىل  هللا  أذن 

 الكعبة

متديد    ) ب يقرروا  أن  املتوقع  من 

اإلنتاج   مليون    ١٫٨خفض 

  برميل يومياً 

القبائل   ) ج بعض  غادرت  مث 

  العربية مكة

منع    ) د أوبك  جلنة  تدرس 

  التخفيضات

  مضمون النص.  يرجى قراءة النص وبعد ذلك حتديد اجلمل اليت تنسجم مع 

  النفط عند أعلى مستوى يف شهر مع توقع متديد االتفاق

تنامي   بفعل  من املكاسب  �نياً  لتختم أسبوعاً  النفط اجلمعة  ارتفعت أسعار 

ختفيضات   متديد  على  األعضاء  غري  واملنتجون  أوبك  تتفق  �ن  التوقعات 

  .اإلنتاج عندما جيتمعون األسبوع القادم

%    ٢٫١دوالر مبا يعادل    ١٫١٠التسوية خلام برنت على ارتفاع  وحتدد سعر  

منذ    ٥٣٫٦١عند   العاملي  القياس  خلام  تسوية  سعر  أعلى  وهو    ١٨دوالر 

األمريكي   اخلام  سعر  وزاد  إىل    ٩٨ابريل.  أعلى   ٥٠٫٣٣سنتا  وهو  دوالر 

  .ابريل ١٩إغالق منذ 

األمريكي   اخلام  صعد  ٥٫٢وارتفع  حني  يف  األسبوع  مدى  على  برنت    % 

٥٫٤%.  
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وجتتمع منظمة البلدان املصدرة للبرتول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا يف 

مليون برميل   ١٫٨مايو أ�ر ومن املتوقع أن يقرروا متديد خفض اإلنتاج    ٢٥

  .٢٠١٨يوميا حىت �اية مارس 

اخلام   من  العاملي  املعروض  تقليص ختمة  أوبك  بقيادة  املنتجة  الدول  وحتاول 

صعو�ت  أخرى    وسط  مناطق  يف  اإلنتاج  وتنامي  الضعيف  الطلب  بسبب 

يف  التخفيضات  تعميق  ألوبك  جلنة  وتدرس  املتحدة.  الوال�ت  يف  والسيما 

  .حماولة لتعزيز األسعار

  رقم أربعة:

%   ٥٫٢ارتفع اخلام األمريكي    )أ

 .على مدى الشهر

%   ٥٫٢ارتفع اخلام األمريكي    ) ب

  .على مدى األسبوع

اخلام    ) ج  ٨٨األمريكي  زاد سعر 

  .دوالر ٥٠٫٣٣سنتا إىل 

دوالر هو أعلى سعر ٥٣٫٦١  ) د

احمللي  القياس  خلام  تسوية 

  .ابريل ١٨منذ 

  رقم مخسة:

 .%٥٫٣صعد برنت   )أ

البلدان    ) ب منظمة  جتتمع  مل 

ومنتجون   للبرتول  املصدرة 

  آخرون

متديد    ) ج يقرروا  أن  املتوقع  من 

مليون برميل   ١٫٨رفع اإلنتاج  

 يومياً 

الدول    ) د بقيادة  حتاول  املنتجة 

املعروض  ختمة  تقليص  أوبك 

  العاملي من اخلام
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 حول مهارة الكالم   . ٤

) الصوت  تسجيل  بوسيلة  الصورة  هذه  من  فهمتم  ما  عن   voiceعربوا 

note (  

  
 ......  
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  ١٫٦امللحق 

 نتيجة االختبار لدى الطلبة

  اسم الطلبة  رقم.

نتيجة مهارة  

االستماع  

والكتابة  

  والقراءة

نتيجة  

مهارة  

  الكالم

  التقدير  نتيجة النهائي 

سلمان حممد     . ١

 ٢٥ ٧٠ زكي
 ممتاز  ٩٥

أمحد    . ٢

مصطفى 

 ١٠ ٦٠ القدسي

 جيد ٧٠

 مقبول  ٦٥ ١٥ ٥٠ أزف عهدا   . ٣

حممد فريي     . ٤

 ٢٥ ٧٠ احلزمي 
 ممتاز  ٩٥

فاحل فراس     . ٥

 ٢٠ ٥٥ يقظان
 جيد ٧٥

 ممتاز  ٩٠ ٢٥ ٦٥ مجال الليل    . ٦

إقبال بن    . ٧

 ٢٠ ٦٠ علي فكري 
٨٠ 

جيد  

 جدا

٨ .   

 ٢٠ ٦٠ حممد رزقي
٨٠ 

جيد  

 جدا

 جيد ٧٠ ٢٠ ٥٠أر�دي     . ٩
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 فرتاوان 

إندرا   . ١٠

 ١٥ ٤٠ كورنيادي 
 راسب ٥٥

عاقل فاروق  . ١١

 ٢٠ ٧٠ الدين
 ممتاز  ٩٠

ألدي حممد   . ١٢

 ٢٠ ٦٠ صاحلني
٨٠ 

جيد  

 جدا

اللو نوفل  . ١٣

 ٢٠ ٦٠ عزمي  
٨٠ 

جيد  

 جدا

رفقي أدر�ن   . ١٤

 ٢٥ ٧٥ ساجدين
 ممتاز  ١٠٠

 راسب ٤٥ ١٥ ٣٠ إلنينو مهاوان  . ١٥

حممد خري   . ١٦

 ١٥ ٥٥ احلمداين
 جيد ٧٠

حممد ارمحين   . ١٧

 ٢٠ ٧٠ الزفر 
 ممتاز  ٩٠

 ممتاز  ٩٠ ٢٠ ٧٠ أندي أمحد  . ١٨

جالل الدين   . ١٩

 ٢٠ ٦٠ محيد 
٨٠ 

جيد  

 جدا

 جيد ٧٠ ٢٠ ٥٠ مشس العقل  . ٢٠

أكمل فالح  . ٢١

 ٢٠ ٦٥ احلليم 
٨٥ 

جيد  

 جدا

 جيد ٧٥ ١٥ ٦٠حممد إخوان   . ٢٢
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 موال� 

 جيد ٧٠ ١٥ ٥٥ عارف فضيلة . ٢٣

 مقبول  ٦٠ ٢٥ ٣٥ عبد احلي . ٢٤

ذكري بن  . ٢٥

 ٢٠ ٦٥ داود
٨٥ 

جيد  

 جدا

حممد فيجا   . ٢٦

 ١٥ ٧٠ كوميكو
٨٥ 

جيد  

 جدا

حممد عرفان  . ٢٧

 ٢٥ ٦٥ يودى  
 ممتاز  ٩٠

جاالنج نور   . ٢٨

 ٢٥ ٦٥ إخواين
 ممتاز  ٩٠

بينتان   . ٢٩

الكساما� 

 ٢٠ ٥٠ تري أمتاجا 

 جيد ٧٠

حممد طارق   . ٣٠

  ٩٠  ٢٥  ٦٥  كمال فردوس
  ممتاز 

  املعّدل 
٣٠÷ ٢٣٦٥    

 =٧٨،٨/٧٩  
  جيد
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  ١٫٧امللحق 

 نتيجة االستبانة يف القياس �ثري الناطق األصلي يف تنمية املهارات اللغوية لدى الطلبة 

  رقم.
اسم 

  الطلبة 

جممو   أسئلة االستبانة 

ع  

النقا

  ط

٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

سلمان     . ١

حممد 

 زكي

٤٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  

أمحد    . ٢

مصطف 

ى  

 القدسي

٣٧  ٤  ٥  ٥  ٣  ٣  ٤  ٤  ٤  ٥  

أزف     . ٣

 عهدا
٣٧  ٤  ٥  ٥  ٣  ٣  ٤  ٤  ٤  ٥  

حممد    . ٤

فريي 

 احلزمي 

٤٣  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  

فاحل     . ٥

فراس 

 يقظان

٣١  ٣  ٤  ٤  ٤  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣  

مجال     . ٦

 الليل 
٤٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  
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إقبال    . ٧

بن 

فكري 

 علي 

٤٢  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٤  

حممد    . ٨

 رزقي
٤١  ٤  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٤  ٤  

أر�دي     . ٩

 فرتاوان 
٣٠  ٣  ٣  ٤  ٣  ٤  ٤  ٣  ٢  ٤  

إندرا  ١٠

كورنياد 

 ي

٢٨  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  

عاقل  ١١

فاروق  

 الدين

٣١  ٣  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣  ٤  ٣  ٤  

ألدي ١٢

حممد 

 صاحلني

٣٥  ٤  ٣  ٥  ٤  ٣  ٤  ٥  ٣  ٤  

اللو ١٣

نوفل 

 عزمي  

٣٠  ٤  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٥  

رفقي ١٤

أدر�ن  

ساجدي 

٣٧  ٤  ٤  ٤  ٣  ٣  ٥  ٥  ٤  ٥  
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 ن

إلنينو  ١٥

 مهاوان
٣٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٣  ٤  ٥  

حممد ١٦

خري 

احلمدا

 ين

٣٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٣  ٤  ٥  

حممد ١٧

ارمحين 

 الزفر 

٤٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  

أندي  ١٨

 أمحد
٣٨  ٥  ٥  ٥  ٣  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  

جالل  ١٩

الدين 

 محيد 

٣٦  ٥  ٤  ٤  ٣  ٥  ٤  ٣  ٥  ٣  

مشس ٢٠

 العقل 
٣٦  ٥  ٤  ٤  ٣  ٥  ٤  ٣  ٥  ٣  

أكمل ٢١

فالح 

 احلليم 

٤٣  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  

حممد ٢٢

إخوان  

 موال� 

٣٦  ٤  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  
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عارف  ٢٣

 فضيلة 
٣٧  ٤  ٥  ٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ٤  ٤  

عبد ٢٤

 احلي
٣٠  ٤  ٥  ٢  ٣  ٢  ٤  ٤  ٤  ٢  

ذكري ٢٥

 بن داود
٣٩  ٣  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  

حممد ٢٦

فيجا  

كوميك

 و

٤٠  ٤  ٤  ٤  ٣  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  

حممد ٢٧

عرفان 

 يودى  

٤١  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  

جاالنج  ٢٨

نور  

 إخواين

٣٠  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤  ٤  

بينتان  ٢٩

الكسام 

ا� تري  

 أمتاجا

٤٢  ٥  ٥  ٥  ٥  ٣  ٤  ٥  ٥  ٥  

حممد ٣٠

طارق  

كمال 

٤٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥   ٥  ٥  
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  فردوس

 

  ١٫٨امللحق 

  نتيجة املقابلة

  املقابلةأسئلة   رقم.

لتنمية  . ١ األصلي  الناطق  دور  لدى طلبة  ما  اللغوية  معهد املهارات 

  سورا��؟ العلوم اإلسالمية والعربية يف 

"دائم اللغة إذا تريد اكتسا�ة ُتكتسب من املتحدث األم مبعىن إن   

أردت أي اللغة ال أكتسب اللغة من املتحدث بغري اللغة األم. إذا 

لغتك  األم ستكون  اللغة  بغري  املتحدث  مع  العربية  اللغة  تعلمت 

هنا يعلمون  الذين  السعودين  املعلمني  دور  لذلك  هو    غري جيد. 

ا هو  تنمية  أو  املعهد  هذا  طلبة  لدى  اللغوية  املصدر  كملهارات 

طالب   وهو كاملشّجع كي  العربية.  اللغة  اكتساب  يف  األساسي 

مبعىن كي  القرآن  نزلت  األصلية كما  �للغة  حتدث  أن  يستطع 

الناطق   دور  وهنا  صحيح،  بشكل  يتحدث  يستطع  الطالب 

مهارته  وتنمية  معهد،  يف  املوجد  الطالب  دعم  وهو األصلي   ،  

املعهد كي    كاملسّهل الكالم  لطلبة  يف  الكتابة  يف  اخلطأ  عدم 

  ، والقراءة." والصياغة

معهد  املهارات اللغوية لدى طلبة  وظيفة الناطق األصلي لتنمية  ما  . ٢

 ؟ العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��

تعليم     هي  والوظيفته  األمر،  نفس  األصلي  الناطق  ودور  "وظيفة 

�للغة العربية كيفية يتحدث، الكتابة، القراءة، وكذلك غري الناطق  

رس الطلبة يف استماع كالم العريب، حىت يفهمون الطلبة الكالم  ميا
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  والقرآن وكذلك قواعد النحوية يف الكتابة"  

املهارات اللغوية الناطق األصلي لتنمية  ما هي خطوات التعليم من  . ٣

  يف سورا��؟ معهد العلوم اإلسالمية والعربيةلدى طلبة 

نفس "   األصليون  الناطقون  يستخدمون  اليت  التعليم  خطوات 

يقوم الناطقون األصليون    اخلطوة مع مدرسني العريب بشكل عام.

والناطقون   العربية،  �للغة  الكلمات  بعض  الطلبة  تعليم  يف 

مث   اجلملة.  صياغات  كيفية  على  الطلبة  يساعدون  األصليون 

من   واثقني  يكونوا  أن  على  الطلبة  يساعدون  األصليون  الناطقون 

الطلبة   يساعدون  األصليون  الناطقون  مث  العربية.  �للغة  التحدث 

 مهارة القراءة. على حتسني 

املقرأ  فهم  على  الطلبة  يساعدون  األصليون  والناطقون 

الطلبة  يساعدون  األصليون  الناطقون  واألخري  املكتوب. 

  علىكيفية الكتابة بقواعد الكتابة العربية" 

  عهد العلوم اإلسالمية والعربية سورا�� يفما مدى جناح التعليم مب. ٤

  ؟ املهارات اللغوية لدى طلبةتنمية 

تنمية     يف  سورا��  والعربية  اإلسالمية  العلوم  مبعهد  التعليم  "جناح 

من  ذلك  إثبات  ميكن  مرتفع،  نتائجه  قد كان  اللغوية  املهارات 

خالل ز�دة كفاءة الطلبة يف كل املستوى، قد كان الطلبة أحسن  

  يف كالمهم، واستماعهم، وقراء�م، وكتابتهم �للغة العربية." 
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  ١٫٩امللحق 

 و�ئق من الصورة  

 (املقبلة مع مدير معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��) 

 

 (املقبلة مع مسؤول البيئة العربية معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف سورا��) 
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 )) google form(و�ئق من صورة االستبانة عرب جوجل فروم (
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 )) google formفروم ((و�ئق من صورة االختبار عرب جوجل 
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  السرية الذاتية

  :رميا ويديياستويت      إعدد الطالبة

  ١٩٧٢٠٠٥٥:    الرقم اجلامعي  

  ١٩٩٧نوفمبري  ١١:ماغتان،   مكان امليالد و�رخه 

  غتان غينوك، كاراس، ما:      العنوان

  ٠٨٢٢٦٦٠٦٩٦٧٣:      اهلاتف 

  :      املراحل

  سومبريجو غينوك كاراس  املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

 ٢٠٠٩ ماغتان

   املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غينيج عاوي

٢٠١٢ 

   املدرسة الثانوية اإلسالمية دار اهلدى ما�ك طا��ن

 ٢٠١٥فونوروغو 

  ٢٠١٩جامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو 

 


